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Instrukce k produktu

Použí produktu
Výrobek je ochranná maska, která může filtrovat částice (menší nebo rovnající se 2,5 µm) v 
ovzduší znečištěného prostředí. Může účinně filtrovat zákal, nečistoty, prach, pyl, bakterie a 
další částice. Pro bezpečné a efektivní používání tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte a 
řiďte se pokyny. 

Pozor! Omezení použití

1. Tento produt neprodukuje kyslík, proto NEMŮŽE být používán v anoxickém prostředí.
2. Tento produkt NESMÍ být používán k ochraně před toxickými plyny.
3. Pokud během používání pociťujete závratě, nevolnost nebo jiné nepříjemné pocity, 
okamžitě jej přestaňte používat.
4. Pokud je filtrační vložka znečištěná nebo máte pocit respiračního odporu, vyměňte filtrační 
vložku.

Specifikace produktu

Jméno výrobku: PM2.5 Tech Mask (Tech Series) 

Váha produktu: asi 100g 

Hlavní materiáll: Silikon pro lékařské účely 

Velikost: Free size ( F ) 

Úroveň ochrany: GB/T 32610-2016, Třída ochrany B 

/  Obsah balení 

Maska : 1 ks 

Zásobník filtrů: 2 ks Silikonový 

ušní háček : 1 pár 

Přenosný vak: 1 ks 

Držák filtrační vložky: 1 ks 

Čelenka: 1 pár

Utěrka: 1 ks 

Návod k použití: 1 kopie 



/ Způsob aplikace 

Před upevněním prosím otřete koženou stranu čelního popruhu.

e 
Vložte ušní háček ze strany s potiskem 
loga na druhou stranu.
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Otevřete kovovou přítlačnou desku a 
zabalte čelní pás do hlavní části masky 
(Zajistěte kryt látky dovnitř).

Nastavte háček do vhodné polohy.

Zavřete kovovou desku a sponu 
čelenky.

/ Sestavení filtrační vložky 

0 
Zatlačte západku zámku dolů.

Otočením otevřete držák filtrační vložky.

e 
Otočením otevřete držák 
filtrační vložky.

0 
Otočením otevřete držák 
filtrační vložky.



/ Nošení masky 
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Otočte masku, abyste mohli vložit filtr

Vložte celou filtrační kazetu do silikonové masky.

Zarovnejte bod filtrační vložky se silikonovým bodem a celou kazetu vložte do 
silikonové drážky.

/ Sestavení filtrační jednotky

0 Před nasazením masky nastavte ušní háček do správné polohy.

e Nasaďte nosní část masky nahoru a přikryjte jí bradu a seřiďte ušní 

háčky a zapněte suchý zip
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e Po výše uvedených krocích se doporučuje provést plynotěsnou 

zkoušku: položte ruce na masku, pokud při výdechu pociťujete únik 
vzduchu, proveďte opětovné seřízení podle kroků 1 a 2. Correct wear 

/ Čištění a údržba
Čištění 
1. Drsněte vodou.
2. V případě přetrvávajících skvrn použijte měkký kartáč a neutrální čisticí prostředek.
3. Doporučuje se masku čistit každé jeden nebo dva dny a přirozeně suchou, aby byla čistá.
4. Doporučuje se přenosný vak čistit každé jeden nebo dva dny, aby byl čistý.

/ Pozor! 
Filtrační patrona je filtrační vrstva masky patřící ke spotřebnímu materiálu. Pokud je znečištěný, 
zlikvidujte jej jako odpad z domácnosti a nahraďte jej novým.

/ Skladování: 
Doporučuje se masku uchovávat na suchém, větraném místě a okolní teplotě, vyhýbat se přímému 
slunečnímu záření.



/ Vysvětlení značek 

Teplotní limity Limity vlhkosti Sterilizováno Ethylenoxidem

/ Dodatek: Úvod do sterilizace filtru

1) O sterilizaci ethylenoxidem
Ethylenoxid se běžně používá pro sterilizaci lékařských nástrojů, účinně ničí širokou 
škálu bakterií, které mohou způsobit respirační infekce.

2) Standard provádění sterilizace
Filtr sterilizovaný ethylenoxidem splňuje požadavky mikrobiálních indikátorů ve standardu 
GB19083-2010 „Technické požadavky na lékařské ochranné masky“.

/ Balení filtrů 

Filtr je balen v balení sterilizovaném ethylenoxidem, obal bude označen nálepkou 
chemického indikátoru sterilizace ethylenoxidu. Před sterilizací označte červenou 
barvou, po sterilizaci modrou barvou.
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Po sterilizaci



Před sterilizací bude filtr tepelně utěsněn a po sterilizaci bude pokračovat v konečném 
balení. Všechny procesy jsou prováděny v čisté lékařské místnosti.

/ Doba platnosti filtru skladování
Doba platnosti filtru sterilizovaného ethylenoxidem je 3 roky, pokud není obal otevřen.

/ Průvodce rozbalením filtru
Před vybalením se ujistěte, že je chemický štítek se sterilizací ethylenoxidu modrý, což 
znamená, že filtr byl sterilizován a lze jej použít.

Doporučuje se použít nůžky nebo jiné nástroje k oříznutí vaku pod okrajem utěsněné 
oblasti, aby nedošlo k náhodnému oříznutí filtru.
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