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Disposable Surgical Masks
Măști chirurgicale de unică folosință
(EN) Disposable Surgical Masks

(RO) Măști chirurgicale de unică folosință

• Helps reduce exposure by body ﬂuids and blood;
• Minimizes medical personnel and patient contamination
to exhaled microorganisms;
• 3 Layered design, 3 ply: hydrophobic now-woven outer
layer, meltblown ﬁlter middle layer and absorbent
spunbond inner layer;
• With elastic earloop;
• Adjustable nose bridge for enhanced comfort and ﬁt;
• Bacterial ﬁltration eﬃciency BFE≥95%;
• Diﬀerential Pressure <40Pa/cm²;
• EN ISO 14683:2019 + AC:2019 -Type I.

• Pentru protecția personalului medical și a pacientului
prin limitarea transferului de ﬂuide și microorganisme;
• Design în 3 straturi, cu 3 pliuri: strat exterior hidrofob
(spunbond), strat mijlociu de ﬁltrare (meltblown) și strat
interior absorbant (spunbond);
• Cu elastic retroauricular;
• Fixare ajustabilă la nivelul nasului pentru un confort sporit;
• Din material hipoalergenic;
• Eﬁciența de ﬁltrare bacteriană BFE≥95%;
• Presiune diferențială <40Pa/cm²;
• EN ISO 14683:2019 + AC:2019 -Tip I

(EN) How to use:
• Clean your hands with soap and water or hand sanitizer before touching the mask.
• Remove a mask from the box by the earloops.
• Determine which side of the mask is the top. The side of the mask that has a stiﬀ
bendable edge is the top and is meant to mold to the shape of your nose.
• The colored side of the mask is the front and should face away from you, while the
white side touches your face.
• Hold the mask by the ear loops. Place a loop around each ear.
• Mold or pinch the stiﬀ edge to the shape of your nose.
• Pull the bottom of the mask over your mouth and chin.

(RO) Mod de utilizare:
• Spălați mâinile cu apă și săpun sau dezinfectați mâinile;
• Scoateți o mască din cutie cu ajutorul elasticului;
• Determinați partea superioară a măștii. Partea superioară e cea care conține ﬁrul
metalic pentru ajustare la nivelul nasului;
• Fața exterioară este colorată, fața albă se aﬂă în contact cu fața;
• Plasați elasticele după urechi;
• Modelați ﬁrul metalic după forma nasului;
• Trageți partea inferioară a măștii sub bărbie.

(EN) How to remove a face mask:
• Clean your hands with soap and water or hand sanitizer before touching the mask.
Avoid touching the front of the mask. The front of the mask is contaminated.
• Only touch the ear loops.
• Hold both of the ear loops and gently lift and remove the mask.
• Throw the mask in the trash. Clean your hands with soap and water or hand sanitizer.

(RO) Mod de îndepărtare a măștii:
• Spălați mâinile cu săpun și apă sau dezinfectați mâinile. Evitați atingerea feței
colorate a măștii, aceasta este contaminată.
• Atingeți doar elasticul;
• Apucați ambele elastice și îndepărtați masca ușor;
• Aruncați masca la gunoi și spălați mâinile cu săpun și apă sau dezinfectați-le.

(EN) Store in a clean, cool, dry place away from direct sunlight.
(RO) Depozitați într-un loc curat, ventilat și uscat, ferit de razele soarelui.
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