Nr.crt.

Anul

Numărul alertei

Alertă transmisă de

Țara de origine

Contrafăcut

Denumire

Descriere

Marcă

Tipul/numărul modelului

Risc

Mai multe detalii despre produs

KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 86 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001109

E-KZ01L50, FFP2

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 49 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001110

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001111

1

2020

A12/00615/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Three Dimensional
Protective Respiraor
(disposable respirator)

Masca de protecție respiratorie din
categoria KN95.

2

2020

A12/00616/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Protective Mask - Earloop
Face Mask

Masca de protecție respiratorie din
categoria FFP2, pentru a filtra praful,
polenul și bacteriile.

Masca de protecție respiratorie din
categoria KN95/FFP2.

Likelove

KN95 / FFP2

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 75 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

Masca de protecție respiratorie din
categoria KN95/FFP2.

Daddy Baby

KN95 / FFP2, KZ01S50B

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 76 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001112

8410

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 62 %) și/sau masca s-ar
putea să nu se adapteze în mod corespunzător la față.
În consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001139

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 64 %) și masca nu se
CVE: CUP02 , Hindernis.mx,
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
Registry number: 1673C2017
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
SSA
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001190

KN90

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001193

KN95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001198

9501V

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001202

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001203

3

2020

A12/00614/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Self Suction Filter Type Anti
Particle Respirator

4

2020

A12/00617/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Protective Mask Respiratory Protection

5

2020

A12/00629/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

KN95 respirator mask

Masca de protecție respiratorie din
categoria KN95.

Cubrebocas anatomico

Masca anatomică de unică folosință
de protecție a gurii.

6

2020

A12/00776/20

Belgia

Mexic

Da

7

2020

INFO/00051/20

Danemarca

Republica Populară Chineză

Da

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față din
categoria KN90.

Da

Masca de filtrare respiratorie
protectoare a semifață din categoria
KN90 (EN 149).

Nu

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față din
categoria KN95 (EN149).

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față
conform EN 149.

8

9

2020

2020

INFO/00053/20

INFO/00055/20

Danemarca

Danemarca

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Daddy Baby

NEP

Protekcia

3M (counterfeit)

10

2020

INFO/00056/20

Danemarca

Danemarca

Da

11

2020

A12/00696/20

Spania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Respirator Mask

Masca filtrului de protecție
respiratorie cu jumătate de față din
categoria KN95 (EN 149 FFP2), pliată,
cu clemă pentru nas și benzi elastice
pentru a o fixa în spatele urechilor.

Garry Galaxy

N95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 71 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001204

12

2020

INFO/00057/20

Danemarca

Republica Populară Chineză

Da

Protective mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare a semifață din categoria
KN95 (EN 149).

Sinpul

KN95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001229

13

14

15

16

17

2020

2020

2020

2020

2020

INFO/00059/20

INFO/00058/20

A12/00970/20

A12/00742/20

INFO/00060/20

Danemarca

Danemarca

Regatul Unit

Luxemburg

Croația

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Spania

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor virale, dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de organismul echipamentului de
protecție relevant. În consecință, este posibil ca
produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și
siguranță și să protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001232

Safe Mask / Fashion
Children's Mask

Mască semi-față de țesătură cu
potențial de protecție împotriva Covid
19.

Safe Mask

Mască de filtrare respiratorie cu
jumătate de față cu potențial de
protecție împotriva Covid 19.

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor virale, dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de organismul echipamentului de
protecție relevant. În consecință, este posibil ca
produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și
siguranță și să protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001250

Respirator

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, categoria FFP3
conform EN 149.

EB09.049

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 98,5 %). În consecință,
o cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001260

Necunoscut

Masca cu filtru de protecție
respiratorie pliată din categoria FFP2
(EN 149), cu clemă pentru nas și benzi
elastice pentru a o fixa în spatele
urechilor.

YK01 FFP2

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 68,5 %). În consecință,
o cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001273

Necunoscut

Protective mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare a semifață din categoria
FFP2 în conformitate cu EN 149.

Category: FFP2 , Model
number: 2020

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu a fost testat și
acreditat ca echipament de protecție în conformitate cu
standardele europene. În consecință, este posibil ca
produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și
siguranță și să protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001275

Mars-B- 2001, N95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 53 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001294

FFP2, KN 95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 53 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001296

FFP2, KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 59 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001297

Da

Da

Da

Jtrip

Elite

Dromex

FZ/73049-2014

18

2020

A12/00768/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

N95 Mask

Masca de filtrare cu semifață de
protecție respiratorie din categoria
FFP2 în conformitate cu EN 149.

19

2020

A12/00767/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Da

Protective face mask

Masca de filtrare cu semifață de
protecție respiratorie din categoria
FFP2 în conformitate cu EN 149.

20

2020

A12/00765/20

Polonia

Necunoscut

Necunoscut

Protective disposable mask

Masca de filtrare cu semifață de
protecție respiratorie din categoria
FFP2 în conformitate cu EN 149.

21

2020

A12/00766/20

Polonia

Necunoscut

Necunoscut

Protective face mask

Masca de filtrare cu semifață de
protecție respiratorie din categoria
FFP2 în conformitate cu EN 149.

KN 95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 90 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001298

Da

Self-priming Filtering
Protective Face Mask

Masca de protecție respiratorie din
categoria KN95.

KN95, PM 2.5, Steroscopic
Protective Mask

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 93 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001316

22

2020

A12/00775/20

Belgia

Republica Populară Chineză

MARS

JY.M9

Mei Shu Hu

23

24

25

26

2020

2020

2020

2020

A12/00783/20

A12/00794/20

A12/00795/20

A12/00782/20

Belgia

Belgia

Belgia

Belgia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Mexic

Da

Da

Da

Da

KN95 Mask

Masca de protecție respiratorie din
categoria KN95.

KN95 MASK

Masca de protecție respiratorie din
categoriile KN95 și FFP2.

Filter efficiency ≥ 99.9%

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 90 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001321

SAFE

KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 67 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001322

Yubei

Air-purifying particle
respirator, Filter material
grade: KN95, Respiratory
protective equipment,
Specification: Arch Form

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 93 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001324

Protekcia

Registry number: 1673C2017
SSA , CVE: CUP01, Hindernis.mx

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare măsurată ≤ 31 %) și masca nu se adaptează
corespunzător la față. În consecință, o cantitate
excesivă de particule sau microorganisme poate trece
prin mască, crescând riscul de infecție dacă nu este
combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001330

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare măsurată ≤ 74 %) și masca nu se adaptează
corespunzător la față. În consecință, o cantitate
excesivă de particule sau microorganisme poate trece
prin mască, crescând riscul de infecție dacă nu este
combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001331

Yicheng Yi Liao

Protective mask

Masca de protecție respiratorie din
categoria KN95.

Cubrebocas BVT

Masca de protecție pentru gură, de
unică folosință.

Teyouda

27

2020

A12/00784/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

KN95 Protective mask

Masca de protecție respiratorie din
categoria KN95.

28

2020

A12/00796/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Disposable Protective

Masca de protecție respiratorie din
categoria KN95.

MASK

KN95, Personal protective
mask (non medical)

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare măsurată ≤ 69 %) și masca nu se adaptează
corespunzător la față. În consecință, o cantitate
excesivă de particule sau microorganisme poate trece
prin mască, crescând riscul de infecție dacă nu este
combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001332

29

2020

A12/00787/20

Polonia

Necunoscut

Necunoscut

Mask

Masca de filtrare cu jumătate de față
de protecție respiratorie din categoria
KN95.

HUABIWEI

KN95 Series folding mask

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 89 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001334

30

2020

A12/00786/20

Polonia

Necunoscut

Nu

Masca de filtrare cu jumătate de față
de protecție respiratorie din categoria
KN95.

AMO (potentially
counterfeit)

KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 83 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001335

E GOOD

EGM-KN95L

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 68 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001337

Foshan

KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 78 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001339

31

2020

A12/00789/20

Polonia

Necunoscut

Necunoscut

KN95

Masca de filtrare cu jumătate de față
de protecție respiratorie din categoria
KN95.

32

2020

A12/00785/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 Protective Mask

Filtrare de protecție respiratorie semifata masca categoria KN95.

33

2020

A12/00788/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

FFP2 Multilayer Protective
Structure

Masca de filtrare cu jumătate de față
de protecție respiratorie din
categoriile KN95 și FFP2, în
conformitate cu EN 149.

KN95

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare medie măsurată ≤ 90 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001340

34

2020

A12/00790/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 Filtering Respirator

Masca de filtrare cu jumătate de față
de protecție respiratorie din categoria
KN95.

KN95, ref. PON002

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 47 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001341

35

36

2020

2020

INFO/00062/20

A12/00848/20

Polonia

Belgia

Necunoscut

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Filtrare de protecție respiratorie semifata masca categoria KN95.

Da

KN95 protective mask

Masca semifață protectoare
respiratorie din categoria KN95.

KN 95 particulate respirator

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față din
categoria KN95.

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 78 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001343

KSL

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 67 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001360

X.Y.T XiangYanTang

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001364

KN 95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001366

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001368

KN95
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2020

INFO/00068/20

Malta

Republica Populară Chineză

Necunoscut

38

2020

INFO/00067/20

Malta

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față din
categoria KN95.

Adiutor, KYJKKJ

KY2020

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.
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2020

INFO/00066/20

Malta

Republica Populară Chineză

Necunoscut

FFP2 Mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față din
categoria KN95.

40

2020

A12/00820/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

The Protective Face Mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față
conform EN 149.

MOCUE

MC 950V

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare medie măsurată ≤ 88 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001375

41

2020

A12/00821/20

Polonia

Necunoscut

Necunoscut

Protective face mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față din
categoria KN95.

HUABIWEI

HBV202002005, KN 95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 57 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001377

9901 GB2626-2006 KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoarea măsurată a modului ≤ 92,7 %) și
masca s-ar putea să nu se adapteze în mod
corespunzător la față. În consecință, o cantitate
excesivă de particule sau microorganisme poate trece
prin mască, crescând riscul de infecție dacă nu este
combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001400

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001407

42

2020

A12/00844/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Masca de filtrare respiratorie
protectoare a semifață din categoria
KN95 (corespunzător cu FFP2 conform
EN 149).

