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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Máscaras 

Nome Comercial: Máscara Cirúrgica Descartável Halyard 

 

Modelo 

49214 Máscara Cirúrgica Descartável Halyard Azul Fog-Free com Tiras 

 

Especificações Técnicas: 

Estilo: Plissado 

Indicação: Cirurgia 

Resistência a Embaçamento FOG-FREE: Sistema de Não Embaçamento com Tira de Espuma 

Resistente a Fluidos: Não 

Proteção Fluida: Nenhuma 

PFE - Eficiência de filtração de partículas (0,1 mícron): ≥ 98% 

Camadas de Proteção: Três camadas mais espuma de poliéster     

 

Registro Anvisa: 81832580039 

Reprocessamento Proibido. 

Prazo de Validade: 05 anos 

Embalagem em forma de Dispenser 

Produto de Pronto Uso. 

 

Fotos 
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Conteúdo 

São embaladas 50 unidades de máscaras em um dispenser de papel cartonado e então são 

acondicionadas em caixa de papelão para transporte contendo 300 unidades (6 dispensers). 

 

Descrição e Indicação 

As Máscaras Cirúrgicas Halyard destinam-se a ser usadas por profissionais de saúde em 

vários ambientes de cuidados de saúde, principalmente em cirurgias. Elas fornecem 

proteção facial básica. 

Possui tiras para o fechamento, garantindo um bom ajuste quando devidamente vestidas. 

 

Instruções de Uso 

— Retire a máscara da caixa. 

— Colocar a máscara com as mãos limpas. 

— Sobreponha a máscara sobre a face. 

— Molde o aro maleável. Ajustar ao perfil do rosto do usuário. 

— Para os modelos com tiras, amarrar atrás da cabeça de forma que fique confortável, 

porém, não frouxo. 

— Molde novamente o aro maleável para que ele se ajuste perfeitamente ao rosto. 

— Posicione a máscara no rosto de maneira que a parte colorida fique voltada para a área 

exterior. 

— Descartar após o uso. 

OBS: A máscara facial deve ser usada com o lado colorido para fora. 

 

Composição 

Tecido de Celulose, Polipropileno, Poliéster, Fio De Alumínio e Espuma de Poliéster. 

Não contém látex de borracha natural. 

Não contém DEHP. 

 

Condições de Armazenamento 

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz 

fluorescente ou ultravioleta.   

Manter em sua embalagem original.      
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Condições para o Transporte 

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz 

fluorescente ou ultravioleta. 

 

Condições de Manipulação 

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais 

locais. 

 

Advertências 

— Proibido Reprocessar 

— Não deve ser usado quando for necessário resistência adicional ao fluido ou alto 

desempenho de filtragem; 

— Nenhuma máscara elimina completamente o risco de contaminação por sangue ou fluidos 

corporais. 

 

Precauções 

—  Não deixe a máscara pendurada no pescoço; 

—  Não guarde a máscara usada no bolso; 

—  Evitar tocar na máscara desnecessariamente durante o seu uso;  

—  Deve ser usada por um único indivíduo; 

—  Avaliar a utilização do produto caso o pacote esteja aberto, violado ou danificado. 

 

Contraindicações: 

Não aplicável. 

 

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.  

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001. 

CNPJ: 27.242.576/0001-11. 

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294. 

 

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares  

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -  

CNPJ: 00.142.576/0001-86 

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br 

mailto:sac@cnph.com.br
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Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338 

 

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc  

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116 

 


