
CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas 
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com

We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
04635

FAMÍLIA
equipamentos proteção 
individual

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

MÁSCARA CIRÚRGICA 

     PROPRIEDADES: 

As camadas são feitas de tecido 
fundido e não tecido.

     USO RECOMENDADO: 

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.

    INSTRUÇÕES DE USO: 

Retirar a máscara da embalagem 
e co locá- la sobre o ros to , 
segurando-a apenas pe los 
elásticos. A máscara deve cobrir 
o nariz, a boca e o queixo. Uma 
vez a máscara bem ajustada, 

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.

revisão 19-06-2020

Máscara facial cirúrgica para proteção contra agentes infeciosos.

n ã o d e v e m e x e r - l h e n e m 
reposicioná-la até a retirar. As 
máscaras descartáveis, assim que 
s ã o r e t i r a d a s , d e v e m s e r 
imediatamente colocadas num 
contentor própr io 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
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CERTIFICADO N.º 167/DM/2020/V01/2020 

 
 
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, e na Deliberação n.º 
515/2010 de 03 de março, pelo presente certifica a Diretora da Direção de Inspeção e 
Licenciamentos do INFARMED, I.P. a notificação do exercício da atividade de DISTRIBUIÇÃO 
POR GROSSO de dispositivos médicos nos termos comunicados a esta autoridade, conforme 
requerimento apresentado por CIMAI, ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, Lda., NIPC 501872043. 
 
Todas as especificações da notificação apresentada encontram-se patentes no Anexo I do 
presente certificado composto por 2 folhas, do qual é parte integrante. 
 
 

Sede:             Travessa de São João, Lote 110 

Serra de Casal de Cambra  

2605-308, Belas         

 

        Instalações:            Travessa de São João, Lote 110  

Serra de Casal de Cambra 

2605-308, Belas 

 

        Responsável Técnico(a):  Mónica Isabel Raposo Rosado da Silva  

      

                                   

                            

A DIRETORA DA DIREÇÃO DE  

INSPEÇÃO E LICENCIAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Fernanda
Ralha
Henriques
Matos

Assinado de forma digital por
Maria Fernanda Ralha
Henriques Matos
DN: cn=Maria Fernanda Ralha
Henriques Matos, c=PT,
o=Infarmed - Autoridade
Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde IP
Dados: 2020.10.26 10:32:14 Z



Certificado n.º 167/DM/2020/V01/2020 constituído por (3) páginas (-2/3-) 

M-L-257/8 

Anexo I 

 

1. Atividade Notificada 

1.1. Distribuição Por Grosso     

1.2. Fabrico   

 

Observações:  

 

 

 

 

2. Tipologia dos Dispositivos Médicos 

Dispositivo Médico  

Dispositivo Médico Ativo  

Sistema e Conjunto  

Sistema e Conjunto Estéril  

Dispositivo Médico feito por Medida  

Dispositivo Médico Implantável Ativo  

Dispositivo Médico Implantável Ativo e Feito por Medida  

Dispositivo Médico para Diagnóstico In vitro  

 

Observações: 
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3. Classificação dos Dispositivos Médicos 

Diretiva n.º 93/42/CEE  

Classe I  

Classe I estéril  

Classe I com função de medição  

Classe I estéril e com função de medição  

Classe IIa  

Classe IIb  

Classe III  

 

Observações: 

 

  

Diretiva n.º 98/79/CE  

Dispositivos Médicos para Diagnóstico In Vitro da Lista A do anexo II  

Dispositivos Médicos para Diagnóstico In Vitro da Lista B do anexo II  

Outros Dispositivos Médicos para Diagnóstico In Vitro não listados do anexo II  

Auto diagnóstico (dispositivos médicos para diagnóstico in vitro para auto diagnóstico)  

 

Observações: 

 

 

  

4. Componentes Críticos 

Dispositivos Médicos Estéreis  

Dispositivos Médicos com Função de Medição  

Dispositivos Médicos Implantáveis  

Dispositivos Médicos que incorporam, como parte integrante, uma substância 

que, se utilizada separadamente, possa ser considerada medicamento nos 

termos do Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto 

 

Dispositivos Médicos que integram derivados estáveis do sangue ou do 

plasma humanos, no âmbito da Diretiva n.º 2000/70/CE 

 

Dispositivos médicos em cujo fabrico se utilizam tecidos de origem animal, ou 

seus derivados tornados não viáveis, no âmbito da Diretiva n.º 2003/32/CE 

 

 

Observações:  