KN 95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 37 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

KN 95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 69,3 %). În consecință,
o cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001408

LK-003-A004

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 58 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001428
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2020

A12/00845/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN 95

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față
conform EN 149.

44

2020

A12/00846/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 Protective Mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față
conform EN 149.

FFP2

Masca de protecție respiratorie din
categoria FFP2 în conformitate cu EN
149, fabricată din țesături nețesute.

45

2020

A12/00881/20

Germania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

YUXU ( 雨旭)

LexusLance

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001436

46

2020

INFO/00075/20

Estonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Ear face mask

Masca de filtrare cu jumătate de față
de protecție respiratorie din categoria
KN95 corespunzătoare FFP2 conform
EN 149.
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2020

INFO/00079/20

Estonia

Republica Populară Chineză

Da

Disposable Face Mask/
Mask disposable protective

Masca de filtrare de protecție
respiratorie cu benzi de cauciuc.

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu a fost testat și
acreditat ca echipament de protecție în conformitate cu
standardele europene. În consecință, este posibil ca
produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și
siguranță și să protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001437

Necunoscut

Self-inhalation filter type
particles respirator

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, corespunzând
categoriei FFP2 conform EN 149.

OANY

FFP2 KN95, MS-KN95-01

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001457

Da

Antimikrobielle MundNasenschutz

Masca de față constând din 3 straturi
de țesătură, dintre care unul conține
microfibră tratată cu argint, oferind
masca cu proprietăți
antibacteriene/virale. Produsul
pretinde că este o mască FFP2 în
conformitate cu EN 149.

HANVICO

FFP2 NANOSILBER

Masca nu îndeplinește cerințele minime pentru o mască
de protecție FFP2 și nu oferă o protecție suficientă.
Informațiile de cumpărare sunt înșelătoare. În plus,
partea din spate a etichetei de carton oferă informații
că masca are proprietăți antivirale.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001469

KN95 HAZE PROOF MASK

Masca cu jumătate de față protectoare
KN95 de culoare albă, corespunzând
FFP2 conform EN 149.

KN95 HAZE PROOF MASK

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
certificată de un organism relevant. În consecință, este
posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de
sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu protejeze în
mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001490

KN95 face mask

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95
corespunzătoare FFP2 în conformitate
cu EN 149.

803633

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001496

PROTECTIVE MASK

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95
corespunzătoare FFP2 în conformitate
cu EN 149.

KN95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001498

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
certificată de un organism european relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și să protejeze în mod
corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001499

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor și microorganismelor, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost certificată de un organism european
relevant. În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001500

KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 82 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001504

SKU 155

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor și microorganismelor, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost certificată de un organism european
relevant. În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001506
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50

51

52

53

2020

2020

2020

2020

2020

2020

INFO/00073/20

A12/00899/20

INFO/00112/20

INFO/00076/20

INFO/00081/20

INFO/00077/20

Croația

Luxemburg

Italia

Ungaria

Ungaria

Ungaria

Republica Populară Chineză

Uruguay

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Da

Necunoscut

Necunoscut

KN95 Filtering half mask
(Not Sterile) - Particulate
respiratpr

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95.

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95.

KN95 tip alb filtrare jumătate de față
de protecție, cu clemă de nas și benzi
elastice.
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2020

INFO/00080/20

Ungaria

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Non-medical protective
mask

55

2020

A12/00903/20

Spania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Protective Face Mask

56

2020

INFO/00078/20

Ungaria

Republica Populară Chineză

Da

KN95 Disposable Face Mask

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95.

GM700, KN95

HAZE PROOF MASK

Kings Ram

RIXIN

INUAN

Vira Care
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58

59

2020

2020

2020

INFO/00082/20

A12/00912/20

A12/00913/20

Croația

Belgia

Belgia

Necunoscut

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Da

Da

KN95

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
certificată de un organism european relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și să protejeze în mod
corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001507

DK-P001, FFP2 NR

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 92,2 %). În consecință,
o cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001508

9001

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 94 %), masca nu se
adaptează corect la față, ceea ce duce la o capacitate de
filtrare totală insuficientă (valoare măsurată ≤ 68 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001509

9501

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
certificată de un organism european relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și să protejeze în mod
corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001514

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare mediană măsurată ≤ 91 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001535

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 94 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001539

Kemoshi

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 83,9 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001595

Health Pro

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 74,4 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001598

Jieyasi

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 78,9 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001599

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001600

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001601

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, corespunzând
categoriei FFP2 conform EN 149.

Masca de filtrare respiratorie
Particulate Respirator KN95 protectoare KN95 din categoria FFP2
în conformitate cu EN 149.

KN95 Protective mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, corespunzând
categoriei FFP2 conform EN 149.

MLKD

BKJ
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2020

INFO/00088/20

Estonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 Folding Protective
Mask

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95

Weimeng
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2020

A12/00942/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Folding KN95 mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, corespunzând
categoriei FFP2 conform EN 149.

PLOW

Da

Disposable Face Mask

Filtrare respiratorie cu jumătate de
față de protecție albastră, categoria
KN95, corespunzând FFP2 în
conformitate cu EN 149.

Da

Anti Pariculate Face Mask
KN95 Respirator

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

KN95 anti-particle
protective mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, categoria FFP2
conform EN 149.

Da

KN95

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

Self-priming antiparticulate respirator

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 91,05 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

Su

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 88,8 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.
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63

64

65

2020

2020

2020

2020

A12/00947/20

A12/00982/20

A12/00981/20

A12/00980/20

Belgia

Belgia

Belgia

Belgia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Da

66

2020

A12/00979/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

67

2020

A12/00978/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

13335902530

FFP2/KN95

68

2020

A12/00984/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Disposable face mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, din categoria FFP2,
conform EN 149.
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2020

A12/00983/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

KN95 full protection

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95 din categoria FFP2
în conformitate cu EN 149.

Protective face mask

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

70

2020

A12/00985/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 89 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001604

Nine Nurse

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare medie măsurată ≤ 85,8 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001607

Che Zhi Road

size: L

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare medie măsurată ≤ 93,8 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001617

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001622

KN95-A

71

2020

A12/01001/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Face mask particulate
respirator

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, din categoria FFP2,
conform EN 149.

Ouleok

6212

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 81,8 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.
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2020

A12/01002/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Meltblown cloth mask

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

Onemix

KN95

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare medie măsurată ≤ 66,3 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001623

3D FFP2, KN95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 94,4 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001625

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001626
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2020

A12/01003/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Protective mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95 din categoria FFP2
în conformitate cu EN 149.

FancyLand
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2020

A12/01004/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

KN95 Stereo protective
mask

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

GYHX

KN95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, reținerea de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 86 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față, ceea ce duce la
o capacitate de filtrare totală insuficientă (valoare
măsurată ≤ 80 %). În consecință, o cantitate excesivă de
particule sau microorganisme poate trece prin mască,
crescând riscul de infecție dacă nu este combinată cu
măsuri de protecție suplimentare.
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2020

A12/01000/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Folding KN95 mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, categoria FFP2
conform EN 149.

Manmao

Ear belt type, FFP2 / BFE 95%

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 87 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001628

Reusable nanomask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95, categoria FFP2
conform EN 149.

Airevo

AR M01L, KN95 / FFP2

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, masca nu se adaptează corespunzător la față. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001631

High protection mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95 din categoria FFP2,
conform EN 149.

Moway

95, CE, FFP2, KN95 Certified,
Owner/operator number:
10062763

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 75,2 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001633

76

77

2020

2020

A12/01006/20

A12/01005/20

Belgia

Belgia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Da

Da
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2020

2020

A12/01008/20

A12/01074/20

Belgia

Belgia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Non-woven.com

Govek

Masca nu se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001643

X.Y.T. Xiang Yan Tang

Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001645

Mască de filtrare respiratorie pe
jumătate față.

Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001647

ISU-001

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, reținerea de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 88 %), cordoanele
elastice ale măștii se desprinde ușor și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față, ceea ce duce la
o capacitate de filtrare totală insuficientă (valoare
medie măsurată ≤ 39 %). În consecință, o cantitate
excesivă de particule sau microorganisme poate trece
prin mască, crescând riscul de infecție dacă nu este
combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001656

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001660

Republica Populară Chineză

Da

81

2020

A12/01009/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

KN95 Protective face mask
/ Respirator

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

Da

Non medical Disposable
Mask

Mască de filtrare respiratorie pe
jumătate față.

83

84

2020

2020

A12/01073/20

A12/01026/20

Belgia

Belgia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001640

Mască de filtrare respiratorie pe
jumătate față.

Belgia

Republica Populară Chineză

Model N0.: D22-1

Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

Mască de filtrare respiratorie pe
jumătate față.

A12/01075/20

Belgia

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001639

Da

Civil use disposable face
mask

2020

A12/01076/20

BFE > 90 %

Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

Disposable Protective Mask

80

2020

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001636

Da

Disposable face mask /
Disposable protective mask
(three layers)

82

CE FFP2, Obstruct Spittle

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 92,2 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

Masca albă de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față din
categoria FFP2, conform EN 149.

Da

Máscara facial

Daddy Baby

3 PLY

Da

Disposable protective mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față
conform EN 149.

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

Gulibear

HB0095, KN95 MASK

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 90 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

Isu

85

2020

A12/01027/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Self-Imbibing Filter Particle
Respirator / Disposable
Face Mask KN95

86

2020

A12/01030/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

KN95 Face mask

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

XO Simple is beauty

XO-01

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 86 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001671
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2020

A12/01032/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Particulate respirator

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

ZX

KN95, ZX9001

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare medie măsurată ≤ 59 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001673

88

2020

A12/01033/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Ear face mask

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

KN95

Masca nu se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001674

89

2020

A12/01031/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Face Mask Earloop
protective

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

KN95 BFE 95%

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 36 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001675

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, reținerea de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 86 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față, ceea ce duce la
o capacitate de filtrare totală insuficientă (valoare
medie măsurată ≤ 72 %). În consecință, o cantitate
excesivă de particule sau microorganisme poate trece
prin mască, crescând riscul de infecție dacă nu este
combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001679
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2020

A12/01055/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

KN95 Respirator mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95 din categoria FFP2
în conformitate cu EN 149.

