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1.  LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMUM – COM LÁTEX E COM PÓ

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

Criar Incluir
PAR = 1

UNIDADE
Nº 6,0

Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó

Luva cirúrgica estéril Nº 6,0 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo
teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja
lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho
antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Acondicionada
em invólucro interno com dobras para abertura asséptica,
padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão
esquerda /direita e a posição do polegar. Deverá apresentar
CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA
válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática

C001691 269946
PAR = 1

UNIDADE
Nº 6,5

Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó

Luva cirúrgica estéril Nº 6,5 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo
teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja
lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho
antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Acondicionada
em invólucro interno com dobras para abertura asséptica,
padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão
esquerda /direita e a posição do polegar. Deverá apresentar
CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA
válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática

5



C001692 269839
PAR = 1

UNIDADE
Nº 7,0

Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó

Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo
teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja
lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho
antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a
posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática

C001693 269838
PAR = 1

UNIDADE
Nº 7,5

Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó

Luva cirúrgica estéril, Nº 7,5 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo
teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja
lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho
antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática
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C001694 269837
PAR = 1

UNIDADE
Nº 8,0

Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó

Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo
teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja
lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho
antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática

C001695 388416
PAR = 1

UNIDADE
Nº 8,5

Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó

Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo
teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja
lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho
antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática
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410545
PAR = 1

UNIDADE
Nº 9,0

Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó

Luva cirúrgica estéril Nº 9,0 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo
teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja
lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho
antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA válidos na entrega Par: 1 unidade

Reposição
automática
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2.  LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SENSIFREE – COM LÁTEX E SEM PÓ

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

PAR = 1
UNIDADE

Nº 6,0

Luva cirúrgica estéril sensifree – com látex sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 6,0 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100
mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada,
deverá apresentar desempenho antiderrapante.
Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA  válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição

automática

C013515
38841

5
PAR = 1

UNIDADE
Nº 6,5

Luva cirúrgica estéril sensifree – com látex sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 6,5 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100
mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada,
deverá apresentar desempenho antiderrapante.
Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA  válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição

automática

9



C013516
38841

7
PAR = 1

UNIDADE
Nº 7,0

Luva cirúrgica estéril sensifree – com látex sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100
mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada,
deverá apresentar desempenho antiderrapante.
Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA  válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição

automática

C013517
38841

4
PAR = 1

UNIDADE
Nº 7,5

Luva cirúrgica estéril sensifree – com látex sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 7,5 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100
mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada,
deverá apresentar desempenho antiderrapante.
Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA  válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição

automática
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C013518
38841

3
PAR = 1

UNIDADE
Nº 8,0

Luva cirúrgica estéril sensifree – com látex sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100
mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada,
deverá apresentar desempenho antiderrapante.
Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA  válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição

automática

PAR = 1
UNIDADE

Nº 8,5

Luva cirúrgica estéril sensifree – com látex sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100
mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada,
deverá apresentar desempenho antiderrapante.
Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA  válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição

automática
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PAR = 1
UNIDADE

Nº 9,0

Luva cirúrgica estéril sensifree – com látex sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 9,0 descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato,
boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100
mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada,
deverá apresentar desempenho antiderrapante.
Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com
bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico,
identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e
a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou
filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá
apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e
registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição

automática
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3. LUVA CIRÚRGICA  ESTÉRIL ANTIALÉRGICA – SEM LÁTEX E SEM PÓ

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

PAR = 1
UNIDADE

Nº 6,0

Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 6,0 descartável, isenta de látex,
isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá
apresentar desempenho antiderrapante, sensibilidade ao
tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo
28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro
interno com dobras para abertura asséptica, padrão
cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão
esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura
em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o
uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1
unidade.

Reposição
automática

400848
PAR = 1

UNIDADE
Nº 6,5

Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 6,5 descartável, isenta de látex,
isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá
apresentar desempenho antiderrapante, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade.
Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em
relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras
para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com
fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do
polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar
CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro
ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática
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C013715 313653
PAR = 1

UNIDADE
Nº 7,0

Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 descartável, isenta de látex,
isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá
apresentar desempenho antiderrapante, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade.
Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em
relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras
para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com
fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do
polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar
CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro
ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática

C013951 313656
PAR = 1

UNIDADE
Nº 7,5

Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 7,5 descartável, isenta de látex,
isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá
apresentar desempenho antiderrapante, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade.
Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em
relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras
para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com
fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do
polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar
CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro
ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática
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C013952 313655
PAR = 1

UNIDADE
Nº 8,0

Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 descartável, isenta de látex,
isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá
apresentar desempenho antiderrapante, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade.
Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em
relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras
para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com
fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do
polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar
CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro
ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática

C013953 313657
PAR = 1

UNIDADE
Nº 8,5

Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 descartável, isenta de látex,
isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá
apresentar desempenho antiderrapante, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade.
Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em
relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras
para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com
fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do
polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar
CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro
ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática
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PAR = 1
UNIDADE

Nº 9,0

Luva cirúrgica  estéril antialérgica – sem látex e sem pó

Luva cirúrgica estéril Nº 9,0 descartável, isenta de látex,
isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá
apresentar desempenho antiderrapante, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade.
Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em
relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras
para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com
fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do
polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar
CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro
ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.

