
Atóxica
Sem Latéx

Uso Único
Sem �bra de vidro

Hipoalergênica

100% Polipropileno
Não estéril
Não in�amável

Máscara Cirúrgica Tripla 
Modelo MX01
Branca com elástico

Composição: 
O produto é composto por três camadas, sendo a camada interna 25g/m2 e externa 30g/m2 de tecido não tecido (100% 
polipropileno), �ltro bacteriano 25g/m2 no meio (meltblown), clipe de plástico em PVC envolvido em ferro galvanizado, 
�exível para o nariz, elástico para as orelhas ou tiras para �xação atrás da cabeça.

Indicação do Uso e Finalidade: 
Servir de barreira física à propagação de bactérias da cavidade oral do usuário para o ar ambiente, diminuindo a carga 
bacteriana do ambiente. São utilizadas para proteção durante a realização de procedimentos em geral por pro�ssionais 
como médicos, veterinários, dentistas, enfermeiras, entre outros, como também na proteção do paciente durante a 
realização de procedimentos assépticos. 

Modo de Uso: 
Abrir a embalagem, retirar a máscara. O clipe para o nariz deve �car para cima. A máscara deve cobrir o nariz, a boca e o 
queixo. Colocar os elásticos atrás das orelhas ou amarrar a �ta atrás da cabeça. Colocar as pontas dos dedos na ponta do 
nariz. Pressionar para dentro à partir da posição central e mova gradualmente para os dois lados. Ao remover a máscara 
facial, não tocar na parte frontal da máscara. Remover primeiro o elástico da orelha ou desamarrar as �tas. Descartar em 
local apropriado.  

Precauções: 
Produto de uso único. Reprocessamento proibido. Descarte após o uso em lixo especí�co.

Advertências e Cuidados Especiais: 
Não utilizar o produto caso sua embalagem esteja dani�cada, aberta ou o prazo de validade esteja vencido. Utilizar 
imediatamente após abrir. Substituir o produto quando contaminado ou dani�cado.

Condições Especiais de Armazenamento, Conservação e Manipulação: 
O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em temperatura ambiente, local limpo e sem luz solar 
direta. 

CADASTRO ANVISA 10299800047

50 unidades por 
cartucho 2.000 máscaras por caixa          EFB ≥ 95%
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