91

2020

A12/01062/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

KN95 protective mask

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față,
corespunzând FFP2 conform EN 149.

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 84 %) Prin urmare, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001684

KN95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, reținerea de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 93 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față, ceea ce duce la
o capacitate de filtrare totală insuficientă (valoare
medie măsurată ≤ 89 %). În consecință, o cantitate
excesivă de particule sau microorganisme poate trece
prin mască, crescând riscul de infecție dacă nu este
combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001691

non for medical

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 89 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001692

FFP2

Produsul poartă un marcaj CE și promovează un
potențial protector împotriva particulelor și
microorganismelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată ca echipament de protecție de către un
organism relevant. În consecință, este posibil ca
produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și
siguranță și, prin urmare, să nu protejeze în mod
corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001693

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001701

92

2020

A12/01072/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Three-dimensional
protective respirator

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95 din categoria FFP2
în conformitate cu EN 149.
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2020

A12/01057/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Respirator disposable face
mask

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

94

2020

INFO/00104/20

Luxemburg

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Disposable face mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare de unică folosință din
categoria FFP2 în conformitate cu EN
149.

APT

VHC Global

Shengkun

95

2020

A12/01061/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

FFP2 face mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95 din categoria FFP2
în conformitate cu EN 149.

Bonwaye

134949

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În plus, capacitatea totală de filtrare a măștii este
insuficientă (valoare medie măsurată ≤ 79 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.
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2020

A12/01060/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Respirator 9591

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față.

Allta

9591, KN95

Masca nu se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001702
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2020

A12/01080/20

Polonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Protective Face Mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare a semifață din categoria
FFP2 în conformitate cu EN 149.

PM Plus Medical

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 90,5 %) Prin urmare, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001717

Disposable protective mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

Owoge

Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001727
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2020

A12/01098/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

99

2020

A12/01099/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Disposable face mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001728

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001729

100

2020

A12/01116/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Disposable face masks

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

101

2020

A12/01115/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Disposable face mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001730

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față
conform EN 149.

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001731

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001732

AKF2001

Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001733

KZ-001

Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
structura și forma sa materială sunt inadecvate. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001734

KN95/FFP2

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism (european) relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001746

TL-KN95-01

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de organismul relevant (european). În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001748
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A12/01101/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Facemask - disposable nonmedical protective mask

Care U
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2020

A12/01102/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Disposable face mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

YBW

104

2020

A12/01108/20

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Disposable protective mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

Runbo

Da

Disposable protective
civilian mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

KN95 Respirator/FFP2

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95,
corespunzătoare FFP2 în conformitate
cu EN 149.
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2020

A12/01109/20

INFO/00118/20

INFO/00116/20

Belgia

Letonia

Polonia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Necunoscut

KN95 Protective Mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95 din categoria FFP2
în conformitate cu EN 149.

TL

0H200321S.WLT0133
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2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

INFO/00113/20

INFO/00114/20

INFO/00115/20

INFO/00117/20

INFO/00127/20

INFO/00123/20

INFO/00125/20

A12/01219/20

A12/01214/20

Croația

Polonia

Polonia

Polonia

Luxemburg

Luxemburg

Letonia

Germania

Luxemburg

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Ucraina

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Turcia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Necunoscut

Folding protective KN95
mask

Non-Woven 3 Ply
Disposable Face Mask (Non
Surgical)

Necunoscut

Da

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Da

Necunoscut

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de organismul european relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001749

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față
conform EN 149.

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de organismul relevant (european). În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001750

Masca de filtrare respiratorie
protectoare a semifață din categoria
FFP2 în conformitate cu EN 149.

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de organismul relevant (european). În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001751

Produsul pretinde că îndeplinește cerințele unei măști
chirurgicale, dar nu a fost certificat ca atare de către
organismul european relevant. În consecință, este
posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de
sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu protejeze în
mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001752

FFP2, KZ-103

Produsul poartă un marcaj CE și promovează un
potențial protector împotriva particulelor și
microorganismelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism relevant. În consecință,
este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de
sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu protejeze în
mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001766

NIOSH N95 / 2740CV

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
certificată de un organism relevant. În consecință, este
posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de
sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu protejeze în
mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001825

KN95/FFP2

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism (european) relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001829

TK-N95 FFP2

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 35 %) și masca nu se
adaptează în mod corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001835

KN95 mask

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 82,5 %). În consecință,
o cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001860

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față,
corespunzând FFP2 conform EN 149.

Medical Sterile Mask

Medical masca feței

Disposable protective mask
FFP2

Masca de filtrare respiratorie
protectoare a semifață din categoria
FFP2 în conformitate cu EN 149.

2740CV Respirador

N95 masca cu jumătate de față
protectoare respiratorie.

KN95 Respirator/FFP2

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95,
corespunzătoare FFP2 în conformitate
cu EN 149. Produsul este, de
asemenea, vândut on-line.

TK 95 Atemschutzmaske

Masca de filtrare respiratorie
protectoare a semifață din categoria
FFP2 în conformitate cu EN 149.

Medical mask

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față,
corespunzând FFP2 conform EN 149.

Doctor Cross

KN95

Nion

Nan'an panda legend
daily necessities
Technology Co., Ltd

STEELPRO SAFETY

KGT

JINLILAISI
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2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

A12/01217/20

INFO/00149/20

INFO/00141/20

INFO/00168/20

A12/01372/20

INFO/00132/20

INFO/00133/20

Luxemburg

Irlanda

Letonia

Islanda

Italia

Letonia

Luxemburg

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Turcia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 88,8 %). În consecință,
o cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001861

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism (european) relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001920

Produsul nu este furnizat informații despre producător
și nu a fost furnizată nicio documentație conform căreia
produsul a fost certificat ca echipament de protecție de
2792, 2834, DM019, LEI.SHI.DE
către organismul relevant. În consecință, este posibil ca
produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și
siguranță.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001934

Necunoscut

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu un strat al filtrului.

Produsul nu este certificat ca echipament de protecție
de către un organism relevant. În consecință, este
posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de
sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu protejeze în
mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002002

Da

Disposable Flat Fold
Respirator

Masca albă transversală a feței, cu
modelul și logoul imprimat pe ea,
pretinzând a fi de tip FFP3.

ERA1300 FFP3 NR

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 50 % în testul de
penetrare și ≤ 76 % în testul de expunere). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002107

SHIELD

Masca semi-față de protecție
respiratorie albă, cu mențiunile
„KN95” și „GB2626-2006” imprimate
pe ea.

PM2.5 SHIELD 8100

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism (european) relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002175

KN95 face mask

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător atunci când este
combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002192

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002214

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

KN95 Protective Mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare KN95 din categoria FFP2
în conformitate cu EN 149.

KN95 Protective Face Mask

KN95 Mask de protecție a feței (non –
medical)

FFP2 NR

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.
Standardul EN 149 este imprimat pe
produs.

AH CHANGLI

ERA MASKE BASARAN

FFP2, KN95
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2020

INFO/00135/20

Luxemburg

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Disposable Masks

Mască de filtrare respiratorie pe
jumătate față.

Supernal

GB/T 32610-2016

Masca este prezentată ca oferind o funcție de protecție
ridicată („capacitate mare de filtrare”, „ajutor la
filtrarea a până la 90 % din bacterii”, „ideal pentru uzul
medical la domiciliu”). Cu toate acestea, aceste afirmații
nu sunt susținute de dovezi. În absența dovezii
eficienței acestor măști, acest lucru ar putea crea un fals
sentiment de siguranță pentru purtătorul măștii" și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.
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2020

INFO/00155/20

Italia

Republica Populară Chineză

Da

KN95 PROTECTIVE FACE
MASK

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

MC CONS

JC06

Produsul nu este certificat ca echipament de protecție
de către un organism notificat autorizat. În consecință,
este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de
sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu protejeze în
mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002247

KN95 mask

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95.
Produsul a fost, de asemenea, vândut
online.

lug type

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată ≤ 61,5 % în testul de
penetrare). În consecință, o cantitate excesivă de
particule sau microorganisme poate trece prin mască,
crescând riscul de infecție dacă nu este combinată cu
măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002266

K-J-L

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare medie măsurată ≤ 72,90 %), iar masca nu se
adaptează corespunzător la față. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002335
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2020

A12/01572/20

A12/01461/20

Germania

Belgia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Da

Disposable Respirator Mask
Masca semifață de protecție
KN95 - KF94 - FFP2 NR
respiratorie albă din categoria KN95.
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2020

2020

2020

INFO/00140/20

INFO/00148/20

INFO/00143/20

INFO/00164/20

România

Letonia

Letonia

România

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Republica Populară Chineză

Da

Necunoscut

Necunoscut

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut

133

2020

INFO/00145/20

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut

România

Republica Populară Chineză

KN95 Respirator/FFP2

Masca semi-față de protecție
respiratorie albă, cu mențiunile
„KN95” și „GB2626-2006” imprimate
pe ea. Mențiunea standardului
european „EN 149” este, de
asemenea, tipărită pe produs.

HT9210

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism (european) relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002383

KN95 Respirator/FFP2

Masca semi-față de protecție
respiratorie albă, cu mențiunile
„KN95” și EN 149:2001+A1:2009
imprimate pe ea.

ZT-6088

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism (european) relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002385

1620

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002396

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002397

1500

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002399

1599

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002401

1541

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002403

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002404

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002405

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002406

Masca de filtrare respiratorie
Disposable Protective Mask protectoare cu jumătate de față cu 3
ply.

