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Será seguro reutilizar máscaras N-95?

Sim, desde que desinfetada.

Sim, desde que desinfetada.
Não é recomendada em situações de produção de
elevada concentração de aerossóis. Neste caso apenas se
usar viseira ou outro dispositivo semelhante, que proteja
a máscara.



Como desinfetar?

Microondas
Autoclave
Imersão em Alcool
Imersão em soluções com Cloro
UV 30 minutos
Calor Seco (Forno Convencional) a 70⁰C durante 30 min. 
Colocação sobre Vapor de Água durante 10 minutos 

Todos os métodos são eficazes para a desinfeção contudo os outros que não são recomendados alteram a
capacidade dos filtros das máscaras de funcionarem corretamente. Por exemplo a imersão em álcool pode
reduzir a capacidade de filtração para 50%.
Nas máscaras com filtros – FFP3 – não podem ir a meios com calor forte porque o plástico deste pode derreter.
Não existe claramente dados quanto à aplicação de 70ºC e este tipo de máscaras. Neste caso talvez a melhor
opção seja o UV.



Como desinfetar?
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Imersão em Alcool
Imersão em soluções com Cloro
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Não recomenda nenhum metodologia em específico.

UV - 60 mJ/cm2 (~5-6 min)



Como desinfetar?

Estufas – Não existem estudos que tenhamos encontrado.

UV – Existem dispositivos utilizados por cabeleireiros para desinfeção de instrumentos e de toalhas como a imagem 
em anexo. Como estes dispositivos não têm a mesma potência do equipamento hospitalar do Nebraska Medical (5 a 
6 minutos) deverá ser feita pelo menos a 30 minutos. 

O estudos que estes relatórios se baseiam são com base em estudos
microbiológicos.
Alguns têm em conta vírus mas outros apenas estripes bacterianas.

Reutilizar máscaras deve ser apenas caso o recurso a máscaras novas seja
impossível ou impraticável.

A aplicação de UV parece ser o método mais eficaz para todos os tipos.
Para as que não tenham filtro externo em plástico – Forno Convecional a
70⁰C durante 30 min



Como desinfetar?

Estufas – Não existem estudos que tenhamos encontrado.

UV – Existem dispositivos utilizados por cabeleireiros para desinfeção de instrumentos e de toalhas como a imagem 
em anexo. Como estes dispositivos não têm a mesma potência do equipamento hospitalar do Nebraska Medical (5 a 
6 minutos) deverá ser feita pelo menos a 30 minutos. Alguns permitem calor e UV (será o juntar de duas técnicas).
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