INSTRUKTIONSMANUAL
[Modell] KF-B P01 (R)
[Varumärke] För vuxna (KF-B P01(R))
[Tillämplig standard] EN 14683:2019+AC:2019
[Skyddsnivå] Typ IIR
Platt typ 17,5cm x 9,5cm
[Struktur och sammansättning]
av polypropen, näsklämma och öronöglor.
[Avsedd användning]
Den medicinska engångsmasken är avsedd för användning av klinisk medicinsk personal vid invasiva
ingrepp. Den täcker användarens mun, näsa och käke, och skapar en fysisk barriär som förhindrar
direkt penetrering av patogener, mikroorganismer, kroppsvätskor, partiklar, etc.
[Produktprestanda]
1.
2. Tryckskillnad (Delta-P): <60 Pa/cm2
3. Stänkresistens: ≥16 kPa (120 mm Hg)
4. Mikrobiell renhet: ≤30 cfu/g
[Användningsinstruktioner]
1. Fäst masken på ansiktet och näsan horisontalt, med näsklämman uppåt.
2.
3. Dra öronöglorna runt öronen med masken på.
4. Jämna ut vecken och expandera masken.
[Observera]
1. Denna produkt är en mask av icke steril typ.
2. Produktens giltighetsperiod är 2 år. Måste användas inom denna period.
3. Detta är en engångsprodukt och får inte återanvändas eller återvinnas. Efter användning ska
den förstöras omedelbart, eller placeras i en särskild avfallsbehållare.
4. Kontrollera förpackningens skick innan användning. Använd inte produkten om förpackningen
är skadad.
5. Använd inte produkten om du är allergisk mot den.
6. Felaktig placering av denna produkt kan orsaka andningssvårigheter.
7. Använda masker anses vara kraftigt kontaminerade. Det är mycket viktigt att:
a)
b)
c) Masken ska alltid täcka användarens näsa och mun. Masken får inte hänga runt halsen
på användaren;
d) En använd mask ska kastas när den inte längre behövs eller mellan två procedurer; vid behov
av ytterligare skydd ska en ny mask sättas på.
[Giltighetsperiod] 2 år
[Förvarings- och transportförhållande] Den förpackade medicinska masken ska förvaras i normal
rumstemperatur med en maximal relativ fuktighet på 80 %. Får inte komma i kontakt med frätande
gaser. Sörj för god ventilation och förebyggande åtgärder mot brand, råttor och insekter.
Får inte utsättas för fukt, ljus eller hetta under transport.
[Förpackning] 25 st/påse.
[Produktionsdatum] Se förpackning
[Partinummer] Se förpackning
Importör:
Medkit Finland Oy
Haaransuontie 6, 90240 Oulu Finland
| +358103113080

ADD: No. 28, Delong Avenue, Shijiao Town, Qingcheng
District, Qingyuan City, Guangdong Province, China
TEL: (+86-763) 3516888 FAX: (+86-763) 3516888
EMAIL: nordics@kingfa.com.cn
WEB: www.kingfa.com.cn
Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro
Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf

INSTRUKTIONSMANUAL
[BESKRIVNING AV GRAFER OCH SYMBOLER]
1

Symbol för CE- märkning. Denna symbol intygar att en produkt
uppfyller EU:s krav för konsumentsäkerhet, hälsa eller miljö.

2

Icke-steriliserad.

3

Indikerar tillverkaren av den medicintekniska produkten enligt

4

Indikerar det bemyndigade ombudet inom EU.

5

Läs instruktionsmanualen innan användning.

6

Tillverkningsdatum. Denna symbol måste åtföljas av ett datum
som anger tillverkningsdatumet.

7

Får inte användas om förpackningen är skadad.

8

Får inte återanvändas.

9

Denna produkt får inte kastas med hushållsavfall.

10

Håll torr.

11

Denna sida upp.

12

Bräcklig, hanteras försiktigt.

13

Får inte utsättas för solljus.

14

Sista användningsdag.

15

Partinummer.

16

Max antal staplingsnivåer.
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