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1. Descrição do Produto 
As Luvas Cirúrgicas de Látex Estéril com Pó são fabricadas em látex de borracha natural (Tipo 1) e fornecidas 
em vários tamanhos 5,5 a 9,0. São esterilizadas por Óxido de Etileno ou radiação Gama com base na exigência 
do cliente.  As luvas cirúrgicas esterilizadas são fabricadas com pó de amido de milho absorvível modificado de 
grau USP. Tem uma forma anatómica com micro superfície áspera na área da palma e dos dedos. A luva é de 
cor branco-creme a amarelo pálido (cor natural). O produto esterilizado por óxido de etileno tem um prazo de 
validade de 5 anos e o produto esterilizado por radiação gama tem um prazo de validade de 3 anos a partir da 
data de fabricação. Cada luva tem níveis não detectáveis de resíduos químicos. É esterilizada por um ciclo de 
processo validado e o Nível de Garantia de Esterilidade (SAL) é de 10-⁶. Passa no teste de Penetração Viral de 
acordo com a norma ASTM F 1671. A luva é biologicamente compatível de acordo com a norma ISO 10993-
Parte 5 ,7,11 & 10 e não é tóxica, nem pirogênica nem irritante. 

2. Uso Pretendido 
Esta luva cirúrgica estéril de uso único destina-se a ser usada em procedimentos cirúrgicos tendo um único uso 
e depois descartada. A luva é usada na mão do cirurgião e do pessoal de saúde para prevenir a contaminação 
entre o pessoal de saúde e o corpo do paciente, fluidos, resíduos ou ambiente. As luvas são concebidas para 
uso transitório e destinam-se a ser usadas em conjunto com procedimentos invasivos. A luva é previamente 
polvilhada com amido de milho absorvível de grau USP para facilitar a sua utilização. O amido de milho de grau 
USP bio-absorvível é geralmente aceite como um agente seguro para usar. 

3. Duração de Uso 
Uso Transitório (<60 minutos) 

4. Indicação Médica 
- Proteção do Portador contra a contaminação com sangue, secreções e excreções e o risco associado de 

contaminação com agentes patogénicos capazes de reprodução. 
- Prevenção da libertação de agentes patogénicos na mão para o Sítio cirúrgico durante a cirurgia. 
- Barreira definida de agentes patogénicos como proteção contra agentes biológicos. 

5. Contraindicação 
- As Luvas Cirúrgicas de Látex Estéril com Pó contêm conteúdo em Pó, as pessoas sensíveis ao pó podem 

desenvolver alergia ao pó 
- As luvas de látex são feitas de látex de borracha natural, o que pode causar reações alérgicas incluindo 

alergia ao látex - anafilática se o utilizador for alérgico ao látex. 

- As luvas contêm látex natural; as pessoas que são sensíveis ao látex devem consultar um médico antes de 
usar 

6. Utilizador Pretendido 
Cirurgiões Profissionais de Saúde, Pessoal de Teatro de Operações e Profissionais de Saúde para os pacientes 
com alto risco de infeções. 

7. População Alvo de Pacientes 
Pode ser utilizado em toda a população de pacientes, exceto em pacientes com alergia conhecida à borracha 
de látex natural. 

8. Precaução e Advertências 
- Depois de usar tire o pó, limpando bem as luvas com esponja esterilizada húmida ou qualquer outro 

método eficaz 
- Este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas tais como alergia ao 

látex, incluindo respostas anafiláticas em alguns indivíduos 
- Armazene num local fresco, seco e longe da luz solar direta 
- Não reesterilize - A reesterilização pode causar danos no produto / Contaminação 
- Não Reuse - A reutilização pode causar infeção, reação alérgica e fraca proteção da barreira. 
- Apenas para uso transitório 
- Elimine após utilização de acordo com as políticas hospitalares ou normas reguladoras do país 
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9. Instruções de Uso 
- Selecione o tamanho apropriado de Luvas para as mãos 
- Pegue na luva pela abertura, abrindo-a  
- Passe a mão através da abertura da luva 
- Ajuste as luvas conforme necessário 
- Depois de colocar, remova o pó limpando as luvas com uma esponja húmida esterilizada ou qualquer outro 

método eficaz. 
- Deve verificar a data de fabricação e a data de validade antes de usar. 

10. Efeitos colaterais/Eventos Adversos 
Alergia ao pó, prurido, erupções cutâneas, inflamação, dor, infeção do local cirúrgico, alergia ao látex, 
vermelhidão cutânea, pele ulcerada, pele descamada, reação de hipersensibilidade tipo I 

11. Riscos Residuais 
Alergia ao Látex (Alergia Tipo I, Anafilaxia), Infeções (Infeção Transmitida pelo Sangue, Infeção Pós-operatória), 
Inflamação, Doenças Respiratórias (Granulomas Induzidos por Pó, Dispneia Devido à Alergia ao Pó, Doenças 
Respiratórias) e Toxicidade para o ambiente 

12. Benefícios Clínicos 
Luvas de Látex de Borracha Natural ou NRL: 

- São barreiras competentes para proteger contra infeções tanto para os profissionais de saúde como para 
os pacientes. 

- São fáceis de se calçar e proporcionam uma proteção adequada e duradoura. 
- Têm menos defeitos após o uso. 
- Têm uma maior satisfação em relação a fatores como a qualidade, segurança e durabilidade. 
- Têm uma boa integridade de barreira. 
- Têm um bom ajuste e conforto 
- Têm elevada resistência ao rasgo 
- Têm alta resistência à tração 

13. Instruções de Eliminação 
Eliminar após utilização de acordo com as políticas hospitalares ou normas reguladoras do país. 

14. Como as Luvas são Fornecidas 
As luvas são fornecidas em pares. 

15. Símbolos usados no Rótulo 

 

Não reutilizar 

 

Consulte as Instruções de Uso 

 

Não Re-esterilizar 

 

Esterilizado por 
óxido de etileno 

 

Contém ou apresenta borracha 
de látex 

 

Tamanho 

 
Data de Validade  

 

Marca CE 

 

 

Lote Nº 

 

Não utilize se o 
pacote estiver 
aberto ou danificado  

Representante autorizado na 
Comunidade Europeia (Emergo 
Europe)  

Fabricante 
( St. Marys Rubbers 
Pvt Ltd) 

 

Data de Fabricação 
 

Identificação Única do 
Equipamento  

Sistema de Barreira 
Estéril 
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Manter afastado da 
luz solar 

 

Manter Seco 

 

Limite de 
Temperatura 

 

Esterilizado por 
radiação Gama  

Equipamento médico   

 


