Produção de protetores faciais para profissionais de saúde
Alunos e professores da UFMA estão confeccionando Protetores Faciais
para os profissionais de saúde devido à escassez desses produtos e a
alta demanda atual.

SINFRA
Curso de Design
COMPONENTES E INFORMAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Componentes do Protetor facial, produzido por manufatura aditiva
Acetato Cristal 300x280x0,5mm
Elásticos de Algodão
Composição: Os elásticos são compostos por 69% de algodão e 31% elastodieno.
(É uma fibra elástica que quando esticada pode aumentar em três vezes seu tamanho
original. Ela pode ser composta por poliisopreno natural ou sintético).
Parcerias:

Estrutura de PLA
Composição: poliéster alifático, termoplástico, semicristalino ou amorfo, biocompatível
e biodegradável, sintetizado a partir do ácido lático obtido de fontes renováveis.
Limpeza e Conservação
Para a limpeza e conservação usar apenas pano macio e úmido embebido em produtos
de limpeza doméstica.
Não usar silicone, cera, produtos a base de solvente químico ou produtos abrasivos
como esponjas de aço e outros.
Recomendações Gerais
Retirar utilizando a técnica asséptica(*);
Usar luvas de borracha próprias para limpeza;
No caso da superfície apresentar matéria orgânica visível, deve-se inicialmente
proceder à retirada do excesso da sujidade com papel/tecido absorvente
Pode ser lavado com Detergente Neutro para uso Hospitalar;
Pode ser lavado com Desinfetante Hospitalar a base de hipoclorito de sódio a 1%;
Pode ser lavado e seco;
Pode ser lavado com água e sabão neutro;
Pode ser seco em estufa até 60°C;
Antes de aquecer, remova o elástico e a viseira de acetato;
Após a lavagem, realizar a desinfecção com Álcool 70% ou Hipoclorito de sódio 5%(**);
O produto não deve ser aquecido acima de 60°.
(*) Técnica asséptica:
Retirar a máscara puxando pelo elástico ou tiras, cuidando para que não haja o contato com a superfície externa, da mesma forma
com as luvas, aventais.
(**) O uso do Hipoclorito de Sódio 5% no elástico pode causar irritação na pele, remova-o antes da lavagem.
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Estrutura de ABS
Composição: Derivado do petróleo o filamento de ABS é um copolímero composto
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