Reposição
automática

16



4. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL LÁTEX

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

C001699
26989

4
PAR = 1

UNIDADE
PEQUENO

Luva de procedimento não estéril látex

Luva de procedimento para uso hospitalar, não estéril,
descartável, 100% látex natural, anatômica, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade
e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo
de 25 cm, lubrificada com pó bio absorvível, baixo teor
de proteínas. Acondicionada em caixa com 100.
Tamanho PEQUENO. Deverá apresentar
obrigatoriamente CA de EPI compatível com o uso
hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega par (ou
seja: 02 luvas). Portanto: 01 Cx. com 100 luvas equivale
a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas equivale a 25
unidades.

Reposição
automática

C001698
26989

3
PAR = 1

UNIDADE
MÉDIO

Luva de procedimento não estéril látex

Luva de procedimento para uso hospitalar, não estéril,
descartável, 100% látex natural, anatômica, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade
e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo
de 25 cm, lubrificada com pó bio absorvível, baixo teor
de proteínas. Acondicionada em caixa com 100**.
Tamanho MÉDIO. Deverá apresentar obrigatoriamente
CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro
ANVISA válidos na entrega par (ou seja: 02 luvas).
Portanto: 01 Cx. com 100 luvas equivale a 50 unidades.
01 Cx. com 50 luvas  equivale a 25 unidades.

Reposição
automática
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C001697
26989

2
PAR = 1

UNIDADE
GRANDE

Luva de procedimento não estéril látex

Luva de procedimento para uso hospitalar, não estéril,
descartável, 100% látex natural, anatômica, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade
e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo
de 25 cm, lubrificada com pó bio absorvível, baixo teor
de proteínas. Acondicionada em caixa com 100
unidades. Tamanho GRANDE. Deverá apresentar CA
compatível com uso hospitalar e registro Anvisa válidos
na entrega . par (ou seja: 02 luvas). Portanto: 01 Cx. com
100 luvas equivale a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas
equivale a 25 unidades.

Reposição
automática

18



5. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL ANTIALÉRGICA NITRILE

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

C007668 295554
PAR = 1

UNIDADE
PEQUENO

Luva de procedimento não estéril antialérgica nitrile

Luvas de procedimento não cirúrgico, não estéril,
descartável, material NITRILE, sem látex, sem pó,
anatômica, boa elasticidade e resistente à tração,
ambidestra, antialérgica. Acondicionada em caixas com 100
unidades. Tamanho PEQUENO. Deverá apresentar registro
ANVISA compatível com uso hospitalar e registro Anvisa
válidos na entrega . par (ou seja: 02 luvas). Portanto: 01 Cx.
com 100 luvas equivale a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas
equivale a 25 unidades

Reposição
automática

C007056 313653
PAR = 1

UNIDADE
MÉDIO

Luva de procedimento não estéril antialérgica nitrile

Luvas de procedimento não cirúrgico, não estéril,
descartável, material NITRILE, sem látex, sem pó,
anatômica, boa elasticidade e resistente à tração,
ambidestra, antialérgica. Acondicionada em caixas com 100
unidades. Tamanho MÉDIO. Deverá apresentar registro
ANVISA compatível com uso hospitalar e registro Anvisa
válidos na entrega. par (ou seja: 02 luvas). Portanto: 01 Cx.
com 100 luvas equivale a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas
equivale a 25 unidades.

Reposição
automática

C008739 313652
PAR = 1

UNIDADE
GRANDE

Luva de procedimento não estéril antialérgica nitrile

Luvas de procedimento, não estéril, descartável, material
NITRILE, sem látex, sem pó, anatômica, boa elasticidade e
resistente à tração, ambidestra, antialérgica. Acondicionada
em caixas com 100 unidades. Tamanho GRANDE. Deverá
apresentar registro ANVISA compatível com uso hospitalar
e registro Anvisa válidos na entrega. par (ou seja: 02 luvas).
Portanto. 01 Cx. com 100 luvas equivale a 50 unidades. 01
Cx. com 50 luvas  equivale a 25 unidades.

Reposição
automática
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6. LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

C007643 352988
PAR = 1

UNIDADE
PEQUENO

Luva de proteção química

Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de
proteção química tipo A, proteção do contato com
solventes clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados
do petróleo, óleos, graxas e aminoácidos anatômica,
apresentando desempenho antiderrapante nas
palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não
descartável, não estéril, resistente, textura
homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI
obrigatório válido na entrega. Tamanho PEQUENO.
Embalagem: pacote com o par. PAR = 01 UNIDADE
(equivale aos tamanhos  7,0/7,5) Borracha Nitrílica.

