Ferramenta
de Gestão de
Luvas
Para aquisições éticas e qualidade do
produto

Ntrilo
Punho
Curto

• Certificação DM + EPI
• Teste HLPC de
aceleradores residuais
• Avaliado quanto à
segurança biológica
• Testes alargados de
quimioterapia e testes
químicos

• Certificação DM + EPI
• Avaliação de segurança
biológica
• EN455-1 para AQL 1,5
• Todas as luvas de vinilo
da Medline são livres de
aceleradores

Vinilo
Punho
Curto

• Gama adequada para
a pele com luvas
revestidas a aveia e sem
aceleradores
• Embalagem otimizada
com um mínimo de 200
unid./embalagem
• EN455-1 para AQL 1,0
• Comprimento do punho
≥240 mm
• Testado para contacto
alimentar

• Opção de vinilo
transparente e opção
de 3.ª geração para um
alongamento adicional
• Teste produtos químicos
• Comprimento do punho
≥240 mm
• Testado para contacto
alimentar (exceto
alimentos gordurosos)

Látex
Punho
Curto

• Certificação DM + EPI
• Avaliação de segurança
biológica
• EN455-1 para AQL 1,5

• Certificação DM + EPI
• EN455-1 para AQL 1,5
• Avaliação de segurança
biológica
• Testes alargados de
quimioterapia e testes
químicos
• Teste HLPC de
aceleradores residuais

Nitrilo
Punho
Comprido

• Comprimento do punho
≥240 mm
• Teste FITKIT para medir
o nível de proteínas
residuais do látex
• Teste produtos químicos

• Opções estéreis para
procedimentos não
invasivos
• Proteção reforçada
devido ao punho mais
comprido de 285 mm a
400 mm
• Maior proteção devido à
espessura extra

Soluções de Embalagem Medline
As inovações no tocante às embalagens ajudam a
Medline a destacar-se.

Otimização de Quantidade por caixa

• Permite a redução de desperdícios ao
aumentar a quantidade por caixa de 100 para
200 unid./embalagem
• É usada a mesma quantidade de cartão (usada
para embalar 100) para embalar o dobro da
quantidade de luvas

Película MicroStopTM

• Evita que o pó e as partículas
entrem na embalagem
• Ajuda a reduzir os desperdícios
mantendo as luvas com
segurança na embalagem

Embalagem de camada plana
• Facilita o dispensar das luvas
• Ajuda a reduzir os desperdícios
criados ao tirar várias luvas de
forma inadvertida

Tamanhos codificados por cores

• Facilita a escolha dos tamanhos certos
• Ajuda a reduzir o desperdício criado
pela escolha inadvertida de luvas do
tamanho errado

Garantia da Qualidade
A Medline implementou um processo interno de inspeção de qualidade, os critérios de
inspeção de produtos ou «Product Inspection Criteria» (PIC). Essa inspeção ajuda-nos a
fiscalizar de uma forma contínua e consistente os níveis de qualidade dos nossos produtos
- através de uma avaliação mensal das propriedades físicas das luvas de diferentes lotes
produzidos no mesmo período. A Medline consegue identificar facilmente oscilações de
qualidade graças ao PIC.
Nos relatórios de inspeção, os seguintes dados são fiscalizados*:
Informações sobre a luva
e lote de produção

Código do artigo; tamanho da luva; tamanho do lote; datas de
fabrico/validade; inspeção da embalagem

Inspeções dimensionais

Comprimento; largura; grossura; peso

Teste de fuga de água
reforçado com inspeção
de AQL

Limite de qualidade aceitável (AQL): A norma do AQL é de 1,5
Limite de qualidade aceitável (AQL): As opções de nitrilo da
Medline têm um AQL de 1,0

Teste às características
físicas

Força de rutura em Newton

Teste de pó e proteínas

Níveis de pó (todas as luvas); níveis de proteína (luvas de látex)

O gráfico que se segue fornece uma visão geral da taxa de reclamação por milhão (CPM) dos
produtos vendidos.

Luvas de exame - Quantidade CPM - 2020
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*Os relatórios trimestrais estão disponíveis a pedido dos clientes

Aquisições Éticas
A Medline faz esforços conscientes para adquirir luvas apenas junto de fornecedores que
partilhem do nosso compromisso para com condições de trabalho decentes e seguras.
O programa de aquisições éticas da Medline segue os padrões e convenções internacionais, tais
como os Princípios Orientadores da ONU relativos aos Negócios e Direitos Humanos (UNGPs) e
as declarações e normas da Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas.
Adotámos quatro compromissos no âmbito das aquisições éticas. A tabela que se segue
destaca-os.

Compromissos de aquisições éticas da Medline
Os 4 compromissos principais da Medline
1.

Promoção do trabalho e dos direitos humanos em toda a nossa atividade e cadeias
de abastecimento, incluindo nas comunidades onde operamos

2.

Definição de expectativas e requisitos para os nossos fornecedores

3.

Avaliar e, se necessário, investigar alegações credíveis de violações dos direitos
humanos nas nossas operações e responder de forma adequada

4.

Capacitar os nossos funcionários e fornecedores com informações e formação
sobre as melhores práticas relacionadas com aquisições éticas e direitos humanos.

Esses
compromissos
ditam a forma
como examinamos
e fiscalizamos
os nossos
fornecedores.

Sistema de Dever de Diligência da
Medline
As medidas práticas assentam nos quatro pilares abaixo.

1

2
Código de Conduta do Fornecedor
Medline

Avaliações de risco

Isso enuncia os nossos padrões de
trabalho e direitos humanos, saúde
e segurança, proteção ambiental e
práticas comerciais éticas. O Código
de Conduta proíbe explicitamente o
trabalho forçado, servidão, tráfico,
prisão ou trabalho escravidão. Todos
os potenciais fornecedores devem
preencher e assinar o Código de
Conduta do Fornecedor e fazer uma
autoavaliação inicial antes de a Medline
começar a fazer negócios.

A Medline recorre a uma consultoria
de diligência independente de terceiros
para fornecer relatórios de risco
com base nas fontes oficiais. Esses
relatórios também incluem perfis de
media negativos que analisam fontes
não governamentais em várias áreas
de risco, incluindo o uso de trabalho
forçado e migrante. A Medline atribui a
todos os fornecedores uma classificação
de risco preliminar de baixo, moderado
ou alto, com base nesses resultados.

3

4
Auditorias

Mecanismos de resolução de litígios

A Medline faz auditorias de
conformidade social internas e externas,
calibradas para refletir o grau de risco
associado a cada fornecedor, a fim de
manter a conformidade com o Código
de Conduta do Fornecedor Medline. São
implementados e acompanhados planos
de ação corretiva.

Operamos linhas de apoio em toda a
nossa cadeia de abastecimento, para que
possamos receber e investigar denúncias
de tratamento antiético. Exigimos que os
fornecedores de risco moderado ou alto
exibam pósteres da Medline resumindo o
nosso Código de Conduta do Fornecedor
nos idiomas dos trabalhadores
para garantir que os mesmos sejam
informados sobre os seus direitos básicos.

Para mais informações
sobre o programa de
abastecimento ético da
Medline e a nossa abordagem
geral à responsabilidade
social empresarial, consulte
o nosso site, bem como o
nosso relatório anual de
sustentabilidade.

Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921

FOLLOW US

www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

As luvas de exame da Medline são dispositivos médicos classe I não estéreis destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.
Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França
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