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Se a integridade das máscaras estiver comprometida (por exemplo, por furos ou rasgos), elas devem ser trocadas assim que
possível;
Após o uso, descarte-os em loca apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.

TIRAS

DUN 14 (Caixa com 20 inners)EAN 13 (Inner com 50 peças)
7898619334615
7898619334608

17898619334612
17898619334605

CÓDIGO MODELO EAN 13 (Inner com 50 peças) DUN 14 (Caixa com 20 inners)
20.35.107.06 ELÁSTICO 7898619334615

Máscara confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) Tripla com elástico ou tiras. BFE > 95%.

DESCRIÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

CÓDIGO
20.35.107.06
20.35.108.06

MODELO
ELÁSTICO

17898619334612

www.volkdobrasil.com.br

Faça a substituição quando as máscaras estiverem úmidas.

Pegue uma máscara em sua embalagem;
Lave as mãos antes de manipular a máscara;

Dobre a máscara ao meio a fim de certificar-se do seu ajuste;
Desdobre-a e coloque os elásticos/tiras sobre as duas orelhas e/ou na parte posterior da cabeça;
Faça o ajuste correto da máscara sobre a boca e o nariz, para melhor conforto durante a realização da atividade;

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO
Destruir após o uso;
Produto de uso único;
Proibido reprocessar;
Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material;
Proteja este produto do calor, umidade e da luz;
Não utilizar contra patologias transmitidas por aerossóis (exemplo: Herpes Zoster, Sarampo, Tuberculose Pulmonar e Laríngea,
Varicela), pois independente de sua capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária neste tipo de máscara;

ACESSÓRIOS

DESCRITIVO TÉCNICO

MÁSCARA TNT TRIPLA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Clipagem tripla
Haste de clip para fixação no nariz 

Este produto não protege contra agentes agressivos, químicos 
ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

Validade: 5 anos da data de fabricação
INDICAÇÕES DE USO

Indicadas como barreira de uso individual, para proteção do profissional de 
saúde contra infecções por inalação de gotículas transmitidas à curta 

distância e pela projeção de sangue e/ou outros fluídos corpóreos, que 
possam atingir as vias respiratórias. Ideal para uso em hospitais, clínicas, 

consultórios médicos e/ou odontológicos. Também indicada para atividades 
onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes 

in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos. Análise de 
qualidade, tratamento estético entre outros.
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