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MASCA TNT-SET-10-BUC
FISA TEHNICA MASCA POLIPROPILENA
Caracteristici, descrierea produsului :
Masca de protectie reutilizabila, cu prindere cu elastic. ce permite o respiratie confortabila, prevazuta cu accesoriu
metalic in zona nasului pentru o fixare optima.
Material:TNT 100% polipropilena netesuta.
Mod ambalare 10; 20; 100 buc/ set.
DESIGN: - trei pliuri pentru a se putea plia pe conformatia anatomica a fetei
- cu 2 benzi elastice, laterale, pentru prindere in spatele urechii

Mod de utilizare:

A SE SPALA INAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Masca se poarta cu bărbia, gura şi nasul acoperite, cu părţile laterale ale măştii cât mai bine lipite de obraji.
Asezati masca pe fata, cu pliurile in sus si cu sarma in dreptul nasului, aplatizand-o dupa forma lui.
Utilizarea măștilor nu este permisă în medii cu impurități ce nu pot fi filtrate sau lipsite de oxigen.

Pentru o protecție cât mai bună, masca trebuie sa se potrivesca in mod corespunzator fetei utilizatorului.
Parul (capilar și/sau) facial, prins intre masca si suprafata fetei, poate afecta in mod negativ protectia corespunzatoare a
fetei. Indepartati si inlocuiti imediat masca in cazul deteriorarii acesteia.

REGULI DE INTRETINERE
Masca trebuie spălată frecvent, recomandabil după fiecare utilizare în zone expuse.
Se spala la 60ºC.
Nu se calca.
Produsul nu este sterilizat.
Se poate steriliza in autoclav.
Atenţie!!!
Acest produs nu înlocuieşte o masca medicală cu filtre speciale integrate!
Acest produs nu este un dispozitiv medical!
CASA HERMOSA nu îşi asuma răspunderea pentru eventualele situaţii de îmbolnăvire!

Acest tip de masca nu asigura protectie impotriva riscurilor majore, nu constituie o bariera impotriva bacteriilor si a virusilor, dar
poate contribui la diminuarea riscurilor (in lipsa mastilor chirurgicale medicale de unica folosinta).
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MASCA TNT-SET-20-BUC
FISA TEHNICA MASCA POLIPROPILENA
Caracteristici, descrierea produsului :
Masca de protectie reutilizabila, cu prindere cu elastic. ce permite o respiratie confortabila, prevazuta cu accesoriu
metalic in zona nasului pentru o fixare optima.
Material:TNT 100% polipropilena netesuta.
Mod ambalare 10; 20; 100 buc/ set.
DESIGN: - trei pliuri pentru a se putea plia pe conformatia anatomica a fetei
- cu 2 benzi elastice, laterale, pentru prindere in spatele urechii

Mod de utilizare:

A SE SPALA INAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Masca se poarta cu bărbia, gura şi nasul acoperite, cu părţile laterale ale măştii cât mai bine lipite de obraji.
Asezati masca pe fata, cu pliurile in sus si cu sarma in dreptul nasului, aplatizand-o dupa forma lui.
Utilizarea măștilor nu este permisă în medii cu impurități ce nu pot fi filtrate sau lipsite de oxigen.

Pentru o protecție cât mai bună, masca trebuie sa se potrivesca in mod corespunzator fetei utilizatorului.
Parul (capilar și/sau) facial, prins intre masca si suprafata fetei, poate afecta in mod negativ protectia corespunzatoare a
fetei. Indepartati si inlocuiti imediat masca in cazul deteriorarii acesteia.

REGULI DE INTRETINERE
Masca trebuie spălată frecvent, recomandabil după fiecare utilizare în zone expuse.
Se spala la 60ºC.
Nu se calca.
Produsul nu este sterilizat.
Se poate steriliza in autoclav.
Atenţie!!!
Acest produs nu înlocuieşte o masca medicală cu filtre speciale integrate!
Acest produs nu este un dispozitiv medical!
CASA HERMOSA nu îşi asuma răspunderea pentru eventualele situaţii de îmbolnăvire!

Acest tip de masca nu asigura protectie impotriva riscurilor majore, nu constituie o bariera impotriva bacteriilor si a virusilor, dar
poate contribui la diminuarea riscurilor (in lipsa mastilor chirurgicale medicale de unica folosinta).
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MASCA TNT-SET-100-BUC
FISA TEHNICA MASCA POLIPROPILENA
Caracteristici, descrierea produsului :
Masca de protectie reutilizabila, cu prindere cu elastic. ce permite o respiratie confortabila, prevazuta cu accesoriu
metalic in zona nasului pentru o fixare optima.
Material:TNT 100% polipropilena netesuta.
Mod ambalare 10; 20; 100 buc/ set.
DESIGN: - trei pliuri pentru a se putea plia pe conformatia anatomica a fetei
- cu 2 benzi elastice, laterale, pentru prindere in spatele urechii

Mod de utilizare:

A SE SPALA INAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Masca se poarta cu bărbia, gura şi nasul acoperite, cu părţile laterale ale măştii cât mai bine lipite de obraji.
Asezati masca pe fata, cu pliurile in sus si cu sarma in dreptul nasului, aplatizand-o dupa forma lui.
Utilizarea măștilor nu este permisă în medii cu impurități ce nu pot fi filtrate sau lipsite de oxigen.
Pentru o protecție cât mai bună, masca trebuie sa se potrivesca in mod corespunzator fetei utilizatorului.

Parul (capilar și/sau) facial, prins intre masca si suprafata fetei, poate afecta in mod negativ protectia corespunzatoare a
fetei. Indepartati si inlocuiti imediat masca in cazul deteriorarii acesteia.

REGULI DE INTRETINERE
Masca trebuie spălată frecvent, recomandabil după fiecare utilizare în zone expuse.
Se spala la 60ºC.
Nu se calca.
Produsul nu este sterilizat.
Se poate steriliza in autoclave..
Atenţie!!!
Acest produs nu înlocuieşte o masca medicală cu filtre speciale integrate!
Acest produs nu este un dispozitiv medical!
CASA HERMOSA nu îşi asuma răspunderea pentru eventualele situaţii de îmbolnăvire!

Acest tip de masca nu asigura protectie impotriva riscurilor majore, nu constituie o bariera impotriva bacteriilor si a virusilor, dar
poate contribui la diminuarea riscurilor (in lipsa mastilor chirurgicale medicale de unica folosinta).

