
Respirátor návod k použití 

 

 

Pokyny pro nasazení  

1. Uchopte respirátor do ruky tak, abyste drželi nosní část v prstech, takže upínací pásky budou 

viset volně pod rukou.  

2. Nasaďte respirátor pod bradu nosní částí nahoru.  

3. Spodní pásek umístěte pod ušima, horní na temeno hlavy.  

4. Vytvarujte nosní svorku oběma rukama tak, aby kopírovala spodní části nosu. Netlačte na 

nosní svorku pouze jednou rukou, mohlo by dojít ke snížení účinnosti filtrační polomasky.  

5. Těsnění respirátoru na obličeji by mělo být zkontrolováno před použitím na pracovišti.  

Zkouška těsnosti respirátoru bez výdechového ventilku:  

a) Přední část respirátoru zakryjte oběma rukama, dejte pozor, abyste nenarušili jeho polohu.  

b) Prudce vydechněte. Pokud vzduch proudí kolem nosu, upravte nosní část podle popisu v 

kroku 4. Uniká-li vzduch kolem okrajů respirátoru, přitáhněte pásky na obou stranách hlavy.  

c) Pokud NEDOSÁHNETE správného usazení, NEVSTUPUJTE do znečištěného prostoru.  

Zkouška těsnosti respirátoru s výdechovým ventilkem:  

a) Přední část respirátoru zakryjte oběma rukama, dejte pozor, abyste nenarušili její polohu.  

b) Prudce se nadechněte. Jestliže vzduch proudí kolem nosu, upravte znovu nosní svorku podle 

popisu v kroku 4. Pokud vzduch uniká na hraně respirátoru, upravte polohu 

respirátoru/napnutí upínacích pásek.  

c) Pokud NEDOSÁHNETE správného usazení, NEVSTUPUJTE do znečištěného prostoru 

Poznámka: nepoužívejte s vousy nebo jiným porostem na obličeji, který by mohl omezit kontakt 

mezi tváří a okrajem respirátoru.  

 

 

 

 

 

 

 



Výstraha  

1. Stejně jako u všech zařízení k ochraně dýchacích orgánů musí být uživatel nejprve vyškolen ve 

správném používání tohoto produktu.  

2. Tento produkt nechrání uživatele před aerosoly, plyny a výpary na bázi oleje, rozpouštědly z 

nástřiku barev ani atmosférami, které obsahují méně než 19,5% kyslíku. Tento výrobek 

poskytuje úlevu před obtěžujícími stupni některých plynů/výparů. Používejte pouze v 

přiměřeně větraných prostorech, obsahujících dostatečné množství kyslíku k zachování 

života.  

3. Nepoužívejte, jsou-li koncentrace znečišťujících látek bezprostředně životu nebo zdraví 

nebezpečné.  

4. V následujících případech okamžitě opusťte prostor:  

a) Začne-li se obtížně dýchat.  

b) Dojde-li k závrati nebo nevolnosti.  

5. Dojde-li k poškození, nadměrně se zvýší odpor při dýchání respirátor vyřaďte a nahraďte jej 

novým.  

6. Tento produkt nikdy nemodifikujte, neupravujte ani neopravujte.  

7. Při nedodržování všech pokynů a výstrah během používání této filtrační polomasky po celou 

dobu expozice může dojít k snížení její účinnosti, nevolnosti nebo trvalé pracovní 

neschopnosti 

 

Omezení 

 Respirátor může snížit riziko přenosu vzduchem nebo riziko nákazy nebo infekce ale nemůže 

jí eliminovat. Používejte respirátor jako součást komplexního programu na ochranu 

dýchacích cest. Nedosáhnete správné ochrany dýchacích cest, pokud není respirátor správně 

nasazen.  

 Pokud přijde do styku s krví nebo tekutinou, včetně tělních tekutin, opusťte kontaminovaný 

prostor, co nejdříve sejměte respirátor a nahraďte jej novým. 

 Respirátor nesmí být používán dětmi. 


