
As melhores práticas para o  

CONTROLO DE INFEÇÕES

1 Use equipamentos de proteção individual (EPI) 

adequados. Quando estiver a operar em áreas onde os 

germes podem estar presentes, quando estiver a mudar 

o filtro ou o saco do aspirador, siga as recomendações 

nacionais, regionais, estatais e/ou locais sobre os EPIs.

2 Substitua o filtro regularmente. Manter os filtros 

dos aspiradores limpos é fundamental para garantir uma 

máxima higiene. Siga as recomendações do fabricante 

sobre com que frequência deve trocar de filtro. Quando 

remover o filtro antigo, coloque-o num saco de plástico 

e feche-o antes de o deitar fora. Assegure-se de que 

colocou corretamente o novo filtro, de modo a que o ar 

não saia. Se não está seguro de como fazer isto, contacte 

com o seu representante local.

3 Verifique o saco e substitua-o quando necessário.  

Os aspiradores de pó só podem recolher os resíduos se o 

ar puder fluir através do saco, portanto verifique-o com 

frequência e troque-o conforme necessário. Certifique-se 

de fechar a entrada do saco antes de o deitar fora.

4 Oiça o som. Quando o fluxo de ar está bloqueado, a 

máquina soa diferente e provavelemnte aquece. Verifique 

se algum objeto está a bloquear a mangueira ou o tubo, 

ou talvez o saco de pó precise ser substituído.

5 Esteja especialmente atento ao aspirar os cantos. 

A poeira e os detritos tendem a acumular-se nos cantos 

da sala.

6 Limpe e desinfete o aspirador e os acessórios 

após a utilização. Siga as indicações do fabricante, 

as normas da indústria, e as recomendações das 

autoridades nacionais e locais de saúde para higienizar  

o aspirador, acessórios, pegas e os botões.

7 Evite danos no cabo. Enrole o cabo a partir do final 

da máquina após cada utilização. Dessa forma, não 

ficará torcido e danificado a longo prazo.

Descubra a nossa gama de aspiradores 
Visite new.nilfisk.pt para 

mais informações

Siga estas melhores práticas para aspirar de modo seguro e mais eficiente em 
áreas onde os patógenos podem estar presentes:

N
12

4_
00

01
_V

1 
06

/2
02

0

https://new.nilfisk.com/pt-pt/produtos/aspiradores/
https://new.nilfisk.com/pt-pt/

