MASCARA TRIPLA CIRURGICA
DESCARTÁVEL
CARACTERISTICAS
As máscaras tripla cirúrgica descartável da Life Protect são compostas por 3 (três) camadas
sendo 2 (duas) de TNT Não tecido 100% polipropileno, produzido através do processo
Spunmelt (é uma estrutura produzida pelo entrelaçamento de um conjunto de fios), e 1 (uma)
camada de filtro (20gr) meltblown que é uma estrutura microbiana com barreira para retenção
de microrganismos.
São soldadas eletronicamente por ultrassom e fabricadas com material permeável ao ar,
hipoalergênico, atóxico, não inflamável, não estéril, resistente ao rasgo, de toque macio e
agradável, Clipe nasal flexível para melhor vedação, com elásticos confortáveis que se ajustam
facilmente atrás das aurículas. Contém 3 pregas horizontais que se ajustam ao aumento ou
diminuição do tamanho, quando inteiramente aberta, estas pregas protegem desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais conhecidas
e mantendo-as protegidas.
Dimensões: 17,5 cm x 9 cm
Eficiência de Filtragem Bacteriana BFE > 96,5%

Eficiência de Filtragem de Partículas EFP > 98%

INDICAÇÕES DE USO
São indicadas para a proteção de profissionais de saúde e pacientes em meio hospitalar contra
a exposição a agentes biológicos, durante procedimentos onde houver contaminação por
fluidos corpóreos/aéreos, proporcionando mais higiene e evitando a contaminação por
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secreções respiratórias do profissional, em laboratórios de manipulação, clínicas, consultórios
dentários e médicos, indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, área estética e
gastronômica.

APROVAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS
Aprovada e registrada na ANVISA.
Inflamabilidade: Material não inflamável

LIMITAÇÕES, ADVERTÊNCIAS E ESTOCAGEM
Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada ou danificada.
Deve ser mantido em sua embalagem original, sem contato com áreas contaminadas, poeira,
luz solar, umidade excessiva, em temperaturas entre -20°C e +40°C e < 70% U.R.

VALIDADE, VIDA ÚTIL E DESCARTE
A validade é de 3 anos após a data de fabricação.
O tempo de uso indicado deste respirador é de 1 (um) turno de trabalho. O mesmo é de uso
único e descartável. O seu tempo de uso pode variar ainda de acordo com fatores ambientais
como: concentração do contaminante no ambiente, umidade relativa do ambiente,
conservação do produto, etc. O respirador deve ser trocado seguindo as normas do seu
ambiente de trabalho ou caso você sinta alguma alteração no nível de vedação do produto.
O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos
contaminantes contra qual é utilizado.

INSTRUÇÕES DE USO
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1) Retire a máscara da embalagem original;
2) Posicione a máscara sobre a face cobrindo completamente o nariz, boca e queixo;
3) Ajustar o elástico atrás das orelhas;
4) Ajustar o clipe da máscara no nariz;
5) Após o uso, descartar em recipiente apropriado.

INFORMAÇÕES

CODIGO
069401
069621
069722
069761
069759
069758
069348
069639
069760
069640

PRODUTO

MASCARA TRIPLA
CIRURGICA DESCARTÁVEL

COR
BRANCA
BRANCA
BRANCA
AZUL
PRETA
ROSA
BRANCA
AZUL
PRETA
ROSA

LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 37.876.642/0001-69
Avenida Central, S/n, Quadra 57 Lote 01-E
Cardoso Continuação - CEP:74934-510
Aparecida de Goiânia – GO
Farmacêutica Resp.: Paula Lima Vieira CRF/GO 11112

QUANTIDADE
Pcte 10 unid.
Pcte 50 unid.
Cx 10 unid.
Cx 10 unid.
Cx 10 unid.
Cx 10 unid.
Cx 50 unid.
Cx 50 unid.
Cx 50 unid.
Cx 50 unid.

EAN
7908391594012
7908391596214
7908391597228
7908391597617
7908391597594
7908391597587
7908391500013
7908391569638
7908391597600
7908391596405
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