
Ficha Técnica de Produto | Product Technical Specifications

REF: BTMC2       Basic Udi: 5602481BTMC2S4   UDI-DI: 05602481003911                                   
Nome do Produto: Máscara Cirúrgica Tipo IIR                           Revisão nº 
Product’s Name: Surgical Mask Type IIR                                          Revision nr. 

Descrição | Description

Com três camadas de proteção e fixação nas orelhas através de elástico, com suporte para 
o nariz integrado no interior (clipe nasal de fácil ajuste). Lado exterior de cor azul e interior de cor 
branca. Produto não estéril. Uso único. Não reutilizável.

Destinam-se a cobrir a boca e o nariz, funcionando como uma barreira destinada a 
minimizar a transmissão direta de agentes infeciosos entre o profissional e o doente. Em suma, a 
principal finalidade do produto é a de proteger a saúde e segurança do doente. 

Disposable surgical face mask. With three layers of protection and fixation on the ears through 
elastic, with support for the nose integrated (nasal clip for easy adjustment). One side blue (outside) and one 
side white (inside). Not sterile. Single use. Non reusable.

They are intended to cover the mouth and nose, functioning as a barrier to minimize the direct 
transmission of infectious agents between the professional and the patient. In short, the main purpose of the 
product is to protect the health and safety of the patient.

Características | Specifications

Matéria-Prima Conservação Uso Pretendido

TNT 25 g/m2 (1 camada azul - exterior e 1 
camada branca suave - interior), Meltblown 25g/
m2 BFE 98-99% (1 camada intermédia), elástico 

branco 3mm e clip nasal 3 mm

Armazene as máscaras longe da luz 
solar direta, longe de produtos 

químicos e em local seco e arejado.

Para profissionais de 
saúde e doentes. 

Descartável.
Nível de Proteção 1.

Raw Materials Conservation Intended Use

Non-woven fabric 25gsm (1layer blue - outside and 
1layer white soft - inside), Meltbown 25gsm BFE 

98-99%, elastic in white 3mm and nasal wire 3mm.

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

atmosphere.

For Medical Use. Disposable.
Level of Protection 1.
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Especificação de Medidas | Measurement Specifications

Embalagem | Package
             

Embalagem primária:   Embalagem secundária:

Caixa de cartão (50unid.) Saco de plástico (25 unidades)

Primary package: Secondary package: 

Paper box (50unit.) Plastic bag (25 units)
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Outras especificações do produto  | Other product specifications

Cumpre com o Regulamento (EU) 2017/745 de dispositivos médicos e com os requisitos gerais 
de segurança e desempenho estabelecidos no anexo I, que lhes são aplicáveis, pelo que não 
compromete o estado clínico nem a segurança dos doentes, nem, ainda, a segurança e a saúde 
dos utilizadores ou, eventualmente, de terceiros, quando utilizado nas condições e para os fins 
previstos, considerando-se que os eventuais riscos associados à utilização a que se destina 
constituem riscos aceitáveis quando comparados com o benefício proporcionado aos doentes e 
são compatíveis com um elevado grau de proteção da saúde e da segurança.

It complies with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices and with the general 
safety and performance requirements set out in Annex I, which are applicable to them,
so it does not compromise the clinical status or safety of patients, nor even the safety
and health of users or, eventually, of third parties, when used under the conditions and
for the intended purposes, considering that any risks associated with the intended use 
constitute acceptable risks when compared to the benefit provided to patients and are
compatible with a high degree of health and safety protection.

Instruções de utilização  | Wear 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.

1. Certifique-se que o lado azul fica para fora.
2. Coloque para cima a zona do clip nasal e encoste a máscara à cana do nariz.
3. Prenda os elásticos nas orelhas.
4. Certifique-se que cobre a boca e o nariz totalmente.
5. Pressione o clip nasal de forma a ajustar-se ao nariz.

1. Ensure the blue side faces outwards.
2. Locate the plastic strip and plant it on the nose bridge.
3. Secure the ear strings.
4. Cover mouth and nose fully, making sure there are no gaps.
5. Press the nose strip for perfect fitting to your face.

NOTA:
Todas as informações sobre o Dispositivo Médico estão disponíveis no rótulo (caixa) e 
também online no site do fabricante.
All the information about this Medical Device is visible on the package and also online at the manufacturer’s 
website. 
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Pictogramas  | Pictograms

Símbolo | Symbol Descrição Description

Referência do produto Product reference

Identificação única de dispositivo Unic identifier of device

Dispositivo Médico Medical Device

Número de Lote Lot number

Data de fabrico Manufacturing date

Fabricante Manufacturer

Marcação CE CE Marking

Não estéril Non sterile

Evitar a luz solar direta Avoid direct sun light

Manter Seco Keep dry

Não reutilizar Non reusable
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Fabricante  | Manufacturer

BETINATEXTEIS LAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA.
POLO II - saúde & proteção | health & protection

Morada | Address
Rua Bernardo Oliveira Gordalina, nº 9, 2415-400 Leiria, Portugal

Telefone | Phone
+351 244 882 109 

E-mail
bll.medicaldv@gmail.com 

Website: 
www.betinatexteis.com
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