Návod – Tvárové rúško pre verejnosť FilFix

podľa CWA17553:2020
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1–silikónová maska, 2–vrchný diel kazety filtra,
3-filter, 4-spodný diel kazety filtra, 5-kruhový klip,
6-ohlávka, 7-spona s dierou, 8-spona s hákom,
9-elastické popruhy, (príp. 10 – zátka na kyslík)
Návod na čistenie a výmenu filtra:
Po použití pretrite celú masku dezinfekčným činidlom (napríklad na báze etanolu) alebo nasprejujte,
alebo ponorte do vody s dezinfekčným mydlovým roztokom a opláchnite.
Kazetu filtra otvorte zatlačením na zadný klip Filter vložte do vrchného dielu kazety filtra, ohnite
kazety oproti hrane predného klipu, viď. obrázok. do tvaru U a z bokov pridržujte prstami, viď.
Vyhoďte starý filter. Manipulujte s ním opatrne aby obrázok.
nedošlo k vyprašovaniu zachytených vírusov,
najlepšie ešte v exteriéri, kde sa riziko významne
znižuje.
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Zasuňte vrchný diel pri strede masky do spodného Skontrolujte vizuálne tesniacu líniu, či nedošlo k
a pootočením uzavrite.
nakrepovaniu filtra na tesniacej línii (šikmá súvislá
plocha po celom obvode kazety).

3 4
Stlačte diely kazety k sebe pri zadnom klipe, aby sa ozvalo kliknutie.
Skontrolujte, či je kazeta po celom obvode uzavretá (popritláčaním v rohoch) a tesniaca línia pritlačená
na filter, hrana vrchného dielu kazety prečnieva asi 1mm za spodnú. Overte silu zaklipovania zadného
klipu, ako pri otváraní kazety (obr. 1), či sa kazeta ľahko neotvorí. Ak áno, zopakujte uzatvorenie a
dbajte na silnejšie stlačenie pri klipe a zaklipnutie.
Maska je pripravená na ďalšie použitie.

Nastavenie popruhov:
Pred nastavovaním popruhov si priložte masku bez popruhov na tvár a pridržte rukou. Ak je
veľkosť správna pre Vašu tvár, maska by mala tesniť na celej kontúre tváre a neprefukovať ani
okolo nosa ani inde. Ak prefukuje, posúvaním nájdite správnu polohu masky a túto potom
musíte dosiahnuť aj správnym nastavením dĺžok popruhov. Masku pre dlhodobé nosenie nie je
dobré silno utiahnuť, ale len tak slabo aby zabezpečila zatesnenie kontúry, ale neotláčala časti
tváre. Potom je bez problémov možné našu masku nosiť aj 12hodín denne. (tak ako sme ju
testovali)
Príliš silné utiahnutie popruhov môže viesť k otlačeniu tváre a k nepríjemnému pocitu a potrebe
posúvať masku po tvári, čo nie je z hľadiska potenciálneho rizika kontaminácie žiaduce.
Maska sa nasadzuje tak, že sa na temeno hlavy položí ohlávka a rotáciou sa priloží na tvár. Už tu
je cítiť zatesnenie masky a minimálny potrebný ťah vrchných popruhov. Spodné popruhy umožnia
pevnejšie upnutie masky na hlave. Avšak nemali by významne potiahnuť masku, zdeformovať tvar a
zmeniť zatesnenie. Ak odtiahnu masku a prestane tesniť na nose sú spodné popruhy príliš zatiahnuté.
Spodné popruhy sa spoja vložením háku (8) do diery spony(7) na opačnom
popruhu a jemným potiahnutím, aby zapadol poisťujúci klip. Odporúčame hák
mať na ľavom popruhu.
Odopínanie sa uskutoční potlačením spôn oproti sebe v smere popruhov
(ľahko aj jednou rukou). Tým sa spony automaticky odistia.
Pri potrebe voľného pohybu hlavy, upnite spodné zopnuté spony do otvoru v strede ohlávky. Pre tento
spôsob upnutia musíte predĺžiť dĺžky popruhov tak, aby neťahali masku.
Maska je uspôsobená tak, aby príjemne držala na tvári a zatesňovala kontúru.
Pre rôzne možnosti nastavenia popruhov prosím pozrite www.multirespirator.com/popruhy.pdf
Všeobecné informácie:
Maska s filtrami spĺňa zákonné požiadavky na dýchacie odpory. Niekedy je potrebné si chvíľku zvykať na rozdiel
oproti dýchaniu bez masky v dôsledku vysokej filtračnej schopnosti filtrov.
Jednorázové filtre neperte, pravdepodobne by ste porušili ich výrobnú filtračnú účinnosť.
Filtre si udržujú filtračné schopnosti po dobu až 12h používania a vyzrážaná vlhkosť má na ich filtračné
schopnosti zanedbateľný účinok.
Z hygienických dôvodov nepoužívajte filtre intenzívne viac ako 2 dni, mohli by sa na nich vďaka vlhkosti množiť
mikroorganizmy a plesne, zachytené počas používania masky.
Pri správnom skladovaní, v suchu a tme filtračný materiál nepodlieha spontánnej degradácii min 2 roky od
dátumu balenia.
Toto tvárové rúško pre verejnosť nie je zdravotnícka pomôcka v zmysle smernice 93/42/EHS alebo nariadenia
EÚ/2017/745 (chirurgické masky) ani osobný ochranný prostriedok v zmysle nariadenia EÚ/2016/425 (ochranné
prostriedky dýchacích ciest).
Vždy skontrolujte, či tvárové rúško pre verejnosť správne sedí na tvári a pokrýva Váš nos, ústa a bradu.
Správny tesniaci účinok dosiahnete len na hladko oholenej tvári.
Toto tvárové rúško pre verejnosť nemôže nahradiť ochranné opatrenia (pravidelné umývanie rúk, fyzický odstup,
obmedzenie kontaktu s ostatnými ľuďmi). Minimalizuje vydychovanie kvapiek slín používateľa do prostredia. Ak
ste chorý, toto tvárové rúško pre verejnosť nie je vhodné – zostaňte doma. Poraďte sa so svojim lekárom.
(legislatívne nariadenie)
Pri pobyte vo veľmi studenom prostredí sa na filtroch môže časom vyzrážať veľké množstvo vody, ktorá môže
zvýšiť odpor dýchania. Vymeňte filtre za suché. Vlhkosť nemá vplyv na zmenu filtračných schopností našich
originálnych dodávaných filtrov.
Prestaňte rúško používať pri prvých známkach poškodenia.
Tvárové rúško pre verejnosť na opakované používanie vyčistite po každom použití.
Podrobný návod je možné nájsť na www.multirespirator.com/navod.pdf
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