
• Luvas de exame de nitrilo
• Sem Aceleradores
• Alto Conforto
• Excelente sensibilidade
• Aderência Segura
• Cor Azul
• 100% isentas de látex
• Abertura com Film MicrostopTM

• Certificado EPI categoria III
• Codificação de tamanho por cores

NOVIDADES E VANTAGENS
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SENSICARE® FREE NITRILE
Não se limite a reagir contra as alergias, evite-as.

Para ficar a saber mais sobre os nossos produtos, contacte o seu representante 
da Medline ou consulte a nossa página web em www.medline.com/es

Uma alternativa mais segura. Os profissionais da saúde são muito conscientes dos perigos das alergias ao látex, mas podem ter 
inadvertidamente reações alérgicas causadas pelos aceleradores químicos acrescentados à formulação da luva durante o processo de fabrico.
Sensicare Free constitui uma solução ideal para aqueles que sofrem de reações alérgicas de tipo IV e constitui simultaneamente uma ação 
preventiva contra o desenvolvimento de futuras alergias. 100% dos pacientes com casos de dermatite alérgica que têm utilizado Sensicare Free 
têm melhorado o seu estado após mudar para esta nova luva isenta de aceleradores.2

• 74% dos casos de dermatite alérgica por contacto estão relacionados com o trabalho desempenhado.2

• Entre todas as profissões, os profissionais da saúde são os mais expostos ao risco de sofrer de uma alergia1. 70% dos casos de dermatite 
 alérgica de contacto são manifestados pelos profissionais de saúde2.
• 82% dos pacientes ocupacionais com uma patologia na pele relatam ter mudado de trabalho por causa da sua condição, ao passo que 48%  
 além disso tinham estado de baixa por doença durante pelo menos um período de 7 dias3. 
 
Mude para Sensicare Free da Medline para proteger e prevenir as reações alérgicas e o impacto negativo que os aceleradores químicos podem 
ter nos restantes profissionais.

Referência Tamanho Embalagem

MDSFREE-XS XS 200unid./dispensador, 10dispensador/caixa
MDSFREE-S S 200unid./dispensador, 10dispensador/caixa
MDSFREE-M M 200unid./dispensador, 10dispensador/caixa
MDSFREE-L L 200unid./dispensador, 10dispensador/caixa
MDSFREE-XL XL 180unid./dispensador, 10dispensador/caixa

Regulamentos e normas de qualidade
-  Certificação EN ISO13485
-  Estes produtos cumprem a Diretiva 93/42/CEE
- Em conformidade com os requisitos da Diretiva 89/686/CEE relativa aos Equipamentos de  
    Proteção Individual, Categoria III
-  Diretiva 2002/72/CE relativa aos materiais e objetos plásticos destinados a entrar em contacto  
    com produtos alimentares
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2. Allergic Contact Dermatitis to Synthetic Rubber Glove-Lauren Y. Cao, BS; James S. taylor, MD; Apra Sood, MD; Debora Murray, 
    LPN; Paul D. Siegel, PHD-Sep 2010
3. Germany-cost of illness from occupational hand eczema in Germany-Thomas L. Deopgen, Reginald Scheidt, Elke Weisshar, Swen 
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