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A Mesclacenário SA desenvolveu através 
das suas Áreas de Negócio de Trading 
e Representação de Negócios um novo 
projeto denominado PROMED - Produtos 
Protecção Médica. É objectivo deste    
projecto disponibilizar produtos de qualidade 
certificada, com resposta rápida a partir dos 
seus armazéns em Portugal e Espanha, e de 
forma flexível de acordo com as diferentes 
necessidades de cada cliente - institucional ou 

particular.

Meclacenário SA developed through its   Business 
Areas - Trading and Business Representation 
Services - a new project called PROMED - Medical 
Protective Services. The aim of this project is 
to provide certified quality products, with a quick 
response from Logistics Facilities in Portugal and 
Spain, and with a flexible market approach way 
according to the diferent needs of each client - 

corporate or   private  consultant.
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A PROMED Solutions nasceu neste e por este contexto 
pandémico / COVID – 19 com o intuito de se adaptar a esta 

nova realidade. 

PROMED Solutions was born in and, also, due the current context, of 
complete epidemiology, to face the needs of professional performance 

in the field of individual protection material.
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Adapta-se às novas necessidades do 
mercado e às alterações drásticas do 
contexto envolvente, de forma eficáz e 
profissional. Cumpre os objetivos de 
conscialização social e empresarial, sendo 
10%  do volume de negócio para instituições 
sociais identificadas como económicamente 
frágeis. É imperativa na procura de soluções 
de material de protecção individual, sempre 
com o foco e preocupação consciencializada 
de fazer sourcing de produtos e fábricas 
/ fornecedores que apenas cumpram 
rigorosamene as Diretivas Médicas da 

Europa. 

Adapts to new market needs and drastic 
changes in the surrounding context, in the 
most effective and professional way.  Fulfills 
the  objectives of social and business 
awareness and dedicates 10% of the business 
volume to Social Institutions identified as 
economically fragile. Is imperative in the 
search for individual protection material 
solutions, always with a focus and conscious 
concern to make the purchase of products 
and factories / suppliers that only strictly 

comply with Europe’s Medical Directives.
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• Estrutura protetora de três camadas
• Filtragem bacteriana

• Confortável e não irrita a pele

• Three-layer protective structure
• Bacterial filtration

• Comfortable and skin-friendly
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Ultrasonic spot welding
Strong enough to big tensions

A.  Camada de pele de contato direto, macia e muito raspada
B.  Camada de filtro de alta densidade, confortável e oferece excelente 
respirabilidade
C.  Tela em não-tecido à prova de vazamentos

A.  Direct contact skin layer, soft and so scraping
B.  High density filter ply, comfortable and provides excellent breathability
C.  Leak proof non-woven fabric

A. C.B.

Soldagem por 
ultrassom
Resistente a 
forte tensão
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Não-tecido de polipropileno
Bloqueia efetivamente objetos visíveis, 

como gotículas
Polypropylene spunbond non-woven 

fabric
Effectively block visible objects such as 

droplets

Tecido fundido
Filtragem de partículas não oleosas no ar

Melt blow fabric
Filtration of non oily particle in the air

Não-tecido de polipropileno
Absorve o gás quente exalado do corpo, 

mantem a pele seca e confortável.
Polypropylene spunbond non-woven 

fabric
Absorb the hot gas exhaled from the body, 

keep the skin dry and comfortable

Elástico resistente para 
utilização na orelha
Confortáveis   para o uso

Thickened ear tape
Comfortable to wear
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Máscara de Protecção Descartável 3-Ply

• 3-Ply não-tecido
• Descartável, para uso único
• Filtragem Bacteriana, BFE ≥ 95%
• Material Hipoalergénico e não Inflamável
• Ajuste nas orelhas com elástico
• Clip nasal revestido e de fácil ajuste
• Respirável.

Disposable Protection 3-Ply Face Mask 

• 3-Ply non-woven
• Disposable, for single use
• Bacterial Filtration, BFE ≥ 95%
• Hypoallergenic and Non-Flammable material
• Adjust in the ears with elastic
• Coated nasal clip and easy to adjust
• Breathable.
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Embalagem em cartão plastificado - 50 Unidades
Plasticized cardboard packaging - 50 Units

• 63% de material não-tecido
• 30% de material de tecido 
derretido
• 5% poliéster no elástico
• 2% de PE para a ponte nasal de 
núcleo único. 

