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Produtos
Luva Cirúrgica Estéril
Luva Cirúrgica Supermax
As luvas cirúrgicas Supermax são fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo
baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações
alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de
procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e
paciente.
Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias,
laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos
biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), em procedimentos
invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis.

Fabricada em látex

Com pó bioabsorvível

Formato anatômico

Esterilizada
Gama

Superfície lisa

Microtexturizada na ponta dos
dedos

por

radiação

Embalada
em
envelope
contendo um par de luvas

Luva para procedimento não cirúrgico com pó
Luva Lisa
As luvas para procedimento não cirúrgico com pó Supermax passam por um rigoroso
controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência por serem fabricadas
com látex de alta qualidade.
Luvas de qualidade representam economia para os estabelecimentos de saúde por
redução de perda de luvas por defeito de fabricação.

Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias,
laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos
biológicos (sangue, fluidos potencialmente contaminados, contato com
microorganismos, manipulação de materiais contaminados).

Fabricada em látex

Com pó bioabsorvível

Ambidestra

Não estéril

Superfície lisa

Tamanhos PP, P, M e G

Embalagem tipo “dispenser
box” contendo 100 unidades
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Luva para Procedimento não cirúrgico sem pó
Luva Powder Free
Por ser totalmente isenta de pó, a luva Powder Free é indicada especialmente para
prevenir o aparecimento de reações alérgicas em usuários e pacientes com
sensibilidade ao látex.
A Luva Powder Free passa por um processo de fabricação rigoroso, onde as proteínas
do látex, que são as responsáveis pela reação alérgica no usuário, são extraídas das
luvas até níveis muito baixos, sendo ideal para pessoas com prédisposição à alergia ao
látex.
Indicada para uso hospitalar, odontológico, estética, estúdio de tatuagem e demais
áreas onde há possibilidade de contato com sangue e/ou fluidos corpóreos.
Características do produto

Fabricada em látex

Baixo nível de proteínas do
látex

Isenta de pó bioabsorvível

Superfície microtexturizada

Embalagem
unidades.

contendo

100

Ambidestra
Não estéril

Uso único

Tamanhos PP, P, M e G

Luva para procedimento não cirúrgico de Borracha
Sintética
Luva de Nitrilo

As luvas para procedimento não cirúrgico fabricadas em Nitrilo – Supermax
Microtexturizada Azul – são fabricadas visando à eliminação de reações alérgicas em
usuários com hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o
uso.

Luvas de qualidade representam economia para os estabelecimentos de saúde por
redução de perda de luvas por defeito de fabricação.

Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias,
laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos
biológicos (sangue, fluidos potencialmente contaminados, contato com
microorganismos, manipulação de materiais contaminados).

Fabricada
em
(borracha sintética)

Nitrilo

Sem pó bioabsorvível
Ambidestra

Não estéril

Superfície
lisa
com
microtextura na ponta dos
dedos

Cor Azul

Tamanhos P, M, G e XG
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Luva de Segurança para proteção química
Supermax Select

As luvas de segurança Supermax Select são especialmente desenvolvidas para
utilização para proteção das mãos do usuário contra produtos químicos. Sua espessura
permite ao usuário alta sensibilidade tátil durante manuseio. Esta luva não é indicada
para utilização em ambiente hospitalar, odontológico ou outras áreas de saúde, para
proteção contra agentes biológicos.

A Luva de segurança Supermax Select é indicada para proteção contra agentes
químicos, tais como: Classe B (Detergentes, sabões amoníacos e similares), Classe C –
Tipo 3 (alcoóis), Tipo 4 (éteres, Tipo 5 (cetonas) e Tipo 6 (ácidos orgânicos).

Fabricada em látex

Com pó bioabsorvível

Ambidestra

Não estéril

Superfície lisa

Tamanhos PP, P, M e G

Embalagem tipo “dispenser
box” contendo 100 unidades
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