KARTA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PÓŁMASKI FILTRUJĄCEJ
Centralny Instytut Ochrony Pracy. Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa
Półmaska spełnia normę EN 149:2001+A1:2009
Nadzór nad wyrobem zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG punkt 11B:
Centralny Instytut Ochrony Pracy. Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa

Typ:
Półmaska filtrująca ZF 0/31z
EN 149:2001 FFP2 R D
z zaworem wydechowym

Półmaska filtrująca ZF 0/31
EN 149:2001 FFP2 R D
bez zaworu wydechowego

ZF – oznacza symbol producenta
EN 149:2001 – Norma Europejska
FFP2 – oznacza klasę półmaski
R – oznacza, że półmaska jest wielokrotnego użytku
(do użytku podczas więcej niż jednej zmiany roboczej).
D – oznacza spełnienie wymagań zatkania pyłem dolomitowym.

Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania półmaski.
Półmaska jest sprzętem indywidualnego stosowania i nie może być przekazana innej osobie.
Jest wyrobem o wielkości uniwersalnej. Półmaska jest przeznaczona do użytku podczas więcej niż jednej zmiany roboczej.
Stosowanie
Półmaska ZF 0/31 ,ZF 0/31z służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym gdy stężenie fazy
rozproszonej w aerozolu nie przekracza 10 krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaska może być używana w strefie
zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego.
Przechowywanie
Piktogramy informujące o warunkach przechowywania.
Półmaskę należy przechowywać w oryginalnym zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu w suchym pomieszczeniu w temp. od
-5 º C do +35 º C i wilgotności względnej  80 % z dala od źródła ciepła, substancji agresywnych i silnej radiacji.
Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.
Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 24 miesiące od daty produkcji.
Czyszczenie i dezynfekcja
Półmaski oznaczone literą R są przeznaczone do wielokrotnego użytku i powinny być po użyciu czyszczone i dezynfekowane. Zaleca się czyszczenie
mechaniczne przez otrzepywanie lub szczotkowanie zewnętrznej warstwy półmaski.
Półmaski mogą być dezynfekowane lampą bakteriobójczą VS 3001I o promienniku 30 W produkowaną przez Fabrykę Aparatury Elektromedycznej
„FAMED” w Łodzi, tel. 42 253 68 07, www.famed.pl. lub lampami innych producentów, o podobnych parametrach .
Naświetlając półmaski z odległości 2 m., przy temp. otoczenia 15° C i wilgotności powietrza 75% przez 20 min. osiągamy redukcję 99,9 %
drobnoustrojów. Należy naświetlać zew. i wew. stronę półmaski. Przy innych parametrach otoczenia czas naświetlania określić na podstawie „Instrukcji
użytkowania i obsługi technicznej” lampy. Przy naświetlaniu należy przestrzegać zasad BHP zawartych w „Instrukcji użytkowania i obsługi technicznej”
lampy.
W przypadku dużego obłożenia półmaski pyłem lub intensywnego zabrudzenia od strony twarzy użytkownika, półmaska nie powinna być stosowana.
Pakowanie
Półmaski pakowane są w przezroczyste torebki foliowe. Najmniejszym opakowaniem handlowym jest pudełko tekturowe.
Bezpieczeństwo
Półmaska może być używana przez więcej niż jedną zmianę roboczą, ale tylko do zmniejszenia się jej wydajności filtracyjnej, a po zużyciu półmaskę
należy zniszczyć. Nie można używać półmaski gdy typ lub właściwości substancji co do szkodliwości dla zdrowia są nieznane. Należy natychmiast opuścić
miejsce pracy gdy oddychanie staje się utrudnione, lub odczuwa się zawroty głowy lub wyczerpanie organizmu.
Ograniczenia
Półmaska nie służy do ochrony przeciwko : • parom i gazom oraz nie może być stosowana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17 %. W przypadku gdy
użytkownik posiada brodę, wąsy lub jest nie ogolony uszczelnienie półmaski jest niemożliwe.
Sposób użycia :
Półmaskę należy zakładać na twarz w czystej atmosferze.
• Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny półmaski.
• Należy zakładać półmaskę na twarz w taki sposób, żeby zacisk nosowy znalazł się na nosie a tasiemki na głowie.
• Dla uzyskania szczelności maski trzeba dobrze docisnąć zacisk na nosie i wyregulować taśmy wokół głowy. Półmaska jest dobrze założona na twarz
wtedy, gdy po gwałtownym wydechu (trzeba wtedy położyć dłonie na masce) da się wyczuć nadciśnienie w masce.
Nieszkodliwość
Zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w
normalnych i racjonalnie przewidywanych warunkach stosowania.
Sposób utylizacji
Zużyte półmaski mogą być utylizowane w PHU „Wtórpol” ZPChr.
Tel. (041) 25-11-970 wew. 32 lub 43;
fax (041) 25-15-978 wew. 63 e-mail: wtorpol@kl.onet.pl
lub w innych wyspecyfikowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.
UWAGA! Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować do producenta półmaski:
Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA”
95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8-go Marca 1
Tel. (042) 211 11 62, fax (042) 211 16 42 , email: office@zgoda.pl
POLSKA

