proteção

proteção

modelagem anatômica
toque macio

kit 001
DUPLA CAMADA
sem costura

0001 branco

kit 0008
0008 preto

ENCARTE +
EMBALAGEM PVC

DUPLA CAMADA
SEM COSTURA

W06103 KIT 3X1 MÁSCARA FACIAL SEM COSTURA
composição: 98% poliamida, 02% elastano.

proteção

modelagem anatômica
toque macio

DUPLA CAMADA
sem costura

kit 001
0gj8 azul kein
0x01 azul marinho
0jg4 vinhedo

ENCARTE +
EMBALAGEM PVC

DUPLA CAMADA
SEM COSTURA

W06110 KIT 3X1 MÁSCARA FACIAL infantil SEM COSTURA
composição: 98% poliamida, 02% elastano.

como usar sua máscara facial?
COMO COLOCAR A MÁSCARA
A máscara é individual e não deve ser
compartilhada com ninguém, nem entre familiares.
Antes de colocar a máscara, lave bem as mãos
com água e sabão, secando-as bem, para então
colocar a máscara com cuidado, cobrindo a
boca e o nariz e acomodando-a com segurança
para minimizar os espaços entre o rosto e a
máscara.

COMO RETIRAR A MÁSCARA
PASSO 1 - ANTES DE retirar a máscara lave as mãos
com água e sabão, secando-as bem.
PASSO 2 - Remova a máscara pegando pela tira
lateral, evitando tocar na parte da frente.
PASSO 3 - Coloque a máscara usada em um saco
plástico e GUARDE, assim que possível realizar A
lavagem. NÃO REUTILIZE A MÁSCARA USADA.
PASSO 4 - Lave novamente as mãos com água e
sabão por no mínimo 20 segundos.

LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DA MÁSCARA
Passo 1 - lave as máscaras usadas com uma
solução de água potável e água sanitária
comercial (2,0 a 2,5%) na proporção de 1 parte de
água sanitária para 50 partes de água potável
(Exemplo: 20 ml de água sanitária para 1 litro de
água), deixe-as de molho por 30 minutos. Após
o tempo de imersão, realize o enxague em ÁGUA
corrente.

Passo 2 - Deixe secar à sombra.
Passo 3 - Depois de seca, coloque-a em um SACO PLÁSTICO OU
recipiente limpo, para que não haja contaminação até o uso.

Lembre-se que a máscara deve estar bem seca para sua
reutilização.
Importante:

-Trocar a máscara sempre que apresentar sujidade ou
umidade.
- Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de
deteriorização ou funcionalidade comprometida.
- O uso contínuo de altas concentrações de ÁGUA SANITÁRIA
durante a lavagem pode amarelar o produto, porém suas
funções permanecem inalteradas.
-A utilização da máscara é apenas mais uma medida
de proteção, não devem ser negligenciadas as outras
ORIENTAÇÕES DO Ministério da Saúde E DA OMS.

