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Instruções de uso
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.
A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem 
instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a 
Orientação da DGS n.º 019/2020, de 03/04/2020:

/PUB�*NQPSUBOUF��
"T�NÈTDBSBT�UÐYUFJT�EF�OÓWFM���F�OÓWFM���OÍP�TÍP�FORVBESBEBT�DPNP�
EJTQPTJUJWPT�NÏEJDPT�PV�DPNP�FRVJQBNFOUPT�EF�QSPUFÎÍP�JOEJWJEVBM�

B
�)JHJFOJ[BÎÍP�EBT�NÍPT�DPN�ÈHVB�F�TBCÍP�PV�DPN�VNB�TPMVÎÍP�Ë�CBTF�EF�ÈMDPPM�BOUFT�EF�
DPMPDBS�B�NÈTDBSB�

C
�$PMPDBÎÍP�EB�NÈTDBSB�DPN�B�GBDF�JOUFSOB�WJSBEB�QBSB�B�DBSB�F�B�GBDF�FYUFSOB�WJSBEB�QBSB�GPSB�
D
�"KVTUF�EB�FYUSFNJEBEF�SÓHJEB�EB�NÈTDBSB�BP�OBSJ[�DPCSJOEP�B�CPDB�P�OBSJ[�F�P�RVFJYP�DPN�B�

NÈTDBSB�DFSUJmDBOEP�RVF�OÍP�FYJTUFN�FTQBÎPT�FOUSF�P�SPTUP�F�B�NÈTDBSB�
E
�/ÍP�TF�EFWF�UPDBS�OB�NÈTDBSB�FORVBOUP�FTUB�FTUJWFS�FN�VUJMJ[BÎÍP��DBTP�UBM�BDPOUFÎB�EFWF�TFS�

GFJUB�JNFEJBUBNFOUF�IJHJFOJ[BÎÍP�EBT�NÍPT�
F
�3FDPNFOEB�TF�VNB�VUJMJ[BÎÍP�EF�DBEB�NÈTDBSB�QPS�VN�QFSÓPEP�NÈYJNP�EF��I�QPS�EJB�EFWFOEP�B�

NÈTDBSB�TFS�TVCTUJUVÓEB�QPS�VNB�OPWB�OP�mOBM�EFTTF�QFSÓPEP�PV�BTTJN�RVF�TF�FODPOUSF�IÞNJEB��
"�NÈTDBSB�SFUJSBEB�EFWF�TFS�MBWBEB�BOUFT�EF�TFS�SFVUJMJ[BEB�

G
�4F�BDJEFOUBMNFOUF�NPMIBS�B�NÈTDBSB�EFWF�USPDÈ�MB�QPS�PVUSB�CFN�TFDB�MPHP�RVF�QPTTÓWFM��"�
NÈTDBSB�NPMIBEB�EFWF�TFS�MBWBEB�BOUFT�EF�TFS�SFVUJMJ[BEB�

H
�"�SFNPÎÍP�EB�NÈTDBSB�EFWF�TFS�GFJUB�B�QBSUJS�EB�QBSUF�EF�USÈT�	OÍP�UPDBOEP�OB�GSFOUF�EB�
NÈTDBSB
�TFHVSBOEP�OPT�BUJMIPT�PV�FMÈTUJDPT�

XXX�OBK�TUPSF�QU

Folheto informativo
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Máscaras têxteis destinadas à utilização por 
indivíduos no contexto da sua atividade 
profissional ou nas saídas autorizadas em 
períodos de confinamento, nomeadamente 
em espaços interiores com múltiplas 
pessoas.

Máscara Comunitária Reutilizável

Confecção Carnel Lda - NAJ3
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Conservação e limpeza

Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de 
proteção da máscara:/�

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, 
completo, a 60°C com detergente, após cada utilização. O utilizador terá que 
garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.
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A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização, devendo cumprir o 
número de ciclos de lavagem indicados pelo fabricante.
A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e 
conservação que se seguem.
A máscara deverá ser guardada em ambiente seco e resguardada de potencial 
contaminação (inicialmente ou após lavagem).
A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso.
Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.
No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara nas condições 
definidas no ponto “conservação e limpeza” e após lavagem deve ser 
descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a 
máscara deverá descartar como resíduo biológico.
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Permitida a lavagem 
a temperatura de 60ºC

Proibido o uso 
de hipoclorito

Proibida  a secagem 
em tambor

Permitida a passagem 
a ferro a temperatura 

de 110ºC

Proibida a limpeza 
a secoConformidade verificada atrav sé  do relatório  do "CITEVE nº16751C/202060

Retirar a palheta de aperto nasal antes das lavagens.




