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X Especificadas na Norma Europeia EN 14683, as máscaras cirúrgicas médicas são classificadas em 2 tipos (Tipo I e II) de acordo
com a eficiência na filtração bacteriana. O Tipo II é subsequentemente classificado de acordo com a capacidade ou não da máscara
de ser resistente a fluidos ('R’ significa resistente a fluidos).

Especificações técnicas (1/2)

Eficiência na filtração bacteriana

Uma amostra do material é presa entre uma
câmara de aerossol e um dispositivo de impacto
em cascata de seis etapas. Um aerossol de
Staphylococcus aureus é introduzido e aspirado
sob vácuo através do material da máscara e do
dispositivo de impacto. A capacidade de filtração
da máscara é definida pelo número de unidades
formadoras de colônias que passam através da
máscara.

Permeabilidade ao ar

Numa configuração de teste, a
diferença de pressão é medida
puxando o ar através de uma
área base do material a um fluxo
de ar de 8 l/min. O teste é um
indicador para a respirabilidade
da máscara facial.

Norma Europeia EN14683
Requisitos p/ máscaras cirúrgicas

Resistência a fluidos

Resistência à penetração por sangue
sintético ISO 22609 - Um volume definido de
sangue sintético é disparado de uma válvula
sobre a amostra em velocidades definidas
para simular a pulverização de sangue e
outros fluídos corporais no material da
amostra. A parte de trás da máscara é
inspecionada visualmente e com cotonete
para avaliar passagens de fluidos.

Limpeza microbacteriana

(Bioburden) ISO 11737-1
O teste avalia a contagem total de
germes do material da amostra
em cumprimento dos requisitos
microbiológicos para dispositivos
médicos.

Procedimentos de teste:
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X 3 camadas compostas por:
• camada 1: poliester spunmelt Não-Tecido

• camada 2: poliester nanofibra Não-Tecido

• camada 3: poliester spunmelt Não-Tecido

X 2 elásticos de  suporte de poliester com spandex.
X Suporte para o nariz em polietileno ou metal.
X Cor do produto: azul / branco.

X Validade de utilização: 5 anos após a data de produção.

X Tamanho único.

X Lote registado para traçabilidade de processos e matérias-primas utilizadas.

X Certificadas Tipo IIR pela norma EN14683 – EUROLAB.

Especificações técnicas(2/2)

Cor do produto: Azul / Branco
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EUROLAB - Certificação


