MASCARA TRIPLA CIRURGICA INFANTIL
CARACTERISTICAS
As máscaras tripla cirúrgica infantil 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: 14 cm x 7 cm
Eficiência de Filtragem Bacteriana BFE > 96,5%

Eficiência de Filtragem de Partículas EFP > 98%

INDICAÇÕES DE USO
São indicadas para a proteção de crianças, contra a exposição a agentes biológicos,
proporcionando mais higiene e evitando a contaminação por secreções.

APROVAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS
Aprovada e registrada na ANVISA.
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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) dia. 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. Descartar em local apropriado.

INSTRUÇÕES DE USO
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
069690

PRODUTO
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INFANTIL
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