
Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha natural, lisa, ambidestra, tipo 1, não estéril, com pó.

DESCRIÇÃO

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

www.volkdobrasil.com.br

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso,

material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de

trabalho.

INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

9 (G)

8 (M)

7 (P)

Tamanho DUN 14 (Caixa com 10 inners)EAN13 (Inner com 100 peças)

7898619335551 17898619335558

DURABILIDADE

  Esta luva de proteção é fabricada conforme a norma 

ABNT NBR ISO 11193-1:2009 -  Equipamento certificado junto ao INMETRO 

com base na portaria Nº 332, de 26 de junho de 2012, e portaria Nº 451, de 31 de agosto de 2012.

Produto de uso único; Destruir após o uso; Proteja esse produto do calor, umidade e da luz; Proibido reprocessar; Estéril, enquanto a embalagem não

for aberta e/ou danificada; Esterilizada por irradiação; Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva; 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.

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s); Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga

excessiva; Evite o uso de anéis e/ou adornos que possam ocasionar furos e/ou rasgos na luva; Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as

bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso; 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. 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; 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.

Luvas confeccionadas em látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

7898619335582

7898619335575

7898619335568

17898619335589

17898619335572

17898619335565

6 (EP)

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS

CÓDIGO: 10.61.109.04

DESCRITIVO TÉCNICO

LÁTEX PROCEDIMENTO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G)

Composição: Látex Natural

Cor: Natural

CA 41.782 - Registro ANVISA: 81981090010

CA 44.421 - Registro ANVISA: 81981090011

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para proteção das mãos de trabalhadores da saúde 

durante procedimentos não cirúrgicos como contato potencial 

com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções e objetos 

visivelmente sujos com fluidos corporais, em hospitais, 

laboratórios clínicos, clínicas estéticas, consultórios 

odontológicos.
Validade: 5 anos da data de fabricação 


