
Návod k použití a bezpečnostní opatření k respirátorům FFP2 NR 
Jedná se o filtrační masku proti částicím s filtrační účinností převyšující 97% (Osobní ochranný 
prostředek dle Nařízení (EU) 2016/425). Určeným účelem použití je ochrana uživatele před přímým 
přenosem částic z okolí směrem k uživateli. Respirátor dále slouží i k ochraně uživatele filtrací 
vdechovaného vzduchu s celkovou filtrační účinností převyšující 97%. 

 
Čtěte návod k použití 
Před použitím zkontrolujte stav respirátoru, NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený (řezné poškození, 
chybějící upevnění) (1.) Vezměte masku za gumičky tak, aby nosní spona směřovala nahoru.(2.) 
Umístěte respirátor na obličej tak, aby zakrýval nos, ústa a bradu.(3.) Umístěte gumičky za uši, jak je 
znázorněno na obrázku.(4.)Pro lepší komfort nošení je doporučeno použít přiloženou nastavovací 
přezku: zajistěte obě gumičky do nastavovací přezky za odpovídající háčky, aby respirátor co nejlépe 
seděl na obličeji a umístěte přezku zezadu do spodní části hlavy. (5.) Ohněte a utáhněte nosní sponu, 
aby respirátor dobře přilnul k pokožce a aby nedocházelo k únikům. Zkontrolujte, zda je respirátor 
dobře upevněný a utěsněný následujícím způsobem: zakryjte masku oběma rukama a dýchejte. Pokud 
vzduch prochází bokem a kolem nosu, přiložte respirátor zpět na obličej a znovu utáhněte sponu na 
nos. Opakujte operaci, dokud nedosáhnete optimálního výsledku. Pokud respirátor nemůžete správně 
nosit, vyhněte se kontaminované oblasti. 
Bezpečnostní opatření pro použití 
(1.) Nedodržení všech pokynů může vážně snížit účinnost této masky a vést k nemoci, zranění nebo 
dokonce smrti. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem k bezpečnému použití 
respirátoru.(2.) Stejně jako u jiných dýchacích přístrojů musí být uživatel před použitím poučen formou 
návodu k použití. (3.)Tento produkt nedodává kyslík. Maska by se neměla používat v prostředích, kde 
je procento kyslíku v atmosféře nižší než 19,5%. (4.) Nepoužívejte, pokud máte pocit, že kontaminace 
prostředí může být zdraví a život ohrožující. (5.)Nepoužívejte v přítomnosti výbušného nebo 
potenciálně výbušného prostředí. (6.) Okamžitě opusťte kontaminovanou oblast a masku zlikvidujte a 
vyměňte, je-li maska poškozena nebo je-li obtížné dýchat. (7.) Neměňte ani neupravujte konstrukci 
masky. (8.) Nepoužívejte polomasku s vousy nebo jinými předměty, které zabraňují přímému kontaktu 
polomasky s obličejem a způsobují, že maska netěsní. (9.) Tato maska s označením NR je pouze na 
jedno použití. Nelze opakovaně použít (vhodné pouze pro jednu nepřetržitou pracovní směnu – 8 
hodin). Nevyžaduje údržbu. Po jednom použití masku zlikvidujte.(10.) Doporučuje se skladovat v 
suchém, větraném, nekorozivním plynném prostředí mimo dosah slunečního záření nebo jiných zdrojů 
tepla (od -30°C do 70°C; relativní vlhkost < 80%) 
Příslušenství: Nastavovací přezka pro upevnění kolem hlavy viz návod výše (4ks) 
Výrobce:ZHEJIANG DONGMENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. 
Dongmeng Industrial Area, Wuniu Yongjia, 325000 Wenzhou Zhejiang, CHINA 
Notifikovaná osoba: SGS FIMKO OY (Identifikační číslo oznámeného subjektu:0598) 
Takomotie 8, 00380 HELSINKI, FINLAND 
Životnost výrobku / Spotřebujte do: 01/2023 
EU Prohlášení o shodě dostupné na adrese: www.hd-homedesign.cz 
Význam použitých piktogramů: 
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