Jednorázová Zdravotnická / chirurgická rouška z lehké ale pevné a
vysoce kvalitní třívrstvé textilie.
Roušky jsou vyrobeny dle normy EN 14683. Efektivita filtrace je BFE 99% dle EN 14683.
Neobsahuje skelná vlákna.
Rouška je Hypoalergenní.
Rozměry: 17x9cm,
Barva: Zelená (zdravotnické), Modrá (chirurgické)
Původ: Polsko, Evropská Unie – dle štítku na obalu.
Balení: 50Ks v papírovém boxu s potiskem

Návod k použití:
Roušku nasadíte správně tak, že najdete na horní části kovový nebo vyztužený pásek. Tuto část
nasadíte na kořen nosu a přiměřeným tlakem ji ukazováčkem a palcem utěsníte okolo kořenu nosu.
Gumičky/provázky na levé a pravé straně roušky umístěte za uši. V případě, že potřebujete upravit
délku gumiček, zkraťte je uzlíkem. Ujistěte se, že rouška zahaluje váš nos, ústa a bradu. Po nasazení
roušky a při jejím používání se jí nedotýkejte sahejte jen na upevňovací gumičky/provázky. Při
sundavání roušky se opět nedotýkejte přední části roušky, která může být kontaminovaná.
Nepotřebnou roušku vyhoďte do uzavřeného koše na odpadky, ruce si omyjte alkoholem,
desinfekčním mýdlem nebo gelem a vodou. Pokud máte k dispozici antibakteriální prostředky,
naneste je na ruce a nechte působit. Mytí rukou by mělo následovat i po náhodném doteku přední
části roušky při jejím používání. Pokud vaše rouška zvlhne, nahraďte si novou a suchou. Mějte na
paměti, že zvlhlá rouška snižuje svoji účinnost. Samotná rouška není jedinou ochrannou pokud
současně nebudete používat a dodržovat ostatní doporučení pro ochranu vašeho zdraví. Spolu s
rouškou je doporučeno chránit oči, ruce a dodržovat ostatní hygienická opatření a zvyšování imunity
organismu.

UPOZORNĚNÍ: Roušky ani její obaly nejdou vhodné pro děti mladší 2 let a zcela jistě
nejsou na hraní!
Skladování a doprava:

Roušky musí být skladovány v suchém a bezprašném prostředí.
Roušky musí být při dlouhodobém skladování chráněny před slunečním zářením.
Pro přepravu musí být jednotlivé dodávky zajištěny proti prachu a nečistotám, stejně jako proti
vlhkosti.

