
 

 

 
 

Ficha Técnica 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Máscara Cirúrgica Tripla  
Dispositivo de barreira física contra partículas infecciosas 
Cadastro Anvisa Nº 81355330008   
NCM 63079010 

 

A Luvix pensando nos profissionais de saúde que atuam em procedimentos onde há alto risco 
de contaminações, entende que a excelência dos produtos contribui para o êxito de qualquer 
procedimento. Pensando nisso apresentamos nossa linha de máscaras descartáveis, desenvolvidas 
para atuar na proteção e prevenção da disseminação de partículas infecciosas, que ocorre por 
gotículas respiratórias, através da boca e nariz. 

 

Aplicação: 
 

As Máscaras Triplas Luvix, devem ser usadas durante a realização de procedimentos em geral 
por profissionais de saúde, na proteção do paciente durante a realização de procedimentos assépticos 
e na contenção da transmissão de patógenos respiratórios. 
 

Benefícios: 
 

 Alta capacidade de filtragem;  

 Inspecionadas individualmente quanto ao acabamento; 

 Alta capacidade de filtragem; 

 Segurança e qualidade garantida através de Laudo de Eficiência de Barreira de Filtragem; 

 Hipoalergênica;  

 Ajuste confortável à face;  

 Clipe nasal que evita óculos embaçados; 

 Equilíbrio correto entre a respiração e a impermeabilidade do material filtrante;  
 

Características do Produto:  
 

As Máscaras Triplas Luvix, são confeccionadas nas dimensões 17,5 cm X 9,0 cm, gramatura de 
40 g/m², possuem 03 camadas de proteção, a camada externa é constituída de 100% polipropileno, a 
camada intermediária possui filtro constituído por sopro de fusão, que garante poros filtrantes 
reduzidos e a camada interna é feita 100% em polipropileno. Possui um clipe nasal de fácil adaptação 
ao contorno do rosto que auxilia ao não embaçamento dos óculos. 



 

 
 
 
Para uma melhor fixação ao rosto, as Máscaras Triplas Luvix, estão disponíveis em duas 

versões, com tiras de alta resistência ou elásticos que se ajustam facilmente ao formato de qualquer 
orelha, as duas versões garantindo perfeita adaptabilidade e conforto aos usuários. 

 

 Produto não estéril. Embalada em cartuchos ou pacotes com 50 unidades; 

 Prazo de validade 5 anos, respeitando-se as condições de estocagem;  

 Produto apirogênico e atóxico; 

 Tamanho único e disponível na cor branca; 

 Possuem eficiência de filtragem para bactérias BFE ≥ 96% 
 

 
 
 

Composição: 
  
A Máscara Tripla Luvix é feita em tecido não tecido SMS (Spunbond+Meltblown+Spunbond) com um 
elemento filtrante, constituído em 100% em Polipropileno.  
 

 
Estrutura em 03 camadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acondicionamento
Quantidade 

(und)
Código de barras EAN

Dimensional 

(mm)

Pacote 50 7896775371130 250x350

Caixa Master (pacote) 800 7896775371158 450x380x280

Cartucho 50 7896775371130 190x105x140

Caixa Master (cartucho) 2500 7896775371147 960x530x280



 

 
 
Instruções de uso:  
 
1. Realize os procedimentos padrões de higienização;  
2. Retirar uma unidade do produto da embalagem original;  
3. Para as máscaras com tiras, amarrar as extremidades sobre a cabeça, já para a versão com elásticos, 
passá-los atrás da parte posterior das orelhas, fixando a máscara ao rosto do usuário;  
4. Moldar o clipe da máscara no nariz; 
5. Ajustar as pregas da máscara, de modo que o nariz e a boca fiquem totalmente protegidos; 
6. Por ser um produto de USO ÚNICO, a máscara deverá ser descartada após o uso e em recipiente 
apropriado. 

 
Precauções: 
 

 Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;  

 Antes de utilizar ler atentamente as instruções de uso;  

 Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada; 

 Ajustar a máscara adequadamente ao rosto do usuário para que proporcione o resultado de 
barreira esperado e evitar incômodos durante o uso; 

 Proibido reprocessar; 
 

Conservação: 
 

 Manter em local seco, fresco e arejado; 
 Proteger da umidade, da luz solar direta e vapores químicos; 

 

 


