
Como usar a máscara corretamente 

Uso pretendido 

Esta máscara facial descartável ajuda a prevenir a propagação de infecções transmitidas por 
gotículas. Ele deve cobrir a boca, nariz e mandíbula do usuário para ser eficaz. Este estilo de 
máscara foi projetado para manter você e sua família protegidos de uma ampla variedade de 
partículas nocivas, incluindo poeira, poluição do ar e muito mais. Testes de laboratório 
mostraram que reduz significativamente a exposição a infecções transmitidas pelo ar. 

Descrição do produto 

Filtração eficiente: Filtra pelo menos 95% de poeira, névoa, gotículas e outras partículas. 
Filtros de várias camadas: usa material não tecido fundido por fusão de espessura moderada 
para absorção ideal de partículas. O filtro eletrostático é altamente eficiente na filtragem de 
partículas. 
Respire com facilidade: o tecido não tecido proporciona uma experiência de respiração 
confortável. 
Design ergonômico: Confortável de usar, material de filtro de baixa impedância sem odor. 
Selado com segurança: a tira de metal ajustável garante uma vedação ideal entre a ponte do 
nariz e a máscara. 

Instruções 

O usuário deve realizar uma verificação de vedação toda vez que o respirador for usado 
seguindo as instruções abaixo: 
Inspecione o respirador quanto a rasgos ou danos e descarte se forem encontradas 
discrepâncias. 
Certifique-se de que a peça nasal cobre e atravessa a ponte do nariz e cobre o queixo. 
Coloque os laços ao redor das orelhas. Certifique-se de que a boca e o nariz estejam 
completamente cobertos pelo respirador. 
Molde o clipe nasal para encaixar confortavelmente ao redor da ponte do nariz. 
Cubra o respirador com as mãos para que o ar não passe pela peça facial filtrada. 

Aviso 

NÃO use a máscara em ambientes médicos e cirúrgicos. 
NÃO use a máscara em um ambiente onde a concentração de oxigênio esteja abaixo de 
19,5%. 



NÃO use a máscara se tiver barba ou outros pelos faciais que tenham contato direto entre o 
rosto e a borda da máscara. 
NÃO use a máscara em um ambiente de gás tóxico. 

Observação 

Esta máscara não elimina completamente o risco de todas as doenças e infecções. A máscara 
deve ser selada adequadamente para ser eficaz, o uso indevido pode resultar em maior risco 
de contrair a doença. Apenas para uso adulto. 

Armazenar 

Recomenda-se armazenar em temperatura entre -30℃ a +40℃, e a umidade relativa 
máxima não superior a 85%. 
Manter na sala limpa com boa ventilação. 
Evite compressão mecânica, umidade, alta temperatura, luz solar e produtos químicos 
corrosivos. 

Fabricante 

Equipamento de segurança contra incêndio Ningbo Evolution Co., Ltd 
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