
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
DEFENCE FFP3 NR D 
INSTRUÇÕES DE USO
1. O incumprimento de todas as instruções e limitações pode reduzir 

seriamente a eficácia deste respirador e pode acarretar doenças, 
lesões ou morte.

2. Um respirador devidamente selecionado é essencial. Antes do uso 
profissional, o utilizador deve ser treinado pelo empregador a usar 
corretamente o respirador de acordo com os padrões de segurança 
e saúde aplicáveis.

3. Este produto não fornece oxigénio. Use apenas em áreas adequa-
damente ventiladas contendo oxigénio suficiente para o suporte de 
vida.

4. Descarte o respirador e substitua por um novo se:
a. o entupimento excessivo do respirador causar dificuldade respi-

ratória;
b. o respirador ficar danificado.

5. Abandone a área contaminada se sentir tontura, irritação ou outra 
indisposição.

6. Mantenha os respiradores na caixa de exposição longe da luz solar 
direta até serem usados.

7. O utilizador deve passar por um teste de ajustamento qualitativo e 
quantitativo antes de usar este respirador de acordo com a regra
29CFR1910.134.

8. Antes de usar a máscara, o utilizador deve verificar se existem ra-
chas ou manchas ao redor do ponto de soldadura, se for o caso, a 
máscara deve ser descartada de imediato e não pode ser usada 
novamente.

9. Mantenha os respiradores não utilizados, fechados na sua caixa 
e armazene-os num local seco não contaminado entre + 5°C e + 
38°C. A vida útil em armazém é de 3 anos a partir da data de fabrico.

LIMITAÇÕES DE USO
1. NÃO use o respirador nem entre ou permaneça numa área contami-

nada sujeita às seguintes circunstâncias:
a. a atmosfera contém menos de 19,5% de oxigénio;
b. cheire ou prove contaminante;
c. para proteção contra gases ou vapores;
d. os contaminantes ou as suas concentrações são desconhecidos 

ou imediatamente perigosos para a vida ou saúde;
e. as concentrações de contaminantes excedem as concentrações 

máximas de uso nos padrões aplicáveis da OSHA ou regula-
mentos governamentais aplicáveis ou 50 vezes o PEL (Limite de 
exposição permitido), dentre estes o que for mais baixo;

f. para operações de jato de areia, pintura pulverizada e amianto;
g. uso em atmosferas explosivas 

2. NÃO modifique ou use indevidamente o respirador.
3. NÃO use o respirador com pelos faciais ou quaisquer outras condi-

ções que possam impedir uma boa vedação facial.

Aviso:
Este respirador ajuda a proteger contra certos contaminantes particu-
lados, mas não elimina a exposição ou o risco de contrair doenças ou 
infeções. O uso incorreto pode resultar em doença ou morte.

INSTRUÇÕES DE AJUSTAMENTO
1. Coloque os dedos dentro do respirador. Dobre o clipe nasal em tor-

no dos dedos para formar o formato do nariz.
2. Segure o respirador na posição sobre o nariz e a boca, com as alças 

de cabeça em volta das costas da mão. Puxe a alça inferior por cima 
da cabeça e ajuste-a em volta por trás da nuca.

3. Puxe a alça superior por cima da cabeça posicionando-a mesmo por 
cima das orelhas.

4. Usando ambas as mãos, dê forma ao clipe nasal em redor do nariz 
e cruze as alças para garantir uma vedação facial efetiva.

5. Verificação de vedação
• Para testar o ajustamento de um respirador sem válvula de expi-

ração, coloque ambas as mãos em concha sobre o respirador e 
expire com força.

• Para testar o ajustamento de um respirador com válvula de ex-
piração, coloque ambas as mãos em concha sobre a máscara e 

inspire com força. Deve ser detetada uma pressão negativa dentro do 
respirador.

• Se sentir fluxo de ar na área do nariz, reajuste / aperte o clipe nasal.
• Se sentir fluxo de ar em torno das bordas do respirador, reposicione o 

respirador / alça da cabeça para obter um ajustamento melhor.
6. Troque a máscara imediatamente se a respiração ficar difícil ou a másca-

ra ficar danificada ou distorcida.
7. Troque o respirador se não puder ser obtida uma vedação facial adequa-

da.
8. O cumprimento rigoroso destas instruções é uma etapa importante para 

o uso do respirador em segurança.
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