Proteção pessoal em campo e
no laboratório

Proteção pessoal

As condições encontradas nas cenas de crime são frequentemente perigosas para os policiais
envolvidos. Os protocolos do departamento normalmente incluem o uso de equipamento de proteção
pessoal para manter a segurança dos investigadores e para preservar a integridade da cena e da prova
encontradas. A Sirchie oferece uma linha completa de equipamentos de proteção que abrange vários
tipos de:
• Máscaras e respiradores
• Macacões
• Luvas descartáveis
• Óculos de proteção
• Proteções para calçados
Esses itens foram desenvolvidos para oferecer proteção ao investigador e, ao mesmo tempo, para
ajudar na manutenção das condições encontradas na cena do crime e para prevenir a contaminação da
prova durante seu transporte e análise.
A Sirchie também oferece uma variedade de ferramentas de descarte e identiﬁcação de itens perigosos,
além de produtos para limpeza segura de superfícies e das mãos após a conclusão de uma missão.

As condições encontradas nas cenas
de crime são frequentemente perigosas
para os policiais envolvidos.

OPORTUNIDADE DE CURSOS!
Oferecemos um curso de 40 horas no
local para ensinar aos proﬁssionais os
fundamentos da coleta, processamento e
preservação de provas.

Para obter mais informações, consulte
a seção Treinamento deste catálogo ou
visite nosso site em www.sirchie.com

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Proteção pessoal

Filtros e máscaras respiradoras
MEIA MÁSCARA RESPIRADORA DE PARTÍCULAS

Esse respirador oferece proteção para respiração contra poeira, névoa e gases que são comuns em
várias aplicações forenses. Quando equipado com um ﬁltro P100 (alta eﬁciência), essa máscara oferece
proteção excepcional contra partículas e patógenos transportados pelo ar (por exemplo, TB e a maioria
das bactérias). A máscara também pode ser equipada com um ﬁltro R95 (para aplicações com poeira e
névoa). A máscara é leve e reutilizável. Excelente para o processamento de cena do crime.

Nº SF0034H

Nº CATÁLOGO
SF0034H
SF0034D
SF0034HR
SF0034DR

DESCRIÇÃO

PREÇO

Meia máscara c/5 filtros P100 cada
Meia máscara c/5 filtros R95 cada
Filtros de reposição P100, 25 cada
Filtros de reposição R95, 25 cada

REGULADOR DE MEIA MÁSCARA MULTIUSO

Projetada para aplicações que não exigem proteção facial completa, esta máscara combina vedação
de silicone sem látex com uma estrutura externa de
plástico moldado. O silicone macio adapta-se à forma
de qualquer nariz. A combinação de silicone macio
e plástico duro garante um encaixe confortável
e à prova de vazamento para uma área de difícil
adaptação normalmente. A unidade compacta
e leve é excelente para uso em cenas de crime
em que possam estar presentes matérias em
decomposição e gases perigosos.
Nº PU0010 com filtros PU0011

Máscara multiuso
com 3 opções de
filtro!
Máscara Nº PU0010 com filtros PU0011

Nº CATÁLOGO
PU0010

DESCRIÇÃO

PREÇO

Meia máscara multiuso (filtros vendidos separadamente)

Nº PU0011

FILTROS PARA REGULADOR DE MEIA MÁSCARA MULTIUSO
Escolha entre os três ﬁltros abaixo com base em suas necessidades especíﬁcas.

Nº PU0012

Nº CATÁLOGO

Nº PU0013
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PU0011
PU0012
PU0013

FILTRO

Filtro, vapor orgânico/gás ácido, 1 par
Filtro, P100 (99,7% das partículas transportadas pelo ar), 1 par
Filtro, vapor orgânico/P100 (99,7% das partículas transportadas pelo ar), 1 par
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PREÇO

Kits de máscara respiratória

Proteção pessoal

KITS DE MÁSCARAS ANTIPUTREFAÇÃO

Estas máscaras reutilizáveis de baixa manutenção pesam menos do que 1/4 kg (1/2 lb) e são feitas para
se adaptar a qualquer tamanho de cabeça. A ﬁltragem é fornecida por um ﬁltro tratado quimicamente
com aprovação do NIOSH (Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional, Estados Unidos)
e do MSHA (Administração de Segurança e Saúde na Mineração, Estados Unidos) para vapores
orgânicos, cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de cloro e dióxido de enxofre. O sistema de suspensão
deslizante de fácil utilização torna seu uso confortável. Todas as máscaras são aprovadas pelo NIOSH/
MSHA. É recomendada apenas uma máscara por pessoa para eliminar a propagação de doenças pelo
compartilhamento de equipamentos faciais.

A máscara antiputrefação
SIRCHIE® foi projetada
para eliminar o odor
devastador de um corpo
em processo de putrefação.
Agora um investigador
pode continuar com seu
trabalho de investigação,
tomada de impressões
digitais e fotografia —
independentemente do
estado de decomposição. As
máscaras são perfeitas para
serem usadas com qualquer
um de nossos kits para
autópsias.

