
ATENÇÃO
 Saiba quando trocar seu
TRAVESSEIRO

Poucas pessoas sabem, mas os travesseiros possuem prazo de validade. 
Com seis meses de uso um travesseiro já contém cerca de 300 mil ácaros, e, após dois anos, até 
25% do seu peso é formado por ácaros e seus detritos. Mesmo um travesseiro com tratamento        
antiácaro, depois de certo tempo, terá sobre suas fibras internas um grande acúmulo dos dejetos, o 
que diminui a eficiência antimicrobiana.
Colchões e travesseiros mantêm microclimas favoráveis ao surgimento desses microorganismos: 
quente, úmido e repleto de secreções naturais que eliminamos durante o sono (suor, saliva, cerume, 
lágrimas, coriza e pele morta), além das artificiais, como cosméticos, perfumes, tinturas e               
maquiagem.

Juntamente com fungos e bactérias, os ácaros podem causar 
conjuntivite, eczema, sensação de peito fechado, espirro, tosse, 
coceira, corrimento e até mesmo asma, principalmente em 
pessoas alérgicas. Por esse motivo, especialistas recomendam a 
troca do travesseiro a cada dois anos. 
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Dicas de
USO E CONSERVAÇÃO
TRAVESSEIROdo

Observe nas instruções se o travesseiro pode ser lavado. E somente o lave se puder 
garantir sua secagem completa. A lavagem elimina uma parte dos microorganismos 
que ali habitam, portanto, se o travesseiro permanecer úmido, os sobreviventes se 
multiplicarão descontroladamente.

CERTIFIQUE-SE DE QUE É LAVÁVEL
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Responsável pelo apoio 
da cabeça e por manter a coluna 

alinhada durante o sono, 
o travesseiro necessita 

de alguns cuidados de higiene 
para que sua vida útil seja mantida.

LAVE EM LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS
As máquinas de uso doméstico podem não oferecer o desempenho necessário para a 
completa secagem do travesseiro. Sendo assim, com exceção do nosso travesseiro 
LAVÁVEL, que devido a sua estrutura aerada pode ser lavado e secado em casa, é     
aconselhável sempre lavá-lo em uma lavanderia especializada e exigir que sigam 
rigorosamente as instruções de lavagem.

NÃO EXPONHA O TRAVESSEIRO AO SOL 
O sol é um excelente agente de sanitização, porém os raios ultravioletas eliminam 
apenas os microorganismos da superfície do travesseiro.  Já, o seu aquecimento 
interno pode ocasionar um aumento acentuado dos ácaros.  Além disso,  a  radiação 
oxida a espuma do travesseiro, amarelando-a e reduzindo sua vida útil.

AFOFE E VENTILE DIARIAMENTE 
Sempre protegido por uma fronha, sob luz indireta e nunca diretamente ao sol. Não 
deixe o travesseiro debaixo de colchas e cobreleitos e evite guardá-los dentro de 
armários e locais fechados. 

TROQUE A CADA DOIS ANOS
Travesseiros são uns dos esconderijos prediletos de microorganismos causadores de 
alergias, que se alimentam das secreções que eliminamos durante o sono. Por esse 
motivo, médicos e fisioterapeutas recomendam a sua troca a cada dois anos. 


