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Breve Manual do Usuário

Instruções para uso da Máscara pessoal TopBioShield
A principal porta de entrada dos coronavírus e outras contaminações respiratórias infecciosas no corpo
humano é pelas vias aéreas superiores e pela mucosa exposta. A máscara de proteção pessoal TopBioShield
pode fornecer uma proteção eficaz para rosto, boca, olhos e nariz, tudo em um único produto.
Todos os usuários devem ler e entender as
Instruções para Uso da Máscara
TopBioShield, incluindo indicações, contraindicações, instruções operacionais, avisos
e precauções antes de utilizar a máscara.
Não fazer isso pode resultar em mau
funcionamento da máscara, ferimento ou
até morte.
A máscara TopBIoShield fornece uma
solução tudo-em-um. O design da vedação
do pescoço cobre toda a cabeça,
protegendo os olhos e todas as vias
respiratórias. Possui uma viseira grande
angular resistente à condensação e filtros
de flutuação que reduzem a penetração de
partículas em 99%.
A máscara TopBioShield destina-se a
reduzir o risco de exposição a partículas
infectantes durante exposição a curto
prazo.
A linha de máscaras TopBioShield deve ser
utilizada apenas por profissionais da área
médica, socorristas, equipes de resgate,
polícia e forças militares, todos
devidamente treinados para utilizarem a
máscara.
Para ser utilizada somente por pessoas em
boas condições físicas e médicas e operada
em um ambiente confortável.
Trabalhar com a máscara em condições de
tensão física excessiva, stress, calor, poeira
ou atmosfera inconveniente pode causar
desidratação grave, e problemas
respiratórios e cardiovasculares severos.
Em caso de falta de ar ou desconforto para
respirar, procure um abrigo seguro e
remova a máscara

As Máscaras TopBioShield não devem ser
utilizadas por pessoas com idade abaixo
de 16 anos.

Perigo de asfixia! Não cochile ou durma enquanto
estiver utilizando a máscara!
Etiquete de maneira clara a sua máscara de uso
pessoal a fim de identificá-la e não permita o uso
da mesma por outras pessoas.

O TopBioShield é um dispositivo não estéril. A
máscara pode ser reutilizada apenas por um único
usuário ou descartada após o uso, de acordo com
os protocolos de risco biológico e de acordo com
os procedimentos institucionais e os
regulamentos locais, estaduais e ambientais.
Para reutilização da máscara, siga cuidadosamente
as instruções de reuso da mesma.
Usuários com cabelos longos devem prender o
mesmo e utilizar uma touca cirúrgica antes de
utilizar a máscara.
O dispositivo TopBioShield é contra-indicado em
potenciais usuários que sofrem de doenças
crônicas ou agudas do trato respiratório, bem
como de claustrofobia.
A máscara não proporciona proteção ao paciente.

É recomendado o uso da máscara com auxílio de
um assistente, para segurança e melhor
administração em caso de situações complexas

Os modelos disponíveis da máscara TopBioShield
não servem em determinados tamanhos de
cabeça. Usuários potenciais devem testar se a
máscara serve neles, e devem testá-la
anteriormente ao seu uso clínico.
Sempre procure verificar as versões mais
atualizadas dos nossos manuais de instruções
ao usuário
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