INFO/00144/20

INFO/00165/20

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002377

Necunoscut

2020

2020

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

Masca de filtrare respiratorie
Disposable Protective Mask protectoare cu jumătate de față cu 3
ply.

132

134

Disposable Protective Mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

Necunoscut

Disposable face mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

Disposable face mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

135

2020

INFO/00166/20

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN 95 FACE MASK

Masca de filtrare respiratorie
protectoare pe jumatate fata, cu 5
straturi.

136

2020

INFO/00146/20

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Disposable protective mask
with 3 layers with 3 folds,
with elastic

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

Necunoscut

Disposable protective mask
for children

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

Face Mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

137

138

2020

2020

INFO/00147/20

INFO/00162/20

România

România

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

HUATE

BSPGUARD

BSPGUARD

BSPGUARD

#BacktoSchool Meli
Melo

Meli Care

EO7TTNDMJCH - SET 10

139

140

141

142

2020

2020

2020

2020

A11/00120/20

INFO/00179/20

INFO/00153/20

INFO/00174/20

România

Italia

Italia

România

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Regatul Unit

Necunoscut

Disposable Non Sterile
Mask

Mască de protecție respiratorie pe
jumătate față.

Necunoscut

FACE MASK PARTICULATE
RESPIRATOR

Masca de filtrare respiratorie
protectoare albă pe jumătate față.

Da

3D Folding Mask

Nu

3M AURA 9332 +

Masca de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față
etichetată ca FFP3 NR D cu valvă.

Masca feței cu trei straturi de
protecție.

Masca de protecție KN 95

143

2020

INFO/00160/20

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut

FACE MASK - Disposable
Protective Mask

144

2020

INFO/00161/20

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN 95 Protective Mask

145

146

147

148

149

2020

2020

2020

2020

2020

INFO/00169/20

INFO/00181/20

INFO/00182/20

INFO/00170/20

INFO/00171/20

România

România

România

România

România

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Masca de filtrare respiratorie
protectoare albă pe jumătate față. Pe
produs sunt imprimate diverse
standarde, inclusiv EN 149, împreună
cu marcajul CE.

Necunoscut

KN95 Face Mask

Necunoscut

Necunoscut

Mască medicală verde cu două
straturi. Măștile sunt descrise ca
dispozitive medicale clasa 1, dar în
același timp, ca masca de față cu scop
general potrivite pentru medicale,
procesarea alimentelor, precum și
pentru uz industrial.”

Necunoscut

Necunoscut

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002477

Ouleok

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002478

BEKANG

9501

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002481

3M 9332 +

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002523

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002524

KN 95 (Civil Grade)

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002531

FFP2 NR D

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002567

Earhook

Produsul poartă marcajul CE, dar este certificat de un
organism relevant. În consecință, este posibil ca
produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și
siguranță și, prin urmare, să nu protejeze în mod
corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002571

Produsul poartă un marcaj CE și susține că îndeplinește
cerințele unei măști chirurgicale, dar nu a fost certificat
ca atare de către un organism european relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002572

Produsul poartă marcajul CE și promovează un potențial
protector împotriva particulelor (virale), dar capacitatea
sa de filtrare nu a fost certificată de un organism
(european) relevant. În consecință, este posibil ca
produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și
siguranță și, prin urmare, să nu protejeze în mod
corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002573

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002577

Simbio

3M (COUNTERFEIT)

Masca de protecție KN 95.

Mască de protecție de unică folosință
Disposable Protective Mask
de culoare albastră.

Medical mask with two
layers

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

RIXIN™

SBH4819

PRIMA

Disposable protective mask Masca de protecție de unică folosință
with 3 layers
cu 3 straturi.

Disposable face mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față, 3
straturi.

DA SHANG REN YI

BF95-G

150

2020

INFO/00180/20

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Face Mask Surgical
Disposable

Masca feței de unică folosință
chirurgicală.

Produsul poartă un marcaj CE și susține că îndeplinește
cerințele unei măști chirurgicale, dar nu a fost certificat
ca atare de către un organism european relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.
Produsul nu are marcaj CE și nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002584

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată 57,2 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002594

151

2020

INFO/00172/20

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95

Mască de protecție respiratorie albă
pe jumătate față. Produsul nu poartă
marcajul CE. Are mențiunea „KN95” și
„GB2626-2006” pe ea.

152

2020

A12/01730/20

Germania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Lucca Care

Masca de filtrare a semifață, de unică
folosință, pentru protecția împotriva
particulelor și aerosolilor, etichetată
KN95 și FFP2.

Mască cu jumătate de față protectoare
de culoare albă, inscripționată cu
„KN95” pe lateral.

KN95

KN95-A

Lucca Light

KN95 / FFP2

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată până la 37 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.
Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată până la 67,6 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.
Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată până la 31,5 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002583

153

2020

A12/01888/20

Germania

Republica Populară Chineză

Da

Face mask - high-efficiency
protective mask filter

154

2020

A12/01889/20

Germania

Republica Populară Chineză

Da

Particle-filtering half mask

Mască cu jumătate de față protectoare
de culoare albă, inscripționată cu
„KN95” pe lateral.

155

2020

A12/01890/20

Germania

Republica Populară Chineză

Da

Particle-filtering half mask

Mască cu jumătate de față protectoare
de culoare albă, inscripționată cu
„KN95” pe lateral.

SUNLU

KN 95

156

2020

A12/01886/20

Germania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 Filtering half mask

Masca filtrului cu semifață de particule
de unică folosință pentru protecția
împotriva particulelor și aerosolilor,
etichetată KN95 și FFP2. Produsul este
marcat cu „KN95” pe lateral.

Welooo

KN95 / FFP2

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată 44,1 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002787

157

2020

A12/01887/20

Germania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 Mask

Masca filtrului cu semifață de particule
de unică folosință pentru protecția
împotriva particulelor și aerosolilor,
etichetată KN95 și FFP2. Numele
mărcii este gravat pe o parte.

purvigor

KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată 64,6 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme
poate trece prin mască, crescând riscul de infecție dacă
nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002788

2020-1XMT, KN95

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10001933

TP-MSK-013 (Non Sterile)

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare. De asemenea,
etichetarea este confuză deoarece pe cutia de carton
masca este declarată „nemedicală”, în timp ce, în
același timp, este menționată standardul EN 14683:
2019.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002488

YMS-AN95

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism (european) relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002849

1

2

3

2021

2021

2021

INFO/00049/21

A11/00016/21

INFO/00012/21

Islanda

România

Letonia

Republica Populară Chineză

Turcia

Republica Populară Chineză

Masca KN95 de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față,
corespunzând FFP2 conform EN 149.

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

DISPOSABLE FACE MASKS

YOMASI KN95

Masca de protecție nemedicală de
unică folosință, 3 straturi de protecție.

Masca de protecție tip KN95. Produsul
a fost, de asemenea, vândut online.

ELMED

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002681

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002682

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002683

4

5

2021

2021

INFO/00006/21

INFO/00004/21

Letonia

Estonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

BH1083X-010

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism (european) relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002850

DM-100

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002876

Purism

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către un organism relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002879

KN95 FFP2

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător atunci când este
combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002921

DN-68

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător atunci când este
combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002923

PEC-MS1

Produsul este însoțit de o declarație de conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/425 și cu standardul european
EN 149:2009, dar nu a fost certificat ca atare de
organismul european relevant. În consecință, este
posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de
sănătate și siguranță și să protejeze în mod
corespunzător atunci când este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002924

SYM-001

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul relevant.
În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător atunci când este
combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10002925

Mască de protecție respiratorie albă
pe jumătate față.

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism (european) relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003016

Protective Mask KN95

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95

Produsul este însoțit de o declarație de conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/425 și cu standardul european
EN 149:2009, dar nu a fost certificat ca atare de
organismul european relevant. În consecință, este
posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de
sănătate și siguranță și să protejeze în mod
corespunzător atunci când este combinat cu măsuri
suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003031

Protective Mask KN95

Mască de protecție respiratorie albă
pe jumătate față.

Produsul poartă un marcaj CE, dar nu este certificat ca
echipament de protecție de către organismul european
relevant. În consecință, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și să
protejeze în mod corespunzător atunci când este
combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003032

KN95

Mască de protecție respiratorie albă
pe jumătate față.

Necunoscut

Disposable face mask

Măști cu trei straturi negre sau roz, cu
indicația „PPE categoria 1/tip IIR”.

Masca de filtrare pliabilă albă, fără
niciun marcaj. Produsul este, de
asemenea, vândut on-line.

Mască de protecție respiratorie albă
pe jumătate față.

Necunoscut

6

2021

INFO/00010/21

Estonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Infection Prevention Face
Mask

7

2021

INFO/00009/21

Luxemburg

Hong Kong

Necunoscut

KN95 Particulate Respirator

Necunoscut

Disposable medical mask
FFP2 NR
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INFO/00016/21

INFO/00014/21

INFO/00015/21

Luxemburg

Luxemburg

Luxemburg

Letonia

Luxemburg

Luxemburg

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Masca de față civilă de unică folosință

Necunoscut

Mască de protecție respiratorie albă
pe jumătate față.

Necunoscut

Necunoscut

UEACON

Daddy´s Choice

O mască medicală de unică folosință.

Necunoscut

Necunoscut

DMC

KN95

Xina
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Polonia

România

Estonia

Germania

Germania

Germania

România

România

Germania

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Germania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 Particulate Respirator

Mască de protecție respiratorie albă
pe jumătate față.

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
certificată de un organism european relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

Necunoscut

Disposable Children’s Mask

3 straturi non-medicale masca de
protecție pentru copii de unică
folosință. Produsul există în culori
albastru, negru, roz și alb.

Size: 175 x 95 mm

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor virale, dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată ca atare de către organismul european
relevant. Prin urmare, este posibil ca produsul să nu
îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin
urmare, nu poate fi protejat în mod adecvat dacă nu
este combinat cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003111

Necunoscut

Măști albe cu marca KN95. Produsul a
KN95 Disposable Respirator
fost, de asemenea, vândut online.

