TÁJÉKOZTATÓ
Elipse félálarc
Ezt a félálarcot az Európai Szabványnak megfelelő EN 140-es szabvánnyal összhangban gyártották. A HESPA levegőszűrőt az EN
143:2000 szabványnak megfelelően részecskeszűrőként jóváhagyták.
Alkalmazás:
Az Elipse a HESPA levegőszűrővel együtt biztosít védelmet veszélyes és mérgező részecskék, fém füst és pára ellen. A P3-as
védelmi besorolás biztosítja az alacsonyabb osztályú P2 és P1-es védelmi képességet is. A HESPA levegőszűrő (EN143:2000 P3 R)
a veszélyes szilárd és folyékony részecskék, mérgező porok és részecskék köztük vírusok és baktériumok ellen használható. Az
iránylevek kiválasztása és használata országonként eltérő lehet. Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kiválasztott
eszköz az alkalmazási szándéknak és a nemzetközi követelményeknek megfelel.
Használati utasítás:
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy:
a maszk hibátlan és tiszta
a szűrő alkalmas a kívánt célra (szűrő típus
és osztályjele)
a szűrő felhasználhatóságának idejét
a szűrő állapotát és sértetlenségét
Az arcszőrzet befolyásolja az álarc védelmi
képességét. Használat előtt amennyiben szemüveget
visel azt vegye le.
1. Tartsa a maszkot az egyik kezével az arca előtt, a
másik kezével a rövidebb fejpántot húzza a tarkójára.
2. Igazítsa be a maszkot az orra és a szája fölé majd
rögzítse a pozíciót a fejtetőn lévő pánttal.
3. Az alsó fejpánt végeknél fogva finoman húzza
szorosabbra, hogy megfelelően illeszkedjen az álarc.
4. A felső fejpánt végeket is finoman húzza meg.
Illeszkedés ellenőrzése pozitív nyomással:
Ellenőrizze a levegő szivárgását. Helyezze a tenyerét a kilégzőszelepre és finoman lélegezzen ki. Ha a maszk enyhén kidudorodik,
elérte a helyes illeszkedést. Amennyiben levegőszivárgást észlel ott ahol a maszk az arcon felfekszik, igazítson a pántokon a
megfelelő illeszkedés érdekében és ismételje a tesztet a megfelelő eredményig.
Tisztítás és karbantartás:
Időnként enyhén szappanos vízben áztatott puha törlőruhával tisztítsa meg a maszkot.
Ha a maszk erősen szennyezett vagy egy másik személynek kell használnia, a szűrők eltávolítása után semleges mosószerrel
tisztítsa, szükség esetén szokványos fertőtlenítő szerben áztassa rövid ideig. Öblítse el, majd szárítsa meg tiszta levegőn.
Szűrők cseréje:
A szűrőket havonta cserélje le illetve gyakrabban ha megnövekedett légzési ellenállást tapasztal.
Figyelmeztetések és korlátozások:
Nem nyújt védelmet a veszélyes vagy mérgező gázok, gőzök ellen.
Nem biztosít oxigént.
Nem használható 19,5 térfogatszázaléknál alacsonyabb oxigéntartalmú légtérben.
Nem használható, ha a levegőben lévő anyag ismeretlen vagy túllépi a 10xTLV-t.
Nem használható azonnal egészségre és életre veszélyessé váló környezetben (IDLH).
Nem használható fokozottan meleg légkörben.
Nem használható megfelelő figyelmeztetőjelek nélküli anyagok ellen (íztelen, szagtalan).
Nem használható menekülési célokra.
Nem használható arcszőrzettel.
Nem szabad semmiféle változtatást végezni a maszkon.
Nem moshatóak a szűrőbetétek.
Nem nyújt védelmet oxigénhiányos környezetben.
Minden használat előtt végezzen pozitív nyomáspróbát. Amennyiben a teszt nem a megfelelő eredménnyel zárul a maszk és a
szűrőbetétek használatának gyakoriságát figyelembe véve cserélje azokat megfelelő időközönként. A maszkot megfelelően
képzett és tapasztalt személyek használhatják.
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