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Máscaras faciais 
médicas Kolmi®
A arte da protecção.



A ARTE DA PROTEÇÃO.

As máscaras faciais médicas Kolmi® são

o resultado de mais de 40 anos de

desenvolvimento, oferecendo uma protecção e

um conforto que são referências da indústria.

As máscaras facias médicas Kolmi® são

fabricadas com os materiais da melhor

qualidade, produzidos por um fabricante líder

mundial em materiais em tecido não tecido.

Estes materiais asseguram que as máscaras

facias médicas Kolmi® não só possuem uma

excelente respirabilidade mas são também

surpreendentemente leves e confortáveis de

utilizar. Sendo isentas de latex e possuindo uma

camada interior super suave assegura-se que as

máscaras facias médicas Kolmi® respeitam

todos os tipos de pele, mesmo as mais

sensíveis.

Todas as máscaras facias médicas Kolmi® foram

testadas segundo os mais rigorosos standards

pelo Nelson Laboratory (EUA), tendo

continuamente superado todos os principais

standards da indústria. As máscaras faciais

médicas Kolmi® cumprem com os standards ISO

10993-5 / ISO 10993-10 e EN14683, sendo

totalmente cumpridoras dos requisitos para

marcação CE.

your partner in the chain of infection prevention



MÁSCARAS FACIAIS MÉDICAS.

EN 14683:2019+AC:2019

▪ Definição de máscara
facial médica

Máscara facial médica é um dispositivo médico 
que cobre a boca, nariz e queixo do prestador 
de cuidados de saúde, assegurando uma 
barreira que limita a transmissão de agentes 
infecciosos entre o pessoal médico e o doente.

Uma máscara facial médica pode ter duas 
funções:

Proteger o doente de bactérias, transportadas 
em gotículas ou aerossóis, expelidas pela boca 
ou o nariz do utilizador,

Proteger o profissional de saúde de possíveis 
projeções de líquidos potencialmente 
contaminados (apenas válido para máscaras 
Tipo IIR).

▪ Tipos de máscaras
faciais médicas

your partner in the chain of infection prevention

A EN 14683 tem como objectivo facilitar a 
escolha de uma máscara facial médica no 
espaço europeu através de normalização da 
informação e do desempenho requeridos para 
as máscaras.

O fim a que se destina uma máscara facial 
médica de acordo com a EN 14683 é um dos 
seguintes:

▪ para proteção do doente de agentes 
infecciosos:
- a utilizar por doentes e visitantes (máscaras 
Tipo I e Tipo II);
- a utilizar por profissionais de saúde 
(máscaras Tipo II)

▪ para proteção do utilizador contra projeções 
de líquidos e de partículas viáveis 
potencialmente contaminadas (máscaras 
Tipo IIR);

▪ podem também ser utilizadas por doentes 
ou outras pessoas tendo como fim reduzir o 
risco de propagação de infecções, 
particularmente em situações de epidemia 
ou pandemia (máscaras Tipo II e Tipo IIR), de 
acordo com a legislação nacional.

Máscaras Tipo I não se destinam a profissionais 
de saúde.



MÁSCARAS FACIAIS MÉDICAS.

EN 14683:2019+AC:2019

▪ Requisitos de desempenho

Eficiência de filtração bacteriana (EFB)
Determina a quantidade de agentes infeciosos retidos pela máscara facial médica, a qual está
diretamente relacionada com a quantidade de bactérias libertadas para o ar através da máscara.
Uma EFB mais elevada significa um melhor nível de proteção do doente contra possíveis agentes
infeciosos transmitidos pelos profissionais de saúde.

Diferencial de pressão (Delta P)
Determina a permeabilidade da máscara ao ar e a sua “respirabilidade”. É medido através da
determinação da diferença de pressão através da máscara sob condições específicas de fluxo de ar,
temperatura e humidade. Quanto menor for o valor do Delta P da máscara facial médica melhor e
mais facilmente o utilizador respira com a mesma.

Pressão de resistência a salpicos (Splash)
Define a capacidade que a máscara facial médica tem para lidar com a penetração de projeções de
fluidos potencialmente contaminados. Este requisito apenas é requerido nas máscaras faciais
médicas tipo IIR, sendo que o valor mínimo admissível é uma pressão de 16 kPa (ASTM 120 mmHg).

