
 NÁVOD NA POUŽITÍ RESPIRÁTORŮ 

1. Před použitím ověřte, že je polomaska v pořádku a použitelná pro daný účel. 

2. Polomaska je jednorázová.  

3. Používání polomasky přes vousy či vlasy, může způsobit úniky. Pokud je polomaska 
nasazena přes vousy či vlasy, nebude pravděpodobně dosaženo stanovené těsnosti.  

4. Polomasku zlikvidujte a vyměňte, pokud dojde k jejímu poškození, nebo vyššímu 
dýchacímu odporu.  

5. Nepoužívejte polomasku v silně znečištěném prostředí (včetně rizika výskytu 
výbušných plynů), prostředí s nedostatkem kyslíku, v požárním prostředí a při práci 
pod vodou.  

6. Pacienti se srdečním, nebo jiným onemocněním (převážně respiračním), u kterých je 
nošení polomasky nekomfortní, by ji měli zlikvidovat a dále ji nepoužívat.  

7. Masky označené „NR“ se nesmí používat pro více než jednu směnu.  

8. Tento produkt nedodává kyslík. Používejte pouze v dostatečně větraných prostorech 
obsahujících dostatečný kyslík. Nepoužívejte polomasku, pokud je koncentrace kyslíku 
nižší než 19,5%.  

9. Nepoužívejte v prostoru s hrozícím nebezpečím exploze.  

10. Je přísně zakázáno používat polomasku po poškození obalu. 

Nesprávné použití respirátoru může podstatným způsobem snížit jeho účinnost. 

Pokyny pro bezpečné nasazení respirátoru 

1. Před prvním použitím respirátoru se pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce. 

2. Čistýma rukama si položte respirátor do dlaní tak, aby došlo k uchycení za nosní část 
špičkami prstů. Nesahejte dovnitř respirátoru. 

3. Respirátor si nasaďte na obličej tak, aby kompletně zakryl ústa i nos. 

4. Upevněte respirátor pomocí obou ušních popruhů. 

5. Jemným stiskem sevřete nosní část (sponu) a upravte si respirátor tak, aby dokonale 
přilnul k nosu a obličeji. 

6. Rukama zkontrolujte těsnost - přidržte přední část a prověřte, zda dobře těsní a nedochází 
k úniku vzduchu kolem úst a nosu. Těsnost je zásadní. 

Životnost a platnost respirátoru 

Maximální životnost respirátoru s filtrační třídou FFP2 nebo FFP3 je jedna pracovní směna 
– 8 hodin. To však neznamená, že po celou tuto dobu bude 100% účinný. Životnost respirátoru 
ovlivňuje doba používání, prostředí, ve kterém se používá, ale také péče o něj. 

Budete-li používat respirátor ve vysoce prašném prostředí, filtry v něm se zaplní částicemi 
podstatně dříve, než když ho budete používat v čistém a bezprašném prostředí. 

Bavíme-li se o životnosti respirátoru ve smyslu platnosti v uzavřeném obalu, musí být tato 
platnost uvedena vždy na obalu výrobku. Standardně je respirátor platný 5 let od data výroby. 



 Pokyny pro bezpečné odstranění respirátoru z obličeje 

Nezapomínejte na to, že také respirátor se může stát zdrojem nákazy, protože může být 
během jeho používání kontaminován, např. dotykem rukou. Důrazně proto doporučujeme, 
nedotýkat se rukama respirátoru po celou dobu, co je nasazen na obličeji. Pokud se přece jen 
respirátoru dotknete, okamžitě si důkladně umyjte ruce. Při odstraňování respirátoru z 
obličeje postupujte obzvlášť opatrně! 

1. Před odstraňování respirátoru si pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce. 

2. Uchopte jeden ušní popruh a vytáhněte ho zpoza ucha. Následně vytáhněte popruh z 
druhého ucha. 

3. Respirátor držte pouze za ušní popruh. Samotného respirátoru se nedotýkejte. 

4. Ihned, jak respirátor odstraníte z obličeje, zajistěte jeho likvidaci ve správném obalu a 
vyhoďte ho do kontejneru s infekčním materiálem. 

5. Po zlikvidování respirátoru si znovu velmi pečlivě umyjte a vydezinfikujte ruce. 

Péče a údržba respirátoru 

Respirátory jsou určeny pro jedno použití! Dezinfekce alkoholem, mytí vodou nebo 
saponátem podstatným způsobem snižuje funkčnost respirátoru a navíc ho může 
nevratně poškodit! 

Bezpečnostní varování při používání respirátorů 

Důrazně doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní varování. Ignorací těchto 
informací může dojít ke snížení účinnosti respirátoru nebo dokonce poškození zdraví. 

1. Je-li respirátor jakkoliv vizuálně poškozený nebo je-li kontaminovaný vydechovanými 
sekrety z úst nebo jinými tělními tekutinami, ihned ho zlikvidujte jako zdravotní odpad a 
vyměňte za nový. 

2. Je-li respirátor extrémně zmačkaný, může být podstatně narušena jeho účinnost, proto ho 
nepoužívejte. 

3. Respirátor vždy noste na hladkém a oholeném obličeji. Vousy nebo vlasy snižují těsnost 
mezi obličejem a respirátorem. 

4. Respirátor nepoužívejte v prostorech, kde je nedostatek kyslíku, tzn. v atmosféře, kde je 
kyslíku méně než 19,5 %. 

5. Respirátor nepoužívejte ve špatně větraných prostorech nebo ve výbušné atmosféře. 

6. Respirátor nepoužívejte při hašení požáru nebo pískování (otryskávání). 

7. Respirátor nedezinfikujte alkoholem, ani neomývejte vodou nebo saponátem. 

8. Nepoužívejte respirátor při autolakování nebo jiných formách zahřívání. K tomu použijte 
jiný vhodný respirátor. 

9. Respirátor je určen pouze pro jedno použití. Opakované použití je zakázáno. 

10. Pokud si respirátor sundáte z obličeje, nedotýkejte se jeho přední části, ale pouze ušních 
popruhů. 

11. Je-li respirátor vlhký, ihned ho vyměňte. 

12. Nepoužíváte-li respirátor, skladujte ho v originálním obalu a mimo kontaminované oblasti. 

13. Použitý respirátor likvidujte v souladu s platnými předpisy. 

14. Při přepravě respirátoru ho vždy nechte v původním celofánovém obalu. 

15. Pokud respirátor nepoužíváte, nechte ho v původním neporušeném obalu. Nepřemisťujte 
ho do obalu jiného. 


