
Ochranný respirátor FFP2 NR bez výdechového ventilu, balení 6 ks, bílý
Model ZHISHAN 10217, CE 2163
Vyroben dle normy: EN 149:2001 +A1:2009 FFP2NR 
Před použitím si pozorně přečtěte instrukce. 
Respirátor FFP2 s filtračním efektem min. 95% bránící průniku 
mikroorganismů (bakterie, viry, spory plísní), jemného prachu 
a toxických tuhých či kapalných částic. 
Pro jednorázové použití. Nesterilní. 

Distributor: AVAX, a.s., Daliborova 8, 102 00 Praha 10, ČR
Výrobce: Shenzhen Zhishan Medical Co.,Ltd., Baolong Streeet 5, Longgang Shenzhen, Čína
Dovozce: BR Salon s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00 Praha 86, ČR
Certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na www.avax.cz
Vyrobeno: prosinec 2020, Expirace: prosinec 2023

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Před nasazením respirátoru si důkladně umyjte ruce. 

Nedotýkejte se vnitřní strany respirátoru.

2. Respirátor si přiložte k nosu, přidržte jednou rukou a druhou si nandejte gumičky za uši.

Prsty obou rukou stlačte sponu uprostřed respirátoru směrem k nosu.

Respirátor musí přiléhat podél tváří a pod bradou. 

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

3. Po 8 hodinách respirátor vyměňte za nový.

4. K sejmutí respirátoru použijte palce a ukazováčky

5. Použitý respirátor vložte do igelitového sáčku, ten uzavřete a poté jej vyhoďte do koše.

6. Umyjte nebo vydezinfikujte si ruce.

Skladujte respirátory uzavřené v originálním balení, mimo přímé sluneční záření nebo 

kontaminující látky, při teplotách od -30°C do +40°C a relativní vlhkosti < 80%.

UPOZORNĚNÍ:

1. Před použitím zkontrolujte, zda respirátor správně přiléhá.

2. Respirátor nebude funkční v případě ponechání vlasů pod maskou.

3. Vousy či jiný porost tváře v oblasti obličejové masky zabraňuje dobrému utěsnění výrobku na obličeji.

4. Produkt nezásobuje kyslíkem, použijte v dobře větraných prostorách.

5. Nepoužívejte v kontaminovaných prostorách nebezpečných zdraví nebo ve výbušném prostředí.

6. Respirátor nikdy neupravujte.

7. Respirátor je určen pro jednorázové použití. Zlikvidujte respirátor po jeho použití nebo v případě jeho 

poškození.

8. Nedoporučuje se použití respirátoru dětem do tří let věku z důvodu omezené kapacity dýchání.

9. Respirátor musí být skladován a přepravován v originálním balení, při stabilní teplotě a vlhkosti, 

doporučené výrobcem.


