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MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 N95 NUTRIEX 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe 

PFF2(S), dobrável, sem válvula de exalação. Confeccionado em camadas de tecido-

não-tecido, manta estruturante de fibra sintética e elemento filtrante composto por não-

tecido com a finalidade de retenção de partículas. Possui um clipe nasal maleável e um 

elástico para melhor ajuste. 

 

INDICAÇÃO DE USO: 

 

 Indicada para a proteção contra doenças por transmissão aérea através de 

gotículas e aerossóis em ambientes de risco de projeções de sangue e/ou outros 

fluidos corporais potencialmente contagiosos. 

 Indicado para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, nevoas e fumos  

 Eficiência de no mínimo 95% 

 Deve ser utilizado mediante especificação da área de segurança e medicina do 

trabalho 

 

MODO DE USAR: 

1. Com as mãos devidamente higienizadas, abra a embalagem e retire a máscara; 

2. Segure a máscara com a abertura para cima, deixe pender as alças e encaixe a 

máscara sob o queixo; 

3. Puxe as alças posicionando-as atrás das orelhas; 

4. Pressione o clip ajustando-o ao nariz; 

5. Após o ajuste, cubra a máscara com as mãos e expire fortemente. Caso o ar 

escape pelas extremidades da máscara, repita as fases anteriores com maior 

cuidado. 
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VIDA ÚTIL: 

 Descartável e de uso único.  

 Substitua-o quando estiver rasgado, saturado ou com elástico solto ou rompido. 

 A saturação varia em função da concentração dos contaminantes, frequência 

respiratória do usuário, temperatura e umidade relativa do ambiente que devem 

ser avaliados pelo responsável sobre a determinação do uso. 

 Produto sem manutenção e de uso pessoal e intransferível. 

* Para excepcionalidades de uso devido ao quadro de emergência de saúde pública, 

consulte a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. 

 

ADVERTÊNCIAS: 

 É importante verificar a vedação do respirador antes da utilização; 

 Este respirador deve ser utilizado somente contra aerossóis sólidos e líquidos à 

base de água (identificação da letra S no seguinte símbolo PFF-2S); 

 Este respirador não deve ser utilizado em atmosferas explosivas ou em 

ambientes com deficiência de oxigênio (abaixo de 19,5% m volume) fechado ou 

sem ventilação; 

 Este respirador não deve ser utilizado em atmosfera IPVS (imediatamente 

perigoso a saúde); 

 Somente pessoas treinadas e qualificadas e treinadas devem utilizar este 

respirador; 

 Este respirador não deve ser utilizado em pessoas com barbas ou cicatrizes 

profundas no rosto; 

 Surgindo irritações ou problemas respiratórios, suspenda o suo e procure 

atendimento médico. 

 
 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 

Armazenar na embalagem original, em lugar seco e em temperatura ambiente. 
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ORIGEM: 

Importado por: Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e 

Farmoquimicos LTDA. Rua 5, 6, 4, 7, Qd. Área 1, Lt. C; Setor Araguaia. Aparecida de 

Goiânia - Goiás - CEP: 74981-070. CNPJ: 06.172.459/0001-59. 

Resp. Técnico: Fernando Pereira de Souza CRF/GO 5044. 

Produto em conformidade com a RDC n° 356/2020 

SAC: (62) 3954-9616 | sac@nutriex.com.br 

NCM: 6307.90.10 

 


