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®
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®

Nova linha de vestimentas
para ambientes controlados que
garante proteção completa para
o processo, produto e pessoa

FOR
GREATER
GOOD
TM

VESTIMENTAS DUPONT™
TYVEK® ISOCLEAN® PARA
AMBIENTES LIMPOS
E CONTROLADOS A linha Tyvek IsoClean foi desenvolvida com DuPont™ Tyvek , um
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não tecido composto por 100% polietileno de alta densidade, com
baixíssima emissão de partículas, garantindo a segurança do processo
de produção e reduzindo ao máximo os riscos de contaminação
cruzada, além da proteção química proporcionada ao usuário.
Por seu alto nível de proteção e controle de contaminação, é ideal para
a indústria farmacêutica e de biotecnologia, laboratórios, hospitais,
produção de eletrônicos e semicondutores, garantindo segurança ao
processo produtivo em ambientes controlados.
O grande diferencial das vestimentas DuPont™ Tyvek® IsoClean®
para as demais vestimentas encontradas no mercado é o fato de ser
esterilizada por meio de irradiação gama validada, um processo que
faz com que tenham o mais eficiente nível de esterilização. É uma
solução descartável e limpa, o que assegura facilidade no controle do
uso e garante com que as vestimentas estejam sempre prontas para a
utilização. Sem contar que as roupas oferecem um design confortável
e foram desenvolvidas para permitir um maior raio de movimentação
dos operários, além de oferecer maior durabilidade em uso.

Detalhe ampliado da
estrutura da malha.

Tyvek® é 100% reciclável.

AS PESSOAS SEMPRE
SERÃO A MAIOR FONTE DE
RISCO DE CONTAMINAÇÃO
EM SALA LIMPAS

75%

pessoas

15% ventilação

5% equipamentos
5% estrutura da
sala limpa

Gama completa
de vestimentas
e acessórios:

VANTAGENS DA LINHA
TYVEK® ISOCLEAN®

macacão
capuz
aventais
mangas
cobre botas
antideslizante
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As vestimentas estéreis DuPont™ Tyvek® IsoClean® têm SAL (nível de garantia
de esterilidade) de 10-6. As doses de radiação são validadas mediante testes para
verificação de biocarga e doses, em conformidade com a norma ANSI/AAMI/ISO 11137.
Toda aquisição de vestimentas estéreis descartáveis Tyvek® IsoClean® é acompanhada
tanto de Certificado de Esterilidade quanto de Certificado de Conformidade.
Eficiência de filtração bacteriana (BFE) maior do que 98%,
de acordo com a norma ASTM F2101.
Vestimentas descartáveis não passam por diversos ciclos de lavagem
e esterilização, de modo que sua barreira e eficiência são consistentes
e diminuem o risco de contaminação cruzada.
As vestimentas descartáveis ajudam a eliminar incertezas de orçamento relacionadas
com manutenção, danos e perdas o que torna os gastos previsíveis e controlados.
Para evitar imprevisibilidades com cadeias reutilizáveis (danos ou falhas
de transporte), pode ser utilizada para demandas pequenas ou flexíveis,
além de servir como estoque de segurança.
Linha de produtos certificada para proteção química e biológica (ISO 16602)
com registro CA e ANVISA. Proteção quando há riscos aos
trabalhadores, como em manipulação de oncológicos,
hormônios e materiais biológicos.

Vestimentas reutilizáveis se desgastam após
diversos ciclos de lavagem e esterilização, o
que diminui sua barreira bacteriana, além de
aumentar o desprendimento de partículas e
a variabilidade de sua performance.
*Resultados para vestimentas NOVAS, ou seja, não utilizadas.
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VESTIMENTAS EM TYVEK®
ISOCLEAN® POSSUEM
UMA EFICIÊNCIA DE
BARREIRA BACTERIANA
(BFE) DE 98%, SEMPRE
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Marca B

Tyvek®
IsoClean®

VESTIMENTAS
ESTERILIZADAS
E LIMPAS

Disponíveis em opções
limpas e estéreis ou apenas
limpas (produzidas em
ambiente controlado)

As vestimentas são especialmente processadas
para minimizar a deposição/emissão de partículas.
Em seguida, são dobradas de modo a facilitar a colocação
asséptica pelo usuário final e embaladas individualmente
numa sala limpa ISO Classe 4.
As vestimentas são embaladas em caixas de papelão com
dois revestimentos internos de polietileno. A esterilidade
é obtida mediante irradiação gama. A dose de radiação é
validada em conformidade com a norma ISO 11137 para
um SAL (nível de garantia de esterilidade) de 10-6.

1
Certificado de
Esterilidade:
na parte externa
da caixa, também
disponível online

2
Duas embalagens de
polietileno fechadas
com fita e Certificado
de Compliance
dentro da caixa

3
Embalagens individuais
termosseladas e
herméticas, rastreáveis,
fáceis de abrir e feitas
de polietileno durável

4
Vestimentas são
embaladas em uma
sala ISO Classe 4.
Todas as peças são
individualmente
marcadas com número
100% rastreável online

Toda a linha é feita em uma fábrica exclusiva composta por ambientes controlados e salas limpas
classificadas (ISO 14644) até ISO Classe 4. Validade garantida de 5 anos após data de fabricação.

A ampliação dessa parceria entre Polar Técnica e DuPont™ Tyvek®, que teve início em 2015, com a
distribuição da manta para pallet DuPont™ Tyvek® Cargo Covers, é mais uma demonstração de reconhecimento
da seriedade e qualidade do trabalho que temos desenvolvido junto à indústria farmacêutica no Brasil.
PAULO VITOR DE ANDRADE, fundador e diretor comercial do Grupo Polar
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