
S.C. CALLIOPE S.R.L. PLOIEȘTI
    OFERTĂ PREȚURI MĂȘTI CHIRURGICALE “DR. ALBERT”

VALABILĂ ÎN SEMESTRUL I  ANUL 2021

1. MASCĂ CHIRURGICALĂ  DE UNICĂ FOLOSINȚĂ TIP II PENTRU ADULȚI 
14.99 LEI / CUTIE CU 30 BUC

2. MASCĂ DE PROTECȚIE RESPIRATORIE FARĂ SUPAPĂ FFP2- MPR 1504
43.99 LEI / CUTIE CU 10 BUC

S.C. Calliope S.R.L. deține  Avizul de distribuție dispozitive medicale nr. 7335/27.01.2021, emis de Ministerul 
Sănătății – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

   Comenzi și suport clienți Luni – Vineri: 08:00 – 17:00, la tel: 0730.333.960 și      
   E-mail:marketing@calliope-ploiesti.ro

Transport gratuit în Municipiile Ploiești, Brașov și Târgoviște pentru comenzi în valoare de minimum 150 lei,
plata cash la livrare.



DESCRIERE PRODUSE

Măștile medicale „Dr. Albert” sunt fabricate în România

1. MASCĂ MEDICALĂ  clasa 1 tip II este un dispozitiv modelat, flexibil, care se poziționează peste nas și gură, 
pentru a asigura protecție respiratorie de bază. Împiedică purtătorul să inhaleze praf, aburi și alte particule în suspensie.

Masca este confecționată din 3 straturi:
Stratul alb, din interior, este fabricat din fire nețesute de polipropilen și are rolul de a absorbi umiditatea în timpul 
utilizării.
Stratul din mijloc este fabricat dintr-un material filtrant și acționează ca o barieră.
Stratul colorat, din exterior, este impermeabil și are rol de protecție. Materialul este tratat cu o substanță specială, care 
previne intrarea microbilor în tractul respirator.

Sistemul de ajustare din zona nasului este confecționat din metal, pentru a se adapta perfect la forma feței.

Sistemul de prindere este realizat din fire elastice din poliester și spandex.

Produsul este clasificat ca fiind mască medicală de tip I. Acest tip de clasificare se referă la procentul de filtrare, de 
minimum 98%, pentru particulele de 3 microni.

Masca oferă:
Protecție împotriva particulelor de praf
Protecție împotriva particulelor inhalate
Protecție împotriva particulelor expirate

2. MASCĂ DE PROTECȚIE DE UNICĂ FOLOSINTĂ FFP2

Masca este confecționată din material textil nețesut, 100% polipropilenă.

Sistemul de fixare este format din bandă de burete ajustabilă pe forma nasului și șnururi elastice.

Produsul este realizat cu 5 straturi de material nețesut și filtrant pentru a oferi protecție, împiedicând inhalarea 
prafului sau particulelor prin reținerea aerosolilor solizi și lichizi, asigurând o filtrare eficientă și o respirație facilă.

Este proiectat astfel încât să asigure o etanșeitate adecvată față de atmosfera ambientală la nivelul feței purtătorului.
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