• 63% non-woven fabric
• 30% melt-blown fabric
• 5% polyester earband
• 2% PE single-core nose bridge.

Composição do Material
Material Composition
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Cores disponíveis: Branco, Azul e Rosa.
Available colors: White, Blue and Pink.
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Medidas da Máscara
Mask Measures

14 CM

9,5 CM
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• Estrutura protetora de três camadas
• Filtragem bacteriana

• Confortável e não irrita a pele

• Three-layer protective structure
• Bacterial filtration

• Comfortable and skin-friendly
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Máscara Médica 3-Ply - Tipo IIR

• 3-Ply não-tecido.
• Descartável, para uso único.
• Filtragem Bacteriana, BFE ≥ 98% 
• Não estéril.
• Sem latex.
• Confortável nas orelhas.
• Clip nasal revestido e de fácil ajuste.

Medical 3-Ply Face Mask - Type IIR

• 3-Ply non-woven.
• Disposable, for single use.
• Bacterial Filtration, BFE ≥ 98%
• Non sterile.
• Latex free.
• Comfortable in the ears.
• Coated nasal clip and easy to adjust.
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Embalagem em cartão plastificado - 50 Unidades
Plasticized cardboard packaging - 50 Units

Embalagem em cartão plastificado - 10 Unidades
Plasticized cardboard packaging - 10 Units
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Medidas da Máscara
Mask Measures
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• Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma 
solução à base de álcool, antes de colocar a máscara. 

• Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e 
a face externa virada para fora. 

• Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo 
a boca, o nariz e o queixo, certificando-se que não existem 

espaços entre o rosto e a máscara. 

• Não tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; 
caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das 

mãos. 

• Recomenda-se a utilização de cada máscara de no máximo 4h 
por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no 

final desse período ou assim que se encontre húmida.  

• Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra 
bem seca logo que possível.

• A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás 
(não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou 

elásticos.
 

• A máscara deve ser colocada isoladamente num saco de 
plástico fechado. 

• Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da 
utilização e manuseamento da máscara. 

Instruções de acordo com orientação da DGS (nº 019/2020 de 
03/04/2020)
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• Não usar em menores de 2 anos. 
• Na utilização em crianças, deve ser usado com a supervisão de 

um adulto. 

• Nunca deixar a máscara colocada num bebé/criança que esteja 
a dormir/babar. 

• Não usar em pessoas com dificuldades respiratórias, que 
possam estar inconscientes, incapacitadas, ou impossibilitadas 

de remover a máscara sem ajuda, pois pode haver risco de 
asfixia no caso de se molhar, e assim, bloquear a capacidade de 

respirar pela boca ou pelo nariz.

CUIDADOS A TER
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• Hand hygiene, with soap and water or an alcohol-based solution, before 
putting on the mask.

• Placing the mask with the inner face towards the face, and the outer 
face facing out.

• Adjust the rigid end of the mask to the nose, covering the mouth, nose 
and chin, making sure that there are no spaces between the face and 

the mask.

• The mask should not be touched while it is in use; if this happens, hand 
hygiene must be performed immediately.

•  It is recommended to use each mask for a maximum period of 4 hours 
a day, and should be replaced with a new one at the end of that period, 

or when it turns wet.

• If you accidentally get your mask wet, replace it with a dry one as soon 
as possible.

• The mask must be removed from the back (not touching the front of the 
mask), holding the ties or the elastics.

• The mask must be placed separately in a closed plastic bag.

• You should wash your hands after taking out the mask.

Instructions Guidance
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• Do not use in children under 2 years.

• For use on children, it must be used with adult supervision.

• Never let the mask fit on a baby / child who is sleeping / drooling.

• Do not use in people with breathing difficulties, who may be 
unconscious, incapacitated, or unable to remove the mask without 

assistance, as there may be a risk of suffocation if it get wet, and thus 
block the ability to breathe through the mouth or nose.

WARNINGS
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