2-LAGS ANSIKTSMASKER FOR KOMMUNIKASJON
• Ansiktsmasker for det offentlige rom med gjennomsiktig skjerm i TPU plast for lettere kommunikasjon.
Dette produktet oppfyller ikke alle krav i CWA 17553. Grunnen til dette er at CWA 17553 spesifiserer
retningslinjer for ansiktsmasker laget av tekstiler. Ettersom denne ansiktsmasken er designet med et
gjennomsiktig "vindu" av TPU plast for å muliggjøre munnlesing, er det ikke mulig å oppfylle visse
elementer i CWA 17553. Dette betyr at puste og filtreringsevne ikke er testet, da det er umulig å teste
TPU-plast i denne forbindelse. Produktet møter på alle andre områder kravene definert i CWA 17553.
• Voksen størrelse. Skal ikke benyttes av barn under 5 år. For barn under 12 år, anbefales bruk under
oppsyn av en voksen.
• Vaskeanvisning: Kan vaskes på 60 grader mer enn 5 ganger. Ikke benytt tøy mykner. Bruk IKKE
strykejern. Det anbefales å bruke en vaskepose for å bevare TPU skjermen mest mulig.
• Materialer: 2- lags bomull og TPU plastikk skjerm.
Advarsel:

• Dette munnbindet er ikke medisinsk utstyr i betydningen som er brukt i direktiv 93/42/CEE eller
forordning EU/2017/745 (kirurgiske munnbind). Det er heller ikke personlig verneutstyr
i betydningen som er brukt i forordning EU/2016/425 (åndedrettsvern).
• Dette munnbindet er ikke en erstatning for beskyttelsestiltak (vanlig han̊ dvask, fysisk avstand,
begrenset kontakt med andre mennesker). Det minsker spredning av brukerens åndedrettsdråper til
omgivelsene.
• Ikke bruk det under hard fysisk aktivitet.
• Slutt å bruke dette produktet ved første tegn til skade.
• Munnbind til flergangsbruk bør vaskes før første gangs bruk.
• Rengjør munnbindet etter hvert bruk.
• Hvis du er syk, egner ikke dette munnbindet seg. Rådfør deg med legen din.
• Lagres i original emballasje i et tørt miljø.

Brett ansiktsmasken ut. Fest elastikken i
ørene og stram elastikken.

Forsikre deg om at masken dekker
munnen, nesen og haken.
Produsert av: Robust, Morteveien 6 1481 Hagan

