Respirátor
Model: N9CS2

5 ochranných vrstev, 2 filtrační

EN149:2001 + A1:2009
DLE NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425

Ochrana před prachem, viry
i bakteriemi

Příjemný i pro
citlivou pokožku

Perfektně anatomicky
přiléhá na obličej

Dovoz a prodej: Servatech s.r.o.
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Certifikováno proti
COVID-19

Návod k použití Respirátoru FFP2
Model: N9CS2
Dovozce: Servatech s.r.o. www.servatech.cz

Prosím, přečtěte si tento informační štítek před použitím produktu.
Tento respirátor je vyroben na ochranu před COVID-19 podle
doporučení Světové zdravotnické organizace. Respirátor N9CS2
disponuje ochraným faktorem FFP2 definovaným v EN 149:2001 +
A1:2009.

Před použitím zkontrolujte
Respirátor musí být správně vybrán pro zamýšlené použití. Zkontrolujte masku, zda není
poškozená a bez viditelných vad. Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo data expirace (viz obal).
Zkontrolujte, zda je třída ochrany vhodná k použití v daném prostředí. Masku nepoužívejte,
pokud je vadná nebo byla překročena doba použitelnosti. Tento respirátor je navržen tak,
aby zajišťoval ochranu proti pevným i kapalným aerosolům.

Varování
1. Nedodržení všech pokynů a omezení používání tohoto produktu, může mít za
následek poškození zdraví.
2. Správně vybraný respirátor je nezbytný pro ochranu vašeho zdraví. Před
použitím tohoto respirátoru se poraďte s kvalifikovaným odborníkem v oblasti
bezpečnosti, abyste zjistili zda je produkt vhodný pro váš zamýšlený účel.
3. Tento výrobek nedodává kyslík. Používejte pouze v přiměřeně větraných
prostorách obsahujících dostatek kyslíku pro podporu života. Nepoužívejte
tento respirátor, pokud je koncentrace kyslíku nižší než 19,5%.
4. Výrobek není odolný vůči ohni a nesmí se používat v prostorech s otevřeným
ohněm a prostorech s nebezpečím výbuchu.
5. Okamžitě opusťte pracovní prostor, pokud: a) pocítíte ztížené dýchání nebo
b) objeví se závratě nebo jiné zdravotní potíže.
6. Plnosvous nebo vousy a určité rysy obličeje mohou snížit účinnost tohoto respirátoru.

Respirátor je většinou jednorázová pomůcka, kterou je třeba po použití nebo po kontaminaci
zlikvidovat. Pokud nedojde k potřísnění krví nebo poškození respirátoru, pohybuje se doba
použitelnosti v řádu hodin, většinou vydrží osmihodinovou směnu. Záleží na koncentraci v
prostoru.

7. Tento respirátor nikdy žádným způsobem neupravujte ani nemodifikujte
(kromě případů uvedených v pokynech)

Plnosvous nebo vousy a určité rysy obličeje mohou snížit účinnost tohoto respirátoru.
Respirátor nepoužívejte v místech s rizikem požáru nebo výbuchu.

9. Doba, po kterou může být tento respirátor použit, závisí na přítomných kontaminujících
látkách a neměla by přesáhnout jednu směnu. Pokud je dýchání obtížné, vyměňte
respirátor dříve.

Respirátor lze opakovaně sundat a znovu nasadit, ale je třeba manipulovat s ním tak, aby se
člověk nedotýkal přední části a nekontaminoval respirátorem povrchy. Respirátor se ovládá
za tkanice či za gumičky. Respirátory nejsou určené k dezinfekci.

Návod k nasazení respirátoru

8. „NR“ znamená, že tato polomaska filtrující částice nesmí být použita pro více než
jednu směnu. Není nutná žádná údržba. Po použití respirátor zlikvidujte.

10. Do použití nechte respirátory v obalu a mimo přímé sluneční světlo nebo kontaminující
látky. Podmínky skladování se musí držet v rozsahu teploty mezi -30°C až +70°C a
relativní vlhkosti <80%.
11. Pokud není respirátor nasazen podle „Návod k použití“, respirátor neposkytuje
očekávanou úroveň ochrany.
12. Tento respirátor je vhodný k ochraně před netoxickým pevným a kapalným aerosolem.
13. Pokud nedosáhnete správného utěsnění respirátoru, může to mít za následek
vážné poškození zdraví.

1. Respirátor rozevřete a 2. Přiložte respirátor k obličeji.
vytvarujte dle obličeje.

3. Nasaďte upínací pásky 4. Přimáčkněte flexibilní svorku
za uši.
kolem nosu tak, aby byl respirátor
utěsněn.

5. Zkontrolujte dokonalé utěsnění, přes respirátor se nadechněte a energicky vydechněte. Pokud
kolem nosu proudí vzduch, nosní sponu více přitlačte a vytvarujte. Pokud vzduch uniká kolem
okraje, přemístěte ušní smyčku tak, aby lépe seděla. Proces kontroly opakujte, dokud není
maska správně utěsněna.

Po použití

Jednotlivé respirátory po použití zabalte do mikrotenového (nebo igelitového) sáčku a
vhoďte do směsného odpadu určeného pro spálení nebo odpadu s označením biologicky
nebezpečný/kontaminovaný.
Po jakékoli manipulaci s respirátorem by měla následovat dezinfekce rukou, případně umytí
rukou teplou vodou a mýdlem.

14. Respirátory musí být skladovány a přepravovány v původním obalu a v doporučené
skladovací teplotě a vlhkosti dle doporučení výrobce.
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