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Máscara facial 
 

1. Uso a que se destina: 

Utiliza-se para proteger a saúde do utilizador em espaços públicos em geral, para evitar o risco de 

fluidos corporais e salpicos. Pode evitar com eficácia a inalação de pó, bactérias, pólen, gases de 

escape, PM2.5 e outras partículas finas. Pode servir como barreira física eficaz na produção e no 

trabalho. 

2. Especificação: 

estilo do produto Dimensões (mm) 

Armação para a orelha 175x95 

Armação para a orelha 175x95 

Fita para a orelha 165x85 

Fita para a orelha 165x85 

3. Estrutura do produto 

A Máscara facial consiste em máscara, adaptador para o nariz e fita/armação. É feita com matéria 

têxtil não tecida na camada exterior, matéria têxtil não tecida na camada interior e tecido de 

tecnologia melt-blown na camada média. 

4. Método de utilização 

1. Retire a máscara: a superfície branca deve ficar no interior; a superfície azul deve ficar no exterior. 

2. Alinhe a Máscara facial com a boca e o nariz, com o adaptador para o nariz para cima. 

Pressione-a suavemente para a ajustar ao nariz. 

3. Coloque uma fita para a orelha na orelha (ou ate-a à cabeça), ajuste a fita/atamento de modo 

que a sinta cómoda. 

4. Ajuste a forma de usar a máscara para que cubra unicamente a mandíbula inferior e nariz, para 

obter um melhor efeito protetor. 

5. Contraindicações 

As pessoas que são alérgicas ao poliéster, ao spandex e à matéria têxtil não tecida devem utilizá-la com 
cuidado. 

6. Advertência 

Utilize-a logo que lhe seja possível depois de aberta. 

É recomendável que não a utilize durante mais de 4 horas. 

7. Vida útil 

5 anos 

8. Norma 

EN 14683:2019 

9. Armazenamento 

Deve ser armazenada num lugar fresco e seco, com boa ventilação. 

10. Transporte 

O produto será carregado e transportado num veículo e cabina cobertos, que esteja limpo. 

Devem-se evitar as pressões fortes, a luz do sol e a chuva. 
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12. Informações do fabricante 

Lyncmed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 

Room 1601, Building No.2, Zhubang 2000 Busniess  Building, Balizhuang Xili99, Chaoyang District, 

100022 Beijing, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

+86 010 8646 8058 

13. Representante europeu 

Lyncmed technology SRL 

Italia Milano(MI) Via Procaccini Giulio Cesare 32 Cap 20154 

Tel.: +39 3778578323 

E-mail: tinatian@lyncmed.com             

mailto:tinatian@lyncmed.com

