
DermAssure™ Green 
MSG65xx

Signature Latex Green
MSG55xx

• Feitas de látex
• Revestimento exterior para 

se adequar à luva exterior
• Revestimento interno de 

aloé vera
• ponta dos dedos com 0,19 

mm de espessura

SensiCare® PI Green
MSG92xx

• Feitas de Isolex poli-
isopreno, 100% livre de látex

• Revestimento exterior para 
se adequar à luva exterior

• Revestimento interno de 
aloé vera

• ponta dos dedos com 0,21 
mm de espessura

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França 2797 BSI

Enluvamento Duplo:

1. Calce uma luva interior 
de cor escura.

2. Coloque uma luva exterior  
de cor clara por cima dela 
para criar contraste.

3. Detete perfurações 
facilmente na sua luva se 
ocorrerem.

As perfurações 
das luvas podem 
provocar a 
transmissão 
de agentes 
patogénicos 
infeciosos.

Mais de 
80%
de todas as perfurações 
de luvas cirúrgicas não são 
detetadas.1

Durante quanto mais tempo se 
usarem as luvas , maior é risco 
de perfuração.2
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Estas luvas são dispositivos médicos classe IIa esterile, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. 
Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. 
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Para mais informações, contacte o seu gestor de conta 
Medline ou consulte o nosso Website em: medline.eu/pt

• Feitas de neopreno, 100% 
livre de látex

• Revestimento exterior para 
se adequar à luva exterior

• Sem aceleradores, para 
reduzir o risco de dermatite 
alérgica por contacto

• ponta dos dedos com 0,21  
mm de espessura


