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A máscara cirúrgica está em conformidade com a norma EN14683:2019 (Tipo IIR) e cumpre com os 

seus requisitos de acordo com o relatório do EQUILIBRIUM em vigor Nº 20210108. Os testes foram 

realizados entre as seguintes datas: 2021/01/06 e 2021/01/13 

 

 

  

Artigo Nome 

DISPOSABLEMASK Máscara Cirúrgica Tipo IIR 

Descrição do Produto 

Composição:  
  1ªcamada: Spundbond 25gr – 100% Polipropileno 
  2ªcamada: Meltblown 25gr – 100% Polipropileno 
  3ªcamada: Spundbond 25gr – 100% Polipropileno 

Não esterilizado 

Contém três pregas e fixação nas orelhas através de elástico, com suporte para o nariz 
integrado na parte superior (clipe nasal adaptável). 

Cores Disponíveis 

 

MEDIDAS CM 

1 Altura 9,5 

2 Comprimento 18 

3 Clip nasal 10 

4 Elástico 18 

5/6 Altura das pregas 1 

 Altura da mascara aberta 15 

Azul 

MEDIDAS / EMBALAGEM 

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM 

Não aplicável. Descartável.  

EMBALAGEM 

5 Peças por embalagem. 

10 Embalagens por caixa.  

Tamanho da caixa 60x40x30 

3 

2 

1 4 5 
6 



 

FT.18 
4/06/2021 

 

 

 

As máscaras descartáveis devem estar em conformidade com a norma EN14683: 2019 (Tipo 

IIR), cumprindo com os requisitos da capacidade de filtração bacteriana e da respirabilidade.  

EQUILIBRIUM 

EFICIÊNCIA DA 

FILTRAÇÃO 

BACTERIANA (EFB) 

EN14683:2019+AC2019-

5.2.2 

98.7% ± 1.8% 

 

Condições teste: 

- Temperatura e Humidade relativa: 21±5ºC / 85 ± 5 % 

- Area de cada réplica : 49cm2 

- Taxa de fluxo de ar: 28.3 I/min 

- MPS: 3.1 

Pressão Diferencial 

(Respirabilidade)  

EN14683:2019+AC2019-

5.2.3 

36.7 ± 8.7% 

 

Condições teste: 

- Temperatura e Humidade relativa: 21±5ºC / 85 ± 5 % 

- Area de cada réplica: 49cm2 

- Taxa de fluxo de ar: 8L/min 

Limpeza Microbiana 

(Bioburden) 

EN ISO 11737-1:2018 

7 ± 20% 

 

 

 

 

 

A máscara descartável deve ser manuseada corretamente. Aqui estão as instruções 

recomendadas para o uso correto da máscara: 

a. Higienizar as mãos, com água e sabão ou solução à base de álcool, antes de colocar a 

máscara; 

b. Colocar a máscara com a frente voltada para o rosto e a parte traseira voltada para fora; 

c. Ajustar o clipe nasal, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando-se 

de que não há espaços entre o rosto e a máscara; 

d. A máscara não deve ser tocada enquanto estiver em uso. Se isso acontecer, a 

higienização das mãos deve ser realizada imediatamente; 

e. A máscara deve ser substituída por uma nova ao fim de 4h ou quando estiver húmida; 

f. As máscaras de uso único não devem ser reutilizadas; 

g. A máscara deve ser retirada segurando os laços ou elásticos; 

h. A máscara deve ser descartada e colocada em recipiente adequado para resíduos; 

i. Higienizar as mãos ao final do uso e manuseamento da máscara. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
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