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1- RESPIRADORES FACIAIS HOSPITALARES

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

C001726 397905 UN Único

Respiradores faciais  PFF2 N/95  Sem válvula

Máscara respiradora PFF2 classe (S) ou classe (SL)/ N95, SEM
válvula. Antialérgica, inodora, perfeito ajuste nasal/facial,
fixação com duplas tiras elásticas confortáveis e ajustáveis a
qualquer tipo de cabeça, com eficiência de filtração igual ou
superior a 95% contra a penetração de aerossóis particulados
aquosos não oleosos (S) para uso em isolamentos
respiratórios por aerossóis tipo tuberculose e similares.
Embalagem individual que permita a rastreabilidade do
produto com dados de identificação do tipo, CLASSE e
modelo, composição, lote, procedência, validade, modo de
usar, certificações e registros pertinentes. CA e classe
impressos na máscara. Aceitação condicionada à manutenção
da certificação  junto ao  INMETRO com CA válido na entrega.

Reposição
automática

C001726 399344 UN

Único

Respiradores faciais PFF3 N /99  Sem válvula

Máscara respiradora PFF3 classe (S), SEM válvula.
Antialérgica, inodora, perfeito ajuste na vedação nasal/ facial,
fixação com duplas tiras elásticas confortáveis e ajustáveis a
qualquer tipo de cabeça, com eficiência de filtração superior a
97% contra a penetração de aerossóis particulados aquosos
não oleosos (S), para proteção contra poeiras, névoas, fumos
e radionuclídeos. Embalagem individual que permita a
rastreabilidade do produto com dados de identificação do
tipo, CLASSE e modelo, composição, lote, procedência,
validade, modo de usar, certificações e registros pertinentes.
CA e classe impressos na máscara. Aceitação condicionada à
manutenção da certificação junto ao INMETRO com CA válido
na entrega. Que atenda as normas técnicas ABNT NBR
13698/1996.

Reposição
automática

5



2. MÁSCARAS CIRÚRGICAS

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

C012387 279581 UN Único

Máscara cirúrgica

Máscara tripla camada tipo: SMS de uso médico 3
camadas: interna, externa e elemento filtrante, sendo
a camada externa e o elemento filtrante resistentes à
penetração de fluidos (hidrorrepelente) cobrir
adequadamente a boca e o nariz, clip nasal para ajuste,
atóxica, hipoalergênica, inodora, tipo fixação: 4 tiras
laterais ou elástico confortável, cor com cor, tipo uso:
descartável. Embalagem que permita a rastreabilidade
do produto com dados de identificação, composição,
procedência, lote, validade, certificações e registros
pertinentes. Enviar proposta com ficha técnica, código
do modelo, foto  do produto, registro no MS/Anvisa.

Reposição
automática

CRIAR
276165 UN Único

Máscara cirúrgica com protetor facial

Máscara Cirúrgica com visor, descartável, barreira tripla,
retangular, dispositivo para ajuste nasal, 4 tiras laterais
de comprimento adequado para fixação, atóxica,
antialérgica, inodora. Comprovar SSMMS tripla camada.
Enviar folder com foto e descrição técnica do produto.
Somente modelos  com tiras.

Reposição
automática
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3. PROTETOR FACIAL

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

C015525
3082

33 UN
Único

Protetor facial acetato

Protetor facial descartável, visor em acetato incolor, com
apoio na testa forrado, para uso hospitalar, leve, ajustável,
confortável, sem opacidade, tratamento anti-embaçante,
que cubra a lateral do rosto, medidas aproximadas largura:
32 cm, altura: 21cm.

Reposição
automática

C007608
22052

3
UN

Único

Protetor facial acrílico

Protetor facial reutilizável, não estéril, tipo escudo facial,
com visão panorâmica, uso hospitalar, material tipo
acrílico/ policarbonato/ PetG, escudo 100% transparente
incolor com tratamento anti-embaçante e anti-ranhuras,
sem brilho, resistente e reutilizável, lavável com água e
sabão, que permita desinfecção com álcool a 70%,
comprimento: aproximadamente 25x25 cm, coroa
confortável, estável durante o uso, ajustável e articulada,
sem saliências ou extremidades afiadas. Embalagem
individual que permita a rastreabilidade do produto com
dados de identificação, composição, modo de usar, modo
de limpeza e desinfecção, lote, procedência, validade,
certificações e registros.

Reposição
automática

7



REFERÊNCIAS

BRASIL. Cartilha de proteção respiratória contra agentes biológicos para trabalhadores de saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa). Brasília:
Anvisa, 2009.

_____. Norma Brasileira ABNT NBR 13698 - Equipamentos de Proteção Respiratória -Peça semifacial filtrante para partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

_____. ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). Norma Brasileira ABNT NBR 13697 -  Equipamentos de Proteção Respiratória - Filtros para

partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

_____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 379, 30 DE ABRIL DE 2020. Cartilha de proteção
respiratória contra agentes biológicos para trabalhadores da saúde.

_____. Portaria MTE nº 485, de 11 de novembro de 2005 ( DOU de 16/11/05 - Seção 1) NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

_____. Portaria MTB, nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 6 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

_____. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO -  Portaria nº 102, de 20 de março de 2020.

_____. NICOLAI, S. H. A; VIEIRA, A. V. Proteção respiratória contra agentes biológicos e a cartilha para trabalhadores de saúde. In: VIII SEMANA DA PESQUISA
DA FUNDACENTRO, 2008, São Paulo. Anais de VIII semana da pesquisa da Fundacentro: sistemas de gestão em segurança e saúde no trabalho São Paulo:
Fundacentro, 2010, p. 153-160.. Disponível
em<http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/cursos-e-eventos/semana-da-pesquisa/2008/anaos-semana-da-pesquisa2008-completo.pdf>. Acesso em 25
mar. 2020.

_____. TORLONI, M. Programa de proteção respiratória: recomendações, seleção e uso de respiradores. 4ª. ed. São Paulo: Fundacentro, 2016.

8

http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/cursos-e-eventos/semana-da-pesquisa/2008/anaos-semana-da-pesquisa2008-completo.pdf


LEGENDAS

Reposição automática - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

Reposição do Serviço - Serviço é responsável pela aquisição.
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