LuvasLatexCirúrgicas Esterilizadas
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Regulamentação

Diretiva 93/42/CE | PPE Regulatio n (EU) 2017/745

Norma

EN ISO 13485; EN ISO 18001 ; EN ISO 14001; EN455-1:2000 ; EN455-2:2015

Fabricante

FITONE LATEX PRODUCTS CO., LTD. GUANGDONG
No.5 Huitong Road Lingbei Industrial Zone, Suixi Zhanjiang, Guangdong

REF

L02

Nome Produto

Luvas Cirurgicas Esterilizadas

Material

Latex - Sem Pó

Cor

Brancas

Tamanhos

6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5

Validade

3 anos

SINTOMAS
Pele

Os componentes das luvas de latex podem causar irritação e sensibilização
e reação alérgica na pele em alguns indivíduos.
Os sintomas podem incluir:
secura, rachaduras na pele, feridas, inchaços, comichão ou erupção cutânea
sob a luva. Nota: Este produto NÃO contém proteínas de látex naturais.

Reação cutânea

Caso tenha algum destes sintomas, retire imediatamente as luvas,
e procure ajuda médida e/ou numa farmácia.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Reatividade

Condições a evitar: Calor e luz ultravioleta;
Materiais Incompatíveis: Evite o contato com agentes oxidantes fortes
(por exemplo, ozônio).

Descrição geral

Produtos de decomposição perigosos: Fumo preto e fumaça, carbono

Recomenda-se o uso de luvas por
para reduzir o risco de contaminação das mãos de profissionais
da saúde com sangue e outros
fluidos corporais; para reduzir o
risco de disseminação de
micro-organismos no ambiente e
de transmissão do profissional da
saúde para o paciente e
vice-versa, bem como de um
paciente para outro.
As luvas devem, portanto, ser
utilizadas durante todas as
atividades de atendimento ao
paciente que podem envolver a
exposição a sangue e outros
fluidos corporais (inclusive o
contato com membranas
mucosas e pele não intacta),
durante as precauções de
contato e situações de surto.

monóxido e dióxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio,
hidrogênio cianeto e hidrocarbonetos.
Problemas ambientais

Não são esperadas questões ambientais significativas.
Deve ser incinerado em instalações com lavadores.
O material de embalagem de papelão deve ser separado para reciclagem.

INSTRUÇÕES (COMO COLOCAR AS LUVAS)

LuvasLatexCirúrgicas Esterilizadas
INSTRUÇÕES (COMO RETIRAR AS LUVAS)

DESCRIÇÃO
Luva esterilizada com Óxido de etileno, seladas e embaladas individualmente.

DICAS
1. Uma vez que as luvas são artigos de uso único, a limpeza e o reprocessamento de luvas não são
recomendados e devem ser evitados, mesmo que isso seja uma prática comum em muitos estabelecimentos de saúde com poucos recursos e onde o fornecimento de luvas é limitado.
2. O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não substitui a ação de higiene

Descrição geral

das mãos friccionando as mãos com preparação alcoólica ou higienizando as mãos com água e sabonete
líquido.

Recomenda-se o uso de luvas por
para reduzir o risco de contaminação das mãos de profissionais
da saúde com sangue e outros
fluidos corporais; para reduzir o
risco de disseminação de
micro-organismos no ambiente e
de transmissão do profissional da
saúde para o paciente e
vice-versa, bem como de um
paciente para outro.
As luvas devem, portanto, ser
utilizadas durante todas as
atividades de atendimento ao
paciente que podem envolver a
exposição a sangue e outros
fluidos corporais (inclusive o
contato com membranas
mucosas e pele não intacta),
durante as precauções de
contato e situações de surto.

3. Use luvas quando for possível prever o contato com sangue ou outros fluidos corporais, membranas
mucosas, pele não intacta ou materiais potencialmente infecciosos.
4. Retire as luvas depois de cuidar de um paciente. Não use o mesmo par de luvas para o atendimento de
mais de um paciente.
5. Ao usar luvas, troque ou retire as luvas, durante o atendimento ao paciente, ao mudar de um sítio
anatômico contaminado para outro (incluindo membrana mucosa, pele não intacta ou um dispositivo
médico no mesmo paciente ou no ambiente).
6. A reutilização das luvas após reprocessamento ou descontaminação não é recomendável.
7. Pessoas com sensibilidade ou alergia conhecida a luvas de latex NÃO devem usar este produto.
3. Armazene em local fresco (<25 ° C), seco e bem ventilado, longe de agentes oxidantes fortes
(por exemplo, ozônio), luz solar e fontes de ignição. Não há requisitos especiais de transporte.

