Handleiding
Specificaties: bladvormig 17 cm x 17 cm
Productprestatiestructuur en samenstelling De onderkant en het oppervlak van het product zijn
gemaakt van niet-geweven stof, het midden van onder druk staande acryl elektrostatische spray
behandelde niet-geweven stof.
Gebruik Het wordt tijdens de operatie gedragen voor patiënten die worden behandeld en tijdens de
operaties. Het biedt uniforme bescherming tegen opspattend bloed, lichaamsvloeistoffen en
rondvliegende voorwerpen, en is geschikt voor werkomgevingen zoals operatiekamers en
onderzoeksruimtes.
Controleer voor gebruik Controleer voor gebruik of het mondmasker een geur heeft, of het masker
vettig is en of het zich in goede staat bevind en of het oppervlak onbeschadigd is.
Hoe het te gebruiken :
1) ontvouw het doekje en plaats met de witte zijde tegen het aangezicht.
2) Doe elastiek rond de oren en zorg dat het comfortabel zit
3) Druk lichtjes op de strip aan de bovenkant tegen de neus om deze stevig te laten staan:
4) Pas de rest van het masker aan de vorm van uw gezicht aan.
Bewaring: Het product moet bewaard worden bij een relatieve luchtvochtigheid van < 80%,in een vrij
van corrosief gas, koele, droge, goed geventileerde en propere omgeving. Als het niet op de juiste
manier wordt bewaard, is het verboden de levensduur ervan te wijzigen tijdens de geldigheidsperiode.
Let op 1 Als er hoofdpijn, misselijkheid, ademhalingsmoeilijkheden enz. optreedt, vervang dit product
dan onmiddellijk
2. Het mag niet te lang worden gedragen en bij huidirritatie moet men het onmiddellijk uit doen.
3 Zegel. Als u de maskers niet allemaal tegelijk kunt gebruiken, sluit dan de zelfsluitende
verzegeling; vermijd alsjeblieft de contact met andere maskers bij het uitnemen.
4. Controleer de voor- en achterkant van het masker voor je het draagt. De donkere kleur is de
buitenkant (naar de omgeving) en de witte kant is de binnenkant (naar het aangezicht). Zorg
ervoor dat het deel met de flexibele strip ter hoogte van de neusbrug wordt gedragen.
5. Niet te gebruiken in steriele omgevingen.
6. als schade optreed tijdens gebruik, zoals scheuren en andere schade moet het product
onmiddellijk worden vervangen.
Gebruikstijd en onderhoud De langste gebruikstijd is 8 uur, vernietig het na gebruik.
Geldigheidsperiode De geldigheidsperiode is slechts drie jaar.
Opmaak / herziening van de handleiding 9 februari 2020.

