
1. Colocar o CleanSpace Halo e executar o Daily Check 
de 30 segundos para garantir que:
n O funcionamento do motor e fluxo de ar estão corretos
n A bateria está suficientemente carregada
n Não existem alarmes

O CleanSpace Halo oferece elevada proteção e 
conforto impar. Agora, com a Smart App CleanSpace, 
pode realizar o Fit Check e verificar a eficiência da 
máscara em qualquer momento do seu turno.

Crie uma conta para emparelhar com qualquer respirador 
CleanSpace HALO nas suas instalações e em menos de 
1 minuto, verificar o ajuste da máscara, o desempenho do 
dispositivo, a carga da bateria e outras funcionalidades.

Desenvolvido em consultoria com profissionais clínicos. Ao 
usar a Smart App, os profissionais da linha de frente relataram 
sentir-se mais seguros e confiantes no uso do respirador.

2. Executar o Fit Check de um minuto
n O Fit Check irá indicar se ajustou a máscara de forma 

correta antes de entrar em uma zona contaminada
– GOOD FIT = Pronto para utilizar
–  ADJUST & REPEAT = Verificar o tamanho da máscara 

e/ou ajuste, repetir o teste
–  POOR FIT = Não utilizar, procurar assistência 

especializada

NOTA: O Fit Check serve apenas para indicar a condição geral de ajuste da 
máscara. Verificar os regulamentos locais sobre ajuste e teste obrigatórios 
com o TSI PortaCount. Em Portugal vigora a NP EN529.

3. Monitorizar os níveis de desempenho do CleanSpace HALO

n Estado da bateria
n Atividade da ventoinha
n Temperatura

4. Atualize os seus conhecimentos sobre o CleanSpace 
Halo através do acesso direto a vídeos de treino.
n Colocar  o CleanSpace HALO
n Trocar o apoio de pescoço do CleanSpace HALO
n Retirar o CleanSpace HALO em modo de espera

COMEÇE A USAR A SMART APP CLEANSPACE HOJE

Para criar uma conta aceda ao site  
www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup 
ou digitalize o código QR.

A Smart App CleanSpace está disponível em Inglês, 
Francês, Alemão, Espanhol, Japonês e Indonésio.

Descubra quando se vai realizar a próxima apresentação 
introdutória da Smart App CleanSpace na sua região, 
para garantir que retira o máximo proveito da aplicação.

ASIA PACIFIC: training_ap@cleanspacetechnology.com
EUA: training_us@cleanspacetechnology.com

EUROPA: training_eu@cleanspacetechnology.com

Descarregue do 
Apple Store

Descarregue do 
Google Play

APP CLEANSPACE SMART - 
USE O SEU RESPIRADOR COM CONFIANÇA

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM
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