Kit de máscara simples nº
PU001B e componentes

CONTEÚDO DO PU001B:
1211211-

PU0010 Máscara antiputrefação
PU0011 Filtros de reposição para máscara, par
SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
FPT1C1 Lenços Supercleaner
Livreto de instruções
PU001B1 Estojo de viagem moldado de
copolímero, com forração plástica;
Dimensões: 30,8 cm x 18,4 cm x 14 cm;
(12,125” x 7,25” x 5,5”); Peso: 1,1 kg (2,5 lb).

CONTEÚDO DO PU003B:
Kit de máscara duplo nº PU003B e
componentes

Nº CATÁLOGO
PU001B
PU003B
PU0011

DESCRIÇÃO

PREÇO

2422411-

PU0010 Máscaras antiputrefação
PU0011 Filtros de reposição para máscara, par
SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
FPT1C1 Lenços Supercleaner
Livreto de instruções
PU003B1 Estojo de viagem moldado de
copolímero, com forração plástica;
Dimensões: 44,4 cm x 26 cm x 21,9 cm (17,5” x
10,25” x 8,625”); Peso: 2 kg (4,5 lb)

Kit de máscara simples antiputrefação
Kit de máscara duplo antiputrefação
Filtros de reposição, 1 par

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Máscaras, respiradores e
proteção facial

Proteção pessoal

Nº SF0074

Nº DRM001

Nº DRMV100

MÁSCARA ANTIODOR COM VÁLVULA DE CONFORTO

O material do ﬁltro, com várias camadas e alto desempenho, oferece um nível superior de ﬁltragem
contra odores incômodos de vapor orgânico. Seu formato ergonômico e a almofada para nariz
fornecem proteção para vários formatos de rosto e apresenta uma almofada de proteção do nariz extra
larga. Sua válvula de conforto de controle climático reduz a resistência respiratória. As tiras de ﬁxação
circulares são fornecidas com um ajustador de tensão de correia exclusivo para dar conforto ao usuário.
Aprovado pelo NIOSH: N95 — no mínimo 95% de eﬁciência na ﬁltragem de aerossóis sólidos e líquidos
que não contêm óleo.
Nº CSFP100

Nº CATÁLOGO
SF0074

DESCRIÇÃO

PREÇO

Máscara antiodor descartável, cada

RESPIRADOR/MÁSCARA DE PÓ

O material do ﬁltro, com várias camadas e alto desempenho, oferece um nível superior eﬁciência na
ﬁltragem. Seu formato ergonômico e a almofada para nariz fornecem proteção para vários formatos
de rosto e apresenta uma almofada de proteção do nariz extra larga. As tiras de ﬁxação circulares são
fornecidas com um ajustador de tensão de correia exclusivo para dar conforto ao usuário. Aprovado
pelo NIOSH: N95 — no mínimo 95% de eﬁciência na ﬁltragem de aerossóis sólidos e líquidos que não
contêm óleo.

Nº CATÁLOGO
DRM001

DESCRIÇÃO

PREÇO

Máscara/respirador de pó, 20 cada

RESPIRADOR COM VÁLVULA DE CONFORTO
Nº CSG1001

O material do ﬁltro, com várias camadas e alto desempenho, oferece um nível superior eﬁciência na
ﬁltragem. Seu formato ergonômico e a almofada para nariz fornecem proteção para vários formatos
de rosto e apresenta uma almofada de proteção do nariz extra larga. Sua válvula de conforto de
controle climático reduz a resistência respiratória. As tiras de ﬁxação circulares são fornecidas com um
ajustador de tensão de correia exclusivo para dar conforto ao usuário. Aprovado pelo NIOSH: N95 —
no mínimo 95% de eﬁciência na ﬁltragem de aerossóis sólidos e líquidos que não contêm óleo.

Nº CATÁLOGO
DRMV100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Respirador com válvula de conforto, 10 cada

PROTETOR FACIAL CONTRA RESPINGOS DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

Este protetor plástico resistente a substâncias químicas protege a face e os olhos contra respingos e
borrifos de substâncias químicas. O protetor pode ser levantado quando não for necessário.

Nº CATÁLOGO
CSFP100

LOJA
ON-LINE

www.sirchie.com

PREÇO

ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS

Estes óculos de proteção de cobertura total se ajudam sobre os óculos comuns. Proteja seus olhos de
substâncias químicas no laboratório.

Nº CATÁLOGO
CSG1001
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DESCRIÇÃO
Protetor facial contra respingos de substâncias químicas

DESCRIÇÃO
Óculos de proteção contra respingos de substâncias químicas
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PREÇO

Macacões e macacões
especiais

Proteção pessoal

MACACÃO ESPECIAL DESCARTÁVEL COM CAPUZ

Este macacão especial é feito com o forte tecido TYVEK® — resistente a ﬁos puxados, rasgos, furos e
diversas substâncias químicas. Ele é largo, leve e confortável.

