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Máscara Ad Protect p Mask P95 Adulto
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Julho 2020

Declara-se para os devidos efeitos que a empresa acima identificada realizou as
determinações analíticas no âmbito do COVID-19, ao abrigo do documento publicado pela
Direcção Geral de Saúde, Infarmed, ASAE e IPQ, a 14/04/2020, “Máscaras destinadas à
utilização no âmbito do COVID-19 - Especificações Técnicas” e especificações de análise do
CWA 17553:2020, no Laboratório EQUILIBRIUM.

Os resultados dos ensaios de Eficácia de Filtração Bacteriana e
Respirabilidade encontram-se dentro dos requisitos analíticos no âmbito do
COVID-19 para o nível 2, com 50 (cinquenta) lavagens a 40ºC.
Para efeitos de análise laboratorial, consultoria e emissão da apreciação com símbolo
COVID-19, a empresa identificada declarou que a amostra recionada no laboratório, com a
denominação de venda/referência/lote de produção analisada corresponde às características
do produto a ser comercializado.
Compete à empresa responsabilizar-se pela veracidade/correspondência da amostra a
ser comercializada com a amostra enviada ao Laboratório EQUILIBRIUM, estando responsável
pela manutenção das características analisadas nas produções subsequentes. Em caso de
alterações não está autorizado a utilizar o símbolo COVID-19 EQUILIBRIUM.

Este artigo têxtil tem o propósito de servir como proteção complementar às medidas de distanciamento social no âmbito do
controlo da COVID-19. Não poderá ser utilizado por profissionais de saúde no exercício das suas funções, não sendo um
dispositivo médico ou EPI (não cumprem os regulamentos máscaras cirúrgicas Reg. EU/2017/745 ou Reg. EPI EU/2016/425).

Matosinhos, 22 de Julho de 2020
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