
LAVE BEM AS MÃOS ANTES DE COLOCAR OU RETIRAR O RESPIRADOR DESCARTÁVEL.

Se você já usou um respirador antes que serviu, use o mesmo tipo, modelo e tamanho.

Veja se o respirador apresenta danos. Se seu respirador parecer danificado, NÃO USE. Substitua-o por um novo.

Não deixe que pêlos, cabelos, jóias, óculos, roupas impeçam a colocação apropriada ou fiquem entre seu rosto e o respirador. Siga 

as instruções que vêm com o seu respirador.¹

Empregadores devem cumprir a Norma de proteção respiratória da OSHA, 29 CFR 1910.134, se os respiradores forem usados por funcionários que executam tarefas 
relacionadas ao trabalho.
1 Instruções do fabricante para muitos respiradores descartáveis aprovados pela 
NIOSH podem ser em www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/

2 De acordo com a recomendação do fabricante

Para mais informações ligue1-800-CDC-INFO ou visite 
http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/

Posicione o respirador em 
sua mão com a parte do 
nariz na ponta de seus 
dedos.

NÃO TOQUE na frente 
do respirador. Pode estar 
contaminado! 

Com o respirador em sua mão 
permita que o elástico fique 
pendurado abaixo de sua 
mão. Segure o respirador 
embaixo de seu queixo com a 
parte do nariz para cima.

Coloque ambas as mãos 
completamente sobre o 
respirador e expire. Se você 
sentir vazamentos, a vedação 
não está apropriada.

Retire puxando o elástico de 
baixo por cima da cabeça, 
seguido do elástico de cima, 
sem tocar no respirador.

O elástico superior (em 
respiradores com elástico único 
ou duplo) deve ficar 
posicionado na parte superior 
de sua cabeça. O elástico de 
baixo é posicionado no 
pescoço e abaixo das orelhas. 
Não cruze os elásticos.

Se o ar vazar entre o nariz, 
ajuste a parte do nariz como 
mostrado. Se o ar vazar nos 
cantos, ajuste os elásticos nas 
laterais de sua cabeça até que 
consiga uma boa vedação.

Jogue no lixo. 
LAVE AS MÃOS!

Coloque a ponta dos dedos na 
parte de metal do nariz (se 
houver). Deslize a ponta dos 
dedos para baixo para moldar 
a area no formato de seu nariz.

Caso não consiga uma 
vedação apropriada devido 
ao vazamento de ar, peça 
ajuda  ou tente um modelo ou 
tamanho diferentes. 

Colocando um Respirador

Verifique a Vedação2

Retirando seu Respirador
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Como Colocar e Retirar Apropriadamente 
um Respirador Descartável

Coloque ambas as mãos por 
cima do respirador, respire 
rapidamente para verificar se 
o respirador está vedado em
seu rosto.

https://thespanishgroup.org/blog/como-colocar-e-retirar-apropriadamente-um-respirador-descartavel/



