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Nome do produto: Máscara Cirúrgica Tripla MedicalLog 
 
Código: BS-005  
 
Descrição: Máscara tripla de uso único, confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido) com 
laudo BFE aprovado com taxa de filtração > 95% de eficiência bacteriológica, clipe nasal, 
costurado, com 3 pregas, com fechamento em elástico. Produto não estéril, atóxico, não 
inflamável, hipoalergênico, apirogênico. Proibido Reprocessar. 
 
Composição: 3 camadas de Tecido Não Tecido (TNT) 100% polipropileno, com camada 
do meio de filtro meltblown.  
 

Especificações: 
 

Dimensões: Corpo: 17 cm (comprimento) x 9 cm (largura).  
Tamanhos: Único. 
Uso: Descartável. 

Cor: Branco 
Embalagem: Caixinhas com 50 unidades. 

 
Instrução de Uso: 

 
Indicação de uso: Ideal para proteção e segurança do usuário contra as patologias de 
transmissão aérea por gotículas e patologias causadas por bactérias, que possam atingir as vias 
respiratórias através da boca e nariz. Proteção contra a projeção ao ambiente de fluídos da boca 
e nariz. 
Princípio de funcionamento: Possui 3 camadas, uma camada de filtro de alta densidade no 
meio, que garante isolamento bacteriológico ao filtrar o ar do ambiente. E outras duas camadas 
(interna e externa) de tecido não tecido (TNT) que proporcionam resistência a máscara e 
proteção contra fluidos corporais internos e externos.  
Modo de Uso: Abrir a embalagem. Retirar uma unidade de máscara da embalagem. Abrir a 
máscara de forma asséptica, em que os elásticos fiquem para trás. Proceder o fechamento do 
elástico atrás da orelha. Ajustar as pregas no rosto. Após uso proceder o descarte em local 
apropriado. 
Condições de Armazenamento / Transporte: Armazenar / Transportar o produto na 
embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de 
temperatura e umidade. 
Condições de Manipulação: Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem 
de mãos. Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do 
produto e conforme a legislação vigente. 
Advertências / Precauções / Contraindicações: Não utilizar o produto se houver presença de 
corpo estranho, sujidades, estiver úmido, com alteração na coloração ou rasgos. Não reutilizar. 
 
Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. 
 
Fabricado e distribuído por: 
Medical Log Comercio de Produtos Médicos Eireli  
CNPJ: 20.541.898.0001-12 
Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065 

Responsável Técnico: Débora Rodrigues Gazeta – CRF/SP 54468 

AFE nº: HX21888L0M68 (8.13255.4) 

Anvisa nº 81325540008 


