Devido à emergência de saúde pública, o profissional
da saúde precisa se proteger utilizando máscaras ou
respiradores PFF-2/N95. Mas, você sabe qual é a
diferença entre os dois e quando um é mais adequado
do que o outro?

Máscaras cirúrgicas
vs. Respiradores PFF2/N95:
Uma comparaçao prática

vs.
Máscaras cirúrgicas
As máscaras cirúrgicas são feitas para colocar uma barreira entre
o profissional e o ambiente. Algumas máscaras contêm material
filtrante, mas não criam vedação hermética no rosto. As máscaras
protegem o usuário de respingos e pulverizadores, e protegem o
paciente das partículas projetadas pelo profissional.
• Ajudam a reduzir o risco que as gotículas projetadas pelo
profissional (por exemplo, saliva e muco) atinjam os pacientes
• Ajudam a reduzir a exposição do profissional a sangue e outros
fluidos corporais
• Não promovem uma vedação no rosto
• Não reduzem a exposição do profissional a aerossóis
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Respiradores PFF2/N95
Os respiradores PFF2/N95 foram especialmente desenhados
para proteger o usuário das partículas no ambiente, incluídos
vírus e bactérias. Contêm materiais filtrantes especializados e
formam uma vedação hermética no rosto. Os respiradores
ajudam a prevenir que o usuário inale certas partículas do ar,
além de proteger o paciente das partículas projetadas pelo
usuário.
• Ajudam a reduzir a exposição a certos aerossóis em pelo
menos 94%
• Os meios filtrantes patenteados dos respiradores
PFF2/N95 3M incluem microfibras carregadas
eletrostaticamente, para melhorar significativamente a
captura de partículas do ar e diminuir a resistência
respiratória
• São desenhados para promover uma vedação no rosto. É
necessário fazer uma verificação da vedação antes de iniciar
o procedimento odontológico
• Recomendados para profissionais da saúde que podem
estar expostos a aerossóis
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