Limpeza microbiana (Bioburden)
A "limpeza" de uma máscara facial médica é definida pela ausência de uma população de
microrganismos viáveis em um produto e/ou em uma embalagem do mesmo. A norma EN 14683
estipula que uma máscara facial médica tem de ser testada de acordo com a norma ISO 11737, a
qual providencia orientações para a determinação da população de microrganismos viáveis em um
dispositivo médico, comummente referido como "bioburden". Quando testada de acordo com a ISO
11737, o "bioburden" de uma máscara facial médica tem de ser inferior a 30 UFC (unidade de
formação de colónias) por grama testada.

Biocompatibilidade
Determina os efeitos biológicos no corpo humano resultantes da sua exposição a uma máscara facial
médica. Efeitos como sejam a cito-toxicidade, sensibilidade e irritação têm de ser avaliados de
acordo com os métodos de teste definidos pela norma ISO 10993.
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your partner in the chain of infection prevention

▪ Porquê escolher uma Kolmi®.

▪ Conforto superior
A versão Op-Air One oferece ainda mais 
conforto para os utilizadores com pele 
sensível graças à sua camada interior em 
celulose que previne irritações na pele.

MÁSCARAS FACIAIS MÉDICAS.

EN 14683:2019+AC:2019

▪ Respirabilidade excepcional
As máscaras Kolmi® encontram-se entre as 
melhores existentes no mercado em termos 
de respirabilidade. O seu desempenho vai 
muito além do exigido pela norma.

▪ Eficiência de filtração bacteriana
Uma das melhores eficiências de filtração 
bacteriana existentes no mercado, a qual se 
mantem estável mesmo durante intervenções 
prolongadas.

▪ Isentas de microrganismos
As máscaras Kolmi® são produzidas em 
ambiente de sala limpa ISO 8 que previne a 
introdução de partículas adicionais nas 
máscaras, prevenindo possíveis 
contaminações cruzadas.

▪ O SORRISO Kolmi®
O sorriso Kolmi® foi concebido para auxiliar o 
ajuste confortável da máscara a qualquer 
forma de face, aumentando a sua 
respirabilidade e protecção.

▪ A DOBRAGEM Kolmi®
A dobragem Kolmi® assegura que a máscara 
se molda à face do utilizador imediatamente 
após ser colocada. esta dobragem única 
garante ainda que a máscara se mantém 
confortavelmente afastada da boca durante a 
sua utilização.



MÁSCARAS FACIAIS MÉDICAS.

EN 14683:2019+AC:2019

▪ A gama de máscaras
faciais médicas Kolmi®.

Op-Air® ONE

▪ Respirabilidade e conforto
▪ Elevada durabilidade e resistência

à humidade
▪ Absorção de suor e anti-

embaciamento

Op-Air®

▪ Respirabilidade e conforto
▪ Recomendada para peles sensíveis

Op-R®

▪ Respirabilidade e conforto

your partner in the chain of infection prevention
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Uma classe à parte.

A tecnologia única Op-Air® ONE oferece uma combinação dos sistemas de filtração mais avançados

com os materiais em não tecido da mais elevada qualidade. Resultado: a mais elevada proteção

associada a uma excepcional facilidade respiratória que se mantêm estáveis até 7 horas de

utilização, e um conforto incomparável mesmo para os utilizadores com peles sensíveis, uma vez que

possui uma camada interior de celulose ultra suave que previne as irritações na pele.

Op-Air® ONE é disponibilizada em diversas versões e cores por forma a satisfazer todas as suas

possíveis necessidades,

e ainda banda de espuma para absorção de suor e função anti-

embaciamento e viseira para proteção adicional.

▪ Anti-reflexo

▪ Standard

▪ Anti-fog

Kolmi® Op-Air® ONE

Tipo IIR  e Tipo II | Fitas
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A máscara cirúrgica de eleição.

A gama de máscaras cirúrgicas Op-Air® ONE Tipo IIR é recomendada para exames a doentes de alto 

risco ou qualquer procedimento cirúrgico uma vez que oferece, quer no exterior quer no interior, 

materiais em não tecido resistentes a fluidos. Oferecem o mais elevado nível de proteção contra 

sprays, salpicos ou partículas aéreas assim como a outras potenciais fontes de infeção. Op-Air® ONE 

Tipo IIR excede largamente todos os requisitos da norma EN 14683:2019. 

