Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack

DESCRIÇÃO
As Máscaras Cirúrgicas Triplas Descarpack foram desenvolvidas para
proteção de profissionais da área da saúde, formando uma barreira física entre
o profissional e o paciente, minimizando possíveis contaminações.
Confeccionadas em nãotecido possuem camada tripla, soldadas
eletronicamente por ultrassom, onde a camada intermediária é composta por
Meltblown que atua como elemento filtrante, oferecendo uma proteção contra
partículas portadoras de microrganismos.
As Máscaras Cirúrgicas Triplas Descarpack são de uso único, com clipe
nasal, para melhor ajuste ao nariz e 3 pregas horizontais que devem ser
ajustadas ao rosto. Disponíveis nas cores branca ou azul e nos modelos com
elástico ou com tiras.
PRODUTO

Cadastro ANVISA:10330669038
Fabricante: Xiantao Fushi Protective Products Co., Ltd.
Cadastro ANVISA:10330660215
Fabricante: Xiantao Fushi Protective Products Co., Ltd.
Cadastro ANVISA:10330660270
Fabricante: Xiantao Fortune Medical Supplies Co., Ltd.
Cadastro ANVISA:10330660322
Fabricante: Flavors of America S.A.
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INDICAÇÃO DE USO
As Máscaras Cirúrgicas Triplas Descarpack foram desenvolvidas para
proteção do profissional da Saúde contra as patologias de transmissão aérea por
gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias
respiratórias. Indicadas pra minimizar a contaminação do ambiente com
secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente.
TAMANHOS DISPONÍVEIS
As Máscaras Cirúrgicas Triplas Descarpack estão disponíveis em tamanho
único e nas cores branca e azul.
COMPOSIÇÃO
❖
Máscara: Nãotecido 100% polipropileno com três camadas distintas:
Spunbonded, Meltblown, Spunbonded;
❖
Clipe nasal: Tira de alumínio maleável, revestido de plástico.
VALIDADE
Cinco (05) anos após data de esterilização.
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Cartucho
Modelo

Código

Elástico – Branca
Tiras – Branca
Elástico – Azul

0110601
0100701
0110601

Qtde. por
Qtde. Caixa
Cartucho
Master
50 unidades 150 cartuchos
50 unidades 100 cartuchos
50 unidades 150 cartuchos

Pacote Plástico
Modelo

Código

Elástico – Branca

0110701
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INSTRUÇÕES DE USO
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Retire a máscara da embalagem original;
Coloque a máscara sobre o rosto;
Amarar as tiras ou ajustar o elástico atrás das orelhas;
Ajustar o clipe da máscara no nariz;
Ajustar as pregas verticais e horizontais;
Após o uso, descartar em recipiente apropriado.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
Antes de utilizar ler atentamente as instruções de uso;
Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada;
Produto médico hospitalar de uso único;
Proibido reprocessar;
Produto não estéril;
Descartar em local apropriado após o uso.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas
em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade.
A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem
íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto.
Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e
transporte sejam tomados.
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