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Piktogrami za primjenu zaštitne odjeće 

Tijekom radnog procesa ljudsko tijelo 

izloženo je djelovanju brojnih 

opasnosti i štetnosti. Brojne ozljede 

na radu, mogle bi biti smanjeni 

upotrebom odgovarajuće zaštitne 

odjeće. 

Odabir zaštitne odjeće treba se 

temeljiti na zahtjevima radnog 

procesa, odnosno procjeni rizika. 

Osim funkcionalnosti, zaštitna odjeća 

treba biti udobna za nošenje, 

zdravstveno i fiziološki prihvatljiva, te 

izrađena od prikladnih i kvalitetnih 

materijala. 

 

    Odabir 

Svako zaštitno odijelo koje je isporučeno i 

primijenjeno mora imati dokaz da je proizvod 

ispitan, te zadovoljava odgovarajuće propise i 

norme. 

    Održavanje 

Svu zaštitnu odjeću za trajnu uporabu  treba 

redovito čistiti u skladu s uputama i 

preporukama proizvođača, te odložiti na 

odgovarajuće mjesto.  

    Odlaganje 

Ukoliko se radi o odjeći za jednokratnu uporabu, 

nakon uporabe potrebno ju je zbrinuti na 

odgovarajući način. 

Zaštitna odjeća najčešće pruža više 

zaštitnih funkcija istovremeno, ali je 

prema osnovnoj zaštitnoj funkciji koju 

ima podijeljena na: 

 tehničku zaštitnu odjeću;  

 kemijsku zaštitnu odjeću; 

 toplinsku zaštitnu odjeću;  

 odjeću za zaštitu od kiše i hladnoće; 

 vatrogasnu intervencijsku odjeću.  

Zaštitna odjeća mora biti: 

 univerzalna, s obzirom na konstrukcijsku izvedbu, jer nema podjele na 

mušku i žensku odjeću; 

 izrađena u nekoliko odjevnih veličina koje omogućuju upotrebu u širokom 

rasponu statičkih antropometrijskih razmjera; 

 ergonomski oblikovana, sukladno dinamički antropometrijskim uvjetima 

korištenja, a pri izvođenju aktivnosti mora osigurati udobnost kod 

nošenja i visok stupanj slobode pokreta; 

 posebno dizajnirana, pri čemu su sagledane sve mogućnosti uvjeta 

upotrebe koji mogu nastati prilikom upotrebe kao npr. nošenje alata, 

pribora, aparata za disanje i sl. 
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