
• Confeccionada em vinil

• LIVRE das proteínas do látex natural

• Não estéril | Sem pó/amido | Ambidestra

• Superfície lisa

• Disponível nos tamanhos EP, P, M, G e EG

Registro ANVISA 81981090005 - Riscos Biológicos

 Reg. ANVISA 81981090001 - Riscos Biológicos
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2. Instruções de uso

• Evite o uso de anéis e/ou adornos que possam ocasionar furos e/ou rasgos na luva;

3. Precauções & Advertências

10.81.076.11B--G

10.81.076.11B--EG

DUN 14 (10 inners)

17898619332465

17898619332458

17898619332441

EAN 13 (Inner 100 unidades)Código

10.81.076.11B--P

10.81.076.11B--M

10.81.076.11--EG

7898619331317

7898619331294

7898619331287

DESCRITIVO TÉCNICO

10.81.076.11--M

10.81.076.11--G

Código

10.81.076.11--P

Vinil Médica

 Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - ISO 11193-2:2013 - Luvas para 

procedimentos não cirúrgicos.

10.81.076.11--EP

10.81.075.11--EG 7898619331300

• As luvas Vinil Médica foram desenvolvidas para atender aos usuários 

que necessitam de proteção para procedimentos não cirúrgicos. 

Indicada para operações como médico hospitalares, laboratoriais, 

cosméticos, odontológicos, ambulatoriais, indústrias alimentícas, e 

estética.

7898207219140

7898207219133

Código

• CA: 21.088 - 10.81075.11  e 10.81076.11

• CA: 40.254 - 10.81076.11B

• Gire seu dedo a 180° e puxe-a ao avesso em direção à ponta dos dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva retirada será contida dentro 

da segunda, o lado interno da segunda luva também será virada do avesso;

• Pegue as luvas firmemente através da superfície não-contaminada e descarte-as adequadamente. Em seguida, realize a higiene das mãos com 

preparação alcoólica ou com água e sabonete antisséptico.

7898619331270

10.81.075.11--EP

10.81.075.11--P

EAN 13 (Inner 100 unidades)

7898207219126

7898207219119

10.81.075.11--M

10.81.075.11--G

• Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso;

7898207219157

• O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

7898619332444

7898619332451

7898619332468

O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações 

alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

Produto de uso único;

17898619331314

DUN 14 (32 inners)
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DUN 14 (10 inners)

17898619331307

17898619331291

17898619331284

17898619331277

17898207219154

17898207219147

17898207219130

17898207219123

EAN 13 (Inner 20 unidades)

Destruir após o uso;

Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;

Proibido reprocessar;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva;

17898207219116

• Para retirá-la, puxe-a próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre, pegue cuidadosamente a dobra e 

puxe em direção às pontas dos seus dedos, colocando-a do avesso, continue puxando-a até que  a luva seja totalmente removida;

• Para a remoção da outra luva, escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece, continue a inserir seu dedo em 

direção à sua ponta até que, quase metade do dedo esteja sob a luva;

17898619332472

• Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

• Verifique se as luvas não possuem furos e/ou sujidades e se o tamanho da luva está de acordo com sua mão;

• Para calça-la, retire uma peça de luva de sua caixa original, tocando apenas uma área restrita da superfície da luva, correspondente à região 

do punho, calce-a cuidadosamente. Retire a segunda peça da caixa com a mão sem luva e toque apenas na região do punho;

•  A fim de evitar contato com a pele do antebraço com a mão já calçada, dobre a parte externa da luva a ser calçada nos dedos dobrados da 

mão calçada, permitindo o calçamento da segunda luva;

• Após calçamento de ambas, as mãos não devem tocar nada que não esteja definido pelas indicações e condições de trabalho.

7898619332475

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!
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