MS305

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor virale, dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de un organism european relevant. În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003126

M40210

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată până la 83 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare. Ca urmare a etichetării, masca
poate fi purtată în zonele în care sunt utilizate
substanțe periculoase sau în timpul activităților care
implică azbest; deoarece masca nu oferă suficientă
protecție, acest lucru ar putea duce la azbestoză cu
consecințe fatale.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003159

Shenzhen Medical
Equipment

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate până la 90 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare. Ca urmare a etichetării, masca
poate fi purtată în zonele în care sunt utilizate
substanțe periculoase sau în timpul activităților care
implică azbest; deoarece masca nu oferă suficientă
protecție, acest lucru ar putea duce la azbestoză cu
consecințe fatale.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003167

ELIS SHPK, myfixmask

001, 002

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată până la 49 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare. Ca urmare a etichetării, masca
poate fi purtată în zonele în care sunt utilizate
substanțe periculoase sau în timpul activităților care
implică azbest; deoarece masca nu oferă suficientă
protecție, acest lucru ar putea duce la azbestoză, cu
consecințe fatale.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003183

4 , Size: 145mm x 95mm

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de organismul relevant (european). În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003186

Size: 175mm x 95mm

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de organismul relevant (european). În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003187

FLAT FIT

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: cel puțin 82,5 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003203

Necunoscut

Măști etichetate ca KN95 și FFP2, 10
măști per ambalaj

Necunoscut

Necunoscut

70 măști într-o cutie de carton, sub
formă de ambalaj din plastic.

Necunoscut

N95/FFP2 respirator,
N95/FFP2 mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.
Modelele 001 și 002 nu pot fi
diferențiate între ele pe baza
etichetării tipărite sau a codurilor de
bare. Mai mult, etichetele măștilor
diferă de la o mască la alta și nu sunt
uniforme. Produsul este, de
asemenea, vândut on-line.

Necunoscut

Disposable daily protective
mask for children

3 straturi non-medicale masca de
protecție de unică folosință pentru
copii cu vârsta peste 3 ani. Produsul
este alb cu desene mici, cu dimensiuni
de 145 mm x 95 mm.

Necunoscut

3 straturi non-medicale masca de
Disposable Face Mask with protecție de unică folosință. Produsul
Earloops
indică o dimensiune de 175 mm x 95
mm.

Da

BTL Respirator FLAT-FIT
Healthcare Respirator BTL

Masca filtrului de particule albe.
Produsul a fost, de asemenea, vândut
online.

FLIPPY

MSafe

Brüder Mannesmann

MAIKEN

OUKE

BTL Respirator

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003098
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Germania

Estonia

Polonia

Luxemburg

Germania

România

Irlanda

România

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Turcia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Da

Da

Necunoscut

Da

Da

Starkit (auf der
Măști de față respiratorii, care se
Verpackung), bd BADO (auf
referă la categoriile N95, KN95 și FFP2.
der Maske)

Hygienic disposable mask
KN95

Disposable Protective Mask
(Non-Medical Use)

FFP2 NR Filtering Half Mask

Masca semifață de protecție
respiratorie albă din categoria KN95

Masca feței de unică folosință.

Masca cu jumătate de față protectoare
de culoare albă din categoria FFP2 NR.

respirator FFP2 respiratory
protective mask FFP2

„Masca Duckbill” cu bandă gri sau
albă, marcată cu NB 1437 sau NB
2163. Vândut în pachete de 25.
Produsul este, de asemenea, vândut
on-line.

Disposable mask

3 straturi masca de unică folosință cu
3 ori. Informațiile despre produs sunt
imprimate pe punga de plastic, pe o
etichetă de hârtie din interiorul pungii
și pe punga se aplică o etichetă
autoadezivă.

FFP2 Face Mask KN95

Disposable Protective Mask

Filtrare Half Mask (non medical)

KN 95 masca de protecție nonmedicală.

bd BADO

Shield

Hongren

JIA YUAN

Foldap

YK-MASK

Hope and Light TM

Art. Nr. Mask N98-4 , STKMN9W01

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: în consecință, o cantitate
excesivă de particule sau microorganisme poate trece
prin mască, crescând riscul de infecție dacă nu este
combinată cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003238

7100

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
testată de un organism european competent de
evaluare a conformității. Prin urmare, nu se dovedește
că produsul îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003252

HRM-06

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost certificată de organismul relevant (european). În
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu
protejeze în mod corespunzător dacă nu este combinat
cu măsuri de protecție suplimentare.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003289

JY-KN95

Produsul promovează un potențial de protecție
împotriva particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a
fost testată de un organism european competent de
evaluare a conformității și utilizează în mod abuziv
marcajul CE și denumirea modelului unui produs diferit
de același producător, certificat. Ambalajul celor două
fiind identic, nu există posibilitatea consumatorului de a
vedea că acesta nu este produsul certificat. În plus,
produsul are o formă și dimensiune complet diferite
decât produsul certificat, și din cauza dimensiunii sale
mici, nu acoperă în întregime gura și nasul. Prin urmare,
nu se dovedește că produsul îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată
cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie
protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003320

K2

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: cel puțin până la 43 %. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme poate trece prin mască, crescând riscul
de infecție dacă nu este combinată cu măsuri de
protecție suplimentare. Ca urmare a etichetării, masca
poate fi purtată în zonele în care sunt utilizate
substanțe periculoase sau în timpul activităților care
implică azbest; deoarece masca nu oferă suficientă
protecție, acest lucru ar putea duce la azbestoză cu
consecințe fatale.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003348

YK10001

Masca este prezentată ca furnizând o funcție de
protecție; cu toate acestea, aceste afirmații nu sunt
susținute de dovezi. Acest lucru ar putea crea un fals
sentiment de siguranță pentru purtătorul măștii și, prin
urmare, chiar dacă este combinat cu alte măsuri
recomandate, nu își protejează utilizatorul.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003385

YL-95

Ambalajul produsului poartă doar un marcaj CE și nu
este certificat ca echipament de protecție de către un
organism european competent de evaluare a
conformității. Prin urmare, nu se dovedește că produsul
îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță; astfel,
chiar dacă este combinată cu alte măsuri recomandate,
s – ar putea să nu fie protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003415

KN 95

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
testată de un organism european competent de
evaluare a conformității. Prin urmare, nu se dovedește
că produsul îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003470
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A12/00556/21
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Estonia

Belgia

Germania

Italia

Germania

Islanda

Țările de Jos

Italia

Germania

Germania

Turcia

Uruguay

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Da

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Da

Hengityssuojain

Masca pliabila plata fara supapa,
etichetata cu toate informatiile
necesare.

Propaks

PO102

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
testată de un organism european competent de
evaluare a conformității. Prin urmare, nu se dovedește
că produsul îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

Sportsmask black

Masca de față neagră (3 straturi) cu
elastice negre largi și alb Sub sigla
Armour, vândută cu o pungă de
culoare neagră. De asemenea,
disponibil în gri. Dimensiuni diferite
disponibile: S/M, M/L, L/XL și XL/XXL.
Produsul este, de asemenea, vândut
on-line.

Under Armour

SKU td_90.22881

Medicamentul conține polihexanidă (PHMB). PHMB
este dăunător dacă este inhalat și poate provoca o
reacție alergică la nivelul pielii. Prin inhalare, provoacă
leziuni ale organelor prin expunere repetată și este, de
asemenea, suspectat de a provoca cancer.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003496

KN95 mask - respiratory
protective face mask

Masca albă de protecție respiratorie a
feței într-o pungă de plastic
transparentă (1 bucată) cu ambalaj
care indică numai standardul KN95;
conform tipăririi de pe mască, sunt
îndeplinite atât standardul KN95
GB2626-2006, cât și standardul UE EN
149:2001+A1:2009

KN95 MASK

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată: nu mai puțin de 82 %. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme ar putea trece prin mască; astfel, chiar
dacă este combinată cu alte măsuri recomandate, s – ar
putea să nu fie protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003512

FFP2

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
testată de un organism european competent de
evaluare a conformității. Prin urmare, nu se dovedește
că produsul îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003515

KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: cel puțin ≤ 93 %). În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme ar putea trece prin mască; astfel, chiar
dacă este combinată cu alte măsuri recomandate, s – ar
putea să nu fie protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003521

Mască de protecție respiratorie albă
pe jumătate față.

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 73 %) și
capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: nu mai puțin de 60 %. În plus,
masca nu se potrivește corect cu fața utilizatorului. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme ar putea trece prin mască; astfel, chiar
dacă este combinată cu alte măsuri recomandate, s – ar
putea să nu fie protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003527

20 măști de față ambalate individual

KN95/FFP2

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: 92 %). În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme ar
putea trece prin mască; astfel, chiar dacă este
combinată cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să
nu fie protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003546

FFP2 - ENKN95-001

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată: 84 %). Prin urmare,
produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003555

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 53 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003556

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 13 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003560

Disposable FACE MASK

Masca de protecție FFP2

Ear brand folding anti
particulate Mask

Masca de protecție respiratorie a
feței. Produsul este, de asemenea,
vândut on-line.

KN95 mask

Daily Protective Face Mask

FFP2 Mask

Masca de protecție, modelul FFP2

KN95 Children´s Masks

Masca filtrului de particule, etichetată
ca „pentru copii”. Produsul este, de
asemenea, vândut online, în special
prin intermediul eBay.

Masca de protecție respiratorie, care
KN95 - Mask (non-medical
poartă etichetele GB2626-2006, KN95,
use)
EN 149, FFP2 și CE.

AND MAGPIE

Highlight

Enhance

SHUFANG

JK-001

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003490
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2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

A12/00574/21

A12/00642/21

A12/00580/21

A12/00575/21

A12/00591/21

A12/00658/21

A12/00770/21

A12/00690/21

A12/00769/21

Germania

Islanda

Germania

Țările de Jos

Germania

Germania

Malta

Malta

Malta

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Republica Populară Chineză

Măști albe de protecție a feței cu
cleme nazale „externe” și bucle ale
urechii.