Nº CATÁLOGO
SF0072M
SF0072
SF0072XL
SF0072XXL

DESCRIÇÃO

PREÇO

Macacão especial descartável com capuz, médio (M)
Macacão especial descartável com capuz, grande (L)
Macacão especial descartável com capuz, extragrande (XL)
Macacão especial descartável com capuz, maior que extragrande (XXL)

MACACÃO DE PROTEÇÃO PESSOAL

Estes macacões de cobertura total duráveis, feitos de Tyvek® resistente a rasgos, apresentam capuz e
proteção para calçados para protegê-lo da cabeça aos pés em cenas contaminadas.

Nº CATÁLOGO
TYV100
TYV101
TYV102

DESCRIÇÃO

PREÇO

Macacão de proteção pessoal, grande (L)
Macacão de proteção pessoal, extragrande (XL)
Macacão de proteção pessoal, maior que extragrande (XXL)

Nº SF0072

MACACÕES ESPECIAIS TYCHEM®

A linha SIRCHIE® de macacões especiais para proteção é testada no trabalho diário e é especiﬁcada
para o uso habitual de investigadores em cenas de crime em que seja necessário manipular
materiais perigosos. Fabricado com o resistente material Tychem® da DuPont, com revestimento de
qualidade de 0,03 mm (1,25 mil) de polietileno, fornece cobertura que atende à proteção de Nível
B contra derramamentos, borrifos ou respingos acidentais de ácidos ou bases, bem como várias
outras substâncias químicas, inclusive aquelas que podem estar presentes em laboratórios de droga
clandestinos ou em cenas de incêndio em que podem ter sido usados aceleradores.
Todas as emendas são costuradas e reforçadas usando um ponto corrente que oferece maior
resistência a líquidos e partículas secas.

Nº TYV100

Macacão modelo TYV300 com gola, zíper, mangas abertas e estrutura costurada e reforçada.
Macacão modelo TYV400 com gola, zíper, capuz anexado, botas, fechamento do pulso com elástico e
emendas costurada e reforçadas.

As roupas revestidas de polietileno QC Tychem®
oferecem proteção máxima na cena do crime ou no
laboratório de polícia científica.

Nº CATÁLOGO
TYV300M
TYV300L
TYV300XL
TYV300XXL
TYV400M
TYV400L
TYV400XL
TYV400XXL

DESCRIÇÃO

Macacão Tychem com gola e zíper, médio (M)
Macacão Tychem® com gola e zíper, grande (L)
Macacão Tychem® com gola e zíper, extragrande (XL)
Macacão Tychem® com gola e zíper, maior que extragrande (XXL)
Macacão Tychem® com capuz, zíper, botas anexadas e pulso com elástico, médio (M)
Macacão Tychem® com capuz, zíper, botas anexadas e pulso com elástico, grande (L)
Macacão Tychem® com capuz, zíper, botas anexadas e pulso com elástico, extragrande (XL)
Macacão Tychem® com capuz, zíper, botas anexadas
e pulso com elástico, maior que extragrande (XXL)

PREÇO

®

Nº TYV300L

Nº TYV400L

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Macacões e macacões
especiais

Proteção pessoal

NOVO!

MACACÃO ESPECIAL VENTILADO

Nossos macacões especiais ventilados protegem a equipe na cena
do crime e são resistentes a ﬁos puxados, rasgos e furos, além de
oferecer maior capacidade de ventilação a partir de um não tecido de
polipropileno nas costas. Uma nova modelagem e uma cintura elástica
nas costas oferecem melhor ajuste e mais conforto. A frente e as
laterais são feitas com uma película microporosa de um substrato de
polipropileno e oferecem proteção de barreira. Uma aba de cobertura
sobre o zíper protege contra respingos. Fique confortável enquanto se
protege com esses excepcionais macacões especiais ventilados.

Nº CATÁLOGO
SF0071M
SF0071L
SF0071XL
SF0071XXL

DESCRIÇÃO

PREÇO

Macacão especial ventilado, médio (M)
Macacão especial ventilado, grande (L)
Macacão especial ventilado, extragrande (XL)
Macacão especial ventilado, maior que extragrande (XXL)

Macacões Lakeland MicroMax NS

MACACÕES MICROMAX® NS

NOVO!

Proteção microporosa contra poeira, gordura, sujeira e respingo de substâncias químicas leves!
Esta linha de roupas de proteção de uso geral pode ser usada em ambientes de trabalho em que podem
estar presentes contaminantes perigosos ou não perigosos. Muito econômico e leve, o MicroMAX®
NS apresenta elevada MVTR (taxa de transmissão de vapor) e é ventilado para garantir o conforto do
trabalhador. O MicroMAX® NS é resistente, seja molhado ou seco, e perfeito para ambientes de trabalho
onde estiverem presentes poeira, sujeira, respingos e derramamentos.

