
IPOS MEDİKAL MASKE ZA ZAŠČITO PRED DELCI FFP2 NR, model IPOS – P20, 10 kosov, 
EN 149:2001 + A1: 2009, učinkovitost bakterijske �ltracije ≥95%

Polobrazna zaščitna maska iz netkanega materiala. 
Posamično pakirane.
Visoka učinkovitost �ltracije.
Laminiran material.
Uporabnika ščiti pred kapljicami in aerosoli (samozaščita).
Izdelek je namenjen za enkratno uporabo, zamenjujte in odstranjujte redno.
Pogoji skladiščenja in transporta:
Maske hranite v embalaži, dokler jih niste pripravljeni uporabiti. Zaščitite pred neposredno 
sončno svetlobo in kontaminacijo. Temperatura skladiščenja -20°C do +30°C z maksimalno 
vlažnostjo <80%. Izdelek med transportom hranite v originalni embalaži.
Maska za enkratno uporabo.

     
PRED UPORABO PREVERITE: Preglejte masko, vključno z vsemi sestavnimi deli, da ni luknje, 
raztrganine ali poškodbe. Če boste našli kakršno koli poškodbo, JO NE UPORABITE. Vzemite 
novo.
NAVODILA ZA UPORABO:
Obrnite masko naprej proti bradi in potegnite ušesna trakova za ušesa, dokler se ne počutite 
udobno.
Postavite prste obeh rok na sredino nosne zaponke in pritisnite navznoter, da se prilagodi 
obliki nosu.
Pri uporabi položite roke na obraz in preverite tesnost maske z obrazom.
Masko odstranite tako, da se dotaknete samo ušesnih trakov in ne segate v notranjost maske.
OPOZORILO: Neupoštevanje vseh navodil in omejitev uporabe tega izdelka lahko zmanjša 
učinkovitost maske respirator in povzroči bolezen ali smrt. Pravilno izbrana maska respirator 
je bistvenega pomena za zaščito vašega zdravja. Pred uporabo te maske respirator se 
posvetujte s strokovnjakom za industrijsko higieno ali strokovnjakom za varnost pri delu, da 
ugotovite ustreznost za vašo predvideno uporabo. Ta izdelek ne dovaja kisika. Uporabljajte 
samo v primerno prezračevanih prostorih, ki vsebujejo dovolj kisika za podporo življenju. Te  
maske respirator ne uporabljajte, kadar je koncentracija kisika manjša od 19%. Ne uporablja-
jte, kadar so koncentracije onesnaževalcev takoj nevarne za zdravje ali življenje. Ne uporablja-
jte v eksplozivnih atmosferah. Takoj zapustite delovno območje in se vrnite na svež zrak, če 
(a) dihanje postane težko ali (b) se pojavi omotica ali druga stiska. Dlake na obrazu ali brada 
in nekatere značilnosti obraza lahko zmanjšajo učinkovitost te maske respirator. Te maske 
respirator nikoli ne spreminjajte ali modi�cirajte na kakršen koli način. Maska respirator je 
samo za enkratno (enoizmensko) uporabo. Vzdrževanje ni potrebno. Uporabljeno  masko 
respirator zavrzite po uporabi v eni izmeni. Masko respiratorje do uporabe shranjujte v škatli, 
stran od neposredne sončne svetlobe.



Maske ne zdrobite ali deformirajte.
Po nošenju se ne dotikajte površine maske.
POMEN PIKTOGRAMOV/SIMBOLOV:
(a) Glejte navodilo za uporabo
(b) Hranite na suhem
(c) Omejitev temperature
(d) Polipropilen
(e) NR: maska je omejena samo na enoizmensko uporabo (z največ 8 urami) in se ne 
sme ponovno uporabljati.

EU izjava o skladnosti: https://www.sanolabor.si/artikel/maska-�p2-z-zausesnimi-trakovi
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