Máscara Social Descartável
Modelo B - TNT 2
Nível 3 (População em geral)

TORVES, LDA
LARGO DO CALVÁRIO Nº 10
6200-734 TORTOSENDO

Composição da máscara
Duas camadas de TNT polipropileno branco 60grs (com selo COVID19 Aprovado 6434A/2020 CITEVE)
Cumpre os requisitos relativos à respirabilidade e capacidade de
filtração de partículas para máscaras utilizadas no contexto do
COVID-19, comprovado com Declaração de Conformidade através do
"Relatório CITEVE nº 6434B/2020"
Uso único.
Marca Comercial ou código/Ref.ª: Modelo B - TNT 2
Nº lote / Mês / Ano de Fabrico: Ver embalagem

Instruções de utilização

Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização
recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para controlo da COVID-19.
Para mais informação, consultar https://covid19.min-saude.pt
A máscara descartável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso
correto da máscara:
a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a
máscara;
b) Colocação da máscara descartável com a face interna virado para a cara, e a face externa virado 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) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida;
f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;
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 descartada para um contentor de resíduos adequado;
i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.

Pictograma exemplificativo de colocação de máscara

Pictograma exemplificativo da retirada de máscara

Identificação de direito e avesso

Na face interna da mascara
estão aplicados os elásticos

Este dispositivo não é um dispositivo médico.
Não cumpre o regulamento das máscaras
cirúrgicas (regulamento UE/2017/745) nem dos
equipamentos de proteção individual
(regulamento UE/2016/425);Se acidentalmente
molhar a máscara deve trocá-la por outra bem
seca logo que possível.