Nº CATÁLOGO

Macacão Lakeland MicroMax NS com pulso e tornozelo com elástico

NOVO!

MM100S
MM100M
MM100L
MM100XL
MM1002XL
MM1003XL
MM1004XL
MM1005XL
MME200S
MME200M
MME200L
MME200XL
MME2002XL
MME2003XL
MME2004XL
MME2005XL
MMH300S
MMH300M
MMH300L
MMH300XL
MMH3002XL
MMH3003XL
MMH3004XL
MMH3005XL

DESCRIÇÃO

Macacão MicroMax NS, zíper, pequeno (S)
Macacão MicroMax NS, zíper, médio (M)
Macacão MicroMax NS, zíper, grande (L)
Macacão MicroMax NS, zíper, extragrande (XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, maior que extragrande (2XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, maior que extragrande (3XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, maior que extragrande (4XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, maior que extragrande (5XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, pulso e tornozelo com elástico, pequeno (S)
Macacão MicroMax NS, zíper, pulso e tornozelo com elástico, médio (M)
Macacão MicroMax NS, zíper, pulso e tornozelo com elástico, grande (L)
Macacão MicroMax NS, zíper, pulso e tornozelo com elástico, extragrande (XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, pulso e tornozelo com elástico, maior que extragrande (2XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, pulso e tornozelo com elástico, maior que extragrande (3XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, pulso e tornozelo com elástico, maior que extragrande (4XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, pulso e tornozelo com elástico, maior que extragrande (5XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, capuz anexado, pulso e tornozelo com elástico, pequeno (S)
Macacão MicroMax NS, zíper, capuz anexado, pulso e tornozelo com elástico, médio (M)
Macacão MicroMax NS, zíper, capuz anexado, pulso e tornozelo com elástico, grande (L)
Macacão MicroMax NS, zíper, capuz anexado, pulso e tornozelo com elástico, extragrande (XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, capuz anexado, pulso e tornozelo com elástico, maior que extragrande (2XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, capuz anexado, pulso e tornozelo com elástico, maior que extragrande (3XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, capuz anexado, pulso e tornozelo com elástico, maior que extragrande (4XL)
Macacão MicroMax NS, zíper, capuz anexado, pulso e tornozelo com elástico, maior que extragrande (5XL)

Macacão Lakeland MicroMax NS com capuz, pulso e
tornozelo com elástico
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Proteção para calçados e kits de
limpeza de material de risco biológico

Proteção pessoal

PROTEÇÃO PARA CALÇADOS COM A IMPRESSÃO "POLICE" EM
RELEVO

Estas proteções para calçados de plástico preto apresentam uma sola de borracha com a
impressão "POLICE" em relevo (conforme mostrado no canto superior direito da página). Elas
mantêm os calçados limpos e protegidos.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

SF0075M Proteção para calçados com impressão em relevo, médio (M), 1 par
SF0075L Proteção para calçados com impressão em relevo, grande (L), 1 par
SF0075XL Proteção para calçados com impressão em relevo, extragrande (XL), 1 par

Nº SF0075 (Detalhes mostrando a sola com impressão
em relevo).

PROTEÇÃO PARA CALÇADOS TYVEK DESCARTÁVEL

Esta proteção para calçados TYVEK® mantém os calçados limpos e protegidos. Em tamanho único.

Nº CATÁLOGO
SF0073

DESCRIÇÃO

PREÇO

Proteção para calçados descartável, 1 par
Proteção para calçados descartável nº SF0073.

BOTAS DE CANO ALTO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS

Mais do que apenas uma proteção para calçados, estas botas TYVEK® com solas de vinil antideslizante
oferecem proteção ampliada contra sangue e outros materiais perigosos.

Nº CATÁLOGO
TYV200
TYV201

DESCRIÇÃO

PREÇO

Botas de cano alto, médio, 1 par
Botas de cano alto, grande, 1 par

PROTEÇÃO PARA CALÇADOS E BOTAS MICROMAX® NS

Muito econômica e leve, a proteção para calçados e botas MicroMAX® NS apresenta elevada MVTR
(taxa de transmissão de vapor), é ventilada para garantir o conforto do trabalhador e resistente, seja
molhada ou seca.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

SC100SM
Proteção para calçados MicroMax NS, tornozelos com elástico, pequeno (S)
SC100LXL
Proteção para MicroMax NS, tornozelos com elástico, grande/extragrande (L/XL)
SC1002XL Proteção para calçados MicroMax NS, tornozelos com elástico, maior que extragrande (2XL)
BC17SM Proteção para botas MicroMax NS, parte superior com elástico (17” de altura), pequeno (S)
BC17LXL Proteção para botas MicroMax NS, parte superior com elástico (17” de altura), grande/extragrande (L/XL)
BC172XL Protetor de botas MicroMax NS, parte superior com elástico (17” de altura), maior que extragrande (2XL)

NOVO!

