Divisão de segurança pessoal 3M

3M™ Aura™ Respiradores de partículas, série 9300+Gen3

A importância do ajuste
As máscaras descartáveis só são eficazes quando existe uma boa vedação entre as extremidades da máscara
e o rosto. Quando esta vedação é imperfeita, a proteção fica comprometida, uma vez que o ar contaminado
pode entrar pelos orifícios existentes.
Estas instruções de ajuste têm de ser seguidas de cada vez que se usa uma máscara
3M™ Aura™ da série 9300+Gen3.

Certifique-se de que o seu rosto está barbeado. As máscaras
não devem ser usadas com barba ou pelos faciais sob a área
da vedação da face uma vez que podem impedir uma boa
vedação na face.
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A fita superior deve
ser posicionada no topo
da cabeça. A fita não deve
estar torcida

O grampo do nariz deve ser
moldado em torno do nariz
e bochechas para conferir
uma boa vedação
Certifique-se de
que os painéis estão
completamente desdobrados
e de que as patilhas estão
dobradas horizontalmente

A fita inferior deve
ser posicionada por baixo
das orelhas. A fita não pode
estar torcida

A máscara deve ser
corretamente posicionada
sobre a face usando a válvula
de agarrar e/ou ajustando
os painéis superior e inferior,
usando as patilhas
1. Com o lado inverso para cima e utilizando as patilhas,
separe os painéis superior e inferior.
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2. Puxe as patilhas do painel do queixo e do nariz até o clip
do nariz se dobrar de forma a que o respirador forme uma
forma côncava. Certifique-se de que ambos os painéis estão
completamente por dobrar.
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5. Com a outra mão, pegue em cada fita à vez e puxe cada fita
sobre a sua cabeça.
6. Coloque a fita superior à volta do topo da cabeça e a fita
inferior por baixo das orelhas. As fitas não devem ficar
torcidas. Ajuste os painéis superior e inferior, utilizando
as patilhas para uma colocação confortável. Certifique-se
de que os painéis não estão dobrados e de que as patilhas
estão dobradas horizontalmente.

3. Enquanto ainda está a segurar nas patilhas, mantenha
o respirador com o lado aberto voltado para a face
e ponha a máscara no rosto.
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7. Com ambas as mãos, molde o clipe ao nariz de modo
a garantir um encaixe perfeito e uma boa vedação.
Apertar o clipe de nariz só com uma mão pode resultar
num desempenho menos eficaz do respirador.
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4a) Respirador de VÁLVULA – com uma mão, segure nos lados
da válvula para manter o respirador posicionado na face.
4b) Respirador sem VÁLVULA – segure no respirador
com uma mão com o lado aberto voltado para a face.
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8. O correto ajuste do respirador à face deve ser verificado
antes de entrar no local de trabalho.

Procedimento de verificação
do ajuste
1. 		Tape a frente do respirador com ambas as mãos tendo
cuidado para não interferir com o ajuste do respirador.
2a. Respirador SEM VÁLVULAS – EXPIRE com força
2b. Respirador COM VÁLVULAS – INSPIRE com força.
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3. 	Se sentir fugas de ar à volta do nariz, reajuste o clipe
de nariz para eliminar a fuga. Repita a verificação
de ajuste anterior.
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4. 	Se sentir fugas de ar nas extremidades do respirador,
ajuste as fitas junto à cabeça, para eliminar as fugas.
Repita a verificação de ajuste.
Caso NÃO CONSIGA obter um ajuste correto, NÃO entre
na área perigosa. Fale com o seu supervisor.

