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Esteja atento: luvas de exame 
Medline fraudulentas no 
mercado 
Prezado Cliente, 

Temos recebido vários relatos de luvas de exame colocadas à venda que são ora contrafeitas, 

ora marcadas de forma fraudulenta com o logótipo da Medline. Além disso, agora há vários 

produtos no mercado com reivindicações de produto enganadoras. É por esta razão que a 

Medline gostaria de o incentivar a tomar as medidas que se seguem para avaliar as eventuais 

fontes externas de luvas de exame. Estes passos simples podem protegê-lo contra a aquisição de 

luvas que não cumprem os padrões a fontes não fiáveis. 

 Verificar a utilização prevista:  

o As luvas de exame são dispositivos médicos destinados a proteger o paciente 

contra eventuais contaminações cruzadas durante a utilização. No rótulo deverá 

ler-se claramente «Exam Gloves» ou «Medical Exam Gloves». 

o As luvas de uso industrial podem ser embaladas de uma forma que dá a entender 

serem de grau médico, mas na embalagem não consta explicitamente «Exam 

Gloves» ou «Medical Exam Gloves». Um destes termos terá de constar na caixa. 

o A marcação CE deve ser corroborada pelos testes segundo a norma EN 455 

(Partes 1, 2, 3 e 4). 

 Verificar o etiquetado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI ou PPE em 

inglês): 

o As luvas médicas EPI destinam-se a proteger o utilizador contra produtos 

químicos perigosos e/ou microrganismos (bactérias, vírus, fungos). 
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o A marcação EPI (PPE em inglês) deve ser indicada no rótulo através de símbolos 

que representam os níveis de proteção; os níveis indicados de proteção são 

corroborados por testes de EPI (EN ISO 374-1 e EN ISO 374-5). 

 Consultar o nosso Website europeu: https://www.medline.eu/ 

o Os websites locais do país mostram o portefólio completo das luvas de exame da 

Medline.  

o Leia o nosso aviso empresarial sobre luvas de exame com marcação fraudulenta: 

https://www.medline.eu/news/alert-fraudulent-marked-exam-gloves 

o Leia o nosso comunicado de imprensa sobre o aviso da MedTech Europe sobre 

produtos contrafeitos e fornecedores fraudulentos: 

https://www.medline.eu/press-releases/protective-equipment-alert-medtech-

europe-releases-warning-about-counterfeit-products-and-fraudulent-suppliers-in-

the-context-of-covid-19 

 Certificar-se de ficar seguro e estar alerta:   

o Reivindicar o acesso às luvas não significa que o vendedor detenha realmente o 

fornecimento. Verifique se o produto já foi obtido, se está atualmente na Europa 

e se não tem de ser importado. As imagens não são suficientes, pois podem ser 

falsificadas. Pedir documentação de importação e confirmação de entrega 

validadas para garantir que o produto já se encontra no seu mercado. 

o Esteja atento a mediadores terceiros que peçam grandes adiantamentos, ou seja, 

> 50%. 

o Ter fichas de especificação ou outra documentação técnica não é prova suficiente 

do produto, uma vez que estas podem ser obtidas através da Internet e de outros 

meios. 

o Esteja atento se o fornecedor estiver a oferecer Medline ou outra marca de um 

fornecedor importante. O mais provável é terem sido revendidos, o que aumenta 

o risco de preço injusto. 

Em caso de dúvidas ou questões adicionais, contacte:  

Pt-atencaocliente@medline.com. 
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Atenciosamente, 

Departamento de Luvas de Exame da Medline 