KIT DE PROTEÇÃO PESSOAL

Este é um kit pessoal completo que atende e supera
as diretrizes da OSHA e possui autorização FDA 510(K)
completa, onde aplicável.

Botas de proteção de cano alto descartáveis
nº TYV200.

Nº PPP100L

Proteção para calçados
MicroMax NS
nº SC100LXL

Proteção para botas
MicroMax NS
nº BC17LXL

CONTEÚDO DO PPP100:
KIT DE LIMPEZA DE MATERIAL DE
RISCO BIOLÓGICO

Este kit completo de limpeza de material de risco
biológico atende e supera as diretrizes da OSHA
e possui autorização FDA 510(K) completa, onde
aplicável.

Nº CATÁLOGO
PPP100L
PPP100XL
PPP100XXL
PPP300

Nº PPP300

CONTEÚDO DO PPP300:

DESCRIÇÃO
Kit de proteção pessoal com avental grande (L)
Kit de proteção pessoal com avental extragrande (XL)
Kit de proteção pessoal com avental maior que extragrande (XXL)
Kit de limpeza de material de risco biológico

Telefone: +1.919.554.2244

1 - Avental aberto nas costas impermeável longo
1 - Par de luvas de látex descartáveis
1 - Máscara com visor contra respingos
1 - Lenço antibacteriano
1 - Saco de lixo para material de risco biológico

Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

1 - Par de luvas de látex sem talco de alto risco
1 - Tratamento/encapsulante de fluido corporal (BTE)
1 - Par de pás de lixo descartáveis
1 - Lenço desinfetante de superfícies
1 - Lenço antibacteriano
1 - Pacote de antisséptico de mãos instantâneo Purell
1 - Saco de lixo para material de risco biológico
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Luvas de algodão, nitrilo e para
serviço pesado
LUVAS DE BORRACHA PARA SERVIÇO PESADO

Ideal para misturar substâncias químicas em laboratório ou câmara escura, bem como para manipular
substâncias químicas fortes e sangue ou prova contaminada na cena do crime.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

HDG100 Luvas de borracha para serviço pesado, 30,5 cm x 0,46 mm (12” x 18 mil), grande, 12 cada

Nº HDG100

LUVAS DE NITRILO

Estas luvas de nitrilo ﬁnas, confortáveis e macias fornecem resistência adicional contra furo e
desgaste. As luvas azuis apresentam um pouco de talco e as pretas são sem talco. Autorização
510K — aprovadas para uso médico. As luvas têm 0,1 mm (4 mil) de espessura e 25,4 cm (10”) de
comprimento.

Nº CATÁLOGO

Nº SF0078

SF0078S
SF0078M
SF0078
SF0078XL
SF0081S
SF0081M
SF0081L
SF0081XL

DESCRIÇÃO

PREÇO

Luvas de nitrilo, azul, com talco, pequeno, 100 cada
Luvas de nitrilo, azul, com talco, médio, 100 cada
Luvas de nitrilo, azul, com talco, grande, 100 cada
Luvas de nitrilo, azul, com talco, extragrande, 100 cada
Luvas de nitrilo, preta, sem talco, pequeno, 100 cada
Luvas de nitrilo, preta, sem talco, médio, 100 cada
Luvas de nitrilo, preta, sem talco, grande, 100 cada
Luvas de nitrilo, preta, sem talco, extragrande, 100 cada

LUVAS DE NITRILO ESTÉREIS

Nº SF0081

Estas luvas de nitrilo estéreis de 24,1 cm (9,5 polegadas) de comprimento não contêm pó, minimizando
a possibilidade de complicações relacionadas à presença do pó e são fornecidas em pares vedados
estéreis. Autorização 510K — aprovadas para uso médico. Sua cor roxa fornece rápida diferenciação
visual de outros tipos de luvas.
Espessura da luva
Dedo médio ................... 0,15 mm (5,9 mil)
Palma.............................. 0,12 mm (4,7 mil)
Punho ............................. 0,09 mm (3,5 mil)

Nº CATÁLOGO
SF0084S
SF0084M
SF0084L

DESCRIÇÃO

PREÇO

Luvas de nitrilo estéreis, 24,1 cm (9,5”), pequeno, 50 pares vedados estéreis
Luvas de nitrilo estéreis, 24,1 cm (9,5”), médio, 50 pares vedados estéreis
Luvas de nitrilo estéreis, 24,1 cm (9,5”), grande, 50 pares vedados estéreis

Nº SF0084

LUVAS DE ALGODÃO BRANCAS

Além de oferecer proteção para provas frágeis, as luvas de algodão podem ser usadas como forros para
luvas de látex, para proteção de pessoas sensíveis ao látex. NÃO use luvas de algodão ao manipular
produtos de cianoacrilato, pois isso pode resultar em queimaduras graves.

