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Protetor Facial | Face Shield

Protetor para segurança facial, indicado aos 
pro�ssionais de saúde que devem usar para sua 
proteção da parte frontal e lateral da face, evitando o 
contato direto aos aerossóis, respingos de  sangues, 
secreções corporais e excreções que ocorrem durante 
seus procedimentos.

Produto de uso individual para cada pro�ssional, 
sendo necessária a higiene correta após o uso.

* Realizar desinfecção antes do uso. 

Produto conforme RDC ANVISA Nº 356, de 23/03/2020.
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Armação em acrílico de 3mm;

 - Visor transparente em PETG 0,50 

com cantos arredondados;

- Armação interna macia que se 

ajusta perfeitamente aos diferentes 

contornos faciais e traz maior 

conforto;. 

- Ventilação indireta através das 

aberturas entre a armação e o visor, 

permitindo  a transferência do ar de 

dentro para fora do protetor e 

minimiza o embaçamento do visor;

COMO UTILIZAR
- Fazer desinfecção antes do uso;

- Veri�car o ajuste do elástico 

estando �rme para maior 

segurança durante a  atividade do 

usuário;

- Possui visores e elástico de fácil 

reposição;

- Armazenar em local seco e 

arejado, protegido do calor e de 

intempéries.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
- Retire o visor para higienizar os 

orifícios de encaixe do mesmo;

- Descarte o visor ad apresentar 

ranhuras em lixeira apropriada;

- Lave o protetor com sabão e 

enxague com água em 

abundância;

- Use toalha de papel ou pano seco 

para a secagem;

- Para desinfecção, utilizar álcool 70.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
-  Não esterilização em alta 

temperatura (autoclave);

-  Realizar a troca do visor quando 

já estiver com riscos e com 

dificuldades no campo de visão;

- Não friccionar  papel no 

momento de secagem no visor 

para não riscá-lo;


