NÁVOD NA POUŽITIE
RESPIRÁTOR GPP 2
Názov osobného ochranného prostriedku:
RESPIRÁTOR GPP 2
Meno a adresa výrobcu:
General Public s.r.o.
Hybešova 167/18
360 05 Karlovy Vary – Rybáře
IČO: 047 88 800
Určený účel použitia: Určeným účelom respirátora je ochrana jeho nositeľa
filtráciou vdychovaného vzduchu a znížením prenosu medzi osobami. Účinnosť
filtrácie je ≥ 95 %. Ide o jednorazový prostriedok.
Typ: Filtračná polomaska proti časticiam EN149:2001+A1:2009
Účinnosť: FFP2 NR
RESPIRÁTOR GPP 2 je osobným ochranným prostriedkom podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných
prostriedkoch.
Zvláštnu pozornosť treba venovať výstražným nápisom.
Postup aplikácie:
Prostriedok si nasadzujte len čistými rukami. Všetky súčasti respirátora by mali byť
pred použitím skontrolované, či nie sú poškodené. Používajte obe ruky.
1. Rozbaľte respirátor a uchopte ho za postranné gumky. Na jednu z ušných
gumiek nasaďte sponu priloženú v balení.
2. Nasaďte respirátor na tvár tak, aby pokrýval nos a ústa – a končil pod bradou.
3. Postranné gumky prichyťte za uši.
4. Za hlavou spojte obe gumky nasadenou sponou
5. Skontrolujte po obvode respirátora, či prilieha k tvári, a dotvarujte nosnú výstuhu
Ilustratívny obrázok postupu aplikácie:

Kontrola tesnosti a nasadenie:
1. Oboma rukami zakryte prednú časť respirátora – postupujte opatrne, aby sa tým
nezmenila poloha respirátora.
2. Prudko vydýchnite.
3. Ak bude vzduch prenikať okolo nosa, upravte tvar nosovej svorky. Opäť
skontrolujte tesnosť nasadenia postupom uvedeným vyššie.
4. Ak bude vzduch prenikať okolo okrajov polomasky, upravte bočné úchyty okolo
uší, kým sa prienik vzduchu neodstráni. Tesnosť nasadenia prekontrolujte
postupom uvedeným vyššie.
5. Ak sa nepodarí prostriedok náležite nasadiť, vymeňte respirátor a pôvodný ďalej
nepoužívajte.
6. Ak vzduch nepreniká, môžete respirátor použiť.
Na dosiahnutie lepšej tesnosti použite spojku s upnutím za hlavu.
Pokyny pre skladovanie:
Chráňte pred slnečným žiarením a pred vlhkom.
Upozornenie:
Vždy sa uistite, že výrobok je kompletný, správne nasadený a nosený po
celú dobu expozície.
Tento prostriedok nechráni proti plynom/výparom.
Tento prostriedok nepoužívajte ako ochranu pred atmosférickými
kontaminantmi, ktorých koncentrácie nie sú známe, alebo sú
bezprostredne nebezpečné pre zdravie či život.
Nepoužívajte, ak máte fúzy alebo akékoľvek ochlpenie tváre, ktoré by
mohlo zamedziť tesnému priliehaniu medzi tvárou a ochranným
prostriedkom.
Tento prostriedok neeliminuje riziko nákazy chorobou alebo infekciou.
Akýkoľvek závažný incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s týmto
prostriedkom, ohláste spoločnosti General Public, s.r.o. a príslušnému
miestnemu kontrolnému úradu.
Zničte a vymeňte RESPIRÁTOR GPP 2, ak je kontaminovaný krvou alebo
inými infekčnými kontaminantmi, keď je poškodený, keď sa dýchanie
stáva obtiažnym. Po ukončení jeho používania zaistite jeho likvidáciu
v súlade s požiadavkami smernice na likvidáciu nebezpečného infekčného
materiálu.

NÁVOD NA POUŽITIE
RESPIRÁTOR GPP 2
-

-

Tento prostriedok je určený len na jednorazové použitie. Jeho opakované
použitie môže spôsobiť krížovú kontamináciu, ohroziť bezpečnosť
používateľa a zhoršiť celkový výkon produktu. Kontaminované výrobky
treba likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade s národnými predpismi.
Neupravujte, nečistite ani neopravujte tento prostriedok.
Tento prostriedok nie je ohňovzdorný. Nepoužívajte v priamom kontakte
s otvoreným ohňom.
Nepoužívajte v ovzduší obsahujúcom menej než 19,5 % kyslíka (definícia
spoločnosti General Public s.r.o. niektoré krajiny môžu mať vlastnú
definíciu nedostatku kyslíka; ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc)

Nedodržanie vyššie uvedených pokynov alebo neodborná manipulácia
s prostriedkom na ochranu dýchacích orgánov počas pobytu používateľa
v kontaminovanom prostredí môže mať nežiaduce účinky na zdravie a viesť
k vážnemu ochoreniu.
Mesiac a rok výroby a expirácia prostriedku sú uvedené na obale prostriedku.
Notifikovaná osoba zapojená do posúdenia zhody:

VÚBP-ZL, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Číslo notifikovanej osoby: 1024
Vyhlásenie o zhode nájdete na www.generalpublic.cz
Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 2020-10-19.

