Návod k použití respirátoru FFP2
Bezpečnostní upozornění
•
•
•
•
•
•
•
•

Respirátor by neměly nosit děti mladší 2 let a osoby, které mají potíže s dýcháním,
jsou v bezvědomí nebo jsou neschopni bez pomoci respirátor odstranit.
V případě, že je respirátor poškozen, okamžitě jej vyměňte - platí i v případě zvlhlého
či mokrého respirátoru.
Respirátor vhoďte do uzavřené nádoby.
Tento respirátor je pouze na jedno použití, max. 8h, opakovaně ho nepoužívejte.
Respirátor se nesnažte mýt, dezinfikovat ani ohřívat pro zbavení virů či bakterií.
Osoby, které jsou alergické na polypropylen nesmí respirátor užívat.
Nesahejte na filtr respirátoru v průběhu nošení, pokud je potřeba respirátor upravit,
upravte pouze za pomocí gumiček.
V pracovním prostoru, kde je aplikován respirátor, musí být alespoň 19,5% kyslíku,
jinak nelze použít v těchto prostorech.

Použití
•
•
•
•
•

Před použitím si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
Otevřete plastový obal a vyjměte respirátor.
Respirátor přitlačte k obličeji svorkou nahoru a pružné pásky přetáhněte přes uši.
Nasazený respirátor upravte tak, aby svorka byla uprostřed.
Následně upravte přilnavost vytvarováním svorky tak, aby oblasti brady, úst a nosu
byly zcela zakryty.

Upozornění
•
•

Respirátor těsně doléhá k obličeji, pro plnou funkčnost je nezbytné mít tvář hladce
oholenou.
Po nasazení respirátoru se již rukama nedotýkejte filtrační části. Pokud respirátor
potřebujete upravit, upravte za pomocí pružných pásků

Sundávání/výměna respirátoru
•
•
•
•

Potřebujete-li odstranit respirátor, uchopte pouze za pružné pásky, nedotýkejte se části
filtru.
Následně sundejte a zlikvidujte masku.
Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou, použijte dezinfekci.
V případě výměny postupujte dle výše uvedeného bodu "Použití".
o Nezapomeňte na pravidelnou výměnu respirátoru.
▪ Maximální životnost respirátoru udávanou výrobcem ESZE je 8h.
Životnost je závislá také na okolním prostředí a na způsobu jeho
používání (např. při vysoké vlhkosti a prašnosti).
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Návod k použití respirátoru FFP2
Možná rizika při nošení respirátoru
•

•

•

•

Respirátor je špatným způsobem nasazen a nedoléhá, což má za následek omezení
funkčnosti respirátoru a tím následně dochází k neefektivní či až nulové ochraně ověřte po nasazení respirátoru prudkým výdechem, pokud vzduch neproudí kolem
nosu, tváří či bradě, je nasazen správně. V opačném případě je nutné upravit dle
potřeby svorku nebo pozici respirátoru.
Úprava pozice uchopením filtrační části respirátoru v průběhu jeho používání.
Takovouto úpravou může způsobit následný přenos zachycených škodlivých látek dále
na jiné předměty.
I přes to, že se jedná o ≥ 94% filtraci některých škodlivých látek v ovzduší, je nutné
dbát zvýšené pozornosti a zbytečně se nevystavovat vyšší koncentraci lidí, stýkat se s
osobami vykazujícími příznaky či nemocnými.
Nevystavovat respirátor zvýšené vlhkosti větší než 80%. V tomto případě je nutné
respirátor vždy vyměnit z důvodu omezené až nulové účinnosti filtrů. Navlhlý či mokrý
respirátor nesušte, nelze již opakovaně nosit, vyhoďte jej.
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