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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Máscaras 

Nome Comercial: Respirador e Máscara Cirúrgica N95 com película - FLUIDSHIELD* 3 

Halyard 

 

Modelo e Especificações Técnicas: 

 

Código Tamanho Largura Rosto 

cm 

Altura  

cm 

Largura 

Queixo 

cm 

Cor 

46767 Normal 25,4 9,65 7,6 Laranja 

46867 Pequeno 21,6 8,9 6,3 Laranja 

 

O filtro de partículas N95 (95% do nível de eficiência do filtro) é eficaz contra aerossóis em 

partículas sem óleo. 

Cor: Laranja 

Tipo: Respirador 

Nível de Proteção: Nível 3 

Resistencia a Fluídos: Sim 

Nível de Proteção ASTM: Nível 3 

BFE (3) ≥ 99% 

Resistência ao Respingo (80,120,160): 160 

Eficiência de Filtração: 95% 

PFE (.1) ≥ 99% 

 

Registro Anvisa: 81832580065 

Reprocessamento Proibido. 

Prazo de Validade: 05 anos 

Embalagem em forma de Dispenser 

Produto de Pronto Uso. 
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Fotos 

 

  

             

            

 

 

Conteúdo 

São embaladas 35 unidades de máscaras em um dispenser de papel cartonado e então são 

acondicionadas em caixa de papelão para transporte contendo 210 unidades (6 dispensers). 

 

Descrição e Indicação 

Os Respiradores e Máscaras Cirúrgicas N95 com película são indicados para proteção contra 

a inalação de particulas sólidas e líquidas. 

O Respirador e Máscara Cirúrgica N95 com película devem ser utilizados pelo pessoal da 

sala de operações e outros profissionais de saúde para proteger pacientes e profissionais 

de saúde da transferência de microrganismos, fluidos corporais e sanguíneos e materiais 

particulados transportados pelo ar. 
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Este produto não elimina completamente o risco de contrair doenças ou infecções.   

A máscara possui uma película transparente para evitar o embaçamento de óculos do 

profissional durante o uso.     

 

Instruções de Uso 

Instruções de aplicação 

1. Retire o respirador/máscara da embalagem 

2. Separe as bordas do respirador para abri-lo por completo. 

3. Dobre levemente o ajuste do nariz como para formar uma curvatura. 

4. Segure o respirador/máscara ao contrário para que os elásticos fiquem expostos. 

5. Separe os dois elásticos com o indicador e o polegar. 

6. Enquanto segura os elásticos com o indicador e o polegar, posicione o respirador/máscara 

abaixo do queixo. 

7. Puxe os elásticos para cima sobre a cabeça. 

8. Solte o elástico inferior dos polegares e coloque-o na base do pescoço. 

9. Coloque o outro elástico na nuca. 

10. Pressione o respirador/máscara firmemente com os dedos de forma a poder moldá-lo 

no nariz. 

11. Continue a ajustar o respirador/máscara e mantenha as bordas seguras até sentir que 

tenha conseguido um bom ajuste facial. Agora, verifique se o respirador/máscara está bem 

ajustado. 

 

Instruções de ajustamento: 

• Utilize com o lado cor de laranja virado para fora. 

• Siga as instruções de aplicação sempre que o respirador/máscara for utilizado. 

• Verifique a aderência facial para garantir o ajustamento adequado antes de entrar em 

qualquer área contaminada. 

• Ajuste bem ao nariz. Se verificar a saída de ar em volta do nariz: 

• Reposicione os elásticos para assegurar a aderência facial em volta das extremidades do 

respirador/máscara. 

• Não entre numa área contaminada se não puder obter uma aderência adequada. Siga 

todas as instruções e advertências sobre a utilização deste respirador/máscara, obtenha um 

ajustamento adequado e utilize-o durante todas as situações de exposição. Se não proceder 
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deste modo, reduzirá a eficiência do respirador e a proteção do utilizador, o que pode 

resultar em doença ou morte. 

 

Instruções de utilização: 

1. Antes de utilizar, o profissional deve ser treinado sobre a utilização adequada do 

respirador/máscara, em conformidade com as normas aplicáveis de segurança e de higiene. 

2. Se o respirador/máscara for danificado ou se sentir dificuldade em respirar, saia da área 

onde se encontra. 

3. Descarte e substitua o respirador/máscara. 

 

Composição 

Não tecido, Spunbond - Polipropileno na cor Laranja  

Meltblown - Polipropileno 

Filme de Polietileno  

Núcleo Bicomponente de PET / Poliéster 

Não tecido, Spunbond - Polipropileno  

Fio de Alumínio  

Poliuretano Elastomérico 

Não contém látex de borracha natural 

 

Condições de Armazenamento 

O produto deve ser armazenado em temperatura entre -20ºC e 30ºC. Manter em local 

limpo, sem poeira, fresco, seco (com menos de 60% de umidade), longe de luz fluorescente 

ou ultravioleta e deve-se proteger do calor e da radioatividade. 

Mantenha o máximo possível 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. 
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Advertências 

— Proibido Reprocessar 

Precauções 

- Não deve ser usado em atmosferas que contenham menos de 19,5% de oxigênio; 

- Não deve ser usado em atmosferas imediatamente perigosas para a vida ou a saúde; 

- Não exceda as concentrações máximas de uso estabelecidas pelos padrões 

regulamentares; 

- A não utilização adequada deste produto pode não alcançar os objetivos esperados 

 

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 

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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