Reposição
automática

C003731
302073

PAR = 1
UNIDADE

MÉDIO

Luva de proteção química

Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de
proteção química tipo A, proteção do contato com
solventes clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados
do petróleo, óleos, graxas e aminoácidos anatômica,
apresentando desempenho antiderrapante nas
palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não
descartável, não estéril, resistente, textura
homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI
obrigatório válido na entrega. Tamanho MÉDIO. PAR =
01 UNIDADE (equivale aos tamanhos 8,0/8,5)
Borracha Nitrílica.

Reposição
automática
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302072
PAR = 1

UNIDADE
GRANDE

Luva de proteção química

Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de
proteção química tipo A, proteção do contato com
solventes clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados
do petróleo, óleos, graxas e aminoácidos anatômica,
apresentando desempenho antiderrapante nas
palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não
descartável, não estéril, resistente, textura
homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI
obrigatório válido na entrega. Tamanho GRANDE. PAR
= 01 UNIDADE Borracha Nitrílica.

Reposição
automática

PAR = 1
UNIDADE

EXTRA
GRANDE

Luva de proteção química

Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de
proteção química tipo A, proteção do contato com
solventes clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados
do petróleo, óleos, graxas e aminoácidos anatômica,
apresentando desempenho antiderrapante nas
palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não
descartável, não estéril, resistente, textura
homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI
obrigatório válido na entrega. Tamanho EXTRA
GRANDE. PAR = 01 UNIDADE Borracha Nitrílica.

Reposição
automática
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7. LUVA DE LIMPEZA GERAL

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

reposição
315745

PAR = 1
UNIDADE

MÉDIO

Luva de limpeza geral

Luva não descartável multiuso p/ limpeza geral, de látex,
cano longo 30 cm ajustado, palmas e dedos
apresentando desempenho antiderrapantes, não estéril,
resistente a rasgos e trações, para proteção das mãos e
antebraços contra agentes abrasivos, escoriantes,
cortantes, perfurantes e contato com agentes químicos
(classes A, B, e C da Norma MT-11) em serviços de
limpeza e higienização. Uso hospitalar. CA de EPI válido
na entrega. Tamanho M. Par.

Reposição
automática

C006454 PAR = 1
UNIDADE

GRANDE

Luva de limpeza geral

Luva não descartável multiuso p/ limpeza geral, de látex,
cano longo 30 cm ajustado, palmas e dedos
apresentando desempenho antiderrapantes, não estéril,
resistente a rasgos e trações, para proteção das mãos e
antebraços contra agentes abrasivos, escoriantes,
cortantes, perfurantes e contato com agentes químicos
(classes A, B, e C da Norma MT-11) em serviços de
limpeza e higienização. Uso hospitalar. CA de EPI válido
na entrega. Tamanho G. Par.

Reposição
automática
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REFERÊNCIAS

Brasil. RDC Anvisa Nº 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde (Materiais e Equipamentos) (Classes de Risco III e IV).

_____. RDC Anvisa Nº 36/2015 - Registro de Produtos para Diagnósticos IN Vitro (Classes III e IV).(IN Nº03/2015 - critérios de família, RDC Nº 52/2015 -
autotestes para HIV e IN Mº 24/2018 - glicosímetros).

_____. RDC Anvisa Nº 40/2015 - Notificações  para Saúde (Materiais e Equipamentos)(Classes de Risco I e II) Não necessita revalidação.

_____. RDC Anvisa Nº 423/2020 - Extinção do regime de cadastro e migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação . (RDC
Nº 270/2019 - migração classe de risco I).

_____. RDC Anvisa Nº 56/2001 - Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 340/2020 - Alterações de informações nos processos de regularização de dispositivos médicos e dá outras providências.

_____. RDC Anvisa Nº 14/2011 - Requisitos para Agrupamento em família de Produtos para Saúde (materiais).

_____. RDC Anvisa Nº 211/2018 - Prazo de validade de registro de dispositivos médicos (10 anos).

_____. RDC Anvisa Nº 16/2013 - Requisitos para Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde

_____. RDC Anvisa Nº 15/20104 - Exigência de CBPF para registro de produtos para saúde das classes de risco III e IV.

_____. RDC Anvisa Nº 10/2015 -  Pesquisa Clínica em Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 27/2011 e IN Nº 4/2015 - Certificação via Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, OCPs, Laboratórios e ANVISA) e
adota a série de normas NBR IEC 60601 (Eletromédicos) - Lista de normas técnicas Equipamentos outras normas.
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LEGENDAS

Reposição automática - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

Reposição do Serviço - Serviço é responsável pela aquisição.
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