Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL
Descrição
Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno com pó
bioabsorvível e palma com superfície texturizada e antiderrapante. Punhos com bordas. Estéril

Atributos
Luvas de látex de 100% borracha
natural e lubrificadas com pó
bioabsorvível de amido de milho.
Superfície
Texturizada
e
antiderrapante. Esterilizadas pelo
processo Raio Gama cobalto 60 e
validade
3
anos.
Ótima
sensibilidade tátil, maleabilidade,
resistência, segurança e facilidade
no calçamento.

Especificações Gerais
Modelo
SANRO MEDFEEL
Material
Látex Natural
Acabamento Na Palma
Texturizada
Acabamento Interno
Com pó
Formato
Anatômico
Cor
Natural
Comprimento
28 cm
Espessura
0,24 mm
Esterilização
Estéril

Aplicações
Indicada como proteção das mãos do usuário e do
paciente em área médico-hospitalar, principalmente
em cirurgias.

Tamanhos disponíveis e códigos
Tamanho
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

Código
387940002
388940002
389940002
390940002
391940002

Embalagem

EAN
7896243126385
7896243126392
7896243126408
7896243126415
7896243126422

DUN 14
17896243126382
17896243126399
17896243126405
17896243126412
17896243126429

embalada individualmente
↓
caixa com 200 pares

Certificação
CA
CAD. ANVISA
RESP. TÉCNICO
CRQ
IFBQ

38848
10170489006
ANGELINA M.C.L. MEDINA
4.110.366
03997-1/2017

Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas
indicativas contidas na embalagem;
Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos;
Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
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;
Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajeitando os dedos e depois cobrir o
avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola;
Após calçada, remover o excesso de pó bioabsorvível com uma toalha estéril umedecida.

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

Observações
Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.
Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em
pessoas sensíveis ao látex.

