Como calçar luvas estéril
O procedimento de calçar um par de luvas estéril, requer técnica correta, para evitar
a contaminação da luva, fato este que pode ocorrer com facilidade, por isso requer muita
atenção. Atenção, esta técnica sofre pequenas variações quando associadas ao uso de
aventais estéreis, mas não foge da regra.
As luvas estéreis, devem ser utilizadas sempre que ocorrer a necessidade de
manipulação de áreas estérieis. Existem vários procedimentos que exigem a utilização de
luvas estéries, entre eles os procedimentos cirúrgicos, aspiração endotraqueal, curativos
extensos que se tornam difíceis realizar somente com o material de curativo. Resumindo,
em qualquer ocasião que for necessário o auxílio manual em locais estéreis ou em lesões,
usa-se as luvas esterilizadas.
Podem ser encontradas nos tamanhos P, M ou G, ou até mesmo em tamanhos
numeradas como 6.0, 6.5, 7.0 até 9.0. E pode variar de acordo com o fabricante.
Após realizar a lavagem correta das mãos (orservar as indicações de qual lavagem
utilizar), abra o pacote de luva sobre uma superfície limpa, e a altura confortável para sua
manipulação.

Observe que existem abas nas dobras internas da embalagem das luvas. Elas
existem para facilitar a abertura do papél, sem que ocorra o risco de tocar nas luvas e
contaminá-las. Então, segure nas abas e abra os dois lados que revestem as luvas,
conforme a figura abaixo.

As luvas estão dispostas corretamente à sua frente, onde a luva da mão direita, está
a sua direita, e a luva da mão esquerda, está a sua esquerda. Isso na maioria dos
fabricantes. A maioria das luvas não tem lado anatômico, mas ficam dispostas nesse
sentido, devido a dobra existente do polegar.
Agora, prepare-se para calçar a luva na mão dominante. Com sua mão nãodominante, segure a luva pela face interna da luva (que vem dobrada propositalmente).
Lembre-se: enquanto você estiver sem luvas, segure apenas pela face onde a luva irá entrar
em contato com sua pele, ou seja, face interna.

Agora, introduza os dedos da mão dominante, calmamente, procurando ajustar os
dedos internamente. Realize esta etapa da melhor maneira possível, mas não se preocupe
se os dedos ficaram mau posicionados dentro da luva. Continue o procedimento mesmo com
os dedos posicionados de forma errada (é muito arriscado tentar arrumar a posição dos
dedos , você pode contaminá-la).

Após esta etapa, intruduza até que sua mão entre completamente na luva, sempre
segurando-a pela face interna da luva.

Agora que você colocou a primeira luva estéril (na mão dominante), vamos colocar a
luva na mão esquerda (não-dominante).
Lembre-se, que agora estamos com uma luva estéril na mão dominante, e não
podemos tocar em lugares que não sejam estéreis, seja eles a nossa pele, superfícies ou
objetos ao nosso redor.
Com a mão dominante (enluvada), segure a outra luva pela face externa (ou seja,
por dentro da dobra existente). Esta dobre existente no punho da luva, servirá de apoio
para segurar a luva, sem que se corra o risco de contaminar a luva, mesmo que
imperseptivelmente.

Sempre segurando pela dobra do punho da luva, introduza calmamente sua mão
esquerda (não-dominante), na luva, semelhante ao realizado na primeira luva, mas agora,
com a cautela de não tocar com a luva na pela da mão esquerda ou em locais não estéreis.

Siga esta etapa, até introduzir toda a mão esquerda na luva.

Agora, havendo a necessidade de posicionar os dedos corretamente, ou até mesmo
melhorar o calçamento da luva, faça com ambas as luvas, porém evite manipular a luva na
região dos punhos caso esta não possua mais as dobras de segurança.
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