- ref: 106
LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA – SENSITEX – REF. 106
Luva cirúrgica esterilizada produzida à base de látex natural, formato anatômico, lubrificada COM PÓ BIOABSORVÍVEL e
inerte. É a melhor opção para quem procura a combinação ideal entre a SENSIBILIDADE TÁTIL e PROTEÇÃO.
Sensibilidade tátil e conforto garantidos;
Boa resistência ao calçar;
Punho devidamente identificado e dobrado de acordo com padrões hospitalares;
Identificação de luva direita e esquerda na parte externa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Material: látex natural;
Tamanhos: 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5;
Espessura média: 0,21 mm;
Comprimento médio: 28 cm;
Lubrificante: pó bioabsorvível e inerte;
Esterilização: feixe de elétrons ou raios gama;
Embalagem: embalagem com 1 par; caixa com 200 pares;
Validade e Esterilidade do produto: assegurada por 03 (três anos),
enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.

Para informações sobre desempenho e indicações
de uso, fale conosco: www.mucambo.com.br

INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO
Fabricada por Mucambo S/A conforme a NBR ISO 10282:2014 – Registro no Ministério da Saúde sob o
Nº 10092410023 e Certificado de Autorização pelo Ministério do Trabalho e Emprego nº 39.317. Certificada pelo
Sistema Brasileira de CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, conforme Resolução da ANVISA nº 55/2011 e 94/2016 Portarias do INMETRO nºs 332/2012 – 451/2012 e 194/2018 - ISO 9001-2015.
Contém o tamanho, tipo de esterilização, data de validade, lote, registro no Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de
Aprovação pelo Ministério do Trabalho, atendendo integralmente a Legislação Brasileira e Código de Defesa do
Consumidor.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO
1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope (papel grau cirúrgico), com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do
punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajeitando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o
punho da própria luva;
6. Este produto deve ser conservado em área arejada, protegido de luz solar, fonte de calor e umidade;
7. Produto de Uso Único – Destruir após o uso.

