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NÁVOD K POUŽITÍ
Jednorázová zdravotnická obličejová maska
【Název výrobku】
Jednorázová zdravotnická obličejová maska
【Stručný popis】
Netkaná textilie Melt-blown umí filtrovat škodlivé látky ve vzduchu a účinně
regulovat vzduch se škodlivými látkami, které mají být filtrovány přes filtrační vrstvu
masky, než bude vzduch ústy uživatele vdechnut nebo vydechnut.
【Popis modelu】
70010001, 70011001
【Zamýšlené použití】
Je určena k zakrytí úst, nosu a čelisti uživatele, který vydechuje nebo vylučuje
znečišťující látky z úst a nosu v obecném lékařském prostředí.
【Kontraindikace】
Používejte masku opatrně, pokud jste alergičtí na netkané textilie.
【Strukturální složení】
Jednorázová zdravotnická obličejová maska se skládá z vlastního těla obličejové
masky a nosní spony. Tělo obličejové masky se skládá ze třech vrstev. Diagram
struktury je následující:

1: Tělo masky
2: Nosní spona
3: Pásek masky
Obr 1: Plochý typ s úchyty za uši
【Materiály】
Vnitřní a vnější vrstva jsou z polypropylenové netkané textilie Spunbond a prostřední
vrstva je tvořena netkanou textilií Melt-blown, plastová nosní spona a elastický
pásek.
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【Sterilizace】
Produkt je nesterilní.
【Bezpečnostní opatření a varování】
1) Přečtěte si pozorně pokyny, abyste se nedotkli vnitřní vrstvy masky.
2) Tento produkt nebyl sterilizován, před použitím prosím zkontrolujte obal. Pokud je
obal poškozen, je zakázáno produkt používat.
3) Tento produkt je jednorázový a nelze jej použít znovu.
4) V případě potřísnění produktu kapalinou, poškození, zdeformování a zjevného
zvýšení respiračního odporu během nošení jej prosím včas vyměňte.
5) Po použití je nutno s produktem zacházet v souladu s požadavky nemocnice nebo
oddělení ochrany životního prostředí.
【Návod k použití】
1) Otevřete obal, vyjměte masku, uchopte oba konce masky s nosní sponou směřující
nahoru.
2) Maska zakrývá ústa, nos a dolní čelist, a pásek je umístěn za uchem.
3) Prsty upravte nosní sponu podle tvaru nosu.
4) Řádně upravte pozici masky, aby se pohodlně nosila.
5) Noste masku správně podle značek vpředu a vzadu. Nedotýkejte se rukama
vnitřku masky.
【Požadavky na výkon】
Výkon masky je v souladu s normou EN 14683:2019+AC: 2019. BFE≥95%
【Seznam produktů】
č.
1
2

Název
Jednorázová zdravotnická obličejová maska
Návod

【Skladování a přeprava produktu】
1) Během přepravy musí být produkt chráněn před silným tlakem, přímým slunečním
světlem, deštěm a sněhem.
2) Produkt skladujte ve větraném a suchém prostředí bez korozivních plynů. Chraňte
před ohněm a hořlavými materiály.

【Datum expirace】
Produkt je použitelný 2 roky od data výroby. Produkt prosím použijte v rámci doby
jeho použitelnosti.
【Definice symbolů】
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Nesterilní

Zdravotnický prostředek

Výrobce
Název: Shanghai Oma Safety Products Co., Ltd.
Adresa: Room 506, No. 23, Lane 423, Xincun Road, Shanghai 200065, China
PSČ: 200065
Tel: +86 (21)-32092351
Fax: +86-21-32092350
E-mail: sales-1@oma-safety.cn
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