Da

Necunoscut

Da

Da

Da

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

ISSACANA

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 28 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003567

Dr. Frei

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 5 %.
Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori măsurate: nu mai puțin de 45 %. În consecință, o
cantitate excesivă de particule sau microorganisme ar
putea trece prin mască; astfel, chiar dacă este
combinată cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să
nu fie protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003572

FFP2 JX95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valoare măsurată: nu mai puțin de 83 %.
Prin urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată
cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie
protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003582

Filtering half mask FFP2 NR

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valoare medie măsurată peste limita maximă de 11 %).
Prin urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată
cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie
protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003593

IRYS-01

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 19 %); în plus,
masca nu se adaptează corespunzător la față. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003601

KN95

Produsul promovează un potențial protector împotriva
particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost
testată de un organism european competent de
evaluare a conformității. În plus, s-a constatat că
reținerea particulelor/filtrului materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 67 %), iar masca
nu se adaptează corespunzător la față. Prin urmare,
produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003661

FRIEND JI

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: nu mai puțin de 48 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
KN95 (folding disposable mask)
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003676

Panodyne

FBN95M-U

Produsul poartă un marcaj CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității. În plus, retenția
de particule/filtru a materialului este insuficientă (valori
măsurate: până la 39 %), capacitatea totală de filtrare a
măștii este insuficientă (valori medii măsurate: nu mai
puțin de 75 %. Prin urmare, produsul nu îndeplinește
cerințele de sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este
combinată cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să
nu fie protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003686

KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 32 %). Capacitatea
totală de filtrare a măștii este insuficientă (valori medii
măsurate: până la 65 %). În consecință, produsul nu
îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță; astfel,
chiar dacă este combinat cu alte măsuri recomandate,
este posibil ca acesta să nu protejeze în mod
corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003687

Protection Mask

Masca filtru de particule negre cu
valvă mică.

Filtering Half Mask

Mască cu filtru de particule albe cu
jumătate de față, cu marcaj CE
imprimat.

CML, ML

Filtering Half Mask SMK-02

Masca FFP2

Changzhou Shuangma
Medical Devices Co
Ltd.

SELF-PRIMING FILTER
RESPIRATOR

Masca filtrului de particule cu
jumătate de față albă, vândută ca
„FFP2”

KN95 Folding Protective
Mask

Masca de protecție respiratorie a feței
în ambalaje albe și albastre cu „KN95”
inscripționat cu roșu, ambalaj cu 10

KN95 Protective Mask

Mască de filtrare respiratorie de unică
folosință, de protecție, pliabilă, de
unică folosință, marcată cu „KN95”.
Produsul este, de asemenea, vândut
on-line.

Personal Face Mask N95

Măști de față ambalate în plastic
transparent etichetat individual, în
cutii cu 50 măști de față cu lugi de
urechi marcate (PM2.5 95 FFP2
Panodyne CE)

KN95 Stereo Protective
Mask

Mască semi-față de filtrare
respiratorie de protecție albă, cu benzi
elastice pentru urechi și benzi pentru
nas, marcată cu „KN95”.

IVROU

FUPING

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: nu mai puțin de 65 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003690

Masca feței este din material uniform
albastru deschis, cu margini albe și
fără supapă. Masca are curele albe
care trebuie atașate în jurul urechilor.

Masca nu se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, o cantitate excesivă de particule sau
microorganisme ar putea trece; astfel, chiar dacă este
combinată cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să
nu fie protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003691

GZ-KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate până la 44 %). Prin urmare,
produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003708

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003742

Masca este din material de camuflaj
KN95 Protective mask (non- gri-verde și cu valvă. Masca are curele
medical)
albe care se potrivesc în jurul
urechilor.
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A12/00768/21

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut
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2021

A12/00685/21

România

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Disposable Mask (Nonmedical)

Necunoscut

KN95 Protective Mask FOR
ADULT

Măști cu jumătate de față albă

GAOZHEN

TRN MedTeks Face
Mask

NRFM002

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 85 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

Barbeador

MAX-02

Rezistența fizică a materialului filtrant este prea mare
(valori măsurate ale rezistenței la exhalare: până la 3.3
mbar). Prin urmare, aceasta poate împiedica o cantitate
suficientă de aer să fie expirată și, în cel mai rău caz,
cauzând sufocarea utilizatorului.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003770

AP-83001

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: nu mai puțin de 78 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003780

MD-PM001

Produsul poartă un marcaj CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității. Retenția de
particule/filtru a materialului este insuficientă (valori
măsurate: nu mai puțin de 69 %. Prin urmare, produsul
nu îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță;
astfel, chiar dacă este combinată cu alte măsuri
recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în mod
corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003838

NQX-2001

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 80 %. În
plus, masca nu se adaptează în mod corespunzător la
față. Prin urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată
cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie
protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003853

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 15 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003866

Disposable protective Mask
KN95

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: cel puțin 7,5 %). Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003867

KN95 Respirator

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 44 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003868
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A12/00684/21

Germania

Republica Populară Chineză
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A12/00756/21

Italia

Turcia

Necunoscut

TRNMT

Mască cu filtru de particule cu
jumătate de față albă, marca FFP2.
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INFO/00124/21

Luxemburg

Republica Populară Chineză

Da

Protective masks

Mască de protecție respiratorie albă
pe jumătate față.

MASK

Masca alb pliabil fata cu urechi-bucle
si clema din afara nasului.
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2021

2021

2021

2021

2021

A12/00771/21

A12/00785/21

A12/00810/21

A12/00943/21

A12/00835/21

A12/00836/21

Estonia

Germania

Germania

Germania

Germania

Germania

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Da

Necunoscut

Mască de filtrare respiratorie
protectoare cu jumătate de față

Necunoscut

Filter Half Mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.
Produsul este, de asemenea, vândut
online, în special prin intermediul
eBay.

Necunoscut

KN95 Self-Priming Filter &
Anti Particle Respirator - 5
masks' pack

Masca de filtrare respiratorie
protectoare albă pe jumătate față.

Necunoscut

Sunqomo

Masca de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față,
procurată de Renania de NordWestfalia în contextul pandemiei.

Necunoscut

KN95 Respirator
Atemschutzmaske KN95

Masca de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față,
procurată de Renania de NordWestfalia în contextul pandemiei.

YWSH

MDWayson

NQX

SH-ZH12

Anysound

Sunqomo
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2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

A12/00837/21

A12/00944/21

INFO/00121/21

INFO/00122/21

A12/00931/21

INFO/00123/21

A12/00808/21

A12/00912/21

A12/00913/21

Germania

Germania

Estonia

Estonia

Belgia

Estonia

Estonia

Italia

Italia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Necunoscut

Everise

Masca de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față,
procurată de Renania de NordWestfalia în contextul pandemiei.

Masca semifață de protecție
KN95 Self-Priming Filter &
respiratorie albă, comercializată în
Anti Particle Respirator - 10 pungi de plastic alb-albastru conținând
masks' pack
10 de articole fiecare, cu mențiunea
KN95.

Mascarillas plegadas
autofiltrantes

Alb filtrare jumătate mască cu bucle
de ureche și supapă de respirație.
Produsul este, de asemenea, vândut
on-line.

Protective mask

Mască albastră cu urechi și fără
supapă. Produsul este, de asemenea,
vândut on-line.

Da

KN95 face mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.
Produsul este, de asemenea, vândut
on-line.

Necunoscut

Self-imbibition filter anti
particle respirator

Gri filtrare jumătate mască cu supapă
și urechi într-o pungă de plastic
transparent. Produsul a fost, de
asemenea, vândut online.

Disposable KN95 Mask

Masca KN95 pliabilă albă, cu bucle de
urechi și fără supapă.

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 82 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003869

Anysound

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 15 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003870

Jun Yue

JY-2018-1

Produsul poartă un marcaj CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității. Prin urmare, nu
se dovedește că produsul îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată
cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie
protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003874

ORKS-01

Produsul poartă un marcaj CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității. Prin urmare, nu
se dovedește că produsul îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată
cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie
protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003878

1/BC11.5/12, 518902-01

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: nu mai puțin de 71 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003880

Produsul poartă un marcaj CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității. Prin urmare, nu
se dovedește că produsul îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată
cu alte măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie
protejată în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003881

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: nu mai puțin de 83 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003883

SCYFKZ

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 22 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003900

UNECH

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 38 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003906

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003907

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003909

Everise

HUAMIN

Prosafety

WSX-KN-1

KAYLEINSTER

KN95

Necunoscut

Masca de filtrare respiratorie
protectoare, fără supapă, pentru o
singură utilizare.

Necunoscut

Folding Respirator

Masca de filtrare respiratorie
protectoare, fără supapă, pentru o
singură utilizare.

ANHUI ZHONGNAN

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 75 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

JY-JUNYUE

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 34 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.
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Italia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN 95 PROTECTIVE MASK

Masca de filtrare respiratorie
protectoare, fără supapă, pentru o
singură utilizare.
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Italia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN 95 FACE MASK

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.
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A12/00916/21

A12/00917/21

A12/00918/21

A12/00919/21

Italia

Italia

Italia

Italia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

FACE MASK KN 95

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

3D PROTECTIVE MASK

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

WENZHOU XILIAN

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 68 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003912

WENZHOU HUASAI

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 75 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003913

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003918

KN 95 - EAR MOUNTED
MASK

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

ZHONGKANG

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 65 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

WENXIN

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față.

TONGCHENG,
WENXIN

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 80 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003920

BI WEI KANG

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 81 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
9600 TYPE FILTER RESPIRATOR
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003921

LEIKANG

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 86 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003924

XINNUOZI

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 84 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003925

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003929
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Italia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

FILTER RESPIRATOR

Masca de filtrare respiratorie
protectoare de culoare albă, cu marca
„KN95” imprimată pe lateral.
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A12/00932/21

Italia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

LEIKANG

Masca de filtrare respiratorie
protectoare, cu marca și mențiunile
„FFP3” și „EN 149” imprimate pe
partea laterală a produsului.

