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Český výrobce respirátorů
MADE IN EUROPE

RESPIRÁTOR
GOOD MASK GM2 FFP2 NR
Návod k použití
Určeným účelem je ochrana dýchacího ústrojí uživatele filtrací
vdechovaného vzduchu s celkovou účinností převyšující 95 %,
odpovídající třídě FFP2. Je 5 vrstvý respirátor s těmito vrstvami:
netkaná textilie pro filtraci prachu, dvojitý elektrostatický filtrační
meltblown, antialergický vatelín/nt, k pokožce šetrná
hypoalergenní netkaná textilie

Respirátor je určen pro jednorázové použití. Vnitřní lícnicová
vrstva je hypoalergenní a příjemná při nošení. Vnější lícnicová
vrstva z netkané textilie zajišťuje účinnost filtraci proti
prachovým částicím. Vnitřní dvě elektrostatické filtrační
meltblown vrstvy zajišťují filtraci s účinností ≥ 95% jako účinná
ochrana před viry, bakteriemi, prachem i kapénkami.

Respirátor má univerzální velikost, je vybaven vylisovaným
tvarovatelným drátkem s tvarovou pamětí pro utěsnění
respirátoru kolem nosu a upínacími gumičkami na fixaci za uši
nebo na temeni hlavy. Použité materiály jsou intoxické a mohou
být bezpečně používány pro určený účel použití.K respirátoru
náleží volitelné příslušenství - plastová spona sloužící pro
možnou fixaci gumiček na temeni hlavy. Plastová spona je
určena k jednorázovému použití. K respirátoru GM2 FFP2 NR
nejsou žádné náhradní díly.

Pokyny pro skladování, používání, čistění,
údržbu, seřizování a dezinfekci:
Respirátor GM2 FFP2 NR skladujte na suchém místě při
relativní vlhkosti do 50 %, v teplotě 10 - 30 stupňů Celsia.
Chraňte před světlem. Respirátor je určený k jednorázovému
použití. Respirátor GM2 V3+ má stanovenou dobu
použitelnosti na 5 let od data výroby a ta je nesmazatelně
vyznačena na samotném respirátoru a na jeho balení.

Standardní používání respirátoru je omezené na jednu směnu
(t.j. 8 hodin). V případě používání respirátoru v
mikrobiologicky silně aktivním prostředí (bakterie, viry) se
tento čas, vzhledem na kontaminaci pracovního prostředí,
výrazně snižuje.

Respirátor neposkytuje žádnou ochranu proti plynům.
Množství kyslíku v prostředí při použití respirátoru musí být
minimálně 17 %. Respirátor je potřebné nasazovat vždy na
hladkou (tedy oholenou) tvář. Těsnost respirátoru je nezbytná
pro jeho správné fungování. Výrobek není odolný vůči ohni a
nesmí se používat v prostorách s otevřeným ohněm a
prostorách s nebezpečím výbuchu.

CE 1024 – CE značka s číslem oznámeného subjektu
(zkušebny), který provedl pravidelnou každoroční kontrolu
výroby.
NR – non reusable – určený pro jednorázové použití

Ostatní použité označení na balení je pomocí
harmonizovaných grafických symbolů.

Uvedení na trh bylo provedeno v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9.
března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušeni
směrnice Rady 89/686/EHS.

Posouzení shody provedl oznámený subjekt 1024: VÚBP, v.
v. i. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Oddělení
zkušebnictví a certifikace, Jeruzalémská 1283/9, 110 00
Praha 1, tel: 221 015 811, e-mail: NB1024@vubp-praha.cz,
web: www.vubp.cz
Použité harmonizované normy:

ČSN EN 149+A1:2009 - Ochranné prostředky dýchacích
orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím -
Požadavky, zkoušení a značení. Prohlášení o shodě viz
www.goodmask.cz

Návod k použití

Použijte dezinfekci na bázi
alkoholu nebo si umyjte ruce
mýdlem a vodou

Zkontrolujte nepoško-
zenost respirátoru i jeho
obalu

Respirátor rozevřete a
vytvarujte pro obličej

Přiložte respirator k obličeji Nasaďte upínací pásky za
uši

Prověřte těsnost respi-
rátoru a přimáčkněte kolem
nosu


