
Qual a composição das Máscaras Cirúrgicas 
Descarpack?

A Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack é fabricada em nãotecido 100% 
polipropileno, disponível em duas cores: azul e branca, nos modelos com 
elásticos ou com tiras.
A Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack possui três (03) camadas com diferentes 
funcionalidades, sendo estas: 

• 1º camada – Spunbonded: Camada externa, 
com característica repelente a fluídos. 
• 2º camada – Meltblown: Camada 
intermediária, com característica filtrante. 
• 3º camada – Spunbonded: Camada interna, 
com característica hidrofílica que permite 
absorção de secreções salivares. 
A Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack possui 
eficiência de filtragem bacteriana ≥ 95%. 
Sua proteção e eficiência é assegurada devido a 
composição das camadas, por isto, você não 
deve alterá-la ou modificá-la de nenhuma 
maneira. 

Máscara Cirúrgica Tripla 
Descarpack

A Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack foi desenvolvida para proteção do usuário contra 
doenças transmissíveis por via aérea, através de gotículas respiratórias, minimizando tanto 

a contaminação do ambiente quanto do usuário. Este produto é um importante aliado 
para a proteção eficaz contra a transmissão da COVID-19.

Proteção eficaz

contra a transmissão

da COVID-19



Qual maneira correta da vestir a 
Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack?

As máscaras possuem um lado correto para utilização, para 
que sua total proteção seja garantida.
A primeira camada, composta de Spunbonded, e com 
característica repelente, deve ficar externa à sua face. 
A terceira camada, com característica hidrofílica, deve ficar 
em contato com seu rosto. 
O correto posicionamento das máscaras garante que as 
partículas externas que entram em contato com a máscara 
sejam devidamente repelidas e as partículas geradas pela 
própria secreção salivar sejam absorvidas, minimizando 
também a contaminação do ambiente com secreções 
respiratórias.
As máscaras possuem três pregas que servem para ajustar à 
máscara ao seu rosto, e devem, portanto, cobrir seu nariz, 
boca e queixo, garantindo a proteção durante o uso. O 
correto ajuste do clipe nasal também deve ser feito para lhe 
proporcionar maior conforto e segurança.

Como identificar a parte externa da 
Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack?

Basta localizar nas laterais do corpo da máscara o lado onde 
os elásticos ou tiras estão soldados. O lado que contém a 
solda deve ficar externo ao seu rosto. 
No modelo azul é ainda mais fácil: o tecido azul deve ser 
posicionado para o lado externo. 

Orientações e Precauções

A máscara é de uso individual, não compartilhe com 
outras pessoas;
A máscara é de uso único e descartável. Não lave ou 
higienize com álcool ou qualquer outro desinfetante. 
Evite tocar a máscara durante uso;
Se necessário, manuseie pelas tiras ou elásticos 
laterais;
Higienize sempre as mãos, antes e depois do contato 
com a máscara;
Troque a máscara sempre ela estiver úmida ou suja.

1 - Clipe Nasal Ajustável: tira 
de alumínio revestida maleável 
que garante ajuste ao nariz.

4 - Modelos 
com Elástico 

ou tiras, para 
fixação ao 

rosto. 

3 - Tripla camada 
nãotecido com 

filtragem bacteriana 
≥ 95%

2 - Pregas que se 
ajustam ao rosto

Previna-se!
Use máscara.

Um ato de amor
ao próximo.
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Você pode adquirir as Máscaras Cirúrgicas Triplas com a segurança e qualidade 
Descarpack, que você já conhece, através de nossa loja virtual:

https://loja.descarpack.com.br/

Se você é distribuidor, consulte nossa equipe de vendas:


