KÄYTTÖOHJE
[Malli] KF-B P01 (R)
[Tuotemerkki] Aikuiset tyyppi (KF-B P01(R))
[Toimeenpaneva standardi] EN 14683:2019+AC:2019
[Taso] Tyyppi IIR
[Tekniset tiedot] Litteä tyyppi 17,5cmx9,5cm
[Rakenne ja koostumus] Tämä tuote koostuu PP-kuitukankaasta, sulatuspuhalletusta PP-kankaasta,
nenäsovittimesta ja korvalenkeistä.
[Käyttötarkoitus]
Tämä kertakäyttöinen kirurginen maski on tarkoitettu kliinisen lääketieteen henkilökunnan käytettäväksi
invasiivisessa ympäristössä, peittäen käyttäjän suun, nenän ja leuan, tarjoten fyysisen suojan, joka
estää patogeenien, mikro-organismien, kehonesteiden, hiukkasten yms. suoran läpäisyn.
[Tuotteen suorituskyky]
1. Bakteerisuodatustehokkuus (BFE): ≥98 %
2. Paine-ero (Delta-P): <60 Pa/cm2
3. Roiskeiden kestopaine: ≥16 kPa (120mmHg)
4. Mikrobipuhtaus: ≤30 cfu/g
[Käyttöohjeet]
1. Avaa tiivis pakkaus ja ota maski ulos.
2. Laita maski kasvojen ja nenän päälle vaaka-suorassa asennossa, ottaen huomioon, että nenäsovitin
osoittaa ylöspäin.
3. Laita molempien käsien sormenpäät nenäsovittimen päälle, ja aloittaen keskeltä paina sisäänpäin.
Siirry vähitellen sivuille ja muotoile maskin nenäsovitin nenän muotoon.
4. Vedä korvalenkit korvien yli, kun otat maskin käyttöön.
5. Levitä maskin laskostetut taitokset ja laajenna maskia.
[Varotoimenpiteet]
1. Tämä tuote on steriloimaton maski.
2. Tämän tuotteen voimassaoloaika on kaksi vuotta. Käytäthän tuotteen ennen voimassaoloajan
päättymistä.
3. Tuote on kertakäyttöinen ja sitä ei voi uudelleen käyttää eikä kierrättää. Käytön jälkeen, se tulee
välittömästi tuhota tai hävittää tarkoituksenomaiseen käsittelyastiaan.
4. Tarkistathan pakkauksen eheyden ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on vaurioitunut.
5. Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen sille.
6. Tämän tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.
7. Käytettyjä maskeja pidetään erittäin saastuneina, joten on tärkeää, että:
a) Käyttäjä ei koske maskin kangasosuutta sormilla/käsillä;
b) Kädet
(kattava käsien
maskin poiston jälkeen;
c) Maskia käytetään peittäen käyttäjän nenä ja suu, maskin ei tule missään vaiheessa roikkua
käyttäjän kaulassa;
d) Käytetty maski tulee hävittää, kun sitä ei enää käytetä tai kahden toimenpiteen välillä; kun
suojaa vaaditaan uudelleen, uusi maski on otettava käyttöön.
[Voimassaoloaika] 2 vuotta
[Varastointi- ja kuljetusolosuhteet] Pakkauksissa olevia kirurgisia maskeja on varastoitava normaalissa
huoneenlämpötilassa ja suhteellinen kosteus saa olla enintään 80%. Tiloissa ei saa olla syövyttävää
kaasua, ja hyvä ilmanvaihto sekä palo- ja tuholaisturvallisuus on taattava.
Kuljetuksen aikana, pidä poissa kosteudelta, valolta ja lämmöltä.
[Pakkaus] 25 kpl/pussi.
[Valmistuspäivämäärä] Katso pakkaus
[Eränumero] Katso pakkaus
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KÄYTTÖOHJE
[KAAVIOIDEN JA SYMBOLIEN KUVAUKSET]
1

CE-merkinnän symboli. Tämä symboli ilmaisee, että tuote
täyttää Euroopan Unionin kuluttajaturvallisuus-, terveys- ja
ympäristövaatimukset.

2

Steriloimaton.

3

Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistajan, EU direktiivien
90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY mukaisesti.

4

Ilmaisee Euroopan yhteisössä olevan valtuutetun edustajan.

5

Lue käyttöopas ennen käyttöä.

6

Valmistuspäivämäärä. Tämän symbolin kanssa on päivämäärä,
joka ilmaisee valmistuspäivämäärän.

7

Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on vaurioitunut.

8

Älä uudelleen käytä.

9

Älä hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteenä.

10

Pidä kuivana.

11

Tämä puoli ylöspäin.

12

Herkästi särkyvä, käsittele huolella.

13

Pidä poissa suorasta auringonvalosta.

14

Viimeinen käyttöpäivämäärä.

15

Eränumero.

16

Enimmäispinomäärä.
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