Măşti pentru protecţie respiratorie
împotriva particulelor

Consideră

siguranţa personală
prioritatea ta

Ştiaţi că de fiecare dată când inspiraţi, puteţi inhala milioane de particule?
Particulele periculoase pentru sănătate nu sunt întotdeauna vizibile pentru ochiul uman.
Pe termen lung, expunerea repetată la particule nocive poate cauza afecţiuni grave ale sistemului respirator, afecţiuni ale plămânilor
şi ale altor organe vitale. Deşi pot să nu fie remarcate simptome imediate, anumite afecţuni respiratorii se dezvoltă pe parcursul mai
multor ani, iar efectele pe termen lung pot fi ireversibile.

Importanţa fixării corecte
Măştile pentru protecţie respiratorie împotriva particulelor sunt eficiente când se obţine o bună etanşare între marginea măştii şi
faţa dumneavoastră. Când această etanşare se întrerupe, protecţia se compromite datorită aerului contaminat care pătrunde prin
spaţiile formate.
Masca trebuie purtată pe întreaga perioadă de expunere la noxe şi înlocuită la finalul zilei de lucru de 8 ore sau când este necesar.

Iată elementele pe care este necesar să le verificaţi
Banda superioară se
poziţionează pe coroana capului.
Banda trebuie sa fie nerăsucită

Banda metalică trebuie mulată
pe conturul nasului şi pomeţilor,
pentru o bună etanşare

Tenul trebuie să fie bărbierit, deoarece
pilozităţile faciale împiedică o bună etanşare.

Banda inferioară se
poziţionează sub urechi.
Banda trebuie sa fie
nerăsucită

Părul lung trebuie străns la spate.

La măştile pliabile,
asiguraţi-vă că segmentele
sunt desfăşurate complet

Cu ambele mâini, mulaţi banda metalică în
zona nasului, pentru a asigura o fixare sigură
şi o etanşare bună.
ATENŢIE: Nu mulaţi banda metalică cu o
singură mână, deoarece această fixare poate
să nu vă ofere o etanşare bună.

Testul fixării corecte
Testul trebuie realizat de fiecare dată când fixaţi masca pe faţă:
• Acoperiţi masca cu ambele mâini, având grijă să nu deranjaţi
fixarea acesteia
• Masca cu supapă: inspiraţi puternic
Masca fară supapă: expiraţi puternic

La prima selecţie a unei
măşti şi ori de câte ori
este necesar, puteţi
utiliza echipamentul
3M Fit Test pentru a
realiza în mod obiectiv
testul fixării etanşe.
Pentru informaţii privind
procedurile testului,
contactaţi coordonatorul
dumneavoastră cu SSM
sau 3M.

• Dacă iese/pătrunde aer în jurul nasului, reajustaţi clema
metalică pentru a elimina spaţiile prin care trece aerul
• Dacă iese/pătrunde aer între marginea măştii şi faţă, ajustaţi
benzile elastice sau ajustaţi tensionarea, pentru a elimina
spaţiile prin care trece aerul
Repetaţi testul fixării corecte de mai sus.
Dacă nu puteţi obţine o fixare adecvată, nu intraţi în zona
contaminată – contactaţi superiorul dumneavoastră.
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