
KÄYTTÖTARKOITUS

Hengityssuojain on suunniteltu suojaamaan suojainta käyt-
tävän henkilön ympärillä olevia ihmisiä käyttäjän uloshengi-
tysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta. Hengi-
tyssuojainta käytetään myös suojaamaan terveydenhuollon 
henkilökuntaa veri- ja eriteroiskeilta esimerkiksi toimenpitei-
den yhteydessä tai eristyspotilaiden hoidossa.

Hengityssuojainta tulisi käyttää, kun ollaan alle 3 metrin etäi-
syydellä kontaktissa tai ennen kuin astutaan potilastilaan.

Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön.

MUU LISÄTIETO

Laitteesta käytetään yleisesti myös nimitystä kasvomaski.

TUOTTEEN TEKNISET OMINAISUUDET

Bakteerisuodatusteho: ≥98%
Nenäsovitin:  Pe-päällystetty galvanoitu lanka 
Kiinnityslenkit: Latekstivapaa kumi, joustava, valkea 
  

VAROITUKSET 

Tuotetta ei ole kehitetty tai suunniteltu uudelleenkäyttöä. 
Tuote on kertakäyttöinen. Jos hengityssuojainta käytetään 
uudelleen, tuotteen suorituskyky voi heikentyä ja kontaminaa-
tioriski on korkea.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Suositeltava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa, ihan-
teellinen säilytyslämpötila +20C – +25C. Tuotetta on suo-
jattava suoralta auringonvalolta ja muilta voimakkailta va-
lonlähteiltä. Tuotteen käsittely ei tarvitse erityisosaamista 
tai erikoisvälineitä.

KÄYTTÖOHJEKN95 Hengityssuojain
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HENGITYSSUOJAIMEN ASETTAMINEN

1. Tarkista aina tuotteen viimeinen käyttöpäivä.  Tuote tai 
pakkaus ei saa olla viallinen.

2. Hengityssuojain asetetaan kasvoille aina pestyin käsin

3. Aseta hengityssuojain kasvoille suun ja nenän eteen, ne-
näsovitin ylöspäin. Vedä kiinnityslenkit korvien taakse. 
Jos käytät silmälaseja, ota ne pois hengityssuojaimen 
asettamiseksi ja säätämiseksi. 

4. Purista suojain tiukasti nenän pintaan. Kokeile tiiviys pu-
haltamalla.

5. Käytä suojainta koko altistumisen ajan, myös tilaan men-
täessä ja poistuttaessa.  

HENGITYSSUOJAIMEN RIISUMINEN JA HÄVITTÄMINEN

1. Poista suojain vasta saastuneen alueen ulkopuolella

2. Älä koske paljain käsin suojaimen etuosaan

3. Pese kädet huolellisesti

4. Poista suojain ottamalla kiinni korvan takana olevista 
nauhoista samanaikaisesti ja nosta suojain kasvoilta

5. Laita suojain suoraan niille varattuun roskakoriin

6. Pese kädet uudelleen huolellisesti


