CATALÀ

Mascareta sanitària
de teixit de tres capes

QUAN UTILITZAR-LA
•

Com a precaució estàndard, barrera. En cap cas l’ús de la mascareta sanitària
substitueix les principals mesures higièniques, com són el rentat de mans freqüent
o tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del colze o amb mocadors d’un sol ús
en cas de tossir o estornudar, ni les mesures de distanciament social.

•

Per mantenir l’asèpsia. Dissenyada per impedir que els agents infecciosos presents
al tracte respiratori es contagiïn a d’altres persones.

PASSOS A SEGUIR
1. Abans del seu ús o manipulació cal desinfectar les mans amb una solució hidroalcohòlica
durant 30 segons, o rentar les mans amb aigua i sabó durant 50 segons.
2. Agafar la mascareta per la part central, sense tocar la capa interior.
3. Fixar la mascareta al nas ajustant la peça nasal amb una lleu pressió. No s’ha de retirar
per parlar, tossir, etc...
4. Col·locar les gomes al darrera de les orelles.
5. Ajustar la mascareta entre la barbeta i el nas, assegurant que no hi ha espais lliures
entre la cara i la mascareta.
6. Cal tenir cura del seu ús. Després de ser utilitzada, si està en bones condicions (no
humitejada o amb pèrdua de consistència) doblegar la mascareta amb la part externa cap
a l’interior i guardar-la en un recipient tancat. Quan ja no es pugui tornar a utilitzar, doblegar
la mascareta amb la part externa cap a l’interior i dipositar-la en un recipient tancat per al
seu rebuig.
7. Després de retirar la mascareta desinfectar les mans amb una solució hidroalcohòlica
durant 30 segons, o rentar les mans amb aigua i sabó durant 50 segons.

CARACTERÍSTIQUES
Amb elevada capacitat de filtració. Protegeix de partícules en suspensió. Amb peça nasal
i cintes elàstiques de polièster i cotó per a la subjecció a les orelles. Compleix amb els
requeriments de la Normativa Europea EN 14683 sobre mascaretes sanitàries - Tipus II.

Pren les mesures necessàries per protegir-te a tu i a tots.

