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Que Medidas Adotar Após Uso dos Fatos Proteção Reutilizáveis 
Tesimax Série ESK 3? 

1. O que deve ser feito com os fatos integrais de proteção ESK 3 após seu
uso na proteção contra COVID-19?

Não existe qualquer evidência científica que os vírus respiratórios, como 
p.e. o COVID-19, sejam transmitidos através de têxteis ou roupa de cama.

Todavia, porque a transmissão pode ocorrer através de gotículas, 
recomenda-se o recondicionamento/lavagem imediata dos fatos de 
proteção  

Se um residente ou paciente tiver sido infetado com COVID-19, devem 
ser tomadas as seguintes precauções: 

 Despir o fato da mesma forma que seria retirado um fato descartável.

 Deve ser tido o especial cuidado de não tocar no  fato, ou o menos 
possível.  Não tocar nunca no nariz, boca, olhos ou face, em qualquer 
circunstância enquanto o estiver a manusear.

 Para sua lavagem deve ser colocado imediatamente numa máquina 
de lavar roupa ou, se disponível, no interior de um saco de 
lavagem solúvel em água a 30 – 60ºC (disponível na tecniquitel) e 
não retirar nunca o fato do seu interior, colocando-o na máquina de 
lavar.

 Os fatos devem ser lavados a uma temperatura máxima de 40ºC se 
forem em POLYRAN, ou 95ºC se a tela for em ANTIVIR (também é 
possível ser feita a sua esterilização com vapor de água até 134ºC) 
usando um detergente adequado, ou recorrendo a desinfetantes 
aprovados, por banho de imersão. Devem depois ser secados de 
acordo com as instruções/procedimentos aplicáveis, p.e. suspensos 
em cabides para  secarem. Os fatos em tela ANTIVIR podem também 
ser secados em máquinas de lavar roupa que disponham desta 
funcionalidade.

 Lavar muito bem as mãos, braços e cara e desinfetar com soluções 
alcoólicas, teor mínimo em álcool 65%. 
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 Na lavandaria e durante o transporte, os fatos de proteção limpos devem ser segregados de forma
efetiva dos potencialmente contaminados (usados). Desinfetar todas as superfícies duras que possam
ser tocadas com vestuário limpo e sujo recorrendo a um desinfetante oficialmente aprovado e
certificado como adequado para COVID-19.

2. Deve o vestuário de proteção ser eliminado por incineração?

 Não!  

3. A lavagem de vestuário contaminado com coronavírus deve ser considerada como
lavagem de alta infecciosidade?

 Não! Pode ser introduzido num processo de lavagem de nível B.

Nível B=apropriado para inativação de vírus

4. Qual o detergente apropriado?

 Tal como acontece com a roupa hospitalar, os processos de lavagem do vestuário de proteção usado
em emergências/ambulâncias devem satisfazer os requisitos de eficácia exigidos. Isto é garantido
usando produtos listados e/ou aprovados por um organismo notificado, p.e. RKI (Robert Koch Institute)
e/ou VAH (Verbund Angewander Hygiene), isto na Alemanha, ou em Portugal pelas entidades
homólogas.

 O RKI é uma instituição federal sob a tutela do Ministério da Saúde e a entidade central da República
Federada responsável pela monitorização e prevenção de doenças (DGS em Portugal).

 Por favor, contactar a tecniquitel para mais informação relativa aos desinfetantes adequados e
processos corretos para lavagem.

 Para soluções rápidas de desinfeção por utilizadores privados, por favor indague (easy wash).

no local onde é usado e depois incinerado. O vestuário de proteção contaminado por coronavírus não 
se considera altamente infecioso. 

Apenas vestuário contaminado por agentes altamente infeciosos deve ser descontaminado no
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5. Pistas para os utilizadores

 Prestadores de serviços e pessoal médico devem usar fatos de
proteção da Série ESK para evitar a infeção com o CODVID-19
(gotículas e aerossóis).

 Pessoal de corporações de bombeiros e outro pessoal de primeira
intervenção deve usar fatos de proteção da Série ESK para evitar a
infeção com COVID-19 (gotículas e aerossóis).

