PROCEDIMENTO PARA COLETA DO PARTICULADO DO AMBIENTE COM PARTICLE TRAP:
Abaixo segue explicativo para coleta do particulado de seu ambiente utilizando o dispositivo do
particle trap:
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1. Dispositivo: Particle trap

2. Preencha o selo de identificação do slide com uma caneta retroprojetora
informando o local de coleta, a data e horário de coleta e se houver algum
código de identificação insira também para que essas informações possam
ser transmitidas para o relatório final.

3. Remova a tampa de acrílico e a película de proteção amarela da membrana
adesiva. Recomendamos a utilização de luvas para que no ato da remoção
da película protetora não ocorra a contaminação de partículas proveniente
das mãos do usuário.

4. Após a remoção da película protetora, remova a tampa de acrílico e
posicione o particle trap no ambiente desejado conforme imagem ao lado,
para início da coleta do particulado. O particle trap deve ser mantido por
um período de 24/48 horas para completa execução do procedimento.
Recomendamos que o dispositivo seja instalado em uma superfície plana.
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5. O particle trap deve ser estornado para o laboratório da Enge
Solutions com a tampa de acrílico devidamente fechada conforme
imagem ao lado para avaliação do particulado coletado.
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A avaliação é realizada apenas por um Stereo Microscópio ou
Scanner MicroQuick.
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