
REF:

Raw Material: White Non-woven fabric 80g (1 TNT layer 50g and another 30g), Meltblown 98-99% BFE 50g (2 layers 25g), Hot Air Cotton 35g (1 layer), 
Elastic for the ears (5mm), Plastic nasal wire (5mm)

Instruções	de	uso	/	Use Instructions  

Antes de utilizar a máscara, lave as mãos e certifique-se que esta não está danificada.

Before use you should wash your hands and make sure the mask is not damage.

Especificações	Embalagem	/	Packaging	Specifications 

Embalagem	Primária:
Primary package:

Caixa	de	cartão	(50pcs)		
Paper Box (50pcs)

Embalagem	Secundária:
Secundary package:

Saco	plástico	(por	unidade)			
Plastic Bag (per unit)

Uso	Pretendido:

Intended Use:

Conservação:

	Conservation:

Non-woven fabric branco 80g (1 camada TNT 50g e outra 30g), Meltblown 98-99% BFE 50g(2 camadas 25g), Hot Air Cotton 35g (1 
camada), elástico para as orelhas (5mm), arame nasal em plástico (5mm)Matéria-Prima:

Características	/	Specifications

Descrição	/		Description 

Máscara descartável para proteção do rosto com prega vertical, conferindo-lhe 
uma estrutura 3 D para maior conforto. Com cinco camadas de proteção e fixação 
nas orelhas através de elástico. Clip nasal integrado na parte interior para melhor 
ajuste ao rosto do utilizador. Não estéril.

Disposable face mask with a 3D structure , thanks to the vertical pleat, giving it 
more comfort. With five layers of protection it comes with elastic ears strings. It 
has a nose clip on the inside to better fit the wearer's face. Not sterile.
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Semi-máscara Filtrante FFP2 NR

Armazene as máscaras longe da luz solar direta, longe de produtos químicos e em ambiente seco. 

Store masks out of direct sunlight, away from chemicals and in a dry atmosphere.

Máscaras alternativas para contactos frequentes com o público, de uso único

Alternative masks for frequent contact with the public, for single use

Revisão nº

Revision nr.:
03



Telefone: +351 244 882 109 E-mail: bll.medicaldv@gmail.com  Website: https://www.betinatexteis.com/

Fabricante	/	Manufacturer 

BETINATEXTEIS	LAR,	IMPORTAÇÃO	E	EXPORTAÇÃO,	LDA.

POLO	II	-	dispositivos	médicos

R. Bernardo Oliveira Guardalina, nº9, 2415-400 Leiria, Portugal

1. Hold the mask with the nose srip up and the FFP2 mark facing outside.
2. Put the mask over your nose and mouth and make sure you cover them fully.
3. Secure the ear strings and adjust for fit comfortably..
4. Press the nose strip for perfect fitting to your face.
5. Cover the mask with both hands without pinching the shape and inhale and exhale. If you feel air blowing from the edges readjust it.

Outras	Características	do	Produto	/	Other Product Specifications 

EPI de Categoria III fabricado de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN 149: 2001 + A1: 
2009 Dispositivos de proteção respiratória. Semi-máscara filtrante para proteção contra partículas. Requisitos, 
testes e marcação de acordo com o Certificado nº2163-PPE-1449 pela Universal Certification (NB 2163). 

Category III PPE  manufactured in accordance with Regulation (EU) 2016/425, for basic use, EN 149: 2001 + A1: 
2009 Respiratory protection devices. Filtering half mask to protect against particles. Requirements, tests, 
marking, in accordance with Certificate nr.  2163-PPE-1449 by Universal Certification (NB 2163).

1. Segure a máscara com o arame nasal para cima e as letras para o exterior.
2. Coloque a máscara tapando o nariz e a boca totalmente.
3.Prenda os elásticos nas orelhas.
4. Pressione o arame nasal e ajuste ao seu rosto.
5. Cubra a máscara com as mãos e respire rapidamente para verificar se não há saídas de ar pelas laterais. Se necessário reajustar.
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