Nº CATÁLOGO
Nº G002
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G001
G002
G003

DESCRIÇÃO
Luvas de algodão brancas, médio (M), 12 pares
Luvas de algodão brancas, grande (L), 12 pares
Luvas de algodão brancas, extragrande (XL), 12 pares
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PREÇO

Luvas de látex e kits de roupas
para proteção pessoal

Proteção pessoal

LUVAS DE LÁTEX

Estas luvas de látex ambidestras duráveis estão disponíveis com talco e sem talco, em quatro
espessuras diferentes para oferecer níveis adicionais de proteção.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

SF0076S Látex sem talco, 25,4 cm (10”) x 0,12 mm (5 mil) de espessura, pequeno (S), 100 cada
SF0076M
Látex sem talco, 25,4 cm (10”) x 0,12 mm (5 mil) de espessura, médio (M), 100 cada
SF0076
Látex sem talco, 25,4 cm (10”) x 0,12 mm (5 mil) de espessura, grande (L), 100 cada
SF0076XL Látex sem talco, 25,4 cm (10”) x 0,12 mm (5 mil) de espessura, extragrande (XL), 100 cada
SF0077S Látex com talco, 25,4 cm (10”) x 0,12 mm (5 mil) de espessura, pequeno (S), 100 cada
SF0077M Látex com talco, 25,4 cm (10”) x 0,12 mm (5 mil) de espessura, médio (M), 100 cada
SF0077
Látex com talco, 25,4 cm (10”) x 0,12 mm (5 mil) de espessura, grande (L), 100 cada
SF0077XL Látex com talco, 25,4 cm (10”) x 0,12 mm (5 mil) de espessura, extragrande (XL), 100 cada
SF0082S Látex sem talco, preta, 25,4 cm (10”) x 0,16 mm (6,5 mil) de espessura, pequeno (S), 100 cada
SF0082M Látex sem talco, preta, 25,4 cm (10”) x 0,16 mm (6,5 mil) de espessura, médio (M), 100 cada
SF0082L Látex sem talco, preta, 25,4 cm (10”) x 0,16 mm (6,5 mil) de espessura, grande (L), 100 cada
SF0082XL Látex sem talco, preta, 25,4 cm (10”) x 0,16 mm (6,5 mil) de espessura, extragrande (XL), 100 cada
SF0079S Látex sem talco, azul, 30,5 cm (12") x 0,25 mm (10 mil) de espessura, pequeno (S), 50 cada
SF0079M Látex sem talco, azul, 30,5 cm (12") x 0,25 mm (10 mil) de espessura, médio (M), 50 cada
SF0079 Látex sem talco, azul, 30,5 cm (12") x 0,25 mm (10 mil) de espessura, grande (L), 50 cada
SF0079XL Látex sem talco, azul, 30,5 cm (12") x 0,25 mm (10 mil) de espessura, extragrande (XL), 50 cada
SF0080S Látex sem talco, 30,5 cm (12") x 0,35 mm (14 mil) de espessura, pequeno (S), 50 cada
SF0080M
Látex sem talco, 30,5 cm (12") x 0,35 mm (14 mil) de espessura, médio (M), 50 cada
SF0080
Látex sem talco, 30,5 cm (12") x 0,35 mm (14 mil) de espessura, grande (L), 50 cada
SF0080XL Látex sem talco, 30,5 cm (12") x 0,35 mm (14 mil) de espessura, extragrande (XL), 50 cada

Nº SF0077

Nº SF0076

EQUIPAMENTO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO Nº 1

Proteja você e suas roupas de materiais nocivos e malcheirosos na
cena do crime com este equipamento de roupas de proteção.

Nº SF0079

Conteúdo do SPC100:
66661-

SF0072 Macacões especiais descartáveis
SF0073 Pares de proteção para calçados descartável
SF0074 Máscaras antiodor descartáveis
SF00771 Pares de luva de látex, ambidestras grandes
SPC100C Estojo de viagem moldado de copolímero

Nº CATÁLOGO
SPC100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Equipamento de proteção Nº 1
Nº SF0080

EQUIPAMENTO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO Nº 2

Este equipamento dá um passo a frente em relação ao nosso
equipamento de roupas de proteção nº 1, com a substituição da
máscara antiodor pela máscara antiputrefação com 2 pares de ﬁltros
de reposição.
Conteúdo do SPC200A:
661261-

SF0073 Pares de proteção para calçados descartável
SF0072 Macacões especiais descartáveis
PU0010 Máscara antiputrefação
PU0011 Filtros de reposição para máscara, par
SF00771 Pares de luva de látex, ambidestras grandes
SPC200C Estojo de viagem moldado de copolímero

Nº CATÁLOGO
SPC200A

DESCRIÇÃO

PREÇO

Nº SF0082

Equipamento de proteção Nº 2

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Sacos para prova de material de risco
biológico e para corpos de desastres

Sacos de provas para
material de risco
biológico
Disponíveis em diversos tamanhos para
acomodar os tipos de provas recolhidas.
Escolha entre sacos descartáveis
que podem ser fechados com lacres
removíveis ou sacos com fita adesiva
para material de risco biológico com uma
aba para lacre.

