Bombažna pralna maska za obraz
Preden si masko nadanete, jo obvezno oper"e in zlikajte.
Material: 100% bombaž (2 sloja).
Necertificirano. Maska ni medicinsko testirana.
Te maske niso primerne za zdravstvene delavce, ki delajo z bolniki in niso alternativa za profesionalne
maske. Bombažna obrazna maska ne ščiti pred okužbami. S pravilno uporabo in upoštevanju navodil
uporabe in vzdrževanja le zmanjšuje verjetnost, da virusa, preden bi zaznali simptome, ne prenašamo na
druge. Priporočeni čas uporabe je 2-4 ure. Masko nosite na lastno odgovornost, s pazljivostjo in po
navodilih NIJZ o nameščanju in preventivnih ukrepih.

Otroci in maska
Nošenje mask pri otrocih naj bo izjemno pazljivo. Otroci naj nosijo masko le ob
vaši prisotnosti ter stalnim nadzorom. Otroške maske so brez žičke.

Elaﬆika
Maske imajo medicinsko elastiko. Elastični trak lahko prilagodite, da se bo maska
dobro prilegala obrazu.

Žička
Maska se pri nosu zatesni z žičko. Pred uporabo vedno preverite, če morda ni
prišlo do mehanske poškodbe žičke ali obrabe blaga.

Vzdrževanje
- Pranje z uporabo običajnih pralnih praškov na 60ºC v pralnem stroju.
- Likanje na visoki temperaturi.
- Ni dovoljeno beljenje, kemično čiščenje in sušenje v sušilnem stroju.
- Po uporabi masko odložite na mesto, kjer ne bodo prišla v stik s čistim perilom.
Navodila za uporabo
(povzeto po UKC LJ: https://www.kclj.si/
dokumenti/maske_navodila1-merged.pdf)
- Maska je namenjena večkratni uporabi.
- Pred namestitvijo maske si umijte ali razkužite roke.
- Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega korena preko ust in pod brado, da se maska
tesno prilega obrazu.
- Maske se med uporabo ne dotikajte. V primeru dotika si vedno umijte ali razkužite roke!
- Maske nikoli ne nosite pod nosom ali pod brado!
- Po 2 urah ali v primeru ovlažitve maske masko odstranite s prijemom za trakove ali elastiki. Maske se
nikoli ne dotikajte spredaj.
- Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte navzdol), s tem preprečite raztros mikrobov
iz površine maske po vaši obleki.
- Po odstranitvi si obvezno umijte ali razkužite roke.

