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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Luvas Descartaveis 

Nome Comercial: Luva Nitrílica Descartável AQUASOFT* Halyard 

 

Modelo e Especificações Técnicas: 

Código Tamanho Cor Comprimento* 

Largura 

da palma 

* 

Espessura* 

Dedo do 

meio 

Espessura* 

Palma 

 

Quantidade 

por 

Dispenser 

 

Quantidade 

por Caixa 

43932 PP Azul 242 mm 70 mm 0.08 mm 0.07 mm 300 3000 

43933 P Azul 242 mm 80 mm 0.08 mm 0.07 mm 300 3000 

43934 M Azul 242 mm 95 mm 0.08 mm 0.07 mm 300 3000 

43935 G Azul 242 mm 110 mm 0.08 mm 0.07 mm 300 3000 

43936 GG Azul 242 mm 120 mm 0.08 mm 0.07 mm 250 2500 

 

Nível de qualidade aceitável (AQL) - Atende ou excede 

Padrões de Teste ASTM D5151 Atende ou excede 

Padrões de teste ASTM D6319 Atende ou excede 

Padrão ISO de biocompatibilidade para irritação e sensibilidade primária da pele - Atende 

ou excede 

Sem pó 

Tipo de Ajuste: Ambidestro 

 

Registro Anvisa: 81832580062 

Reprocessamento Proibido. 

Prazo de Validade: 03 anos 

Produto de Pronto Uso. 
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Fotos 

 

  

     
 

Conteúdo 

São acondicionados em forma de dispenser e então são acondicionadas em caixa de papelão 

para transporte. 

 

Descrição e Indicação 

A Luva Nitrílica descartável AQUASOFT* Halyard é indicada para uso por profissionais da 

assistência à saúde  em situações clínicas (procedimentos não cirúrgicos e/ou exames)  

onde existe a possibilidade de contato direto ou indireto com sangue, secreções, excreções,  

objetos visivelmente sujos com fluidos corporais;  procedimentos  que necessitam superior 

sensibilidade tátil; quando há exposição inesperada a produtos químicos e também para 

manipulação de medicamentos quimioterápicos. 

As luvas não contêm pó, são texturizadas, ambidestras, fáceis de calçar e proporcionan aos 

usúarios uma sensação de ajuste e conforto. mbidestras, possuem 9,5 polegadas de 

comprimento e cor azul. 

 

Instruções de Uso 

— Retirar a luva da caixa; 

— Calçar a luva; 

— Descartar após o uso. 
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Instruções do Dispenser 

1) As luvas são empilhadas de forma plana e inseridas na caixa do distribuidor de tamanho 

apropriado (consulte a Ilustração A). 

2) Os dispensadores são selados nas abas das duas extremidades e colocados na caixa de 

transporte (orientação do dispensador de cartão conforme a Ilustração B). 

3) Aplique duas etiquetas da caixa de remessa nos painéis adjacentes que incluem Código 

do produto, Número do lote, Data de fabricação e Data de vencimento. (veja a ilustração 

abaixo). 

4) A caixa de remessa está selada. As caixas de remessa seladas são colocadas no palete. 

 

 

Composição 

Nitrila. 

 

Condições de Armazenamento 

Armazene em local seco e fresco, longe de fontes intensas de calor. 

Mantenha o máximo possível em sua caixa de remessa. A caixa aberta deve ser protegida 

contra a exposição à luz solar direta, luz artificial intensa, máquinas de raio-x e outras 

fontes de ozônio. 

 

 

  



 
 

4 
 

 

COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES Emissão: Set/20 

Instrução de Uso 
IULNA -H   

 rev. 00 

Condições para o Transporte 

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz 

fluorescente ou ultravioleta. 

 

Condições de Manipulação 

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais 

locais.    

 

Advertências 

— Proibido Reprocessar 

— Não utilizar com os quimioterápicos Carmustine, ThioTEPA. 

 

Precauções 

— Cuidados: As condições de teste utilizadas destinam-se a aproximar as piores condições 

para uso clínico. O teste foi realizado em material de luva de camada única. É de 

responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade dessas luvas para o uso pretendido 

com medicamentos quimioterápicos. As luvas usadas para proteção contra a exposição a 

medicamentos de quimioterapia devem ser selecionadas especificamente para o tipo de 

produtos químicos utilizados. Revise as informações de segurança da bula do medicamento 

que está sendo usado para determinar o nível adequado de proteção. 

 

Contraindicações: 

Não aplicável. 

 

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.  

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001. 

CNPJ: 27.242.576/0001-11. 

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294. 

  

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares  

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -  

CNPJ: 00.142.576/0001-86 

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br 

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729 

mailto:sac@cnph.com.br
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Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc  

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116 

 


