
___________________________________________________________________ 
Informação para o utilizador  
Luvas de protecção em neopreno 

______________________________________________________________________________ 
1. Ler cuidadosamente a informação para o utilizador antes de iniciar qualquer actividade! 
 
2. Aplicação, características, execução e eliminação 

 Área de aplicação: Luvas de protecção para o manuseamento de substâncias químicas, fármacos CMR1) (p. 

ex. Zytostatika), microrganismos2) e vírus3). 
1) Cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para a reprodução 
2) p. ex. bactérias, fungos, parasitas 
3) conforme ASTM F1671-97B 

 

 Características de protecção: Nenhuma responsabilidade relativamente a fármacos CMR, substâncias 
químicas ou microrganismos! Utilização de outras substâncias, apenas sob consulta e após contacto com a  
BERNER. 

 Tempo de substituição: A cada 30 min. (de acordo com a brochura da BGW, 
Zytostatika nos Serviços de Saúde), no manuseamento de carmustina ou tiotepa 
após cada composição, em caso de contaminação visível, imediatamente! Apenas 
para uma utilização (descartável)! 

 

 Material: Policloropreno, interior e exterior em camadas de polímeros, isento de pó 
de talco e látex, valor pH: 7, cor: bege. 

 AQL (Nível de Qualidade Aceitável): Teste de estanqueidade recomendado por segurança técnica, em luvas 
de protecção conforme a norma EN 374-2 (teste de estanqueidade em termos de líquidos).   
 AQL = 1,0 

 Mobilidade: Adaptável aos dedos, testado de acordo com a norma DIN EN 420:2003, nível de capacidade 
5(nível de capacidade máxima). 

 Antes da utilização: Verificar a existência de danos! Não utilizar luvas danificadas! 

 Apresentação: Disponível esterilizado e não esterilizado. Processo de esterilização: Radiação gama.  
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 Eliminação: 

Origem  

Humana  Animal  

Potencial de perigo  

Material  

 

 

reduzido  elevado  reduzido  elevado  

Fármacos CMR  180101  180108*  180203  180207*  

Microrganismos  180104  180103*  180203  180202*  

   

- Recolher e eliminar embalagens não contaminadas em separado! 
 “Grüner Punkt” der „Duales System Deutschland GmbH“. 

 

  3. Perigos mecânicos  

Perigos mecânicos testados, de acordo com a norma EN 388:2003-12. 
Codificação ou nível de capacidade como se segue 
(Valor inferior a 1, resultado =”0”) 

 Requisito  Nível de capacidade  
 Resistência à abrasão (1-4)  0  
 Resistência ao corte (1-5)  0  
 Resistência ao rompimento contínuo (1-4) 1  
 Resistência à perfuração (1-4) 0  
 

4. Perigos químicos 

Permeabilização testada, de acordo com a norma EN 374-3 (12.03). A classe de capacidade não 
espelha a verdadeira duração da protecção no local de trabalho!  

 
Substâncias químicas  Tempo de penetração [min]        Classe de capacidade  

 Carmustina 90     3  
 Cisplatina >480     6  
 Ciclofosfamida monohidrato  >480     6  
 Vincristina  >480     6  
 Doxorubicina hidroclorido >480     6  
 Dietilamina  45     2  
 40% Hidróxido de sódio  75     3  
 96% Ácido sulfúrico  45     2  
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5. Perigos bacteriológicos 

Penetração concretizada, de acordo com a norma EN 374-2 (12.03). 

 
 

 

6. Perigos devidos a vírus  

  Teste de penetração adicional, livre, ASTM F 1671-97b (Phi X 174) – 
  Teste realizado com sucesso. 
 

7. Marcação CE  

A marcação CE está de acordo com as Directivas PSA 89/686/CEE para PSA complexos da Categoria 
III, com base nas normas DIN EN 374, Parte 1-3 (12.03); DIN EN 388 (12.03); 
DIN EN 420 (12.03). 

Documentado de acordo com a Declaração CE de conformidade nº 09050018. Garantia da Qualidade 
(Sistema de Garantia de Qualidade CE com acompanhamento): 
Medidas de controlo (normalmente, anuais), de acordo com o Artigo 11B, 89/686/CEE, através do 
organismo de verificação (0299). 

 

8. Organismo de verificação “0299” 

Fachausschuss Persönliche Schutzausrüstungen, 
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT, 
Zentrum für Sicherheitstechnik, Zwengenberger Str. 68, 
D-42781 Haan, Deutschland.  

 

 

9. Sistema de Gestão de Qualidade 

O nosso Sistema de Gestão de Qualidade está conforme com a norma DIN EN ISO 9001:2000, 
testado e verificado pelo TÜV Management Service GmbH. 

 

10. Condições de armazenamento e transporte 

 Sem luz (proteger de raios UV e de luz directa do sol).  
 Fresco (+5 a +40°C).  
 Seco. 
 Proteger de concentração elevada de ozono e dióxido de carbono.  
 Nenhum contacto com objectos pontiagudos e/ou cortantes.  
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11. Data de fabrico 

             Algarismo 1-4: ano, algarismo 5+6: mês  

 

12. Data de validade  

Algarismo 1-4: ano, algarismo 5+6: mês (data de fabrico + 3 anos) 

 

  13. Nº de lote 

Algarismo 1: ano, algarismo 2+3: mês 

 

 
14. Direitos de autor e propriedade intelectual  

A BERNER INTERNATIONAL GMBH não garante nem se responsabiliza por luvas de protecção, que não sejam 
utilizadas de acordo com as normas de utilização apresentadas. Reservam-se os direitos a alterações técnicas e de 
produção. A versão alemã serve de base vinculativa em caso de tradução para línguas estrangeiras.  

 

são marcas comerciais registadas da BERNER INTERNATIONAL GMBH. 

© BERNER INTERNATIONAL GMBH  
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