
Respirátor Grande FFP3 s vent. NR (CDN-P3) 

  

Návod k použití:    
Před použitím respirátoru si umyjte ruce a nedotýkejte se vnitřní strany masky za 
účelem snížení kontaminace. 1) Položte respirátor do dlaně ruky s nánosníkem u 
špiček prstů, tak aby pásky volně visely dolů pod rukou 2) Přiložte respirátor 
nánosníkem na kořen nosu, přidržte na obličeji a upravte její pozici pod bradou, tak 
aby maska zakrývala ústa, nos i bradu. 3) Horní pásek přetáhněte přes hlavu, tak 
aby spočíval na její horní části. Spodní pásek přetáhněte přes hlavu a umístěte jej 
pod ušima na úrovni krku. 4) Nánosník jemně zatlačte tak aby pohodlně obepínal 
nos 5) Po nasazení zkontrolujte přilnavost masky. Pokud vzduch uniká, respirátor 
upravte. 

V souladu s normou CE EN 149:2001 + A1:2009 (dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/425).  Jednorázový respirátor s tvarovaným nosovým 
klipem a dvěma páskami na uchycení, určena k ochraně dýchacích orgánů před 
pevnými částicemi a aerosoly. Chrání proti virům, bakteriím a plísním. Efektivita 
filtrace je více než 99 %. Životnost je závislá na koncentraci částic v atmosféře 
uživatele a jeho dechové frekvenci. Maska nechrání proti plynům, toxickým, 
radioaktivním a mikrobiálním částicím a škodlivým parám. Nepoužívejte je v 
místech, kde je méně než 19,5% koncentrace kyslíku či v prostředích s jedovatými 
plyny. 

Nevstupujte do nevětraných kontejnerů, těsných prostor a šachet s filtračním 
zařízením. Nepoužívejte proti neznámým nebezpečným látkám a koncentracím 
nebo látkám bezprostředně ohrožujícím zdraví. Ihned opusťte pracoviště při 
obtížích s dýcháním nebo při malátnosti či nevolnosti. Zlikvidujte respirátor pokud je 
poškozen nebo pokud se prudce zvýší dýchací odpor.  Na respirátoru neprovádějte 
žádné změny či úpravy. Nesprávné používaní nebo nedodržovaní návodu k použiti 
může snížit hladinu ochrany a způsobit poškozeni zdraví. 

Uskladnění:  uchovávejte při relativní vlhkosti vzduchu <80%, při teplotě -od 5oC  
do +38oC. Spotřebujte do data expirace uvedeného na příbalovém letáku.  Před 
používáním respirátoru se seznamte s návodem použití.  


