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EASY FICHA TÉCNICA 

DESCRIÇÃO:  

Máscara descartável para proteção do rosto. Com três dobras e fixação nas orelhas 
através de elástico, com suporte para o nariz integrado (clipe nasal de fácil ajuste). 
Não estéril.  

 

EMBALAGEM:  

Apresentação: embalagens de 50 unidades.  

Tamanho: único 

Cor : Azul  

 

 

ESPECIFICAÇÕES DAS MEDIDAS:  

  

Hipoalergénica;  

 

Alta capacidade de filtração.  

Capacidade de Retenção de Partículas (PRC) =PRC (superior ou igual a 3 μm) ≥ 95%  
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Hipoalergénica; 

Alta capacidade de filtração. 

Capacidade de Retenção de Partículas (PRC) =PRC (superior ou igual a 3 µm) ≥ 95% 

MANUSEAMENTO: 

A máscara descartável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções 

recomendadas para o uso correto da máscara:  

a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de 

colocar a máscara;  

b) Colocação da máscara descartável com a face interna virado para a cara, e a face externa 

virado para fora;  

c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a 

máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;  

d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve 

ser feita imediatamente higienização das mãos;  

e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida;  

f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;  

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da 

máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;  

h) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos adequado;  
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MANUSEAMENTO:  

A máscara descartável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções 
recomendadas para o uso correto da máscara:  

a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de 
colocar a máscara;  

b) Colocação da máscara descartável com a face interna virado para a cara, e a face externa 
virado para fora;  

c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com 
a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;  

d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve 
ser feita imediatamente higienização das mãos;  

e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida; f) Não devem 
ser reutilizadas máscaras de uso único;  

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da 
máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;  
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