Výhody:







Omezuje šíření kapének
Pohodlná
Znovu použitelná
S možností desinfekce
Lehká a robustní
Cenově výhodná

Obličejová maska s výměnným filtrem

Popis produktu







Robustní plastová maska s elastickými poutky na uši
Ergonomicky tvarovaná
Snadno vyměnitelný filtr
Jednovrstvý výměnný filtr z potravinářské jehlové plsti PP/PET
Plastová maska omyvatelná a dezinfikovatelná
Výměnný filtr lze prát do 60 °C, použijte síťku na prádlo, NEŽEHLETE

Návod k použití:





Před nasazením a sejmutím si důkladně umyjte a desinfikujte ruce
Masky se nedotýkejte během nošení
Noste přes nos a ústa
Navlhlý výměnný filtr vyměňte a použitý výměnný filtr hermeticky
zabalte
 Použité výměnné filtry co nejdříve vyperte nebo zlikvidujte jako
komunální odpad
 Při nošení dodržujte bezpečnostní odstup 1,5 m

Kontakt
Kayser Filtertech GmbH
Baustraße 38
37574 Einbeck
www.kayser‐filtertech.com
masks@kayser‐
filtertech.com
Tel.: +49 (0) 5561 79020

Certifikováno Německým institutem pro udržitelný rozvoj a
ekonomiku
Nemá certifikaci dle DIN EN 14683 a 149:2001‐10 Nejedná se
o zdravotnický produkt, nejedná se o osobní ochranný
pracovní prostředek
Nechrání před nakažením virem SARS‐CoV‐2 ani jinými viry či
bakteriemi
Balení není sterilní
POZOR: Není vhodné pro děti do 6 let
Návod k sestavení na druhé straně

Sparkasse Einbeck
Číslo účtu: 1 058 841
S.W.I.F.T - kód.: NOLADE21EIN
IBAN: DE09262514250001058841

Deutsche Bank Einbeck
Číslo účtu: 02 00 923
S.W.I.F.T - kód: DEUTDE2H262
IBAN: DE06262714710020092300

Okresní soud Göttingen
HRB 131129 Göttingen
Daňové č.:12/213/00102
DIČ: DE277264897

Jednatel:
Kurt-Heinz Borth
Lukas Armatys

Zajistěte, aby plastová maska byla čistá a vydesinfikovaná.
Desinfikujte si ruce, aby nedošlo ke kontaminaci materiálu filtru.
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Elastický pásek
uprostřed
přestřihněte.
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Pásek protáhněte horním
otvorem plastové masky a
před otvorem na něm
udělejte uzel.

Nyní pásek provlékněte
otvorem dole.
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Nasaďte si masku pro
nastavení délky pásku.
Maska by neměla škrtit.
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Udělejte uzel na pásce i před
otvorem. Pro pozdější
zkrácení pásků lze pásek
omotat kolem držáku.
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Výměnný filtr uchopte tak,
Postup opakujte u druhého
abyste rovnou hranu měli
pásku na druhé straně.
Přebytečný pásek odstřihněte. před sebou. Pozor na to, aby
se zářez nacházel na levé
straně.

Výměnný filtr zatlačte do plastové
masky tak, aby boční klopy (B)
přesahovaly přes horní klopu (C) a
aby spodní klopa (A)
nepřesahovala přes boční klopy
(B). Plastová maska musí být
výměnným filtrem celá zakryta.

Stranu s rovnou hranou
vyklopte nahoru.
Uchopte masku.

Masku si nyní nasaďte.
Maska je správně nasazená,
pokud vás v žádném místě
netlačí a nosič filtru po
celém obvodu těsně přiléhá
k obličeji.

