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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Máscaras 

Nome Comercial: Máscara Descartável com Elástico para Procedimento - BASICS* Halyard 

 

Modelo e Especificações Técnicas: 

47253 Máscara descartável com elástico para Procedimento - BASICS Azul  

47254 Máscara descartável com elástico para Procedimento - BASICS Branca  

BFE ≥ 98% 

∆P <40 Pa / cm2 

Limpeza microbiana ≤ 30 ufc / g 

 

Registro Anvisa: 81832580058 

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 descartáveis para Procedimento Halyard são indicadas para uso por 

profissionais de saúde e/ou pacientes em diferentes ambientes de cuidados com a finalidade 

de proteção facial básica. 

Possuem elástico para facilitar o encaixe atrás das orelhas após serem vestidas. 

 

Instruções de Uso 

— Com as mãos limpas, retirar a máscara da caixa dispensadora. 

— Colocar a máscara sobre a face do usuário. 

— Moldar o aro maleável sobre o nariz e ajustar ao perfil do rosto. 

— Encaixar as tiras elásticas atrás das orelhas. 

— Descartar após o uso. 

 

Composição 

Spunbond, branco ou azul 

Meltblown 

Spunbond 

Cabo de aço 

Fita de poliuretano ou spunbond   
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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.     

  

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. 
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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 

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729 

 

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc  

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116 
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