
Respirátor FFP2 NR („NR“ znamená „nelze opakovaně použít“) bez výdechového ventilu 
Jméno: DNA, Model: 2989 FM. Nesterilní. Bílý. Balení 1 ks.
Vyroben dle normy: EN 149:2001 +A1:2009 FFP2NR, FFP2 PFE ≥%95

FFP2 NR: Ochrana proti pevným částicím (prachu) a neprchavým kapalným částicím až do 10násobku 
mezní hodnoty. Žádná ochrana před enzymy, radioaktivními látkami nebo vzdušnými biologickými 
činiteli rizikové skupiny 3.

Omezení: Žádná ochrana proti výparům a plynům. Pouze masky FFP3 mohou snížit počet inhalovaných 
radioaktivních částic, ale radioaktivitě nelze zabránit. Omezení nošení (děti do 2 let).
Ochrana dýchacích cest je účinně zaručena pouze tehdy, je-li zvolena správná maska, správně nasazena a nasazena 
pokud je uživatel vystaven nebezpečí. 

Certifikát: 2163-PPE-1858, dle nařízení (EU) 2016/425
Notifikovaná osoba: Universal Certification and Serviellance Trade Ltd., Necip Fazil Bulvan Keyap Sitesi E2 Blok č.: 44/84 
Yukan Dudullu, Ümraniye, Istanbul, Turecko

Distributor: AVAX, a.s., Daliborova 380/8, 102 00 Praha 10, Česká republika
Dovozce: BR Salon s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00, Praha 86, Česká republika
Výrobce: TULPAR SAĞNLIK ÜRÜNLERI IMALAT SANAYI VE TICARED LIMITED ŞIRKETÌ, Konutkent Mahallsi 3035, Cadde No.: 
74/B-28, Ҫankaya, Ankara, Turecko, webová stránka: www.dnamedical.com.tr, E-mail: info@dnamedical.com.tr

Certifikát EU přezkoušení typu 92-20-03 a EU prohlášení o shodě, bezpečnostní pokyny a návod k použití naleznete 
na www.awax.cz

Vyrobeno: Leden 2021, Expirace: Leden 2024

BEZPEČNÉ SEJMUTÍ RESPIRÁTORU:
1. Odstranění z obličeje a jeho likvidace musí probíhat velmi opatrně. 

Při sundávání se nedotýkejte rukama obličeje.
2. Ušní popruh vytáhněte zpoza jednoho a pak druhého ucha.
3. Respirátor držte stále jen za ušní popruhy.
4. Respirátor vložte do igelitového sáčku, ten uzavřete a poté jej ihned vyhoďte/zlikvidujte do kontejneru pro kontaminované materiály.
5. Po odstranění a likvidaci si důkladně umyjte a dezinfikujte ruce.

DÚLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ: 
1. Je-li respirátor jakkoliv poškozen nebo kontaminován vydechováním sekretů z úst a nosu, nebo jinými tělními tekutinami, 

je nutné ho vyměnit  a zlikvidovat jako zdravotní odpad.
2. Je-li respirátor extrémně zmačkaný, nepoužívejte ho. Ztrácí svou účinnost.
3. Respirátor používejte pouze na hladké a dobře oholené tváři. Vousy a vlasy nacházející se na dosedací ploše těsnící linie respirátoru

mohou  způsobit pravděpodobnou netěsnost a tím snižovat ochrannou účinnost respirátoru.
4. Nepoužívejte tento respirátor v atmosféře s nedostatkem kyslíku nižší než 19,5 %.
5. Nepoužívejte tento respirátor ve špatně větraných prostorech.
6. Nepoužívejte tento respirátor při hašení požárů nebo pískování.
7. Dezinfekce alkoholem, mytí vodou nebo čisticími prostředky respirátor nenávratně poškodí.
8. Respirátor se poškodí také auto lakováním nebo jinou formou zahřívání.
9. Opakované použití respirátoru je zakázáno.
10. Respirátor je určen na jedno použití. Nesmí se používat vícekrát. 
11. Když respirátor odstraňujete z obličeje, nedotýkejte se jeho přední části.
12. Jakmile bude respirátor vlhký, ihned ho vyměňte za nový.
13. Nepoužívejte respirátor ve výbušné atmosféře.
14. Nepoužíváte-li respirátor, skladujte ho mimo kontaminované oblasti. 
15. Respirátor nesmí být používán déle než jednu pracovní směnu nebo 8 hodin.
15. Při likvidaci respirátoru postupujte podle platných předpisů.

Skladujte respirátory uzavřené v originálním balení, mimo přímé sluneční záření nebo kontaminující látky, v dobře 
větraném prostoru, při teplotách od -20°C do +40°C a relativní vlhkosti < 80%.
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Před použitím respirátoru FFP2 doporučujeme pečlivě přečíst návod k použití, který obsahuje pokyny pro bezpečné 
nasazování a sundávání a důležité upozornění a varování týkající se bezpečnosti práce, správné manipulace 
s kontaminovaným materiálem a další bezpečnostní požadavky. 
Dodržováním těchto doporučení zvýšíte účinnost respirátoru.

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ 

BEZPEČNÉ NASAZENÍ RESPIRÁTORU:

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. Před použitím nově rozbaleného respirátoru si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce.
2. Uchopte respirátor tak, abyste sahali jen na jeho vnější stranu. Nesahejte dovnitř, kde budete mít ústa a nos, aby nedošlo 

ke kontaminaci. Vnější nosní část vložte do dlaně a respirátor si opatrně nasaďte na obličej tak, aby byl zakrytý nos i ústa.
Zajistěte respirátor popruhy za uši.

3.  Jemně sevřete nosní klip a vytvarujte ho podle tvaru vašeho nosu a obličeje. 
4.  Tím si masku přizpůsobíte, aby vám dobře padla. Respirátor musí přiléhat podél tváří a pod bradou. 

Nedotýkejte se respirátoru v době jeho užívání, případně si ihned umyjte ruce.
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