Características:
▪ Conforto superior por via da sua excepcional facilidade respiratória

▪ Muito resistente às projecções de líquidos humanos (> 16 kPa)

▪ Fitas e moldura da máscara em não tecido muito suave

▪ Dobragem anatómica limitando as fugas da face

▪ Barreira nasal anti-embaciamento integrada

▪ Filtro sem fibra de vidro

▪ Adequada para peles sensíveis

▪ Adequada para procedimentos cirúrgicos de longa duração

▪ Opções: banda anti-embaciamento, banda anti-reflexo preta, banda de espuma para conforto e 

função anti-embaciamento e viseira com tratamento anti-embaciamento 

Kolmi® Op-Air® ONE

Tipo IIR | Fitas



Kolmi® Op-Air® ONE

Tipo IIR | Fitas
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Kolmi® Op-Air® ONE - Tipo IIR – Respirabilidade, conforto e durabilidade, para 

peles sensíveis

Referência
Medida

(mm)
Cor Sujeição Características

Embalagem

Primária/Secundária

M34001-30 95x175 ± 5 Branco Fitas Tipo IIR – Standard 40 / 240

M34101-30 95x175 ± 5 Azul Fitas Tipo IIR – Standard 40 / 240

M34201-30 95x175 ± 5 Verde Fitas Tipo IIR – Standard 40 / 240

M34301-30 95x175 ± 5
Favo de 

mel
Fitas Tipo IIR – Standard 40 / 240

M34101V-30 95x175 ± 5 Azul Fitas Tipo IIR - Standard + Viseira 25 / 100

M34301V-30 95x175 ± 5
Favo de 

mel
Fitas Tipo IIR - Standard + Viseira 25 / 100

M34101F-30 95x175 ± 5 Azul Fitas Tipo IIR - Anti-fog 40 / 240

M34301F-30 95x175 ± 5
Favo de 

mel
Fitas Tipo IIR - Anti-fog 40 / 240

M34101FV-30 95x175 ± 5 Azul Fitas Tipo IIR - Anti-fog + Viseira 25 / 100

M34101M-30 95x175 ± 5 Azul Fitas Tipo IIR – Espuma 40 / 240

M34101MV-30 95x175 ± 5 Azul Fitas Tipo IIR - Espuma + Viseira 25 / 100

M34101N-30 95x175 ± 5 Azul Fitas Tipo IIR – Anti-reflexo 40 / 240

M34101NV-30 95x175 ± 5 Azul Fitas Tipo IIR – Anti-reflexo + Viseira 25 / 100

M34301NV-30 95x175 ± 5
Favo de 

mel
Fitas Tipo IIR – Anti-reflexo + Viseira 25 / 100

M34101MN-30 95x175 ± 5 Azul Fitas
Tipo IIR – Anti-reflexo + 

Espuma
40 / 240

M34101MNV-30 95x175 ± 5 Azul Fitas
Tipo IIR – Anti-reflexo + 

Espuma + Viseira
25 / 100



Kolmi® Op-Air® ONE

Tipo II | Fitas
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Op-Air® ONE Tipo II com sujeição por fitas foi concebida para exames a doentes de baixo risco ou 
procedimentos cirúrgicos onde não seja expectável a projeção de fluidos. Mantendo todas as suas 
características estáveis durante várias horas proporcionam um conforto que é referência na sua 
classe. Disponíveis com diferentes opções por forma a cobrirem todo o tipo de necessidades. 
Excedem todos os requisitos da norma EN 14683:2019 para máscaras faciais médicas Tipo II. 

Características:
▪ Conforto superior por via da sua excepcional facilidade respiratória
▪ Fitas e moldura da máscara em não tecido muito suave
▪ Dobragem anatómica limitando as fugas da face
▪ Barreira nasal anti-embaciamento integrada
▪ Filtro sem fibra de vidro
▪ Adequada para peles sensíveis
▪ Adequada para procedimentos cirúrgicos de longa duração
▪ Opções: banda anti-embaciamento, banda anti-reflexo preta e 

