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Technický list výroku


ROUŠKA DVOUVRSTVÁ S GUMIČKAMI CE 24722685 
Rouška dvouvrstvá s gumičkami je chirurgická rouška splňující normu EN 143 , EN 149


Charakteristika: 

- dvouvrstvá rouška chirurgická s gumičkami 

- filtrační účinnost materiálu 98% 

- jednoduchá konstrukce, snadná a rychlá aplikace

- neobsahuje latex, skleněná vlákna ani alergeny

- bez zápachu

- šetrný k pokožce

- velikost 22x16 cm 

- materiál polypropylen Novolin/hydrofilní 50g/m2, technologie výroby meltblown Mebalin 60g/m2

- provedení bez tvarovacího pásku na nos


Balení a barevné provedení:

- baleno po 50 ks v kartonu 500ks 

- zelená/bílá, modrá/bílá, červená/bílá, černá/bílá


Normy:

Výrobek splňuje požadavky ČSN EN 143:2001 , ČSN EN 149:2001+A1 a je označen značkou CE v 
souladu s požadavky evropské směrnice 93/42/EHS. 

Látka Novolin/hydrofilní 50g/m2, Mebalin 60g/m2 technologie výroby meltblown testována  
laboratoří fakulty textilní Technické univerzity v Liberci katedry netkaných textilií a nanovlákenných 
materiálů, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 dne 31.3.2020. Výsledky laboratorního testu na 
stránkách výrobce www.handy-trade.cz

Samocertifikace technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností 
výrobku dne 31.3.2020. Výrobce přijal veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho 
kontrola zajišťovaly shodu vyráběných roušek s technickou dokumentací a s příslušnými 
požadavky uvedeného nařízení. Chirurgická ústenka je jednoduché konstrukce proti 
nezanedbatelné účinnosti pro samotné viry (zhruba 50%), odpovídá FFP +P1.


Informace:

Tento výrobek odpovídá chirurgickým rouškám FFP1 +P1, dle prokazatelně měřitelných hodnot 
filtrační účinnost materiálu 98% schopnost zachycení kapének infekce. Není určen k ochraně před 
nebezpečnými látkami, chemikáliemi, kontaminací nebo infekčními látkami. Výrobek je určen pro 
jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně. Neperte, chemicky nečistěte. Výrobek neupravujte. 
Před použitím zkontrolujte neporušenost a celistvost, nepoužívejte pokud zjistíte známky 
poškození. Před nasazením roušky si důkladně umyjte ruce, případně vydezinfikujte desinfekcí. 
Roušku nasadíte navlečením gumiček přes hlavu, poté umístíte roušku na ústa a nos. Na roušku 
během nošení nesahejte. Roušku vyměňte, jakmile zvlhne vlivem dýchání nebo vlhkosti okolí. Po 
nošení sundejte roušku, aniž byste se dotkli přední strany. Chraňte před ohněm a zdroji 
intenzivního tepla. Skladujte v původním balení, chraňte před vlhkem, přímým slunečním světlem a 
extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte. 

EU prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách výrobce www.handy-trade.cz


Výrobce:

Handy Trade s.r.o., chráněná dílna, 

se sídlem Jungmanova 711, 407 77 Šluknov, zapsaná u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v 
Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30370
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