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إلى جميع شركات األجهزة والمستلزمات الطبية
والمؤسسات الصحية

To All Medical Device Companies and
Healthcare Facilities

الموضوع :منع استيراد واستخدام القفازات الطبية التي
تحتوي على البودرة

Sub: Prohibition of Importation of
powdered medical gloves

تود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تنوه
لجميع شركات األجهزة والمستلزمات الطبية والمؤسسات
الصحية بحظر استيراد وبيع واستخدام القفازات التي تحتوي
على البودرة والتي تستخدم للغرض الطبي وغير الطبي
(الفينيل) وذلك لما لها من خطورة بالغه على صحة المرضى
والمستخدمين لهذا النوع من القفازات حيث تبين ان
استخدامها مرتبط بالعديد من الحاالت الصحية من بينها:
التهابات مجرى التنفس الحاد ،والحساسية المفرطة وظهور
حبيبات على الجلد (الطفح الجلدي) ،والتصاقات الغشاء
البيريتوني (األغشية البطنية) .وقد أصدرت الهيئات الرقابية
تحذيرا عالميا بشأن خطورة استخدام القفازات التي تحتوي
على البودرة.

The National Health Regulatory Authority
would like to alert all importers and medical
devices companies that the importation of
powdered gloves which is used for medical /
non-medical purposes (Vinyl) is prohibited
because of its high risk to both patients and
healthcare workers. Powdered gloves causes
acute respiratory tract infections, allergies,
appearance of granules on the skin (rashes),
and
peritoneal
adhesions
(abdominal
membranes). The regulatory authorities have
issued a worldwide warning about the risk of
using powdered gloves.

لذا فإنه يمنع منعا باتا استيراد وبيع وتوزيع واستخدام
القفازات المحتوية على البودرة ،وقفازات فحص المرضى
المحتوية على البودرة ،والبودرة القابلة لالمتصاص
المستخدمة لتسهيل ارتداء القفازات.

Therefore, it is strictly prohibited to import,
sell, and distribute powdered surgical gloves,
powder-testing gloves and absorbable powder
used to facilitate the wearing of gloves.

هذا ما لزم توضيحه ونشكركم على تعاونكم الدائم في
االرتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة.

Your cooperation is highly appreciated in
improving health services in the Kingdom.
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