Filtrační polomaska proti částicím
Účinnost filtrace na částice NaCl aerosolu: ≥ 97 %
Účinnost na záchyt virů a bakterií: >99,9 %

NANO
RESPIRÁTOR NM01

Prodyšnost 140 l/m2 /s umožňuje snadné dýchání.
Účinnost materiálu 12 hodin.
Splňuje normu EN 149:2001 + A1:2009.

TŘÍDA FFP2 NR
Jednorázový

Rehabiq nanovlákenný respirátor NM01
je osobním ochranným prostředkem
dle Nařízení evropského parlamen tu a rady (EU) 2016/425, oosobních
ochranných prostředcích.
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Nasazení nano respirátoru:
1. Umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou. Utřete si ruce.

UPOZORNĚNÍ
• před použitím zkontrolujte, že není poškozený respirátor
ani jeho obal
• poškozený respirátor nezajišťuje plnou ochranu
• vždy se ujistěte, že je respirátor kompletní, správně nasazen
a nošen po celou dobu expozice
• tento prostředek nechrání proti plynům / výparům
• nepoužívejte tento prostředek jako ochranu před atmos férickými kontaminanty, jejichž koncentrace nejsou známy,
nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro zdraví či život

2. Vyjměte respirátor z obalu a uchopte ho za gumičky tva rovatelným okrajem nahoru.

• nasazujte respirátor na oholenou tvář, vousy zabraňují kon taktu respirátoru s obličejem, což vede ke snížené ochraně
respirátoru

3. Rozevřete respirátor a přiložte k obličeji tak, aby zakrýval
nos i ústa, připevněte gumičky za uši.

• tento prostředek neeliminuje riziko kontraktace nemoci
či infekce

4. Vytvarujte vyztužený okraj respirátoru podle tvaru nosu.
5. Prověřte těsnost respirátoru a přimáčkněte kolem nosu.
Na respirátor během nošení nesahejte.

• nedoporučuje se čištění, praní ani žehlení respirátoru
• tento prostředek je určen pouze k jednorázovému použití
• opakované použití může způsobit křížovou kontaminací, ohrozit bezpečnost uživatele a zhoršit celkový výkon produktu
• Rehabiq nano respirátor NM01 neprodleně zničte
a vyměňte, pokud dojde ke kontaminaci krví nebo jinými infekčnímikontaminanty, pokud je poškozen, pokud způsobuje větší obtíž s dýcháním
• po použití zajistěte likvidaci v souladu s požadavky směrnice
na likvidaci nebezpečného infekčního materiálu
• kontaminované výrobky je třeba likvidovat jako nebezpečný
odpad v souladu s národními předpisy

Bezpečné sundání nano respirátoru:
1. Umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou. Utřete si ruce.
2. Nedotýkejte se přední strany respirátoru.
3. S respirátorem manipulujte pouze pomocí gumiček.

• jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo vsouvislosti
s tímto prostředkem ohlaste společnosti Rehasport Trade,
s.r.o. a příslušnému místnímu kontrolnímu úřadu
• tento prostředek není ohnivzdorný
• nepoužívejte v přímém kontaktu s otevřeným ohněm

4. Uchopte obě gumičky a opatrně sejměte respirátor.

• nepoužívejte v ovzduší obsahující méně než 19,5 % kyslíku,
pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou pomoc

5. Umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou.

• datum expirace najdete na spodní straně obalu

Při opakovaném použití hrozí nebezpečí kontaminace.

Notifikovaná osoba GÉPTESZT Kft. (2233) (Jablonka 79, 1037
Budapešť, Maďarsko) provedla přezkoušení dle Evropské
normy EN 149:2001+A1 - Ochranné prostředky dýchacích
orgánů - Filtrační polomasky kochraně proti částicím Požadavky, zkoušení a značení (Ochranná třída FFP2) a vydala certifikát č.: VD35/283/2103/E/2233.
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