3M™ Respiradores Extra-Conforto

3M™ Respiradores Extra-Conforto
Uma nova concepção de respiradores
Como resultado de um profundo estudo no desenho dos respiradores, a 3M lança uma nova
geração de respiradores, que respondem ao apelo de conforto e protecção por parte dos
profissionais da reparação de automóveis.

•

Maior conforto, adaptação e comunicação como resultado do desenho único em três painéis

•

Revestimento suave no painel interior que garante um maior conforto no contacto com a pele

•

Tiras de fixação à cabeça com tensão equilibrada eliminam a pressão tradicional das tiras

•

Protecção excelente, especialmente em ambientes húmidos e com elevadas temperaturas

•

Válvula CPC patenteada pela 3M, colocada centralmente, evita a acumulação de calor e
torna a respiração mais fácil e refrescante

06933
06905

Respirador Extra-Conforto para partículas

FFP1 sem válvula

Respirador Extra-Conforto para partículas

FFP2S com válvula de alta ventilação

Respirador Extra-Conforto para partículas/poeiras
Expositor

3Inovação

FFP3S com válvula de alta ventilação
Para colocar na parede

20
Unidades
por caixa

06923

Tipo

06910

Descrição

Maior aceitação por parte do utilizador devido a uma maior comodidade e facilidade
de comunicação

Referência

•
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Como adaptar o Respirador Extra-Conforto da
3M™ de uma forma fácil-efectiva-segura
É somente necessário seguir passo a passo as seguintes instruções:

1

O clip nasal situa-se no topo do painel. Pré-moldar
dobrando ao de leve o centro do painel. Segurar o
respirador com uma mão e puxar as extremidades
do bordo do painel para fora de modo a formar
uma concavidade

Voltar o respirador para baixo para
expor as tiras

3

Colocar o respirador em forma concava por
baixo do queixo. Certifique-se de que as tiras
estão separadas, passe-as pela cabeça e
ajuste uma de cada vez.

Posicionar a tira inferior por baixo das
orelhas e a tira superior ao longo da
parte superior da cabeça. Ajustar os
painéis superior e inferior para um
ajustamento confortável.

5
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4

Usando ambas as mãos, moldar o clip nasal à
parte inferior do nariz. Se utilizar somente uma
mão, o ajuste pode não ser correcto perdendo
o respirador a sua eficácia.

Para verificar o ajustamento colocar as
mãos em concha por cima do respirador e
inalar fortemente. Se circular ar à volta do
nariz, voltar a moldar o clip nasal,
conforme se indica no ponto 5.

6

Verificação do ajuste do Respirador Extra-Conforto da 3M
Para verificar o ajuste de um respirador sem válvula de alta ventilação, exalar rigorosamente.
Se fluir ar à volta da cara, reajustar o clip nasal conforme se indica no passo 5.
Se houver fuga de ar pelas extremidades do respirador, ajustar as tiras.
Para verificar o ajuste dos respiradores com válvula de alta ventilação, inalar rigorosamente.
Se fluir ar à volta do nariz, reajustar a peça do nariz. Se sentir ar a sair pelas extremidades do respirador, volte a ajustar as tiras.

Quando se coloca e ajusta correctamente, os Respiradores Extra-Conforto da 3M podem ajudar a proteger o utilizador contra o risco de inalação
de partículas nocivas para a sua saúde.
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