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Máscara Comunitária Reutilizável

Nível
3

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

Nota Importante: 
As máscaras têxteis de nível 3, não se enquadram como dispositivos 
médicos ou como  equipamentos de proteção individual

Fabricante: Abraços Épicos 
Referência: RWUZA60
Composição: 100% algodão (2 camadas ref.: 3684/2)
Tamanho: Adulto

Frente

Verso

Vista de perfil

Clipe nasal

Limitações ao uso:

∞ Este dispositivo não é um dispositivo médico.
∞ A máscara deve ser usada bem seca depois de lavada.
∞ A máscara só pode ser usada por outra pessoa após lavagem.
∞ Se molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca.
∞ A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada.
∞ Ao fim da utilização diária recomendada a máscara deve ser lavada 
antes de ser reutilizada.

Instruções de uso:

∞ A etiqueta (assinalada na imagem) indica o lado 
exterior da máscara. Usar a máscara com a etiqueta para 
o lado exterior.
∞ Antes de cada lavagem, retire o clipe nasal.
∞ A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização.
∞ A proteção da máscara só é garantida se respeitar as 
instruções de limpeza e conservação indicadas.
∞ A máscara dever ser guardada em ambiente seco e 
resguardadas de potencial contaminação.
∞ 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 nas “instruções de 
lavagem” e após lavagem deve ser descartada como 
resíduo têxtil não perigoso.
∞ No caso de não lavar a máscara deverá descartar como 
resíduo biológico.  



Exemplificativo de colocação da máscara 

Exemplificativo de remoção da máscara 

A) Higienização das mãos, com água e sabão ou 
com uma solução à base de alcoól, antes de 
colocar;
B) Colocação da máscara com a face interna virada 
para a cara, e a face externa virada para fora;
C) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao 
nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a 
máscara, certificando que não existem espaços 
entre o rosto e a máscara;
D) Não se deve tocar na máscara enquanto esta 
estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser 
feita imediatamente higienização das mãos; 

E) Recomenda-se a utilização de cada máscara 
por um período máximo de 4 horas por dia, 
devendo a máscara ser substituída por uma nova 
no final desse período ou assim que se encontre 
húmida; A máscara retirada deve ser lavada antes 
de ser reutilizada;  
F) Se acidentalmente molhar a máscara deve 
trocá-la por outra bem seca logo que possível; A 
máscara molhada deve ser lavada antes de ser 
reutilizada; 
G) A remoção da máscara deve ser feita a partir da 
parte de trás (não tocando na frente da máscara), 
segurando nos atilhos ou elásticos;  
H) A máscara deve ser colocada individualizada 
num saco plástico fechado, até ser colocada na 
máquina de lavar;
Deve ser feita nova higienização das mãos, no 
final da utilização e manuseamento da máscara.
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Conservação e limpeza

25
Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o 
desempenho de proteção da máscara: 25 Lavagens

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal a 60°C (lavagem tipo doméstica  6N, segundo 
NP  EN ISO 6330:2012) 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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Proibida Limpeza 

a seco
Permitida a passagem
a ferro a temperatura 

100º

Proibida secagem 
em tambor

Proibida o uso de 
hipoclorito

Permitida a lavagem
a temperatura de 

60º

Conformidade Verificada através do relatório nº EQUI493/20 


