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MÁSCARA CIRÚRGICA
Máscara facial cirúrgica para proteção contra agentes infeciosos.

CÓDIGO DE PRODUTO
04635
FAMÍLIA
equipamentos proteção
individual

PROPRIEDADES:
As camadas são feitas de tecido
fundido e não tecido.

USO RECOMENDADO:
REQUISITOS:
Cumpre todos os requisitos
aplicáveis da Diretiva 93/42/
EEC, anexo I, com a
redação que lhe foi dada
pela Diretiva 2007/47/EC
Normas aplicadas: EN
14683:2019 - Requisitos de
máscaras faciais médicas e
métodos de teste

Tipo IIR
Classificação: Classificada
como Classe I não
esterilizada, de acordo com
o anexo IX, regra 1 da
Diretiva 93/42/EEC

A máscara cirúrgica tem como
função conter a projeção de
gotas de saliva e de secreções
das vias respiratórias superiores do
utilizador.
- Quando usada por um
profissional de saúde, a máscara
cirúrgica impede a eventual
contaminação do paciente e do
ambiente (atmosfera, superfícies,
material e equipamento, campo
cirúrgico).
- Quando usada por um paciente
infetado com uma doença
contagiosa (ex: Coronavírus,
SARS, H1N1): evita que este
contamine outras pessoas e o
próprio ambiente.

não deve mexer-lhe nem
reposicioná-la até a retirar. As
máscaras descartáveis, assim que
são retiradas, devem ser
imediatamente colocadas num
contentor próprio para sua
eliminação definitiva.
Deve trocar-se de máscara
regularmente: pelo menos de 3
em 3 horas.
Lave as mãos antes e depois de
colocar uma máscara.

DIMENSÕES UNITÁRIOS:
17,5 cm x 9,5 cm
Peso 2,7gr

EMBALAGEM:
50 unidades / caixa de cartão

INSTRUÇÕES DE USO:

As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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Retirar a máscara da embalagem
e colocá-la sobre o rosto,
segurando-a apenas pelos
elásticos. A máscara deve cobrir
o nariz, a boca e o queixo. Uma
vez a máscara bem ajustada,
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