banda de espuma para conforto e função anti-embaciamento

Kolmi® Op-Air® ONE – Respirabilidade, conforto e durabilidade, para peles 

sensíveis

Referência
Medida

(mm)
Cor Sujeição Características

Embalagem

Primária/Secundária

M24001-30 95 x 175 (± 5) Branco Fitas Tipo II – Standard 50 / 300

M24101-30 95 x 175 (± 5) Azul Fitas Tipo II – Standard 50 / 300

M24201-30 95 x 175 (± 5) Verde Fitas Tipo II – Standard 50 / 300

M24101F-30 95 x 175 (± 5) Azul Fitas Tipo II - Anti-fog 50 / 300

M24101M-30 95 x 175 (± 5) Azul Fitas Tipo II – Espuma 50 / 300

M24101N-30 95 x 175 (± 5) Azul Fitas Tipo II – Anti-reflexo 50 / 300

M24101MN-30 95 x 175 (± 5) Azul Fitas Tipo II – Anti-reflexo + Espuma 50 / 300



Kolmi® Op-Air®

Tipo II | Fitas
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Esta gama de máscaras cirúrgicas, concebidas para procedimentos e exames de doentes de baixo 
risco, é a favorita da maioria dos profissionais médicos. Op-Air® oferece uma elevada filtração e um 
conforto impar. Excedem todos os requisitos da norma EN 14683:2019 para máscaras faciais 
médicas Tipo II. 

Características:
▪ Conforto superior por via da sua 

excepcional facilidade respiratória
▪ Fitas e moldura da máscara em não tecido

muito suave
▪ Dobragem anatómica limitando as fugas da 

face
▪ Barreira nasal anti-embaciamento integrada
▪ Filtro sem fibra de vidro
▪ Adequada para peles sensíveis
▪ Opções: banda anti-embaciamento e banda 

de espuma para conforto e função 
anti-embaciamento

Kolmi® Op-Air® - Respirabilidade e conforto, para peles sensíveis

Referência
Medida

(mm)
Cor Sujeição Características

Embalagem

Primária/Secundária

M21001-30 95 x 175 (± 5) Branco Fitas Tipo II – Standard 50 / 300

M21101-30 95 x 175 (± 5) Azul Fitas Tipo II – Standard 50 / 300

M21201-30 95 x 175 (± 5) Verde Fitas Tipo II – Standard 50 / 300

M21101F-30 95 x 175 (± 5) Azul Fitas Tipo II - Anti-fog 50 / 300

M21101M-30 95 x 175 (± 5) Azul Fitas Tipo II – Espuma 50 / 300



Kolmi® Op-Air®

Tipo II e Tipo IIR| Elásticos
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Op-Air® com elásticos foi concebida tendo em mente todo o tipo de procedimentos e exames de 

doentes. De rápida colocação, oferecendo uma respirabilidade impar e respeitando as peles 

sensíveis, Op-Air® com elásticos oferece igualmente proteção contra a projeção de fluídos pois está 

igualmente disponível em versões Tipo IIR. Op-Air® com elásticos é claramente a solução premium 

para quem necessita de proteção e conforto no seu dia a dia. As máscaras Op-Air® com elásticos 

excedem todos os requisitos da norma EN 14683:2019 para máscaras faciais médicas Tipo II e Tipo 

IIR, conforme o modelo aplicável. 

Características:
▪ Conforto superior por via da sua excepcional facilidade respiratória

▪ Tecido não tecido multi-camadas muito resistente à projecção de líquidos humanos até uma 
pressão de 120 mmHg e muito confortável (versões Tipo IIR)

▪ 2 elásticos grandes e confortáveis (versões com elásticos)
▪ Estrutura em tecido não tecido de polipropileno muito suave
▪ Barreira nasal anti-embaciamento integrada

▪ Filtro sem fibra de vidro

▪ Adequada para peles sensíveis

▪ Viseira em poliéster com tratamento anti-embaciamento
em ambos os lados (versão com viseira)

Kolmi® Op-Air® - Respirabilidade e conforto, para peles sensíveis

Referência
Medida

(mm)
Cor Sujeição Características

Embalagem

Primária/Secundária

M35111-30 95 x 175 (± 5) Azul Elásticos Tipo IIR – Standard 50 / 800

M35211-30 95 x 175 (± 5) Verde Elásticos Tipo IIR – Standard 50 / 800

M35311-30 95 x 175 (± 5) Favo de mel Elásticos Tipo IIR – Standard 50 / 800

M35311V-30 95 x 175 (± 5) Favo de mel Elásticos Tipo IIR – Standard + Viseira 25 / 100

M14301-30 95 x 175 (± 5) Branco Elásticos Tipo II – Standard 60 / 960

M14311-30 95 x 175 (± 5) Azul Elásticos Tipo II – Standard 60 / 960

M14321-30 95 x 175 (± 5) Verde Elásticos Tipo II – Standard 60 / 960



Kolmi ® Op-Air® KID responde ás necessidades específicas dos mais pequenos, proporcionando-lhes 

uma proteção, conforto e respirabilidade características de uma máscara facial médica Kolmi®. 

