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FICHA TÉCNICA 

PHARMIA FFP2 NR 

MODELO 1801.2 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

Máscara de proteção das vias respiratórias contra partículas sólidas e líquidas não 

voláteis, de uso único. Composta por 5 camadas que garantem uma filtração 

eficaz. Possui bandas elásticas de fixação, de material macio e confortável, e clipe 

nasal fácil de moldar e ajustar. 

Apresenta elevada eficácia de filtração e baixa resistência à respiração, sendo 

confortável durante todo o período de trabalho. 

 

 

 

Componentes e Materiais 

 

 

Não contém componentes feitos de látex. 

Não contém substâncias classificadas como carcinogénicas, mutagénicas ou 

tóxicas para a reprodução. 

 

   Marcação 

 

NR Não reutilizável 

  

 

Final do prazo de validade (AAAA/MM) 

 
Intervalo térmico de conservação 

 

Humidade relativa máxima de conservação 

 
Consultar as instruções de utilização 

 
Número de lote 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nome do fabricante: Pharmia, Lda 

Morada: 
Rua Pampelido velho, 76, 

4455-142 Lavra – Matosinhos 

Marca comercial: Pharmia FFP2 NR  

Unidades por embalagem: 10 unidades 

Legislação aplicável: Regulamento UE 2016/425 (EPI) 

Norma aplicável: EN 149:2001+A1:2019 

Nível de proteção: FFP2 NR 

Organismo Notificado: 
UNIVERSAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 

HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. (Nº: 2163) 

Certificação CE nº: 2163 – PPE – 2055 

COMPONENTE  MATERIAL 

Camada exterior 
 

Polipropileno 

2ª camada 
 

Polipropileno 

3ª camada 
 

Polipropileno 

4ª camada 
 

Polipropileno 

Camada interior 
 

Polipropileno 

Bandas elásticas 
 

Poliamida e elastano 

Clipe nasal 
 

Metal revestido de plástico 
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INSTRUÇÕES DE USO 

 

IMPORTANTE 

Aconselha-se verificar a integridade da máscara antes do uso. Se notar 

a presença de danos e/ou manchas, solicite uma máscara nova. 

O símbolo NR na marcação indica que a máscara não é reutilizável e 

que deve ser deitada fora no fim do turno de trabalho. 

A proteção oferecida por uma máscara filtrante FFP3 ou FFP2 inclui a 

oferecida pela classe FFP1. 

 

 

INSTRUÇÕES PARA A COLOCAÇÃO DA MÁSCARA: 

1. Abra ligeiramente a máscara e, com o auxílio de um dedo, molde a ponte 

nasal para lhe dar a forma do nariz. 

2. Encoste a máscara ao rosto e segure-a, colocando os elásticos nas orelhas. 

3. Utilizando ambas as mãos, modele o clipe à volta do nariz.  

4. Certifique-se que há uma boa aderência da máscara ao rosto – não 

deverão existir espaços entre a máscara e o rosto. 

5. Substitua a máscara imediatamente se tiver dificuldades de respiração ou 

se a máscara sofrer danos, ou ainda se houver problemas de aderência ao 

rosto. Respeitar estas instruções atentamente é essencial para uma 

utilização segura do respirador. 

6. Higienizar as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de 

álcool, antes e depois de usar a máscara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTÊNCIAS: [EPI – Equipamento de Proteção 

Individual] 

 

 

Se for impossível obter uma adesão adequada da máscara ao perfil do rosto, 

não entrar em ambientes com risco potencial. 

O não respeitar das indicações fornecidas pode levar a uma utilização errada 

do EPI e causar doenças e morte. 

Este produto não fornece oxigénio. Deve ser utilizado somente em 

ambientes adequadamente ventilados, com teor de oxigénio suficiente para 

manter a vida.  

Não utilizar quando as concentrações de contaminantes forem 

imediatamente perigosas para a saúde ou para a vida. 

Não utilizar em atmosfera onde houver perigo de explosão. 

Pêlos de barba e afeções respiratórias podem reduzir a eficiência destas 

máscaras filtrantes. Adicionalmente, pode também ocorrer uma redução do 

desempenho da máscara se a máscara estiver húmida ou molhada (a 

máscara deverá ser substituída). 

 

Não modificar nem alterar a máscara filtrante de nenhuma forma. 

Apenas para utilização única. 

Eliminar a máscara depois de cada utilização. 

 

 

 

 

A declaração de conformidade pode ser obtida em www.pharmia.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


