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Jesteśmy największą fabryką w Europie  
produkującą jednorazowe maski medyczne  

na masową skalę. 

Maska medyczna
(3 warstwowa struktura ochronna)

J E D N O R A Z O WA

WARSTWA ZEWNĘTRZNA WŁÓKNINA
BARIERA CZĄSTEK ZANIECZYSZCZEŃ1

WARSTWA ŚRODKOWA MELTBLOWN
FILTRACJA 99%

BARIERA BAKTERII
2

WARSTWA WEWNĘTRZNA
BARIERA WYDYCHANIA 

 KOMFORT NOSZENIA3



Maseczka medyczna 

JEDNORAZOWA  (3 warstwowa struktura ochronna)

Klasa wyrobu medycznego – klasa I. 
maska typu medycznego II
jednorazowa maska na twarz – typu II
produkowana zgodnie 
z EN 14683 :2019 + AC
skuteczność filtracji BFE: ≥ 99%
ciśnienie różnicowe: < 40 [Pa/cm2 ]

Parametry potwierdzone certyfikatem:
czystość mikrobiologiczna: ≤ 30 [cfu/g]
3 warstwy polipropylenowe
Mocowanie 2 gumki C
Drucik formujący dopasowujący
maseczkę do nosa
Kolor biały lub niebieski
Rozmiar 175 x 95 mm - dla dorosłych

Produkt odpowiednio spakowany
i zabezpieczony, aby maksymalnie
zminimalizować ryzyko uszkodzenia 
oraz dostania się do maseczek ciał obcych.

Pakowane po 10 i 20 sztuk.

WYRÓB
MEDYCZNY

Wyprodukowane w Polsce przez
Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o.
Al. Katowicka 62 
05-830 Nadarzyn, Polska 
Maseczka medyczna typ II 
zgodna z wymaganiami normy 
EN 14683:2019 + AC

Nr partii oraz data produkcji na 
opakowaniu.

Maseczki medyczne, typ II 
Rozmiar 175 x 95 mm - dla dorosłych



Niezawodność  
na każdym kroku!

wysokie stany 
magazynowe

szybka dostawa

konkurencyjna oferta cenowa - zależna  
od ilości i czasu trwania kontraktu

konfekcjonowanie na indywidualne  
zamówienie - branding i wysyłka



kilkanaście linii produkcyjnych 

produkt zgłoszony do URPL
(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

 

deklaracja zgodności  WE

pozytywne testy notyfikowanego
instytutu CIOP

produkty od polskiego producenta

zachowanie najwyższych  
norm bezpieczeństwa

*wszystkie dokumenty potwierdzające jakość,
deklaracje i przeprowadzone testy oraz zgłoszenie  
do URPL dostępne na żądanie



Skorzystaj z oferty

Zamów próbki Złóż zamówienie

ptakmedical@warsawexpo.eu

Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o.
Al. Katowicka 62

05-830 Nadarzyn, Polska

ptakmedical@warsawexpo.eu
www.ptakmedical.com

+48 514 361 822 
+48 513 904 081 (dla sieci handlowych)


