Âmbito COVID-19 - Folheto Informativo
Máscara comunitária reutilizável

Nível
2

Nome do fabricante: Mba – Marketing e Brindes,
Endereço: Rua Vilar do Senhor, Nº 493

Lda

marketing
e brindes, lda.

www.nobrinde.com | www.marketing.pt
info@gmail.com / 351 229982500

4455-213 Lavra-Matosinhos
Marca comercial / Código/Refª.: NOBRINDE / PTM100
Nº de lote I mês/ano de fabrico: AGOSTO / 2020
Composição e cor: 3 camadas de tecido:
Camada 1: 100% poliéster.
Camada 2: TNT (filtro).
Camada 3: 100% poliéster
Quadricromia, impressão total
Identificação do tamanho (criança/adulto): Adulto

Frente

FABRICO EXCEPCIONAL – COVID19 – MÁSCARA COMUNITÁRIA NÍVEL 2 Máscara
destinada à utilização por profissionais que, não sendo de saúde, estão expostos ao
contacto com um elevado número de indivíduos, de acordo com as Especificações
Técnicas de Máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID-19 da República
Portuguesa, SNS, DGS, INFARMED, ASAE, IPQ. 14-04-2020.

DESCRIÇÃO:
Máscara de três camadas, reutilizável, com filtração ≥ 90% e respirabilidade (1);
Com elástico de fixação nas orelhas;
Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho da máscara: 100.

≥ 90 %
Filtração
Nível 2

Reutilizável

Elásticos

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO E DE USO:

Antes da primeira utilização a máscara deverá ser lavada seguindo as instruções de limpeza e conservação constantes deste folheto.
Antes de tocar na máscara, higienizar bem as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool;
Verificar se a máscara possui algum defeito;
Identificar a parte de cima da máscara e qual o lado interno e externo da máscara;
Alinhar a posição da máscara no rosto, segurando-a pelos elásticos;
Colocar a máscara no rosto com o lado interno virado para o rosto, e o lado externo virado para fora;
Ajustar os elásticos às orelhas, garantindo que a máscara fica bem fixa sem magoar;
Ajustar a altura da máscara, garantido que cobre bem o nariz, a boca e o queixo;
Confirmar que não existem espaços abertos entre o rosto e a máscara. Para isso inspire e expire repetidamente e cubra a frente da máscara
com as duas mãos. Se existirem fugas ou entradas de ar ao redor do nariz reajuste o clipe nasal e repita. Se existirem fugas ou entradas
de ar pelos lados ou queixo ajuste os elásticos ou atilhos e repita. Ajustar até sentir a máscara confortável e confirmar que não há fugas;
10. Depois de ajustar a máscara não deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização, caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente
a higienização das mãos com água e sabão ou com uma solução à base de álcool;
11. Recomenda-se a utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo ser substituída por uma lavada e seca no final
desse período, ou antes desse período se estiver húmida. A máscara deve ser substituída sempre que se encontre húmida. Se
acidentalmente molhar a máscara substitua-a por uma lavada. A máscara não pode ser colocada à volta do pescoço ou na testa enquanto
aguarda para ser utilizada ou reutilizada. A máscara utilizada tem de ser lavada antes de ser reutilizada.
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2.
3.
4.
5.
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COMO RETIRAR A MÁSCARA:

1.
2.
3.
4.
5.

No caso de usar luvas, retirar as luvas, e higienizar as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool;
Não tocar na parte da frente da máscara;
Retirar a máscara de trás para a frente tocando apenas nos elásticos. Não tocar na parte da frente da máscara;
A máscara deve ser colocada individualmente num saco plástico fechado até ao momento da sua lavagem;
Higienizar as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool e limpar o exterior do saco plástico com solução alcoólica,
álcool ou desinfetante;
6. Proceder ao ciclo de lavagem de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante. A função da máscara só é garantida se respeitar o
número máximo de ciclos de lavagem recomendado e as instruções de limpeza e conservação que se seguem.
7. Após atingir o número máximo de ciclos de lavagem recomendado a máscara deverá ser substituída por uma nova. A máscara usada deve
de ser lavada antes de ser descartada como resíduo não perigoso. Caso não lave a máscara deverá descartá-la dentro do saco plástico
fechado como resíduo perigoso/biológico ou se não for possível num caixote para lixo contendo um saco plástico, tampa e pedal.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:
!

Atenção: Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho da máscara:100ciclos. O desempenho da máscara requer
respeitar todas as instruções de limpeza e conservação indicadas;
As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal completo (molhar, lavar, enxaguar), de pelo menos 30 minutos a
60ºC com o detergente habitual. Não deverá ser aplicado amaciador. As máscaras devem secar protegidas de contaminação;
As máscaras secas devem ser guardadas em ambiente seco e resguardadas de potencial contaminação. O utilizador terá de garantir que a
máscara se encontra bem seca, antes de a usar. A máscara deverá ser descartada no caso de apresentar sinais de desgaste ou dano.

Símbolos de limpeza - COVID -19 (de acordo com o Decreto- lei 257/2012 e com a Associação Internacional para a Etiquetagem de Conservação de
Têxteis, GINETEX, norma ISO 3758:2012).
100% Algodão (CO)
60°

Temperatura de lavagem à máquina a 60ºC (ciclo de lavagem completo)
Não permite limpeza a seco
Permitida a passagem a ferro a temperatura de 110ºC;
Não usar detergente à base de cloro;
Não secar na máquina.

TNT Poliéster (PES)
60°

Temperatura de lavagem à máquina a 60ºC (ciclo de lavagem completo)
Não permite limpeza a seco
Proibido engomar;
Não usar detergente à base de cloro;
Permitido secar à máquina a baixas temperaturas.

TNT Polipropileno (PP)
60° Temperatura de lavagem à máquina a 60ºC (ciclo de lavagem completo)

Não permite limpeza a seco
Proibido engomar;
Não usar detergente à base de cloro;
Não secar na máquina.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:
As máscaras de nível 2, não são dispositivos médicos. Não cumprem a legislação aplicável a máscaras cirúrgicas (Regulamento EU/2017/745)
ou a equipamentos de proteção individual (Regulamento EU/2016/425).
A máscara só pode ser utilizada após lavagem segundo as instruções do fabricante e depois de bem seca. A humidade diminui a proteção da
máscara. No final da utilização diária recomendada, ou sempre que estiver húmida, a máscara deve ser retirada. A máscara deve ser lavada
antes de ser reutilizada.
Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento
social, fundamentais para o controlo da COVID-19. Para mais informação consultar https://covid19.min-saude.pt
Para ser eficaz, esta máscara reutilizável deverá ser manuseada e utilizada de forma correta, seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde
(DGS), nomeadamente a Orientação da DGS n.º 019/2020, de 03/04/2020.
(1) Conformidade verificada através do Boletim de Análise nº BA – 4224/2020 CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal

