3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
Filtrační polomasky 3M™ Aura™ 9300+

Důležitost správného nasazení
Filtrační polomasky jsou nejúčinnější, jen když dochází k dobrému utěsnění mezi obrysy polomasky a obličejem. Moment tohoto utěsnění je porušen a ochrana
je snížena, pokud může znečištěný vzduch pronikat nějakou netěsností.
Musí být respektovány tyto pokyny pro nasazení, kdykoliv je nošena polomaska 3M™ Aura™ 9300+ .
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1. S rubovou stranou nahoru a pomocí štítku oddělte horní a dolní část
polomasky a vytvarujte dutinu. Lehce ohněte u středu nosní svorky.
2. Zajistěte, aby obě části byly zcela rozloženy.
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4. Umístěte horní pásek přes temeno hlavy a dolní pásek pod uši. Pásky
nesmí být zkrouceny. Seřiďte horní a dolní části, aby nasazení bylo
pohodlné, zajistěte, aby části a úchyt na bradě nebyly přehnuty.

Zaznačte si tento kód QR, pro nasměrování pro
další informace o respirátorech zachycujících
částice spol. 3M™ Aura™ 9300+ .
Pro získání dalších informací kontaktujte
spol. 3M - www.3M.cz/Aura
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55. Obě
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Polomaska nemusí být také správně nasazena, pokud stlačíte nosní
svorku pomocí jedné ruky. Používejte obě ruce.
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3b. Do druhé ruky vezměte oba pásky. Podržte polomasku pod bradou,
s nosní částí směrem nahoru a přitáhněte pásky nad hlavou.
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6. Proveďte kontrolu nasazení zakrytím přední části respirátoru oběma
rukama tak, abyste neporušili jeho nasazení.
Pokud používáte polomasku bez ventilku, prudce vydechněte.
Pokud používáte polmasku s ventilkem, prudce se nadechněte.
Pokud vzduch uniká kolem nosu, seřiďte znovu nosní svorku a odstraňte
netěsnost, pak zopakujte kontrolu nasazení. Pokud vzduch uniká na obrysech
polomasky, upravte pásky po stranách hlavy a odstraňte netěsnost, pak
zopakujte kontrolu nasazení. Pokud nemůžete dosáhnout správného
nasazení, NEVSTUPUJTE na rizikové místo. Poraďte se s nadřízeným.
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