
Fique a saber mais. Entre em contacto com o 
seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso 
website em: www.medline.eu/pt

Características e vantagens
 • Luvas de exames em nitrilo
 • Sem pó, não estéreis, sem  

látex
 • 8,4 N força de rutura
 • Espessura:

 » Dedo: 0,14 mm
 » Palma: 0,10 mm
 » Punho: 0,08 mm

 • Pontas do dedo texturadas  
para uma melhor aderência

 • AQL 1.0
 • Luvas de exame ambidestras
 • Punho longo para lhe dar mais 

proteção
 • Certificação de acordo com os 

regulamentos EPI em vigor, 
Categoria III para ambientes de 
alto risco

 • Elevado nível de proteção contra 
fármacos de quimioterapia e 
outros produtos químicos

Normativas e normas de qualidade
 • Testado e aprovado como dispositivo médico de Classe I não 

estéril de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos 
dispositivos médicos, cumpre as normas EN455, partes 1,2,3 e 4

 • Nos termos dos requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 relativo 
ao equipamento de proteção individual (EPI), Categoria III, cumpre 
as normas EN420, EN374-1,2,4,5 e EN16523-1

 • Fabricado de acordo com a ISO 13485
 • Resistência a produtos químicos testada de acordo com a norma 

EN16523-1 e a fármacos de quimioterapia segundo a norma ASTM 
6978-05

 • Penetração viral testada de acordo com a norma EN374-5
 • Regulamento (UE) n.° 10/2011 relativo aos materiais e objetos de 

matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos

Utilização recomendada em

Informações de encomenda

SensiCare® Extended Cuff
Luvas de exame de nitrilo que lhe dão mais proteção.

Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. 
Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.
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Partos Proces-
samento 

estéril

Laboratório Farmácia/
oncologia

Unidade de 
cuidados não 

intensivos

Unidade de 
cuidados 

intensivos

Referência Tamanho Embalagem
MDSEXTXS XS 100/dispensador, 10 dispensadores/caixa
MDSEXTS S 100/dispensador, 10 dispensadores/caixa
MDSEXTM M 100/dispensador, 10 dispensadores/caixa
MDSEXTL L 100/dispensador, 10 dispensadores/caixa
MDSEXTXL XL 90/dispensador, 10 dispensadores/caixa

Para uma proteção adicional e uma excelente sensibilidade tátil. 
Sabemos que anda à procura de uma alternativa de luvas livres de 
látex para proteger os doentes e os profissionais de saúde. As luvas 
de nitrilo são uma opção popular, mas também têm os seus defeitos. 
Com a nova luva de exame SensiCare® da Medline, finalmente pode 
ter tudo: o conforto do látex numa luva de nitrilo.

Tecnologia de embalagem inovadora
Película MicroStop Embalagem de 

camada plana
Tamanhos codificados 
por cores
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