 Pessoal da indústria hoteleira e hospitais deve usar equipamento de
proteção adequado para manusear roupa de cama suja.

 Outro pessoal, incluindo prestadores de serviços que estejam
expostos a risco elevado de contacto com pessoas infetadas por
COVID-19, deve usar fatos de proteção ESK.

 Todos devem ser incentivados a higienizarem e desinfetarem as
mãos de forma frequente e correta, bem assim industriados na forma
de colocarem e retirarem os equipamentos de proteção usados.

 Uso de sacos para lavagem, solúveis em água.

Para água fria >30ºC (para água quente >60ºC).

 Encontram-se disponíveis em vários tamanhos. As suas cores
normalizadas são: neutro e vermelho. Na versão normal os sacos
para água quente são selados com uma fita vermelha e os para água
fria com uma fita selagem azul.

6. Aplicações

Para embalamento de roupa de cama infestada com organismos, roupa infetada ou suja, lavagem em 
clínicas, lares de idosos ou enfermagem, hotéis, prisões, creches, bem assim no setor público: polícia, 
corporações bombeiros, organizações de primeira intervenção, etc. 



BOLETIM INFORMATIVO 
USO FATOS PROTEÇÃO CORONAVIRUS 

A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO 

PROTEÇÃO 
OCUPACIONAL 

SAÚDE 
OCUPACIONAL 

PROTEÇÃO 
INCÊNDIOS 

INSTALAÇÕES 
FIXAS INCÊNDIO 

DETEÇÃO GASES 
& ALCOOLÉMIA 

RESGATE &  
SALVAMENTO 

EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS 

FORMAÇÃO & 
CONSULTORIA 

-4-

TECNIQUITEL, S.A. 
 

SEDE: 
Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, Nº 2, Fc-A
Abrunheira  2710-141 SINTRA
T +351 219 154 600

DELEGAÇÃO NORTE:  
Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23
Barca  4475-251 MAIA
T. +351 229 477 850

e-mail: geral@tecniquitel.pt

www.tecniquitel.pt 
 

7. NORMA vestuário proteção Série EKS EN 14126 – Requisitos de desempenho e
métodos de teste para vestuário de proteção contra agentes infeciosos

i.) Âmbito de aplicação 

Esta norma especifica os requisitos e métodos de ensaio de vestuário reutilizável para proteção para 
uso limitado contra agentes infeciosos. 

ii) Requisitos de desempenho dos materiais

Requisitos mecânicos e inflamabilidade (requisitos químicos sempre que exigidos), os quais devem
ser testados e classificados de acordo com os processos para ensaio e sistema para classificação do
seu desempenho, como indicado nas secções relevantes da EN 14325.

iii) Os requisitos de desempenho relativamente à resistência à penetração dos agentes infeciosos são
determinados através dos seguintes testes:

Resistência à penetração de fluidos contaminados sob pressão hidrostática. Resistência à penetração
de agentes infeciosos decorrentes do contato físico com substâncias que contenham líquidos
contaminados. Resistência à penetração de aerossóis líquidos contaminados. Resistência à penetração
de partículas sólidas contaminadas. Desempenho das costuras, ligações e outras montagens.

Costuras, ligações e montagens em vestuário de proteção contra agentes infeciosos devem ser
testadas e classificadas de acordo com os requisitos plasmados nas secções relevantes da norma EN
14325.

Requisitos para o fato completo 

O vestuário para proteção contra agentes infeciosos deve cumprir os requisitos relevantes contidos na 
norma EN 13688 (requisitos gerais para vestuário de proteção), bem os aplicáveis ao vestuário completo 
para proteção química. 

Marcações 

O vestuário deve ser rotulado conforme especificado na norma relativa a vestuário para proteção química. 
Para além disso a marcação a apor em vestuário para proteção contra agentes infeciosos, deve conter a 
seguinte informação adicional: 

1. Número da norma europeia aplicável.
2. O tipo do vestuário de proteção com uma letra inicial “B”.
3. Pictograma perigo biológico.




