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• RISCO DE TRANSMISSÃO DE MALÁRIA 
• RISCO DE TRANSMISSÃO DE LEISHMANIOSE 

A picada do mosquito causa problemas que vão desde o incómodo 
LocaL - comichão e irritação - à infecção com doenças graves 
como a leishmaniose, o dengue, a febre amarela ou a malária. 
Estas doenças afectam a maioria dos parses tropicais, têm vindo a 
expandir-se para novas latitudes, e matam anuaLmente mais de 
1 milhão de pessoas', constituindo um dos principais desafios 
de saúde pública a nível mundial. 

, DADOS DA ORIOANIZAÇio MUNDIAL llE SAOUE 

Os mosquitos possuem três tipos de sensores, responsáveis 
pela localização e identificação das presas com facilidade: 

Sensores químicos que detectam o dióxido de carbono e o ácido 
Láctico los gases mais atractivos para os mosquitos! resuLtante 
da respiração e transpiração dos humanos e animais; 
S.nso .... vlsuala, que possibilitam a detecção de movimento 
da presa em contraste com o ambiente, o que funciona como 
forma de orientação; 
S.n ...... de CIIlor utilizados para encontrar mamíferos e outros 
animais de sangue quente. 

Os artigos têxteis, desde que devidamente funcionalizados, 
podem ser uma óptima forma de prevenção. 

A Investigação conduzida pela NG Wear, em parceria com o 
Instituto de Higiene e Medicina TropicaL da Universidade Nova 
de Lisboa e com o CITEVE2

, resultou no desenvolvimento de 
uma solução para este probLema - a colecção No Mosquito da 
NG Wear oferece uma protecção eficaz contra insectos picadores. 

citeve lh-
O têxtil funcionaL com propriedades preventivas utilizado nos 
artigos desta colecção é repeLente de insectos, apresenta uma 
elevada resistência à Lavagem e é adequado a todas os tipos de 
peLes, incLuindo as mais sensíveis como as das crianças. 



ACTUAÇÃO 

Os artigos No Mosquito, da NG Wear, apresentam 3 níveis de 
protecção, a utilizar conforme as circunstâncias: 
50FT 1501 MEDIUM IMI 5TRONG 15TI 

EXPOSiÇÃO AOS 
MOSQUITOS 

FORTE ••••••• 

••••••• ••• •••• ••••• •• •••• ••• ••• •••• 
FRACA •• ••••• 

BAIXA ELEVADA SENSIBILIDADE 
DA PELE 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

-Manter na embalagem quando não estiver em uso; 
-Lavar a 30°C; 
-Secar ao naturallnão usar máquina de secar); 
-Passar a ferro a temperatura baixas; 
-Para uma protecção adicional, friccionar a malha 
para promover a Libertação do princípio activo. 




