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

uso; ou realize o procedimento operacional padrão pré-cirúrgico para higienização de partes do corpo antes de sua utilização; Evite o uso de anéis

e/ou adornos que possam ocasionar furos e/ou rasgos nas luvas. Em caso de danos e/ou mudanças de atividades, troque imediantamente as luvas, a

fim de evitar contaminações cruzadas; Abra a embalgem primária da luva estéril, pela aba, descolando totalmente a parte superior e em seguida as

laterais, evitando tocar na parte interna; Deposite o envelope interno em um campo estéril, e em seguida, posicione-se em frente ao móvel a uma

distância segura, para que não haja risco de contaminação; Verifique o lado correto de cada luva, então abra o envelope, segurando-o pelas abas

centrais, evitando que a parte externa do envelope toque as luvas, para que isso não ocorra, firme os dedos sobre as laterais internas e solte-as

quando tiver certeza que ele não voltará a dobrar; Calce a mão dominante, segurando-a pela parte externa da dobra, vista-a calmamente, procurando

alocar cada dedo no seu espaço correspondente dentro da luva, pare de calça-la quando ela estiver no punho, mantendo a dobra; Calce a luva na

outra mão, com auxílio da mão já vestida, segure-a pela parte interna da dobra e delize a mão para dentro da luva. Pare quando a dobra estiver

desfeita, prestando atenção para evitar o contato da parte estéril da luva no antebraço; Corrija o posicionamento dos dedos da mão em ambas luvas.

Desfaça a dobra da outra mão com segurança, sem encostar a parte estéril da luva no antebraço; Para retirá-las, inicie pela mão dominante, pegue

uma luva 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 dedos. À medida que puxar, você estará colocando a luva ao avesso; Continue puxando a dobra até que a luva esteja quase que

totalmente removida. A fim de evitar contaminação do ambiente, continue a segurar a luva removida. A seguir, remova sua mão da luva

completamente; 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 luva ao avesso em direção à ponta dos seus dedos. À medida que

fizer isso, a primeira luva será contida dentro da segunda luva. O lado interno da segunda luva também será virada ao avesso; Pegue as luvas

firmemente por meio da superfície não-contaminada (o lado que estava inicialmente tocando sua mão). Libere totalmente o contato com a primeira

luva removida; A seguir retire sua segunda mão do contato com as luvas descartando-as adequadamente, conforme instruções de descarte de

produtos infectados e/ou normas de saneamento da sua empresa ou hospital.

DURABILIDADE

 Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual

ISO 10282:2005 - Luvas estéreis de uso único; 

ISO 13485 - Boas práticas de fabricação de produtos médicos

7.0 78982017218686 37898207218687 47898207218684

7.5 78982017218693 37898207218694 47898207218691

8.0 78982017218709 37898207218700 47898207218707

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.

78982017218723

78982017218716

78982017218679

EAN13 (Par)

6.0 78982017218662

47898207218721

47898207218714

47898207218677

DUN 14 (200 Pares)

37898207218724

37898207218717

37898207218670

DUN 14 (50 Pares)

Luva cirúrgica, confeccionada em borracha sintética (policloroprene), totalmente texturizada, anatômica, estéril, sem 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

9.0

8.5

6.5

37898207218663

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

47898207218660

Tamanho

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS

CÓDIGO: 10.45.140.06

DESCRITIVO TÉCNICO

NEO CIRÚRGICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0

Composição: Policloroprene

Cor: Branca

Certificado de Aprovação (CA): 39.518

Validade: 3 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para procedimentos cirúrgicos com necessidade de 

proteção do profissional da saúde contra riscos biológicos e 

químicos, contato com sangue, fluídos corpóreos possíveis de 

contaminação como também, proteção do usuário e paciente de 

reações alérgicas causadas pelo látex natural.REGISTRO ANVISA: 80189110009