FFP3 protective mask

Filtru respirator de protecție jumătate
de față masca, cu marca.

QIBU

QB 001

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 91 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

10300

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: nu mai puțin de 72 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003934

P0102

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: nu mai puțin de 84 %. Prin
urmare, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate
și siguranță; astfel, chiar dacă este combinată cu alte
măsuri recomandate, s – ar putea să nu fie protejată în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10003942

P-0102, P0102

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 58 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004025
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Italia

Republica Populară Chineză

Necunoscut
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Italia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

FFP2 QIBU

Masca de filtrare respiratorie
protectoare albă pe jumătate față.
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A12/00878/21

Slovenia

Republica Populară Chineză

Da

Filtering half mask

Mască de filtrare respiratorie
protectoare pe jumătate față, era din
material alb uniform și fără valvă.
Masca avea bretele albastru deschis
care se potrivesc în jurul capului.

CLEANAIR

Mascherina FFP2 5 strati

Masca de filtrare respiratorie
protectoare de culoare albă, cu
orientare transversală și imprimare,
susținând conformitatea cu standardul
european relevant EN 149.

Safemed Saglik
Urunleri Haydar
Bozdemir

FFP2 Atemschutzmaske

Protecție de filtrare respiratorie semifață masca. Produsul este, de
asemenea, vândut online.
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A12/00927/21

A12/00963/21

Italia

Germania

Turcia

Turcia

Necunoscut

Necunoscut

PROPAKS
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A12/00964/21

A12/01064/21

A12/01088/21

Belgia

Germania

Germania

Republica Populară Chineză

Germania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Da

Necunoscut

KN95 Professional
Protection

Protecție de filtrare respiratorie semifață masca. Produsul a fost vândut și
online, în special pe Ebay și AliExpress.

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 63 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004089

D373853

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 35 %), iar masca
nu se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004090

It.:PG-464

Masca este ușor inflamabilă și propagarea flăcării este
prea mare. Dacă ia foc, copilul ar putea suferi arsuri.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004129

HZ-KN95 Super Safe

Produsul poartă marcajul CE, dar declarația sa de
conformitate nu este completă; în plus, lipsesc
avertismentele și instrucțiunile de utilizare
corespunzătoare. Retenția de particule/filtru a
materialului este insuficientă (valori măsurate: până la
85 %); prin urmare, produsul nu îndeplinește cerințele
de sănătate și siguranță. În plus, masca nu se adaptează
în mod corespunzător la față. În consecință, o cantitate
excesivă de particule sau microorganisme ar putea trece
prin mască, crescând riscul de infecție; astfel, chiar dacă
este combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil
ca acesta să nu protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004218

FL0616

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 60 %) și
capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: până la 69 %). În plus, masca nu
se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță și o cantitate excesivă de particule
sau microorganisme ar putea trece prin mască; astfel,
chiar dacă este combinat cu alte măsuri recomandate,
este posibil ca acesta să nu protejeze în mod
corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004229

LK-003

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 61 %) și
capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: până la 74,5 %. În plus, masca
nu se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță și o cantitate excesivă de particule
sau microorganisme ar putea trece prin mască; astfel,
chiar dacă este combinat cu alte măsuri recomandate,
este posibil ca acesta să nu protejeze în mod
corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004230

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 71 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004244

Belgia

Republica Populară Chineză

Da

Disposable Face Mask

Protecție de filtrare respiratorie semifață masca.
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Ungaria

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Állatos szemálarc

Mască de ochi din plastic, în formă de
iepuraș. Masca poate fi fixată pe cap
cu o bandă de cauciuc.
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A12/01159/21

A12/01173/21

A12/01183/21

Germania

Slovacia

Slovacia

Germania

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Da

Da

Necunoscut

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004070

atemious pro

A12/01014/21

A12/01137/21

2001

Capacitatea totală de filtrare a măștii și retenția de
particule/filtru a materialului sunt insuficiente (valori
medii măsurate până la 78 % și valori măsurate de
penetrare a filtrului până la 89 %, respectiv). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

Masca feței respiratorii albe cu bucle
de urechi. Produsul a fost vândut
online, în special prin intermediul
Amazon.

2021

2021

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004042

FFP2 Face mask

86

88

SH-ZK12

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: până la 83 %). În consecință,
produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu alte
măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

Masca de filtrare respiratorie de
protecție neagră. Produsul este, de
asemenea, vândut online.

Protective Mask FFP2
Partikelfiltrierende
Halbmask

Cinci măști de protecție FFP2 NR albe.
Produsul este, de asemenea, vândut
online.

Filtru de particule albe cu marca,
Particulate Respirator FFP2 modelul și revendicarea FFP2/EN 149
PRO - SERIES
imprimate pe el, precum și cu marcajul
CE 1282.

Particulate Respirator FFP2
Lexuslance

Masca filtrului de particule albe cu
marca/numele, modelul și
revendicarea FFP2/EN 149 imprimată
pe ea, precum și cu marcajul CE
202003. Produsul este, de asemenea,
vândut online.

KN95 Professional
Protection

Mască semifață de filtrare respiratorie
de protecție galbenă, cu elastic alb,
marcată cu KN95 și o trimitere la EN
149; marcajul CE 2163 este, de
asemenea, imprimat pe mască.
Produsul a fost vândut online, în
special prin intermediul eBay
(224376460742) și AliExpress.

YWSH

Univent medical

Printgo Party

Eversmart Nano

Giebielok®

Huizhou LexusLance
Technology,
LexusLance
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A12/01206/21

A12/01202/21

Germania

Germania

Germania

Turcia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Da

FFP2 NR D fine dust mask

Măști albe marcate cu FFP2 și cu
marcajul CE imprimat, cu un număr
foarte mare de fire în franjuri,
înnodate de bentițe. Produsul a fost,
de asemenea, vândut online, în special
prin intermediul Amazon, în cadrul
ASIN B08P7XYD47.

Necunoscut

TRILOGEE KN95 respiratory
protective face-mask

Mască semi-față de filtrare
respiratorie de protecție albă, marcată
cu KN95. Produs vândut online, în
special pe eBay cu numărul de articol
174739874669.

Necunoscut

Mască semifață de filtrare respiratorie
de protecție albă, marcată cu FFP2 și
cu marcajul CE imprimat pe. Produs
vândut online, în special prin
intermediul Amazon, cu codul ASIN
B08T1T71QZ.

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 74 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004270

TRILOGEE

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 73 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004277

Peotouvy

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 92 %). În plus,
masca nu se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță și o cantitate excesivă de particule
sau microorganisme ar putea trece prin mască, crescând
riscul de infecție; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004294

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 29 %). În plus,
masca nu se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță și o cantitate excesivă de particule
sau microorganisme ar putea trece prin mască, crescând
riscul de infecție; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004295

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: până la 67 %). În consecință,
produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu alte
măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004300
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A12/01203/21

Germania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 Professional
Protection

Mască semifață de filtrare respiratorie
de protecție albă, cu etichetă hibridă
(KN95 și CE2163). Produs vândut
online, în special prin intermediul
Amazon, cu codul ASIN:
B08SW4XNGN.
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A12/01205/21

Ungaria

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 PROTECTIVE MASK

Mască semi-față de filtrare
respiratorie de protecție albă, cu benzi
elastice pentru urechi și benzi pentru
nas, marcată cu „KN95”. Produsul
este, de asemenea, vândut online.

Necunoscut

KN95 Disposable Respirator
Face Mask

Masca de filtrare respiratorie
protectoare semi-fata, cu „KN95”
reliefat pe partea laterală. Produs
vândut online, în special prin
intermediul eBay, cu numărul
174550990651.

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 31 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004321

Necunoscut

Unihope KN95 Maske –
Face Mask 3D Pro

10 măști albe pe cutie, cu „KN95”
imprimate pe ambele fețe ale fiecărei
măști. Produs vândut online, în special
prin intermediul eBay, cu codul de
identificare nr. #274871075226.

Rxn-001

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 62 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004341

N'fes 95
ATEMSCHUTZMASKE

Mască semifață de filtrare respiratorie
de protecție albă, marcată cu FFP2 și
cu marcajul CE imprimat pe.

95 FFP2 NR

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 67 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță și o cantitate excesivă de particule
sau microorganisme ar putea trece prin mască, crescând
riscul de infecție; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004342

Filtering half mask

Mască protectoare de filtrare
respiratorie semi-față, din material alb
uniform și fără supapă. Masca avea
bretele luminoase care se potrivesc în
jurul urechilor.

LK-Z1510

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 73 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004393

KN95 protective mask

Măștile/ambalajele albe sunt marcate
cu KN95 Gb2626-2006. Produs vândut
online, în special prin intermediul eBay
(codul 184746423234) și AliExpress.

KN95 Professional Protection

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: până la 74 %). În consecință,
produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu alte
măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004461
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2021

2021
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A12/01223/21

A12/01248/21

A12/01257/21

A12/01296/21

A12/01355/21

Germania

Germania

Italia

Slovenia

Germania

Necunoscut

Republica Populară Chineză

Turcia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Da

Necunoscut

Fujian

Unihope

nefes MASKE

XIQUE
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2021

2021

2021

2021

2021

2021

A12/01699/21

INFO/00157/21

A12/01396/21

A12/01421/21

A12/01489/21

A12/01531/21

Germania

Estonia

Lituania

Irlanda

Belgia

Germania

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Portugalia

Cehia

Necunoscut

Necunoscut

Da

Necunoscut

Da

Necunoscut

FFP2 non-medical
protective mask

FFP2 mască de protecție nonmedicală, astfel cum este
reprezentată; ambalaj alb și albastru
cu 5 măști: Masină CE2163

KN95 Protective Mask

Mască albă pliabilă fără supapă. Cu
bretele pentru urechi. Produsul este,
de asemenea, vândut online.

