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Manual de utilização da máscara descartável  

Nome do produto: máscara descartável Marca registada: Yeso-med 

Especificações e tipo: 14,5 x 9, 5 cm;   15,0 x 7,5 cm;   17,5 x 8,5 cm;   17,5 x 9,5 cm; 

17,5 x 10,0 cm 

Fabricante: Wuxi Yushou Medical Appliances Co., Ltd. 
Endereço registado/Endereço da instalação de fabrico: 
Não. 115 Nongxinhe Rd., Xishan District, Wuxi, Jiangsu Province, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 
Dados de contacto: tel.: 0086-510-83777555/83777888, fax: 0086 510-83772037/83777088 
Empresa de serviço pós-venda: Wuxi Yushou Medical Appliances Co., Ltd. 
Representante na UE 
Nome: Xangai International Holding Corp. GmbH (Europa) 
Endereço: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemanha 
Tel.: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726 
Conceção do produto 
A máscara descartável é composta por três partes: corpo da máscara, pinça nasal e laços de 
fixação. A primeira camada do corpo da máscara é feita de tecido não urdido unido por fiação, a 
segunda camada é feita de tecido não urdido pulverizado por fusão e a terceira camada é feita de 
tecido não urdido unido por fiação. O seu tipo é de película simples. 
Área de aplicação 
Esta máscara serve para limitar a transmissão de agentes infeciosos do pessoal aos doentes 
durante os procedimentos cirúrgicos e outras situações médicas com requisitos semelhantes. Uma 
máscara médica com uma barreira antimicrobiana adequada também pode ser eficaz na redução 
da emissão de agentes infeciosos a partir do nariz e da boca de um portador assintomático ou um 
doente com sintomas clínicos. 
Contraindicações e notas 
Antes de usar o produto, certifique-se de que a embalagem está intacta. 
Este produto tem uma validade de uso de dois anos. É estritamente proibido usar o produto para 
além do seu período de validade. 
Este produto destina-se a um só uso. 

Este produto deve ser usado logo que possível depois de a sua embalagem ter sido aberta. Este 

produto não é adequado para pessoas que sofram de dispneia. 

 Advertências gráficas 
Produto destinado a um só uso 

 Número de lote de fabrico   Prazo de validade 

Instruções de utilização 
Abra a embalagem e estenda a parte dobrável. 
1. Aplique a máscara: (1) Aplique a máscara com o lado colorido para fora (se a cor das camadas 

interna e externa for a mesma, aplique a faixa da máscara com soldadura por pontos sobre a face) 
e com a pinça nasal para cima. (2) Passe os laços de fixação da máscara à volta das orelhas. (3) 
A máscara deve cobrir totalmente a boca, o nariz e a mandíbula. (4) Pressione a pinça nasal da 
máscara sobre os dois lados da ponte do nariz, de modo que a máscara fique o mais ajustada 
possível à face. 

2. Depois de ter aplicado a máscara, evite tocar nela. Caso contrário, a sua eficácia protetora 
ficaria reduzida. 

3. Quando retirar a máscara, evite tocar na sua parte externa. 
4. Depois de ter retirado a máscara, envolva-a com fita ou meta-a num saco de papel e descarte-a 

num contentor de resíduos com tampa. 
Condições de armazenamento 
Este produto deve ser armazenado afastado da luz e das correntes de ar. 
Período de validade 

O período de validade deste produto é de 2 anos. Consulte o número de lote de fabrico e o prazo 

de validade que se indicam na selagem da embalagem. 


