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*Imagem meramente ilustrativa 

 

Composição 

• Três camadas de Tecido Não Tecido 

 

Indicações 

• Recomendada para consultas/exames em doentes de baixo risco ou qualquer procedimento não 

invasivo (sem risco de projeção de fluidos) 

• Utilização em meio hospitalar ou clínico, pelos profissionais de saúde e/ou pacientes 

hospitalizados, com vista à proteção dos mesmos e terceiros, de contaminação direta ou 

cruzada, advinda de eventual propagação de microrganismos entre meios não hospitalares e 

clínicos e intra-hospitalares, com vista à prevenção de doença ou dano. 

 

 

 

Máscara Cirúrgica Tipo II 
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Principais características do produto 

• Ajuste/fixação nasal em arame revestido, impedindo a fuga de ar à volta do nariz 

• Tamanho Standard: 17,5X9,5cm 

• Não Estéril 

• Não reutilizável 

• Cumpre as normas de desempenho do produto: 

o Eficácia da Filtração Bacteriana (EFB)  

 

Contra-indicações, precauções e observações 

• Trocar com frequência   

• A utilização fora das indicações preconizadas não garante a utilização segura deste dispositivo  

• Deve ser usado com precaução por pessoas sensíveis ao material de fabrico  

 

 

Nossa Referência  

 

Produto 
 

Modelo 
Múltiplo de 

Venda 
Referência 
Quilaban 

CDM NPDM 

Máscara 

Cirúrgica tipo II 

 
JL-GW-

17.5x18cm 
 

50 H2417. Em processo T020601 

 

 

Normas e Diretivas aplicadas 

• Dispositivo Médico de classe I de acordo com a Diretiva 93/42/CEE 

• Cumpre a directiva 2007/47/CE 

• De acordo com as normas: 

o EN ISO 13485:2016 

o ISO 14683:2019 
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Condições de armazenamento 

• Manter em local com humidade relativa a 80%, com boa ventilação e sem gases corrosivos 

• Evitar altas temperaturas 

• Não utilizar se a embalagem estiver danificada 

 

Fabricante 

Guangzhou Jianlang Medical technology CO, Ltd 

The West Side of the 1st Floor and 2nd Floor, 1st Building 

3rd Lifeng Road, Pearl Industrial Park 

Conghua District, Guangzhou City 

Guangdong Province, China 

 

Mandatário Europeu 

 Caretechion GmbH 

 Niederrheinstr 71 

 40474, Dusseldorf, Alemanha 

Data da última atualização: 13-04-2020 

 


