
 
 
 
 

Ficha técnica 
Máscara Descartável 
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CATEGORIA DA MÁSCARA:  
Nível 2, de uso único, destinada à utilização por indivíduos no contexto da sua atividade 
profissional, ou nas saídas autorizadas em contexto de confinamento, nomeadamente em 
espaços interiores com múltiplas pessoas. 
 
 
INSTRUÇÕES DE USO: 
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 
Recomenda-se o cumprimento da Orientação da DGS (nº 019/2020 de 03/04/2020) 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 com a face interna de cor branca virada para a cara, e a face externa 
de cor azul virada para fora; 
c) Ajuste da máscara, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que 
não existem espaços entre o rosto e a máscara; 
d) Não deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve 
ser feita imediatamente uma higienização das mãos; 
e) Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, 
devendo a máscara ser substituída por outra nova no final desse período ou assim que se 
encontre húmida. A máscara retirada deve ser nos depósitos de lixo comum; 
f) Se acidentalmente molhar a máscara, deverá trocá-la por outra nova; 

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da 
máscara), segurando nos elásticos; 
h) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da 
máscara. 
 
 
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO: 
• A proteção da máscara só é garantida se respeitar a conservação indicada: 
 -Armazenar em local seco com humidade inferior a 60%; 
 -A temperatura deverá ser entre os 10°C e 40°C. 
 
 
VIDA ÚTIL: 
A máscara é de uso único. Não reutilize este dispositivo. 
 
LIMITAÇÕES AO USO: 
Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras 
cirúrgicas (regulamento UE/2017/745). 
 
COLOCAÇÃO E RETIRADA DA MÁSCARA: 
 

  
 

COMPOSIÇÃO: 
Polipropileno 
Duas camadas de tecido TNT de 25g/m2 
Uma camada filtrante de TNT de 25g/m2 
Medidas: 
Comprimento: 17,5cm 
Altura: 9,5cm 
Processo fabrico: Automático 
Corte automático. 
Confeção: Termo soldagem. 
Clipe metálico na parte superior. 
Elástico com 3mm para prender às orelhas. 
 
FABRICANTE:  
TAGI, LDA 
Estrada N.366 
2050-145 Aveiras de Cima 

 
Tamanho: Único (adulto) 

 

 


