Virus and Bacteria
Filtration

Zdravotnická obličejová maska s filtrem z nanovláken,
s úvazky, čtyřvrstvá, nesterilní.
Chrání proti šíření virové a bakteriální infekce
filtrační funkcí materiálu masky.
Filtruje viry a bakterie.

Bakteriální filtrační účinnost (BFE) ≥ 98%
Účinně filtruje částice o velikosti viru.
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Výrobek je určen k jednorázovému použití.
Při opakovaném použití hrozí riziko kontaminace
a může dojít ke zhoršení účinnosti masky.
Pokyny pro nasazení

Před nasazením mějte vždy čisté ruce.
Jak se nasazuje maska s úvazky:
1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Utřete si ruce a předtím, než vezmete masku
do ruky, použijte dezinfekci na ruce.
2. Vyjměte masku z krabice a ujistěte se, že není ani z jedné strany natržená
nebo protržená.
3. Zjistěte, která strana masky patří nahoru. Nahoru patří ta strana masky,
která má vyztužený ohybatelný okraj, který se má přizpůsobit tvaru nosu.
4. Přidržte si masku na úrovni nosu a natáhněte šňůrky přes temeno hlavy
a zavažte je na kličku.
5. Vyztužený okraj vytvarujte podle tvaru svého nosu.
6. Pak uchopte spodní šňůrky, do každé ruky jednu, a zavažte je na zátylku.
7. Přetáhněte spodní okraj masky přes ústa a bradu.

Jak se sundává maska s úvazky:
Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Utřete si ruce a předtím, než na masku sáhnete,
použijte dezinfekci na ruce. Nedotýkejte se přední strany masky. Přední strana
masky je kontaminovaná. Dotýkejte se pouze šňůrek.
1. Nejprve rozvažte spodní kličku a poté horní kličku a jakmile jsou šňůrky
volné, sejměte masku z obličeje. Snažte se nedotýkat se přední strany masky
a držte ji pouze za šňůrky.
2. Vyhoďte masku do odpadu. Umyjte si ruce vodou a mýdlem a použijte
dezinfekci na ruce.
Jednorázové masky by měly být používány pouze jednou a poté vyhozeny
do odpadu. Masku byste měli sundat a vyměnit také v případě, že je vlhká.

