
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL NAYR 
 
INFORMAÇÕES DO PRODUTO 
Nome técnico: Máscara   
Nome comercial: Máscara Cirúrgica Descartável    
Modelo comercial: Máscara Cirúrgica Descartável Branca com Elásticos – embaladas em caixas; Máscara Cirúrgica 
Descartável Branca com Elásticos – embaladas em sacos plásticos; Máscara Cirúrgica Descartável Azul com lásticos 
– embaladas em caixas; Máscara Cirúrgica Descartável Azul com Elásticos – embaladas em sacos plásticos; Máscara 
Cirúrgica Descartável Verde com Elásticos – embaladas em caixas; Máscara Cirúrgica Descartável Verde com 
Elásticos – embaladas em sacos plásticos; Máscara Cirúrgica Descartável Rosa com Elásticos – embaladas em caixas; 
Máscara Cirúrgica Descartável Rosa com Elásticos – embaladas em sacos plásticos; Máscara Cirúrgica Descartável 
Branca com Tiras – embaladas em caixas; Máscara Cirúrgica Descartável Branca com Tiras – embaladas em sacos 
plásticos; Máscara Cirúrgica Descartável Azul com Tiras – embaladas em caixas; Máscara Cirúrgica Descartável Azul 
com Tiras – embaladas em sacos plásticos; Máscara Cirúrgica Descartável Verde com Tiras – embaladas em caixas; 
Máscara Cirúrgica Descartável Verde com Tiras – embaladas em sacos plásticos; Máscara Cirúrgica Descartável Rosa 
com Tiras – embaladas em caixas; Máscara Cirúrgica Descartável Rosa com Tiras – embaladas em sacos plásticos; 
Notificação ANVISA nº: 82020320001 
 
 
FABRICADO POR: 
NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA 
TRAVESSA ANTÔNIO MENDES, 96 
PARQUE INDUSTRIAL II - MUNDO NOVO - MS 
CNPJ: 02.582.267/0001-60 
I.E.: 28.334.894-1  
RESPONSÁVEL TÉCNICA: Alessandra Antunes de Freitas (Coren-MS 406.309) 
 
INDICAÇÃO DE USO / FINALIDADE  
Proteção da boca e vias nasais, minimizando a contaminação do ambiente com secreções respiratórias 
geradas pelo usuário do produto. 
Barreira de uso individual para proteção contra inalação de gotículas transmitidas à curta distância e pela 
projeção de sangue e/ou outros fluídos corpóreos, que possam atingir as vias respiratórias do usuário do 
produto. 
Ideal para uso em área médica e odontológica. 
Indicado para proteção a contaminação para profissionais da saúde e pacientes. 
Nota: Esta máscara proporciona uma Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE) ≥ 95% e uma Eficiência de 
Filtragem de Partículas (EFP) ≥ 98%, conforme Norma ABNT NBR 15052:2004 
 
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO / MECANISMO DE AÇÃO 
Fabricado em TNT (NãoTecido para uso odonto-médico-hospitalar) em 03 camadas, sendo a camada 
intermediária um elemento filtrante, servindo de proteção para o profissional ou paciente. 
Oferece segurança em locais que necessitam cuidados contra respingos de saliva e contaminação 
bacteriana. 
 
INSTRUÇÕES DE USO / MODO DE USO DO PRODUTO  

 Higienize as mãos antes de manipular a máscara; 
 Retire a máscara da embalagem original; 
 Coloque a máscara sobre o rosto, compreendendo as áreas do nariz e da boca; 
 Coloque os elásticos atrás das orelhas; ou amarrar as tiras atrás da cabeça 
 Ajuste o clipe no nariz, para melhor adaptação da máscara; 
 Após o uso, descarte em local apropriado para materiais contaminados 

 
ESPECIFICAÇÕES / COMPOSIÇÃO  

 TNT – NãoTecido 100% Polipropileno  - Tecnologia SMS (Spunbond-Meltblow-Spunbond) 
 Filtro em NãoTecido – Meltblow  



 Camada 1: ≥ 40 g/m2, TNT fabricada pelo processo de filamento contínuo (Spunbond) 
 Camada 2: ≥ 40 g/m2, TNT, BFE ≥ 95%, elemento filtrante, fabricado por extrusão (Meltblown) 
 Camada 3: ≥ 20 g/m2, TNT, fabricada pelo processo de filamento contínuo (Spunbond) 

 
DADOS TÉCNICOS / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE): ≥ 95%  
 Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP): ≥ 98%  
 Largura do Corpo: ≥ 175 mm,  
 Altura do Corpo: ≥ 90 mm  
 Dimensão dos eláticos: ≥ 100 mm (modelos com elásticos) 
 Dimensão das tiras: ≥ 800 mm (modelos com tiras) 
 Clipe nasal: ≥ 130 mm 
 Cores: Amarelo, Bege, Vermelho, Branca, Azul, Verde, Rosa, Laranja, Roxo. Cinza e Preto 

 
 
PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO  

 Validade do produto 2 anos; 
 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE  

 Armazenar em embalagem original, intacta, em temperatura ambiente.   
 Armazenar o produto em um local seco de boa ventilação.  
 Não armazená-lo na luz solar direta.  
 Transportar em local limpo e seco, em temperatura ambiente.  

 Para carregar e descarregar proteger do sol e da chuva. 
 
CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO E DESCARTE DO PRODUTO  

 Manter dentro da embalagem em local seco e arejado. 
 Evitar calor excessivo e umidade. 
 Produto de uso único. Descartar após utilização. 

 Descarte o produto de acordo com as regras de descarte de produto potencialmente contaminado 
utilizado no seu hospital ou unidade de saúde.  

 
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

 Não utilizar caso esteja fora da validade, ou a embalagem esteja danificada ou molhada;  
 Não utilizar o produto se houver presença de corpo estranho, sujidades, estiver umido com alteração 

na coloração ou rasgo  
 Antes de usar leia as instruções de uso;  
 Não expor a fontes de calor 
 Não utilizer objetos perfurantes no produto 
 Produto de Uso Único. Proibido Reprocessar. 
 O uso inadequado poderá resultar em danos ao usuário.  
 Em caso de uso contra agentes biológicos contendo patologias cujo via de transmissão seja também 

por contato, faça a remoção sem tocar a parte externa e descarte-a imediatamente em local apropriado 
para materiais contaminados, de acordo com a legislação vigente.  

 Material hipoalérgico,não inflamável, atóxico.  
 Não estéril  
 Verifique se o item presente na embalagem corresponde ao produto descrito. 
 Se o produto estiver danificado ou estiver faltando uma parte, ou se houver alguma dúvida, não utilize 

o produto 
 
CONTRA INDICAÇÕES  

 Não aplicável  
 
 



TERMO DE GARANTIA E DE RESPONSABILIDADE:  
A empresa, representada por seu Responsável Técnico e por seu Representante Legal, assumem a 
responsabilidade técnica e legal pelo produto e que todas as informações prestadas referente ao 
produto,contidas nestas Instruções de Uso, são verdadeiras. 
 
NORMAS TÉCNICAS APLICADAS  

 RDC 16:2013 - Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos;  
 NBR ISO 14971:2020 - Produtos para a saúde — Aplicação de gerenciamento de risco a produtos para 

a saúde  
 ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de nãotecido de uso odonto-médico-hospitalar –  

Máscaras cirúrgicas - Requisitos  
  ABNT NBR 14873:2002 - Nãotecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar –  

Determinação da eficiência da filtração bacteriológica 