Măștile sunt albe, de unică folosință
nețesute, în formă de ceașcă, care
Protective face masks
sunt atașate la urechi cu benzi de
GRAM KN95 (5 layers, 1 pc.) cauciuc. Marcarea pe mască: Mască
gram Minkang 9001-KN95, FFP2 Nr. D,
EN 149:2001+A1 2009, CE.

Biosis Healing Protective
Mask

Mască semi-față de filtrare
respiratorie de protecție albă, cu
numele de marcă, standardul EN, FFP2
și marcajul NR imprimat pe.

RESPIRADOR FFP2 NR

Semimască albă cu cinci straturi de
protecție

Măști albe cu etichetă „TEX-TECH FFP2
FFP2 respiratory mask high
Premium”. Numărul 1040 apare lângă
filtration efficiency
marcajul CE de pe măști.
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2021

INFO/00161/21

Estonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Disposable anti particle
respirator

Mască pliabilă neagră cu orificiu de
ventilație alb. Produs vândut online.

109

2021

A12/01530/21

Germania

Republica Populară Chineză

Necunoscut

KN95 Face Mask

Filtrare respiratorie de protecție
mască albă semi-față, fără marcaje.

110

2021

INFO/00162/21

Estonia

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Particle mask

Mască albă pliabilă cu curele pentru
urechi și fără supapă.

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 75 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004504

mezorizon

Produsul poartă marcajul CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității relevant. Prin
urmare, nu s-a dovedit că produsul îndeplinește
cerințele de sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este
combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil ca
acesta să nu protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004512

Gram

Minkang 9001-KN95 Mask

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 28 %) și
capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: până la 64 %). În consecință,
produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu alte
măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004516

BH-YEG-15.5x10.5

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 83 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță și o cantitate excesivă de particule
sau microorganisme ar putea trece prin mască, crescând
riscul de infecție; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004529

BTRFFP2

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 62 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004614

FFP2 Premium

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 83 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător. În plus, rezistența
fizică a materialului de filtrare este prea mare (valorile
măsurate ale rezistenței la expirație: până la 3,8 mbar).
În consecință, poate împiedica expirația unei cantități
suficiente de aer, provocând dificultăți de respirație.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004669

Produsul poartă marcajul CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității relevant. Prin
urmare, nu s-a dovedit că produsul îndeplinește
cerințele de sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este
combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil ca
acesta să nu protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004674

Yiwu Ori-Power
Medtech

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 27 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004675

Wanbang

Produsul poartă marcajul CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității relevant. Prin
urmare, nu s-a dovedit că produsul îndeplinește
cerințele de sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este
combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil ca
acesta să nu protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004707

Masvan

Biosis Healing

BTL

TEX-TECH

KND-003

KN95
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A12/01636/21

A12/01553/21

A12/01596/21

A12/01597/21

A12/01598/21

Estonia

Italia

Polonia

Germania

Germania

Germania

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Necunoscut

Masca filtrului de particule.

Necunoscut

Dust Mask
Partikelfiltrierende
Halbmaske FFP2

5 măști de protecție respiratorie
neagră, cu mențiunile FFP2 și un
marcaj CE imprimat pe partea laterală.

Protective Mask KN95

20-pachet de măști de filtru de
particule marcate atât cu FFP2, cât și
cu KN95 și cu marcajul CE imprimat pe
partea laterală.

KN 95 Mask Dr+9020 KN95

Măști de protecție respiratorie albă.
Produs vândut online, în special prin
intermediul eBay.

Necunoscut

Necunoscut

A12/01758/21

Germania

Egipt

Da

118

2021

A12/01633/21

Belgia

Republica Populară Chineză

Da
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A12/01751/21

A12/01831/21

Belgia

Germania

Republica Populară Chineză

Turcia

Mască protectoare de filtrare
respiratorie semi-față cu marcajul CE
imprimat pe.

Disposable 3-Layer Mask

2021

2021

Disposable Face Mask

Necunoscut
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119

KN95 Ultra low respiratory
resistance folding mask

Mască albă pliabilă cu curele pentru
urechi și fără supapă, piață numai cu
YZX.

Da

Nu

Mască semifață de filtrare respiratorie
Filtering Half Mask Folded de protecție albă, marcată cu FFP2 și
Cup Style
cu marcajul CE imprimat pe partea
laterală.

KN95 Protective mask

FFP2 Mondmaskers
Masques pour la Bouche

Măști cu filtru de particule marcate
atât cu FFP2, cât și cu KN95, precum și
cu marcajul CE imprimat pe lateral.

Produsul poartă marcajul CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității relevant. Prin
urmare, nu s-a dovedit că produsul îndeplinește
cerințele de sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este
combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil ca
acesta să nu protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004708

Produsul poartă marcajul CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu a fost testată de un organism european
competent de evaluare a conformității relevant.
Inspecția vizuală a produsului arată că compoziția,
2020DFM LIP, Type Adult GZ1
structura și forma sa materială sunt inadecvate. Prin
urmare, nu s-a dovedit că produsul îndeplinește
cerințele de sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este
combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil ca
acesta să nu protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004736

EPM003

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 51 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță și o cantitate excesivă de particule
sau microorganisme ar putea trece prin mască, crescând
riscul de infecție; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004737

FFP2 Dust Mask

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 81 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004741

ZX-168

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 61 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004754

Dr+9020

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 45 %), iar masca
nu se adaptează în mod corespunzător la față. În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004759

Pharmaplast

FC-F2E, FC-F2H

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 40 %). În plus,
punctele de sudură pot rupe în afară generând găuri în
mască, iar curelele pentru urechi se pot rupe cu
ușurință. În consecință, produsul nu îndeplinește
cerințele de sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este
combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil ca
acesta să nu protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004786

UEACON

9501

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 57 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004829

LK-008

Retenția de particule/filtru a materialului (valorile
măsurate: până la 92 %) și capacitatea totală de filtrare
a măștii (valori medii măsurate: până la 86 %) sunt
insuficiente. În consecință, produsul nu îndeplinește
cerințele de sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este
combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil ca
acesta să nu protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004833

FFP2 Kindermaske

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 25 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004847

YZX - Protective mask

GAOZHEN

ZSYONGLAI

Masca filtrului de particule

Magis Pharma

Mască față filtru de particule (FFP2)
pentru copii. Produsul este vândut
online.

BioGram
(widerrechtliche
Verwendung des
Markenzeichens)

YZX-1066
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A12/01762/21

A12/01835/21

A12/01757/21

A12/01808/21

A12/01838/21

A12/01794/21

A12/01858/21

Germania

Belgia

Belgia

Ungaria

Belgia

Belgia

Germania

Republica Populară Chineză

Turcia

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Republica Populară Chineză

Necunoscut

Da

Da

Necunoscut

Da

Da

Necunoscut

3231 FFP3 NR D KN95

Filtrierende
atemschutzmaske FFP2 NR

KN95 MASK

Marcarea produsului: 3231 FFP3 NR D
KN95 (Notă: KN95 este marcat)
EN149:2009 CE0086 Certificat calificat
produs: Denumirea produsului: KN95
Mască de protecție de unică folosință
(Non-Medical) lot nr.: YF20210301
Data producției: 2021.03.01 Validitate:
2 ani

Masca filtrului de particule albe,
marcată cu FFP2 și cu marcajul CE pe
partea laterală.

EN MED+

Masca filtrului de particule.

Mască semi-față de filtrare
respiratorie de protecție albă, cu benzi
KN95 Disposable Protective
elastice pentru urechi și benzi pentru
Mask
nas, marcată cu „KN95”. Produsul a
fost vândut online.

GH-LT001

3231

Utilizatorul își asumă un efect protector pe baza
etichetării (FFP3 și CE). Retenția de particule/filtru a
materialului este insuficientă (valori măsurate: până la
99 % minus 20 %. În consecință, produsul nu
îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță; astfel,
chiar dacă este combinat cu alte măsuri recomandate,
este posibil ca acesta să nu protejeze în mod
corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004901

712000000

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 45 %). În plus,
punctele de sudură pot rupe în afară generând găuri în
mască, iar curelele pentru urechi se pot rupe cu
ușurință. În consecință, produsul nu îndeplinește
cerințele de sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este
combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil ca
acesta să nu protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004913

KN95 / PM2.5

Siguranța produsului nu poate fi demonstrată din cauza
absenței unor dovezi importante din documentația
tehnică. În plus, ambalajul conținea diferite tipuri de
măști. Din cauza acestor deficiențe, produsul nu
îndeplinește cerințele și, prin urmare, chiar dacă este
combinat cu alte măsuri recomandate, este posibil să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004949

Letian

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă
(valori medii măsurate: până la 64 %). În consecință,
produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu alte
măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004954

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10004957

KN 95 Particulate
Respirator

Masca filtrului de particule albe.

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 45 %). În
consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de
sănătate și siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu
alte măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

Kids Mask Kadi-001

Masca filtrului de particule negre,
promovată „pentru copii”, marcată cu
FFP2 și cu marcajul CE imprimat pe
partea laterală.

Kadi-001

Produsul poartă marcajul CE, dar capacitatea sa de
filtrare nu poate fi testată de un organism european
competent de evaluare a conformității din cauza
dimensiunii sale reduse. Prin urmare, nu s-a dovedit că
produsul îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță;
astfel, chiar dacă este combinat cu alte măsuri
recomandate, este posibil ca acesta să nu protejeze în
mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10005009

Self-suction filter KN95
Respiratory Protective Face
Mask

Masca filtrului de particule albe.
Produs vândut online, în special prin
intermediul eBay sub numărul de
articol 264715766751.

K1

Retenția de particule/filtru a materialului este
insuficientă (valori măsurate: până la 51 %), iar masca
poate să nu se potrivească corect feței. În plus, produsul
poate diferi de la un ambalaj la altul. În consecință,
produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și
siguranță; astfel, chiar dacă este combinat cu alte
măsuri recomandate, este posibil ca acesta să nu
protejeze în mod corespunzător.

https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport/alertDetail/10005084

Mundosalud

Sunjoy

