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Novo Surto de Coronavírus de 2019: Orientação de compra e de uso em
relação às Peças Faciais Filtrantes – PFF (Respiradores Descartáveis)
Descrição
A 3M publicou o seguinte Boletim Técnico sobre o Novo Surto de Coronavírus de 2019 (2019-nCoV) que pode conter informações úteis
e links para sua referência:
Boletim Técnico da 3M - Novo surto de Coronavírus 2019
Os indivíduos que desejam comprar os respiradores descartáveis PFF2 da 3M para uso fora de uma configuração de trabalho devem
verificar, localmente, primeiro:
•
•

Lojas de artigos para casa; e
Farmácias

A 3M também vende respiradores, incluindo as PFF2, para uso no trabalho através de uma ampla gama de distribuidores industriais e
segurança. Para encontrar distribuidores industriais e de EPIs com produtos disponíveis para compra em sua região, visite a lista de lojas
no site da 3M site da 3M e acesse nosso recurso "Onde Comprar".

Uso Peças Faciais Filtrantes – PFF (Respiradores Descartáveis)
Os indivíduos que necessitam de proteção respiratória devem sempre ler e seguir atentamente as Instruções de Uso para o modelo de
respirador que estão usando. É muito importante que os usuários de Respiradores Descartável PFF estejam barbeados e sigam as
instruções de colocação exatamente para obter uma boa vedação entre o respirador e o rosto. Se você não tiver um ajuste adequado
no rosto, você não terá a proteção esperada do respirador. Usuários com problemas cardíacos ou pulmonares subjacentes devem
consultar um médico antes de usar.
Lembre-se de que é hora de descartar seu respirador descartável e obter um novo quando ele estiver sujo, danificado ou de difícil
respiração.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Fale Com a 3M (0800-0132333 ou falecoma3m@mmm.com) para que possam responder
as perguntas sobre respiradores e seu uso.
Clique nos links dos vídeos abaixo para obter uma visão geral de como usar os respiradores descartáveis tipo peças faciais filtrantes
PFF2:
✓
✓
✓

Recomendações de uso para o Respirador 3M TM Aura Modelo Dobrável 3 Painéis;
Recomendações de uso para o Respirador 3M TM Concha Modelo 8801H Hospitalar;
Recomendações de uso para o Respirador 3M TM Dobrável Modelo 9920H Hospitalar;
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