
 

 

1(1) 
 

 
 
 

STATUS ENGÅNGSHANDSKAR & ENGÅNGSKLÄDER OKT 2020 
 

 
Coronapandemin fortsätter att härja i världen och vi ser nu ett ökat antal smittade i många länder. 
 
I början av okt ser situationen ut som följer. 
 
Antal smittade globalt:  34,2 miljoner 
Antal döda globalt:  1,02 miljoner   
 
Situationen avseende engångshandskar är fortsatt mycket ansträngd. Utbudet av råmaterial till 
handskar, framförallt nitril (Nitrile Butadiene Rubber) beskrivs t.o.m. som kritisk. Här är lite fakta från de 
ledande leverantörerna av råmaterial. 
 

• Leverantörerna av nitrile (NBR) kör på maximal kapacitet 

• Vissa har stängt för årligt underhåll vilket minskar utbudet ytterligare 

• Det planeras ingen utökning av kapaciteten förrän i Q4 2021 

• Effekten av den ökade kapaciteten kommer inte att slå igenom förrän Q1 2022 och in i 2023 

• Kostanden för råmaterial, nitril och latex, har gått upp med 110% sedan starten av pandemin 

• Prisökningarna på råmaterial förväntas fortsätta året ut, vilket leder till ökade priser på handskar  
 
För att maximera produktionskapaciteten har många tillverkare planer på att dra ner antalet modeller och 
istället fokusera på att köra alla handskar i en eller få kvaliteter. Det kan betyda att alla avvikande 
modeller och färger ställs in tills vidare, t ex tjocka och långa handskar. Vi har redan sett effekten på vår 
Worksafe Nitrile Indigo Fine, som nu produceras i en ljusare standardblå färg istället.  
 
En tråkig effekt av detta är att vi också har noterat fler blufföretag, som lovar stora volymer med kort 
leveranstid, med det finns alltid en hake. Vi kommunicerar löpande med alla ledande leverantörer och 
vet att det inte finns någon ledig extra kapacitet. Här kan man läsa mer om detta. "Brokers Peddle Fake 
Medical Gloves Amid Coronavirus Shortage - Prices triple, triggering a scramble; 'could be a 
health risk' click to read  
 
På Procurator jobbar vi hårt för att hitta lösningar på den rådande bristen och undersöker bland annat 
möjligheten att starta upp fler leverantörer, för att öka vår inkommande volym men också sprida riskerna.  
 
På grund av obalansen mellan utbud och efterfrågan och den osäkra försörjningen framåt, så väljer vi 
även att försäljningsstoppa ett antal engångshandskar, just nu nio modeller. Stoppet gäller tills vidare.  
 
På engångskläder-/skydd ser läget bättre ut och där anar vi nu ett ljus i tunneln. Våra ordinarie 
leverantörer är igång igen, inköp läggs löpande och i december månad kommer vi att vara i balans på 
majoriteten av artiklarna.  

 

 

 

https://en-medipart.us7.list-manage.com/track/click?u=f9787dc4e447e8a7e43b9145b&id=933c853afb&e=180fd40a05

