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Název produktu: Filtrační polomaska FFP2 NR 

Model: YD-N2 

Značka: FIRSTDOC 

V souladu s normou: EN 149:2001+A1: 2009 
Obsah: 20 ks v krabičce 

Ochrana a účel použití:  
Filtrační polomaska je osobním ochranným prostředkem (OOP) v souladu s normou EN 149:2001+A1:2009. Poskytuje ochranu proti pevným a kapalným částicím, jakož i aerosolům a jemného prachu až 10krát více než je příslušná maximální 
hodnota koncentrace na pracovišti nebo hodnota TRK( Technical Reference Concentration). Polomaska FFP2 je nelékařský produkt. Při správném použití může chránit před infekčními chorobami, ale nemůže poskytnout 100% ochranu a nemusí 
eliminovat veškeré riziko infekce.  
Upozornění: 
Nesprávné zacházení s maskou FFP2 může výrazně snížit její účinnost! Před použitím by měl být zkontrolován stav masky. Maska, včetně všech jejích součástí, by neměla mít žádné otvory, praskliny nebo jiné poškození. Pokud odhalíte poškození 
masky nebo dýcháte-li obtížně, masku dále nepoužívejte a použijte novou. FFP2 maska není vhodná pro prostředí, kde koncentrace znečišťujících látek  překračuje 10násobné limity expozice, jako jsou lakování a pískování. Maska je účinná pouze 
tehdy, jsou-li okraje masky těsně přilnuty k obličeji a je-li v nebezpečné oblasti neustále používána. Vousy zasahující do okrajů masky nebo speciální charakteristiky obličeje mohou výrazně  snížit účinnost masky. Pokud zaznamenáváte obtíže 
s dýcháním, máte závratě nebo nepohodlí, okamžitě opusťte nebezpečnou oblast. Masku byste neměli nosit déle než čtyři hodiny a poté ji řádně zlikvidovat. Rovněž by měla být řádně  zlikvidována ihned po kontaktu s krví nebo jinými infekčními 
materiály. Maska je určena k jednorázovému použití a nesmí být znovu použita.  
Návod k použití:  

1) Umyjte si nebo dezinfikujte ruce. Umístěte masku na horní část nosu sponou nahoru 
2) Natáhněte elastické pásky za uši a upravte masku tak, aby pohodlně seděla 
3) Přitlačte nosní svorku dvěma prsty proti nosu, dokud pevně nesedí 
4) Zkontrolujte, zda maska sedí správně  

Výrobce:    Dovozce: 
Zhejiang Yinda Biotechnology Co., Ltd.   CMC Medical Devices & Drugs S.L. 
Hulian East Street, Changsonggang, Dongyang Economic  
Development Zone Zhejiang Province, China  info@cmcmedicaldevices.com 
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