
O protetor facial Face Shield Eco foi projetado e desenvolvido para proteger o rosto de saliva, sangue e 
diversos outros �uídos que possam atingir nariz, boca e olhos durante procedimentos hospitalares. Um 
equipamento de proteção individual imprescindível no ambiente hospitalar.

A recomendação é que o Face Shield seja utilizado em conjunto com a máscara descartável formando uma 
barreira protetora que aumenta a segurança do usuário e dos pacientes.

FACE SHIELD ECO 

Características Principais
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Transparente
Boas propriedades ópticas;
Lente ampla que protege 
toda a face.
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Anti-embaçante

Lente anti-embaçante que confere maior 
segurança e conforto visual ao pro�ssional 
durante a realização dos atendimentos.

Uso Único
O Face Shield é um equipamento 
de uso único. Deve ser 
descartado após cada turno.

Ergonômica

Maior conforto, mesmo durante o uso prolongado;
Faixa elástica ajustável e estável;
Espuma macia, contato suave com a pele evitando irritação e descoforto com suor;
Permite o uso com óculos e máscaras. 

Película Dupla-Face

Camadas protetoras de dupla face evitam 
que o �lme arranhe e facilitam a remoção 
de sujeiras antes do uso.



RECOMENDAMOS

Não retire as peças do protetor facial;

Não limpe o protetor facial com nenhum detergente ou produto químico. Descarte adequadamente após o uso.

PRECAUÇÕES

Guarde o protetor facial em um ambiente seco;
Face Shield é para uso individual. Não reutilize.

Luva
Nitrílica 

Luva
de Silicone

Máscara Facial
Tripla Camada

CÓDIGO

Apresentação: embalagem com 100 unidades
(não inclui a máscara descartável, item vendido separadamente)

05TD 3119 - Lente em PET
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Fecho

Faixa Elástica Ajustável

Espuma

Lente


