
UŽIVATELSKÝ MANUÁL  
 
PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE DLE POKYNŮ. 
Uživatel by měl provést test těsnění při každém použití masky podle následujících pokynů: 
 

 
1. Zkontrolujte respirátor, zda nevykazuje praskliny nebo poškození, a pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, 
zlikvidujte jej. 
2. Ujistěte se, že nástavec zakrývá můstek nosu, rozvírá se nad můstkem nosu a zakrývá bradu.  
3. Umístěte smyčky kolem uší (styl ušní smyčky) nebo hlavy (styl hlavové smyčky).  
Dbejte na to, aby ústa a nos byly respirátorem zcela zakryty. 
4. Tvar nosní spony vytvarujte tak, aby těsně přiléhal k můstku nosu. 
 
UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO RESPIRÁTOR 
1. Nedodržení všech pokynů může vážně narušit účinnost tohoto respirátoru a vést k nemoci, zranění nebo 
smrti. 
2. Správně zvolené vybavení pro ochranu dýchacích cest je nezbytné. Před použitím na pracovišti musí být 
zaměstnanec vyškolen zaměstnavatelem ve správném používání respirátoru v souladu s platnými 
bezpečnostními a zdravotními normami. 
3. Tento respirátor nedodává kyslík. Používejte v dostatečně větraných prostorech, které poskytují 
dostatečné množství kyslíku pro podporu života. 
4. Zlikvidujte respirátor a vyměňte jej za nový, pokud: 
a. Nadměrné ucpání respirátoru vede k dýchacím obtížím. 
b. Je respirátor poškozen. 
5. Pokud se objeví závratě, podráždění nebo jiné potíže, opusťte kontaminovanou oblast a respirátor 
zlikvidujte. 
 
OMEZENÍ POUŽITÍ 
1. Nepoužívejte respirátor ani nevstupujte do kontaminované oblasti nebo se v ní nezdržujte za 
následujících okolností: 
a. Vzduch obsahuje méně než 19,5 % kyslíku. 
b. Když cítíte znečišťující látky. 
c. Pro ochranu před plyny nebo parami. 
d. Nečistoty nebo jejich koncentrace nejsou známy, nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro život nebo 
zdraví. 
e. Pro pískování, stříkání a azbest. 
f. V oblastech s nebezpečím výbuchu. 
2. Neupravujte respirátor. 
3. Nepoužívejte respirátor s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé 
těsnosti respirátoru. 
4. Respirátor musí být před každým použitím zkontrolován, aby bylo zajištěno, že v dýchací zóně nejsou 
žádné jiné otvory než propíchnutí a svorky a že nedošlo k poškození. Zvětšené otvory způsobené 
roztrženým filtračním materiálem kolem svorek se považují za poškození. 
5. Tento respirátor chrání před určitými znečišťujícími částicemi, ale nezabrání riziku nemoci nebo infekce. 
Zneužití může vést k nemoci nebo smrti. 
6. Tento respirátor označený „NR“ nesmí být používán déle než jednu směnu.  


