
  

KN95 FFP2 Ochranná maska - respirátor pro dospělé 

Respirátor pro dospělé je vyroben z 5-ti a ž 6-ti vstvé látky bez přidaného latexového materiálu, kvůli snížení možnosti alergické 
reakce. Na nosu je spona pro pohodlné nošení. Respirátor má standardy EN149:2001, A1: 2009, GB 2626-2006 (typ KN95). 

•Doporučená doba nošení jednoho respirátoru je 4 hodiny. 

•Respirátor skladujte v teplotě -20 až +30 stupňů. 

•Není určen k vícenásobnému nošení a praní. 

•Nedoporučuje se používat u dětí do tří let. 

  Technické parametry respirátoru: 
Složení: bílá bavlna, netkaná látka, upevňovací popruhy 
Třída ochrany:KN95 / evropský ekvivalent FFP2 / americký ekvivalent N95
Účinnost: dle třídy FFP2 ≥ 95 % částic až po velikost 0,6 μm 
Filtruje: bakterie, viry, prach, aerosol, kouř, smog 
Expirace: vyznačená na obale 
Distributor: AMISPOL s.r.o., Tovární 1378/40, Ústí nad Labem, 40001 

 

 

Před použitím zkontrolujte, zda není obal respirátoru poškozen a zda jsou součásti neporušené. V případě jakýchkoli skvrn nebo poškození respirátor 
nepoužívejte. Pro správnou účinnost je nutné zkontrolovat těsnost respirátoru. Pokud pocítíte jakýkoliv únik vzduchu, postupujte znovu stejně jako při prvním 
nasazení.  

1.Je-li obal poškozen, nedoporučujeme respirátor používat. Omezuje se pouze na ochranu dýchacích orgánů před nemastnými částicemi. 

2.Doporučuje se skladovat v suchém prostředí s vlhkostí 80 % a níže. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a hořlavých materiálů. 

3.Tento produkt nelze použít ve zvláštních průmyslových odvětvích, jako je protipožární ochrana, ochrana proti průmyslovému prachu, ochrana dýchacích cest 
kojenců, na podvodní provoz a další. 

4.Nenoste respirátor pokud se s ním těžko dýchá nebo během spánku. 

5.Lidé s abnormálními funkcemi srdce a plic by měli používat respirátor s obezřetností. 

6.Pokud je respirátor poškozený nebo máte pocit, že je odpor dýchání zjevně zvýšen, vyměňte jej zavčas. 

7.V případě jakéhokoli nepohodlí nebo nežádoucích účinků během používání okamžitě přerušte používání. 

Návod na nasazení 

1.Narovnejte respirátor a oběma rukama zatáhněte za ušní popruhy. Umístěte respirátor na bradu tak, abyste úplně zakryli nos a ústa. 

2.Šňůrky umístěte za uši a upravte, abyste se v respirátoru cítili pohodlně. 

3.Oběma rukama upravte tvar nosní spony. Položte prsty doprostřed nosního klipu a zatlačte jej dovnitř, zároveň pohybujte prsty po obou stranách nosního 
klipu, dokud se nestiskne tak, že plně splývá s kořenem nosu. 

4.Respirátor zakryjte rukou a intenzivně vydechněte. Jestli-že ucítíte vzduch unikající z nosní spony, je nutné utáhnout nosní klip, pokud vzduch uniká z okraje 
masky, utáhněte šňůrky za ušima. 

Produktové obrázky se mohou lišit podle aktuální skladové dostupnosti. 

 


