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MEDICINSKT NÄS-OCH MUNSKYDD
FÖR ENGÅNGSBRUK
EN 14683:2019 + AC:2019 I Type II
Modell UL90-TII I Passar för vuxna
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Päiväys / Datum / Date: 22.10.2020

BRUKSANVISNING
1.

Tvätta och desinficera händerna noggrant före användning. Kontrollera att produkten är
intakt och att produktens sista användningsdag inte har passerats.

2.

Lägg på näs- och munskyddet med hjälp av gummibanden. Rör inte i själva skyddet.

3.-4.

Forma näsklämman i skyddets övre kant noggrant över näsryggen och dra skyddets
nedre kant under hakan.

5.

Använd näs- och munskyddet kontinuerligt.Ta inte bort det tillfälligt under bruk. Byt till ett
nytt skydd, om du måste avlägsna det eller om det skadas.

6.

Rör inte skyddets utsida. Använd skyddet så att det täcker näsa och mun under hela
användningen.

7.

Tvätta och desinficera händerna före avlägsnande av näs- och munskyddet. Avlägsna
skyddet med hjälp av gummibanden.

8.

Näs- och munskyddet är för engångsbruk. Kassera skyddet enligt arbetsplatsens 		
anvisningar genast efter användning. Tvätta och desinficera händerna igen efter detta.

OBS!

Korrekt användning av produkten i alla användningsstadier är viktigt. Om instruktionerna inte följs kan användaren av produkten utsättas
för hälsorisker som förekommer under användningen. Om du använder andra skydd samtidigt med näs- och munskyddet, säkerställ att
de samtidigt använda produkterna inte stör varandras säkra funktion. Använd inte produkten om dess sista användningsdag passerats.
Näs- och munskyddet får inte vidröras under användning. Näs- och munskyddet är endast för engångsbruk. Det får inte tvättas eller
återanvändas! Det är inte känt att näs- och munskyddet eller dess material orsakar irritation eller besvär för användaren. Rådfråga
en läkare före bruk av näs- och munskydd vid fall av lungsjukdom eller övriga andningssvårigheter. Produkten är inte en personlig
skyddsutrustning eller ett andningsskydd. Produkten är inte testad för att användas i explosionsfarliga utrymmen. Produktens
antändlighet är inte testad. Den får inte användas i närheten av öppen låga.
Förvara näs- och munskydden hygieniskt i torrt utrymme, vars temperatur ligger mellan +5 - +45 C och luftfuktigheten är högst 80 %.

Materialförteckning: Polypropen, akryl, elastan, nylon, polyeten, järntråd