FÁCEIS DE USAR:

Saco descartável para material de risco biológico nº
BDB3041

SACO DESCARTÁVEL PARA MATERIAL DE RISCO BIOLÓGICO

A cena do crime e os procedimentos de laboratório atuais exigem o descarte adequado de materiais
perigosos. Os sacos SIRCHIE® para material de risco biológico ajudarão nesse processo. Eles são
facilmente identiﬁcados pela cor vermelho-alaranjado e símbolos de risco biológico. Utilize sacos de
61 cm x 61 cm (24” x 24”) ou 77,5 cm x 104 cm (30 1/2” x 41”) para itens maiores, como roupas. Os
sacos maiores têm bastante espaço na parte superior para serem amarrados ou use os laços removíveis
para provas ET100 da SIRCHIE.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

BDB2424 Saco descartável para material de risco biológico, 61 cm x 61 cm (24” x 24”), 500 unidades
BDB3041 Saco descartável para material de risco biológico, 77,5 cm x 104 cm (30 1/2” x 41”), 250 cada

SACOS ADESIVOS PARA MATERIAL DE RISCO
BIOLÓGICO

Estes sacos são fornecidos com adesivo na parte de trás para que
possam ser pendurados em muitas superfícies. Use o saco de
23 cm x 25,4 cm (9” x 10”) para o descarte de itens pequenos como
luvas sujas ou proteções para os pés com manchas de sangue. Eles
também têm uma aba adesiva para lacrar o saco na conclusão do
trabalho. Sempre descarte todo resíduo de risco biológico de acordo
com as normas federais, estaduais e locais.

Insira os resíduos de material de risco biológico.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

BIO910C Saco para material de risco biológico com adesivo atrás, 23 cm x 25 cm (9” x 10”), 100 unidades

SACOS PARA CORPOS DE DESASTRES

Dobre a aba adesiva, feche e descarte corretamente.

Estes sacos para corpos de desastres são super resistentes, feitos
de ﬁlamento contínuo de oleﬁna Tyvek®, medindo 122 cm x
244 cm (48” x 96”). Eles são uma necessidade em cenas de
crimes violentos, acidentes e desastres.

Nº CATÁLOGO
DBB200
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DESCRIÇÃO

PREÇO

Saco para corpos de desastres, 122 cm x 244 cm (48” x 96”)
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Tubos de coleta de provas e
etiquetas de risco biológico

Proteção pessoal

TUBOS PARA TRANSPORTE DE SERINGAS SHARPSTUBE™

Projetados para apoiar uma seringa hipodérmica para transporte, esses tubos têm marcas
internacionais brilhantes em vermelho-alaranjado de material de risco biológico. Uma extremidade
do tubo contém um material de lacre que imobiliza a agulha da seringa e impede vazamentos. Seu
formato retangular de 2,5 cm x
20,3 cm (1” x 8”) permite um
excelente armazenamento e
manuseio.

Nº CATÁLOGO
ECT2

DESCRIÇÃO

PREÇO

Tubo para transporte de seringas, 2,5 cm x 20,3 cm (1” x 8”), 12 unidades
Nº ECT3

Nº ECT1

TUBOS PARA COLETA DE PROVAS

No mundo atual, a exposição ao vírus da AIDS (HIV), hepatite B e outras doenças transmitidas pelo
sangue é um problema grave e mortal. Utilize os tubos plásticos transparentes para coleta de provas
da SIRCHIE® para proteger a equipe de coleta de provas. Disponível em dois tamanhos para sua
comodidade. O tubo ECT1 utiliza uma rolha de espuma de polietileno para imobilização de objetos
pontiagudos, como seringas e tem 20,3 cm (8”) de comprimento, 3,3 cm (1 5/16”) de diâmetro com
uma espessura de 0,07 cm (0,03”). O tubo ECT3 é perfeito para armazenar tipos maiores de provas,
tais como facas e várias seringas. O ETC3 possui duas tampas de extremidade e uma parte de espuma
Ethafoam para proteger extremidades pontiagudas. O tubo tem 7,6 cm (3”) de diâmetro, 30,5 cm (12”)
de comprimento e uma espessura de 0,08 cm (0,035”). Use as tiras para material de risco biológico
BIO400 da SIRCHIE para vedar e marcar adequadamente os tubos.

Nº CATÁLOGO
ECT1
ECT3

DESCRIÇÃO

PREÇO

Tubo para coleta de provas, 3,3 cm x 20,3 cm (1 5/16” x 8”), 12 unidades
Tubo para coleta de provas, 7,6 cm x 30,5 cm (3” x 12”), 8 unidades

TUBOS TELESCÓPICOS DE COLETA DE PROVAS

Estes tubos apresentam uma extensão telescópica. Todos os tubos são produzidos com polipropileno
translúcido, exceto o modelo ECT4 que é feito com PVC claro. Os entalhes no tubo interno permitem
a expansão telescópica para se ajustar às provas contidas. Um mecanismo de bloqueio de retração
nos tubos redondos os mantém na posição estendida enquanto a extremidade sextavada os impede de
rolar. Os tubos reutilizáveis são rígidos, duráveis e resistentes a umidade e óleo.

