Abril2020
Máscaras Filtrantes do tipo Social

Características da Máscara








Fabricada com Meltblown
Fabricadas para (criança/adulto)
Instruções Próprias para utilização
Tipo reutilizável por lavagem
Não permeável á passagem de água
Capacidade de retenção >90%
Fabricada de acordo com as normas em vigor

Categoria das Máscaras
Nível 2 : Destinadas a profissionais expostos ao contacto com o elevada população.
Nível 3 : Destinadas á sua utilização diária em espaços interiores com múltiplas pessoas.
1.

2.

Estas máscaras devem ser utilizadas como complemento das medidas de proteção e
higienização recomendadas pelos organismos competentes, assim como o cumprimento das
regras do distanciamento social. Para mais informações consultar http;//covid19.min-saude.pt.
A Máscara deve ter um manuseamento correto em conformidade com as orientações da DGS.
 Higienização das mãos antes de colocar a máscara.
 Colocar a máscara corretamente, parte exterior para fora e a interior virada para a
face.
 Ter a certeza que a máscara está ajustada á cara cobrindo o nariz e a boca.
 Não tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização. Caso aconteça higienizar de
imediato as mãos.
 É recomendado a utilização máxima diária por cada máscara de 4 horas. Ou assim que
se encontre húmida
 A Máscara retirada deve ser lavada antes de reutilizada.
 Se acidentalmente a máscara ficar molhada esta deve ser trocada por outra seca.
 A Máscara substituída só deve voltar a ser utilizada depois de lavada.
 A remoção da máscara deve ser realizada a partir da parte de trás.
 Não se deve tocar na parte da frente da máscara, utilizado para isso os elásticos.
 A máscara deve ser guardada numa embalagem fechada individualmente até á sua
lavagem.
 As mãos devem ser de novo higienizadas após o manuseamento da máscara.
 A máscara deve ser lavada inicialmente antes do seu uso inicial.
 Estas máscaras podem ser lavadas entre 5 e 10 vezes
 Temperatura máxima de lavagem 40 - 60º
 As máscaras NÃO devem ser passadas a ferro.
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