Ajuste facial ótimo, graças ao patenteado sorriso Kolmi®, e matérias primas adequadas para peles 

sensíveis características dos mais pequenos, tornam Op-Air® KID a escolha ideal para os mais novos. 

Disponível em dois tamanhos para uma adaptação perfeita à morfologia da face em função da idade. 

Op-Air® KID excede todos os requisitos da norma EN 14683:2019 para máscaras faciais médicas Tipo 

II.

Características:
▪ Filtro de elevada filtração (polipropileno);
▪ Dobragem anatómica limitando as fugas da face;
▪ Rebordo da máscara e termo soldadura dos 

elásticos muito suaves e não irritantes;
▪ Barreira nasal integrada;
▪ Elástico em elastano tricotado com polipropileno;
▪ Adequada para peles sensíveis.
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Kolmi® Op-Air® KID

Tipo II | Elásticos

Kolmi® Op-Air® KID - Respirabilidade e conforto, para peles sensíveis

Referência
Medida

(mm)
Cor Sujeição Características

Embalagem

Primária/Secundária

M95241-30 88(± 2) x 115(± 5) Azul Elásticos Tipo II – Standard – 1-5 anos 50 / 600

M95121-30 88(± 2) x 147(± 5) Azul Elásticos Tipo II – Standard – 5-12 anos 50 / 600



Gama de máscaras especialmente concebida para responder às necessidades específicas da medicina 

dentária. Op-R® oferece proteção, conforto e respirabilidade em uma relação custo/benefício 

inigualável. As máscaras Op-R® excedem todos os requisitos da norma EN 14683:2019 para máscaras 

faciais médicas Tipo II ou Tipo IIR, conforme o modelo aplicável. 

Características:
▪ Tecido não tecido multi-camadas muito resistente à projecção

de líquidos humanos até uma pressão de 120 mmHg e muito
confortável (versões Tipo IIR)

▪ 2 elásticos grandes e confortáveis (versões com elásticos)
▪ Estrutura em tecido não tecido de polipropileno muito suave
▪ Dobragem anatómica limitando as fugas da face
▪ Barreira nasal anti-embaciamento integrada
▪ Filtro sem fibra de vidro
▪ Viseira em poliéster com tratamento anti-embaciamento em

ambos os lados (versão com viseira)
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Kolmi® Op-R®

Tipo IIR e Tipo II | Fitas e elásticos

Kolmi® Op-R® - Respirabilidade e conforto

Referência
Medida

(mm)
Cor Sujeição Características

Embalagem

Primária/Secundária

M33101-30 95 x 175 (± 5) Azul Fitas Tipo IIR – Standard 50 / 300

M36101-30 95 x 175 (± 5) Azul Elásticos Tipo IIR – Standard 50 / 800

M36201-30 95 x 175 (± 5) Verde Elásticos Tipo IIR – Standard 50 / 800

M36101V-30 95 x 175 (± 5) Azul Elásticos Tipo IIR – Standard + Viseira 25 / 100

M13001-30 95 x 175 (± 5) Branco Elásticos Tipo II – Standard 60 / 960

M13101-30 95 x 175 (± 5) Azul Elásticos Tipo II – Standard 60 / 960

M13201-30 95 x 175 (± 5) Verde Elásticos Tipo II – Standard 60 / 960



MARCAS
Kolmi®, Op-Air® e Op-R® são marcas registadas de 
Groupe Kolmi-Hopen Sasu (uma companhia 
Medicom)

DIREITO DE CÓPIA
O design deste catálogo, assim como os gráficos, 
fotografias e textos editados são propriedade de 
Pergut Portugal, Lda ou de uma das suas 
representadas. A Pergut Portugal, Lda reserva para 
si todos os direitos de distribuição ou disseminação 
do mesmo por qualquer meio.

AVISO LEGAL
Este catálogo foi elaborado com o maior cuidado 
possível sendo permanentemente actualizado. 
Todo o seu conteúdo visa dar uma informação 
geral e não constitui qualquer oferta vinculativa. A 
Pergut Portugal, Lda não oferece qualquer garantia 
da correcção, actualização, qualidade ou plenitude 
da informação contida neste catálogo, não 
aceitando qualquer responsabilidade legal.
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