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Aviso de recolha e cessação de utilização
AÇÃO IMEDIATA OBRIGATÓRIA
DBI-SALA® Twin-Leg Nano-Lok™ Edge e Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back da 3M™
Linhas de vida autorretráteis

Modelos Twin-Leg Nano-Lok™ Edge e Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back

A 3M Fall Protection anuncia a recolha e cessação de utilização imediatas das linhas de vida autorretráteis DBI-SALA®
Twin-Leg Nano-Lok™ Edge e Twin-Leg Nano-Lok™ Wrap Back da 3M™. Estes Twin-Leg Nano-Loks são utilizados como
parte de um sistema de segurança pessoal contra quedas que liga duas linhas de vida/dispositivos (SRLs/SRDs)
autorretráteis diretamente abaixo do anel em D do arnês de um trabalhador. O Twin-Leg Nano-Lok Edge destina-se a ser
ancorado ao nível dos pés, sendo concebido para aplicações em extremidades e incorporando um absorvedor de energia.
O Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back deverá envolver um ponto de ancoragem e incorpora um absorvedor de energia
semelhante. A 3M determinou que, em caso de queda e em condições específicas, o absorvedor de energia destes
dispositivos poderá não disparar, o que pode expor o trabalhador a ferimentos graves ou morte. Não existem relatos de
acidentes ou ferimentos associados a este problema, mas a utilização destes produtos deve ser imediatamente cessada.
Para resolver esta situação, e a pensar na segurança dos trabalhadores, a 3M iniciou a cessação de utilização dos
dispositivos SRL Twin-Leg Nano-Lok Edge e Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back. A 3M está a recolher todos estes dispositivos
para reparação ou substituição assim que for identificada, testada e certificada uma solução. Como alternativa, os
utilizadores finais podem optar por receber o valor monetário pelos dispositivos devolvidos, conforme descrito abaixo. A
presente cessação de utilização/recolha afeta todos os modelos de SRL Twin-Leg Nano-Lok Edge e Twin-Leg Wrap Back,
introduzidos pela primeira vez no mercado em 2013. A presente cessação de utilização/recolha não afeta as versões destes
modelos para uma só perna. A partir da data deste aviso, nenhum produto SRL para duas pernas da 3M está aprovado
para utilização em extremidades afiadas ou abrasivas.
Utilizadores/Proprietários: Cesse imediatamente a utilização dos SRL Twin-Leg Nano-Lok Edge e Twin-Leg Nano-Lok
Wrap Back. Visite a página www.NanoLokEdgeRecall.com e siga as instruções sobre como devolver a sua unidade. Assim
que estiver disponível uma solução para o produto, a 3M procederá à reparação ou substituição do dispositivo,
devolvendo-o sem qualquer custo para o utilizador/proprietário. Como alternativa, unicamente até estar disponível uma
solução de reparação ou substituição, poderá devolver o dispositivo e optar por receber um valor monetário de 400 USD,
se o dispositivo tiver sido fabricado após 1 de janeiro de 2017, ou de 200 USD, se tiver sido fabricado antes de 1 de janeiro
de 2017. O ano/mês de fabrico está impresso na etiqueta traseira do dispositivo.
Distribuidores: Contacte o nosso departamento de Apoio ao Cliente através do número +33 (0) 4 83 58 08 08 ou envie
um e-mail para informationfallprotection@mmm.com para obter uma lista de todos os SRL Twin-Leg Nano-Lok Edge e
Twin-Leg Wrap Back que lhe foram vendidos. Se tiver algum destes dispositivos em inventário, devolva-o à 3M Fall
Protection em troca de crédito e sem qualquer custo. Encaminhe imediatamente este Aviso para todos os seus
clientes/utilizadores que tenham adquirido os SRLs Twin-Leg Nano-Lok Edge e Twin-Leg Nano-Lok Wrap Back, com um
pedido urgente para que cumpram e respeitem este Aviso.
Contacte o Apoio ao Cliente da 3M para obter ajuda, informações adicionais sobre a recolha ou soluções alternativas
através do número +33 (0) 4 83 58 08 08 ou de informationfallprotection@mmm.com.
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Lamentamos qualquer incómodo que esta situação possa ter causado, a si e aos seus clientes.
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