INSTRUKCJA UŻYWANIA
MASKA WŁÓKNINOWA NA TWARZ Z GUMKAMI, TRZYWARSTWOWA
PRZEZNACZENIE:
Maski medyczne ograniczają ryzyko przenoszenia bakterii i cząsteczek stałych wydychanych
do otoczenia oraz chronią drogi oddechowe przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.
CHARAKTERYSTYKA:
Maski medyczne trójwarstwowe wykonana są z włókniny (polipropylen), jednorazowego
użytku, wysokobarierowe, z gumkami, nie zawierają lateksu, posiadają sztywnik
umożliwiający dopasowanie do kształtu twarzy. Dostępne kolory: biały, zielony, niebieski,
różowy, czarny, pomarańczowy, żółty, fioletowy. Pakowane w kartonik-dyspenser.
Okres ważności – 5 lat
WYRÓB MEDYCZNY ORAZ ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Maski medyczne zgodne z postanowieniami Dyrektywy Rady 93/42/EWG (Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych),
spełnia wymagania Dyrektywy 2007/47/EC dotyczącej Wyrobów Medycznych Klasy I (Ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) oraz z zharmonizowaną normą EN 14683.
WASKAZANIA DOTYCZĄCE UŻYCIA
Wyciągnąć z opakowania/dyspenzera jedną sztukę maseczki i sprawdzić czy nie jest
uszkodzona. Chwycić dwoma rękami za gumki i nałożyć na uszy. Następnie dopasować aby
maska dokładnie zakrywał usta i nos. Pasek usztywniający znajdujący się w górnej części
dopasować tak aby szczelnie przylegał do nosa. Po użyciu należy ostrożnie ściągnąć maskę z
twarzy i pozbyć się jej zgodnie z obowiązującymi lokalnymi procedurami lub przepisami.
Wyrób jednorazowego użytku.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie stwierdzono działań niepożądanych podczas używania masek medycznych.
W przypadku stwierdzenia nadwrażliwości lub reakcji alergicznej na którykolwiek ze
składników, należy zaprzestać użytkowania i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA
Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i deszczem; przechowywać w
chłodnym i suchym miejscu w temperaturze 5-30 oC
INSTRUKCJI UŻYWAĆ W POWIĄZNIU ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI UMIESZCZONYMI
NA OPAKOWANIU.
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SYMBOLE WYSTEPUJĄCE NA OPAKOWANIU

wytwórca – nazwa, adres

chronić przed deszczem i wilgocią

data produkcji

chronić przed światłem słonecznym

data ważności

przechowywać w temperaturze 5 – 30oC

instrukcja użytkowania

do recyklingu

numer partii

opakowanie można traktować jako odpad
komunalny

produkt do jednorazowego użytku
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