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Risk för 
halkning, 
snubbling 
och fall

I TRYGGA HÄNDER 
MED SHOWA
Inga fler ursäkter med vår lösning 
för handskydd som passar alla

VAD ÄR HANDSKYDD?

DE FEM VANLIGASTE FARORNA FÖR HÄNDER 
PÅ ARBETSPLATSEN

NÄR BEHÖVER DU ANVÄNDA 
HANDSKYDD?

Den vanligaste orsaken till 
skador var slag från 
trubbiga föremål (50 %), 
följt av skador från vassa 
föremål (25 %).

En serie med 1 000 
efterföljande handskador 
visade på följande fördelning:

DE VANLIGASTE HANDSKADORNA

Oavsett om du arbetar i en torr, smord, oljig eller våt miljö finns 
det nu inga ursäkter för att inte använda handskar – tack vare 
DURACoil-serien.

INGA URSÄKTER

Dina händer är utsatta för många 
farorisker på arbetsplatsen.

Handskydd är avgörande för att skydda händerna 
från alla former av skador under arbetet.

Säkerhetsansvariga för personlig 
skyddsutrustning får ofta höra en 
mängd klagomål från arbetarna om 
varför de inte använder handskar:

NÄR ARBETARNA VÄGRAR 
ATT ANVÄNDA HANDSKAR

PRODUKTIONSVÄRDET PÅ 
SKYDDSHANDSKAR EU28 2014–2017
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Handskador står för nästan 10 % av akuta besök på sjukhus 
och mer än 25 % av alla arbetsplatsolyckor i USA.

Den årliga kostnaden för 
hand- och 
handledsskador 
i Nederländerna. 
Detta gör att det är den 
dyraste typen av skada.
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VILKA FAROR ÄR FÖRKNIPPADE MED ATT INTE ANVÄNDA HANDSKYDD?

FINGER- OCH HANDSKADOR FRÅN BÄNKSÅGAR I USA 
UNDER PERIODEN 2010–2015
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”Jag tycker är det fungerar 
bra att ha bara händer”

”Handskar 
förhindrar att jag 
får ett bra grepp”

”Jag har 
känslig hud”

”Mina händer 
blir svettiga 
och hala”

Fångad mellan 
klämpunkter

Belastningsska
dor 
(ergonomisk)

Objektfaror

Vassa 
föremål

USD

USD

Därför har SHOWA skapat ett urval av flerfunktions-
handskar för ett stort antal tillämpningar med 
medellåga risker. Vi presenterar den nya 
DURACoil-serien:

Sju prisvärda modeller med skärmotstånd på nivå C

Dubbelt skydd för universal användning och lägre risker 
för skärskador

Utmärkt passform, fingerfärdighet och grepp i olika förhållanden

Mjuk, lätt och bekväm utan hudirritation

Klicka här för att få reda på mer om DURACoil-sortimentet.

Källor: Statista, Europeiska kommissionen, US Bureau of Labor Statistics, CPSC, 
Safetyproresources.com, Safeopedia.com, ISHN.com, Euromarc

Källorna uppskattar att 
användning av handskar 

minskar risken för 
handskador med 
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Handskador står 
för cirka 

17 % av alla 
skador på 

arbetsplatser. 


