
Instrukcja użytkowania

1.       Należy zidentyfikować dolną i górną część maski.

2.       Maskę ochronną należy przyłożyć do twarzy. Metalowy pasek znajdujący się w masce należy ścisnąć poniżej kości nosowej

. Dzięki temu forma maski dopasuje się do kształtu nosa.

3.       Dolną część maski należy lekko pociągnąć w dół, aby zakryć usta i podbródek.

4.       Następnie należy sprawdzić, czy maska jest poprawnie założona: podczas wdechu nie powinno dochodzić do aspiracji powietrza spoza maski. 

Włosy  lub zarost znajdujący się w miejscu przylegania maski do twarzy może 

uniemożliwić poprawne założenie maski. Jeśli tak jest, należy tak poprawić ułożenie maski, aby ściśle przylegała do twarzy.

Czas użytkowania

Maska przeznaczona jest do użytkowania w czasie jednej zmiany 

przy założeniu użytkowania normalnego. Maska jest przeznaczona do użytku jednorazowego.  

Zdejmowanie maski

Aby zdjąć maskę, należy zdjąć gumki z uszu.

Zewnętrzna strona maski może być pokryta aerozolami. Należy unikać kontaktu z tą częścią maski.

Wskazówki dotyczące stosowania

Maska ochronna dróg oddechowych jest maską jednorazowego użytku.

Po zakończeniu stosowania, w warunkach wilgotnych, w przypadku widocznego zabrudzenia lub jeśli maska

 nie pasuje należycie, maskę należy wymienić na nową, suchą, czystą i dobrze dopasowaną.

Trwałość produktu: 3 lata pod warunkiem przechowywania w temperaturze od -20 °C do +30 °C oraz przy wilgotności powietrza wynoszącej maksymalnie 60%.

Maska spełnia wymogi normy DIN EN 149:2001+A1:2009, PSA klasa III i posiada certyfikat CE.   

 

Oznaczenie NR oznacza, że maskę można stosować maksymalnie przez czas trwania jednej zmiany.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji lub nieprawidłowe stosowanie mogą zmniejszyć skuteczność

stosowania maski i skutkować rozwojem chorób lub wystąpieniem trwałych szkód.  

Maski nie chronią przez gazami i oparami. Nie należy stosować masek

w środowisku o zawartości tlenu wynoszącej poniżej 17% lub zawierającym nieznane substancje niebezpieczne lub stężenie takich substancji, które przekracza 

dozwolone wartości. Masek nie wolno stosować w atmosferze wybuchowej.



Środek ochrony indywidualnej do użytku osobistego: np. jako ochrona podczas prac naprawczych i izolacyjnych

, czyszczenia w warunkach domowych i przemysłowych, pracach wymagających zachowania higieny oraz pracach, podczas których 

występuje kontakt z ludźmi, a także jako ochrona w warunkach pandemii COVID-19.

Temperatura przechowywania

Maksymalna względna wilgotność powietrza w magazynie

Termin ważności: patrz maska