Nº CATÁLOGO
ECT4
ECT5
ECT6

DESCRIÇÃO

Nº ECT6

Nº ECT5

Nº ECT4

PREÇO

Tubo retrátil, 12 cm x 19,8 cm (4 3/4” a 7 7/8”), 3,2 cm diâmetro (1,26”), 12 unidades
Tubo retrátil, 19,8 cm x 35 cm (7 7/8” a 13 3/4”), 5,2 cm diâmetro (2,047”), 12 unidades
Tubo retrátil, 35 cm x 61,9 cm (13 3/4” a 24 3/8” ), 6,5 cm diâmetro (2,559”), 12 unidades

ETIQUETAS DE RISCO BIOLÓGICO

Nº BIO200

Estas etiquetas têm o símbolo de material de risco
biológico universal impresso em etiqueta permanente.
Nº KCP206C

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

BIO100 Etiqueta Biohazard (Risco biológico), vermelha/branca, 3,8 cm x 3,8 cm (1 1/2” x 1 1/2”), 100 unidades.
BIO200 Etiqueta de risco biológico, branca/vermelha fluorescente, 10,2 cm x 12,7 cm (4” x 5”), 100 unidades.
KCP206C
Etiqueta de risco biológico, preta/laranja fluorescente, 2,5 cm x 3,2 cm (1” x 11/4”), 100 unidades
Nº BIO100

Telefone: +1.919.554.2244

Fax: +1.919.554.2266
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Limpadores e desinfetantes
LIMPADOR DESINFETANTE SANIZIDE PLUS™

O SaniZide Plus™ é um limpador desinfetante de superfície dura pronto para uso com spray de gatilho.
O SaniZide Plus™ é tuberculocida e virucida contra HIV-1 e HBV.

Nº CATÁLOGO
DC32
DC128

DESCRIÇÃO
Limpador desinfetante SaniZide Plus™, 946 ml (32 onças)
Refil de limpador desinfetante SaniZide Plus™, 3,785 l (1 galão)

LENÇOS ANTIBACTERIANOS PARA AS
MÃOS

Nº DC32 e Nº DC128

PREÇO

Os lenços antibacterianos p.a.w.s.® para as mãos são
formulados com 66,5% de álcool etílico para ajudá-lo
a seguir as recomendações de lavagem das mãos
da CDC, APIC e OSHA e com aloe vera para oferecer
hidratação a cada uso.

NOVO!

Os lenços p.a.w.s.® embalados individualmente são
fornecidos em convenientes minibolsas. Os lenços
p.a.w.s.® não apenas matam 99,99% dos germes,
mas também removem restos e sujeiras das mãos
e sob as unhas, uma função importante na ausência
de sabão e água. Os lenços p.a.w.s.® demonstraram
atividade virucida contra HIV e gripe aviária A em 15
segundos. (Resultados de estudos de teste de tempo
de morte in vitro.)
Estes lenços são fornecidos em uma caixa de 100. O lenço
mede 12,7 cm x 20,3 cm (5” x 8”).

Nº CATÁLOGO
AMW100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Lenços antibacterianos para as mãos, 12,7 cm x 20,3 cm (5” x 8”), 100 cada

SABONETE ANTIBACTERIANO PARA AS MÃOS SANIWASH™
Nº AH16 e Nº AH128

Este sabonete líquido é o limpador perfeito para as mãos para ser usado antes, durante e depois
da manipulação de todos os tipos de provas ou a qualquer momento em que um sabonete líquido
antibacteriano for necessário. O Saniwash™ ajuda a reduzir o risco de contaminação cruzada. Ele
contém PCMX para ação antibacteriana e aloe vera para hidratar as mãos.

Nº CATÁLOGO
AH16
AH128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Sabonete líquido antibacteriano Saniwash™, frasco com válvula pump de 473 ml (16 onças)
Sabonete líquido antibacteriano Saniwash™, 3,785 l (1 galão)

ANTISSÉPTICO BIO-HAND CLEANER™

O antisséptico de mão sem uso de água Bio-Hand Cleaner™ mata 99,9% dos germes em 15 segundos.
Ele evapora rápida e completamente sem necessidade de enxágue. Disponível nos tamanhos de
118 ml (4 onças) e 473 ml (16 onças).

Nº CATÁLOGO
Nº ABC4 e Nº ABC16

178

ABC4
ABC16

DESCRIÇÃO

Antisséptico Bio-Hand Cleaner™, frasco com tampa abre-e-fecha de 118 ml (4 onças)
Antisséptico Bio-Hand Cleaner™, frasco com válvula pump de 473 ml (16 onças)
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