
 
 
 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

(Nome do produto) Máscara FFP2  

(Modelo) M-02 

(Uso indicado) O produto destina-se a ser usado para evitar que vírus, aerossóis e pó invadam 

o corpo humano. 

(Considerações) 

 A máscara é descartável e não estéril. Não pode ser reutilizada. 

 Por favor verifique se a embalagem está intacta antes de usar a máscara. 

 A máscara não protege contra gases e vapores. 

 A máscara deve ser descartada se estiver danificada ou a respiração se tornar difícil. 

 Depois de a embalagem estar aberta, as máscaras devem ser usadas logo que possível. 

 Deve ser usada com cuidado por pessoas alérgicas a produtos têxteis não tecidos. 

 

(Instruções) 

 Desdobrar a máscara com o clipe nasal para cima. 

 Cobrir a boca, nariz e mandíbula com a máscara, e atar à volta de cada orelha. 

 Ajustar o clipe nasal para que ele se encaixe na ponte do nariz. 

 Ajustar apropriadamente a posição da máscara, para garantir o melhor efeito protetor. 

 

(Condições de armazenamento e transporte) 

 As máscaras devem ser armazenadas num lugar seco, ventilado e com ambiente não 

corrosivo, com temperaturas desde -20ºC até 30ºC e não excedendo 80% de humidade 

relativa. 

 Manter afastada de fontes de ignição e materiais inflamáveis. 

 Evitar cargas pesadas, a luz solar direta, chuva e neve durante o transporte. 

 

(Vida útil) 3 anos 

(Edição manual e data de revisão) 15 de julho de 2020 

 

Fabricante:  

Chamfond Biotech Co.,Ltd 

2/F, Building E, Sino-Danish Eco life Science Park, Hi-tech Zone, Nanjing, China 

Telefone: +86 25 58868739  Fax: +86 25 58868783 

 

Importador: 



 
 
 

Acuña Fombona, S.A. 

Calle Marqués de Casa Valdés 103-105, bajo, 33202, Gijón, Astúrias (Espanha) 

 

Regulação aplicável: 

 Regulamento (UE) 2016/425 

 2020/403 de BSI sobre EPI para profissionais de saúde – Especificações técnicas 

para a proteção dos olhos 

 

Esta máscara foi fabricada como proteção contra o COVID-19. Não é um equipamento de 

proteção individual para uso geral e não deve ser usada para outros fins diferentes da 

proteção contra o COVID-19. 

 

Organismo Notificado: 

Exame UE de tipo (módulo B) efetuado por 

BSI Group The Netherlands B.V. 

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP 

Amesterdão (Holanda) 

 

 

 

 


