
Respirátor FFP2 – návod k použití 
Tvarovaný ochranný respirátor třídy FFP2, který snižuje námahu při dýchání, zejména v teplém a vlhkém prostředí. 

Třída FFP2 chrání dýchací orgány do 10násobku maximální koncentrace látek v pracovním prostředí. 

 

JAK RESPIRÁTOR SKLADOVAT: 

Respirátory je důležité skladovat podle určených požadavků, abyste zajistili jejich dobrý stav a tím i správné 

fungování. Před použitím je nutné respirátory skladovat: 

• V uzavřeném sáčku, například v původním balení, 

• V bezpečném prostředí (čistý vzduch), 

• Mimo přímé sluneční světlo 

• V klimatizovaném prostoru s vlhkostí a teplotou v přijatelném rozmezí specifikovaném na obalu. 

To znamená, že by měly být skladovány uvnitř, ve svém původním obalu a ve strukturovaném úložném prostoru, 

kde je nelze rozbít nebo zdeformovat. 

 

JAK RESPIRÁTOR NASADIT: 

 

 Rozbalte respirátor tažením horního a spodního panelu oběma rukama, 

aby vznikl mušlový tvar. 

 

 Nasaďte si masku na obličej tak, aby zakrývala ústa a nos. Pásky 

přetáhněte za uši, tak aby Vám maska dobře držela na obličeji. 

 

 Přitiskněte a upravte masku k obličeji tak, aby byla zajištěna těsnost. 

 

 Rouška je správně a pěvně připevněna, pokud cítíte silný odpor proti 

výdechu a stěny masky se tisknout pryč od obličeje. 

 

SCHVÁLENÍ: 

Tento výrobek splňuje požadavky EN 149:2001 + A1:2009, filtrační obličejové 

masky pro použití proti částicím. Tyto výrobky by měly být používány, aby 

chránily uživatele před určitými pevnými a netěkavými kapalnými částicemi dle 

jejich kvalifikace FFP2. Výrobek splňuje požadavky směrnice Evropské společenství 

89/686/EEC (Směrnice o osobních ochranných prostředcích) a nesou tedy označení CE. Více v prohlášení o shodě. 

 

RESPIRÁTOR FFP2 

Smogová prostředí a přenosné nemoci mohou způsobit vážné zdravotní komplikace. Respirátor je účinná polomaska 

s filtrační třída FFP2 chránící proti vdechování nebezpečných částic ze vzduchu. Respirátor je dodáván v bílé variantě 

a své uplatnění najde tam, kde oceníte dokonalou ochranu v oblastech se špatnou kvalitou vzduchu. Při běžném 

nošení ji ocení cestovatelé nebe lidé ve městech. Takové je vhodná pro vojáky, hasiče, policisty, pracovníky v 

laboratořích nebo zdravotníky. Respirátor je jednorázová ochranná pomůcka a běžné je určena na 8hodinové použití. 

 

 Složení respirátoru: netkaná látka, upevňovací popruhy 

 Třída ochrany: FFP2 

 Filtruje: bakterie, viry, prach, aerosol, smog, kouř 

 Velikost: univerzální pro dospělé osoby 
 

 

 

 

 

 

 


