No s’han d’utilitzar productes que puguin degradar o malmetre els materials i que disminueixin
la seva capacitat protectora.
Recomanem que la mascareta s’assequi completament just després d’haver-la rentat.
No assecar o higienitzar a un forn microones.
Durant l’assecat i l’emmagatzematge posterior,
cal evitar els ambients en què la mascareta
pogués tornar a contaminar-se. Després de cada
cicle de rentat, cal realitzar una inspecció visual
(amb guants de protecció o amb les mans netes).
En cas de detectar algun dany a la mascareta
(menor ajust, deformació, desgast, etc.), caldrà
rebutjar-la.

Eliminació de la mascareta
• Per reduir els riscos de l’ús d’aquestes màscares
cal advertir que un cop sobrepassat el nombre
màxim de rentats, s’ha de rebutjar.
• Procediment per a rebutjar la mascareta:
Les mascaretes s’han de rebutjar en un contenidor amb bossa de plàstic (preferiblement
amb tapa i control no manual. Recomanem
utilitzar doble bossa per a preservar el contingut
de la primera bossa en cas de esquinçament de
la bossa exterior.
• Especificació UNE 0065: 2020-20 –
Les mascaretes utilitzades també es poden
rebutjar en contenidors per a deixalles biològiques.
• Durada d’ús màxim continuat:
Per qüestions de comoditat i d’higiene, es
recomana no fer servir la mascareta per un

temps superior a 4 hores. En cas que s’humitegi
o que es deteriori per l’ús, es recomana substituir-la per una altra.
• Durant el període d’ús, la mascareta només es
pot retirar d’acord amb les instruccions de retirada de mascareta.
• La mascareta s’ha de rentar cada vegada que
s’embruti, s’humitegi o no es pugui posar
correctament sobre la cara.
• No s’ha d’utilitzar la mascareta si està bruta
o humida.
• En el cas que s’hagi d’emmagatzemar temporalment cal evitar el contacte amb qualsevol
superfície.
• Tampoc s’ha de col·locar en posició d’espera
al front o sota de la barbeta durant i després de
l’ús.

Característiques i recomanacions d’ús
Dissenyades i confeccionades al barri del Raval de
Barcelona per persones en situació de vulnerabilitat,
les mascaretes de tela reutilitzables Ecotó s’atenen
a la Norma UNE 0065 que regula la confecció de
màscares higièniques reutilitzables.
.........

Característiques:
• Teixit interior (filtre): 1 capa de microfibra 100%
polièster hidrofugat antibacterià lliure de tòxics.
• Teixit exterior: 1 capa de cotó 100%, amb
diferents estampats disponibles.
• Fèrula nasal per a un còmode encaix i millor
protecció.
• Doble cordó elàstic, molt flexible i adaptable,
per un ajust perfecte a les orelles.
Sobre el teixit sanitari utilitzat com a filtre:
• Eficàcia a la filtració d’Aerosols > 96%
• Eficàcia a la filtració de partícules > 92%
• Eficàcia a la filtració bacteriana BFE > 95%
• Respirabilitat: <60 Pa / cm2

3 Talles disponibles:
• Talla XS. De 4 a 8-9 anys. 16 cm d’ample x 7 cm
d’alçada
• Talla S. De 8-9 anys a 14.. 17,5 cm d’ample x 7,5
cm d’alçada

• Talla única adult. 19,5 cm d’ample x 8,5 cm
d’alçada

XS		

S

3. Sostenir la mascareta des de l’exterior i subjectar les gomes als dos costats de les orelles,
sense creuar-les.

Adult

Avís important: Aquest dispositiu no és un
producte sanitari en el sentit de la directiva
93/42 o del reglament UE/2017/745, ni un
Equip de Protecció Individual (EPI) en el sentit
del reglament UE/2016/425.
Les mascaretes higièniques són d’ús personal i
no substitueixen les mesures d’higiene ni de
distanciament social recomanades pel
Ministeri de Sanitat.

1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les
amb una solució hidroalcohòlica abans de manipular la mascareta.

Per evitar la contaminació en retirar una mascareta, cal seguir els passos següents:
1. Llevar-se els guants de protecció.
2. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.

4. Ajustar la part inferior de la mascareta a la
barbeta. Verificar que la mascareta cobreix la
barbeta.

3. Retirar la mascareta sense tocar-ne la part
frontal.
4. Si es reutilitza la mascareta veure l’apartat
de rentat i assecat de la mascareta. En cas de
rebuig, seguir les indicacions d’eliminació.
5. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.

Col·locació de la mascareta
Recomanem posar la mascareta sobre la pell
(sense cabell).

Retirada de la mascareta

Rentat i assecat de la mascareta
5. Pessigar la pinça nasal, en cas d’haver-n’hi,
amb les dues mans per ajustar-la al nas .

2. Identificar la part superior de la mascareta.
Posicionar la mascareta a la cara, a l’alçada del
nas. Si disposa de pinça nasal, ajustar-la al nas.

El rentat i assecat de la mascareta s’ha de fer
d’acord amb les següents recomanacions:
6. Verificar que la mascareta sigui a lloc. Per això
cal verificar el segellat i l’absència de molèsties
respiratòries.
7. Un cop ajustada, no tocar la mascareta amb
les mans. Si l’usuari necessita tocar la mascareta, ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó o
fregar amb una solució hidroalcohòlica.

Es pot rentar la mascareta més de 65 vegades a
una temperatura no superior a 60º (més de 85
rentats garantits a una temperatura inferior a
35º, preferiblement amb un cicle curt.)
Cal evitar el contacte entre una mascareta bruta
(a rentar) i la roba neta. La persona encarregada
del rentat ha de protegir-se per manipular les
mascaretes usades.

