Máscaras de
Proteção Social
Laváveis e Reutilizáveis (Nível 3 - Adulto)

No contexto da pandemia Covid-19,
de forma a responder à crescente
procura de máscaras de proteção individual,
e para que as máscaras cirúrgicas e
respiradores FFP/N95 estejam disponíveis
para os profissionais de saúde e pessoas
infetadas, a LA Mask dispõe de máscaras
de uso social ou comunitárias, nível 3. Não
constituem um dispositivo médico.

Características do produto

Ref. Mascaras PES/CO

• Tecido polyester (50%) e algodão (50%)
nas camadas externa e interna
• Membrana de tecido anti-bacteriano
e anti-fúngico em algodão (70%) e
polyester (30%) na camada intermédia
• Elástico para suporte auricular
• Adaptador de nariz
• Lavável à máquina a 60˚ ≈ 5 vezes

Finalidade do produto
As LA Mask ajudam na contenção de gotículas expelidas pelo
usuário, reduzindo assim a probabilidade de transmissão
comunitária. Podem ser utilizadas no quotidiano e em ambientes de
trabalho comunitários controlados. O seu uso não substitui a
necessidade de isolamento social e o cumprimento de todas as
regras de etiqueta respiratória, higiene e segurança recomendadas
pelas entidades competentes, como a Direção Geral da Saúde*.

Modo de Aplicação e Utilização
1. Efetue uma boa higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base
de álcool, antes de colocar a máscara;
2. Identifique a camada externa e a camada interna da máscara, o local de inserção dos
elásticos indica a camada interna, que deve ficar em contacto com o seu rosto;
3. Segure nos elásticos e coloque a máscara;
4. Certifique-se que a extremidade rígida da máscara está ajustada ao nariz. A máscara
deve cobrir a boca, o nariz e o queixo.
5. Certifique-se, após colocada a máscara, que existem o mínimo de espaços entre o rosto
e a máscara;

6. Não deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve
imediatamente higienizar as mãos;
7. A máscara deve ser substituída por uma nova se estiver húmida e usada até ao máximo
de 4 horas. Depois de retirada, preservar em saco plástico fechado enquanto aguarda a
lavagem;
8. Proceder à sua lavagem após cada utilização num ciclo completo de, no mínimo, 30 min.
a 60 graus, deixar secar bem e preservar num local seco e resguardado de potencial
contaminação;
9. A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da
máscara), segurando nos elásticos;

Precauções
Produto comercializado em packs de 5 unidades ou de forma unitária,
envolvidos por uma embalagem que pode provocar asfixia.
Não aconselhável para pessoas mais vulneráveis ou grupos de risco!

Contactos
mail@location.com.pt
lamask.lamask
La Mask

Encomendas: *Recomendações:

