
 

Ako správne používať, nasadiť a skontrolovať respirátor 
Pred tým ako si nasadíte respirátor alebo  masku, musíte mať hladko oholenú tvár. Respirátory a masky sa nesmú používať ani so strniskom. Taktiež je dôležité si dezinfikovať ruky alebo umyť 
ruky mydlom po dobu minimálne 20 sekúnd. Potom, čo dôjde k dôkladnému umytiu rúk, si môžeme respirátor nasadiť podľa nasledujúceho návodu: 
Pred použitím novo rozbaleného respirátora si najskôr dôkladne umyte a dezinfikujte ruky. 

1. Uchopte respirátor tak, aby ste siahali len na jeho vonkajšiu stranu. Nesiahajte dovnútra, kde budete mať ústa a nos, aby nedošlo ku kontaminácii. 

2. Vonkajšia nosnú časť vložte do dlane a respirátor si opatrne nasaďte na tvár tak, aby bol zakrytý nos i ústa. 

3. Zaistite respirátor popruhy za uši. 

4. Jemne zovrite nosovej klip a vytvarujte ho podľa tvaru vášho nosa a tváre. Tým si masku prispôsobíte, aby vám dobre padla. 

5. Skontrolujte tesnosť respirátora, aby bol čo najúčinnejší. 

Po nasadení respirátora vykonajte kontrolu nasadenie. Najprv zakryte respirátor oboma rukami tak, aby nedošlo k narušeniu utesnenie. Pokiaľ máte respirátor bez ventilu, sprudka vydýchnite a 
sledujte, či neuniká vzduch. Pokiaľ máte respirátor s ventilom, sprudka sa nadýchnite a sledujte, či neuniká vzduch. 

Ak uniká vzduch okolo nosa, upravte svorku na nose a zopakujte kontrolu nasadenia. Ak uniká vzduch pri okrajoch respirátora, upravte gumičky (upravením pracky). V prípade nesprávneho 
nasadenia odporúčame nevychádzať do nebezpečnej oblasti.  

  BEZPEČNÉ ODNÍMANIE RESPIRÁTORA 

Hoci vás respirátor chráni pred nákazou, môže sa aj on sám stať zdrojom infekcie. Je preto veľmi dôležité sa ho čo najmenej dotýkať. Ak dôjde ku kontaktu rúk a respirátora počas jeho používania 
(nasadenie na tvári), dôkladne si umyte ruky. Odstránenie z tváre a jeho likvidácia musia prebiehať veľmi opatrne. Pri odnímanie sa nedotýkajte rukami tváre. 

1. Ušné popruh vytiahnite spoza jedného a potom druhého ucha. 

2. Respirátor držte stále len za ušné popruhy. 

3. Respirátor ihneď zlikvidujte do kontajnera pre kontaminované materiály. 

4. Po odstránení a likvidácii si dôkladne umyte a dezinfikujte ruky. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE A VAROVANIE 

1. Ak je respirátor akokoľvek poškodený alebo kontaminovaný vydychovaním sekrétov z úst a nosa, alebo inými telesnými tekutinami, je nutné ho vymeniť a zlikvidovať ako 
zdravotná odpad. 

2. Ak je respirátor extrémne pokrčený, nepoužívajte ho. Stráca svoju účinnosť. 

3. Respirátor používajte len na hladké a dobre oholené tvári. Fúzy a vlasy môžu zhoršovať tesnosť a tým znižovať účinnosť. 

4. Nepoužívajte tento respirátor v atmosfére s nedostatkom kyslíka nižší ako 19,5%. 

5. Nepoužívajte tento respirátor v zle vetraných priestoroch. 

6. Nepoužívajte tento respirátor pri hasení požiarov alebo pieskovanie. 

7. Dezinfekcia alkoholom, umývanie vodou alebo čistiacimi prostriedkami respirátor nenávratne poškodí. 

8. Respirátor sa pokazí tiež autolakováním alebo inou formou zahrievanie. 

9. Opakované použitie respirátora je zakázané. 

10. Respirátor je určený na jedno použitie. Nesmie sa používať viackrát. 

11. Keď respirátor odstraňujete z tváre, nedotýkajte sa jeho prednej časti. 

12. Akonáhle bude respirátor vlhký, ihneď ho vymeňte za nový. 

13. Nepoužívajte respirátor vo výbušnej atmosfére. 

14. Ak nepoužívate respirátor, skladujte ho mimo kontaminovanej oblasti. 

15. Pri likvidácii respirátora postupujte podľa platných predpisov. 

 


