
1.1. Návod k použití:
1) Před použitím nového respirátoru je třeba si umýt ruce.
2) Držte respirátor tak, jak je to znázorněno, s nosní částí ve špičkách prstů.
3) Zvedněte respirátor na obličej a umístěte jej tak, aby byl zakryt nos, ústa.
4) Zajistěte respirátor tahem za popruhy za každým uchem.
5) Jemně sevřete nosní část a pohodlně a elegantně upravte lícování přes nos a kolem obličeje.
6) Oběma rukama přidržte přední část respirátoru a zkontrolujte ji
proti úniku vzduchu kolem úst a nosu. Respirátor musí na obličeji těsnit..

1.2. Odstranění respirátoru:
Během používání mohou být respirátory kontaminovány a neměli by jste se jich dotýkat. Pokud se
však dotknete rukou, musíte se okamžitě a důkladně omýt.
Odstranění a likvidace musí být prováděny velmi opatrně, protože při používání se respirátor sám 
může stát zdrojem infekce.
Pokyny pro odstranění:
• Ušní smyčku vytáhněte zpoza jednoho ucha a poté za druhé.
• Držte respirátor za ušní smyčku.
• Ihned zlikvidujte ve správném obalu.
• Hygiena rukou by měla být prováděna po odstranění a likvidaci respirátoru.
1.3 Varování

• Pokud je respirátor poškozen nebo je kontaminován dýcháním

sekretů nebo jiných tělních tekutin, je třeba vyměnit a zlikvidovat jako zdravotní odpad.

• Nepoužívejte, pokud je respirátor extrémně zmačkaný.

• Nepoužívejte s vousy nebo jinými vlasy na obličeji nebo pokud jiné obličejové podmínky brání 
dobrému utěsnění mezi obličejem a okraji respirátoru.

• Nepoužívejte v atmosféře s nedostatkem kyslíku nižší než 19,5%.

• Nepoužívejte ve špatně větraných prostorách.

• Nepoužívejte při hašení požáru a pískování.

• Mytí alkoholem, vodou a poškodí respirátor nenávratně poškodí .

• Respirátor poškozuje také autolakování a jiné formy zahřívání.

• Opakované použití je zakázáno.

• Respirátor se nesmí používat déle než na jedno použití.

• Nedotýkejte se přední části respirátoru, když jej odstraňujete.

• Respirátor vyměňte za nový, jakmile bude vlhký.



 • Nepoužívejte ve výbušné atmosféře.

• Respirátor skladujte mimo kontaminované oblasti, pokud se nepoužívá.

• Likvidujte použitý produkt v souladu s platnými předpisy vaší země. 
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ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE, ÚDRŽBA 

2.1. Čištění a dezinfekce:

Mytí alkoholem, vodou a saponátem poškodí nevratně dýchací cesty.
2.2. Údržba: 

Životnost respirátoru závisí na době používání, péči a údržbě. 
Před použitím produkt důkladně zkontrolujte. Pokud je některá část výrobku poškozena, 
okamžitě vyměňte celý produkt. Doporučujeme, aby respirátor byl uchováván ve vhodném
čistém obalu, pokud se nepoužívá.
V každé situaci musí být produkt vyměněn nejdéle po uplynutí jedné směny (maximálně 12 hodin).
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