
To jest maseczka wielorazowa dla Ciebie. 
Noś, używaj zgodnie z przeznaczeniem.
 
Zanim założysz ją po raz pierwszy dokładnie 
przeczytaj instrukcję. 
Używaj zgodnie z zaleceniami producenta.  
Pamiętaj! Kiedy zdejmujesz maseczkę nie dotykaj 
części osłaniającej twarz. 
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MASECZKI PERSONALNE

Maseczka może wspomagać ograniczenie kontaktu rąk z twarzą  i 
rozprzestrzeniania się areozolu wydychanego przez użytkownika 
maseczki (katar, kaszel). Maseczka nie zapewnia pełnej ochrony 

przed drobnoustrojami i wirusami. Produkt nie jest produktem 
medycznym. Produkt nie jest jałowy, nie gwarantuje żadnego 

efektu terapeutycznego i używasz go na własną odpowiedzial-
ność. Jeśli po założeniu masz trudności z oddychaniem , 

natychmiast zdejmij maskę. Osoby nieletnie mogą używać 
produktu tylko za zgodą rodziców lub opiekunów i pod ich 

nadzorem. Zdejmij przed snem i nie stosuj produktu podczas 
jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby doprowadzić do 

splątania lub zaciśnięcia gumki mocującej na szyi użytkownika co 
w konsekwencji mogłoby doprowadzić do uszkodzenia ciała, 
utraty zdrowia a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Nie wymieniaj się maseczką. Maseczka może być używana tylko 
przez jedna osobę. Maseczka przed każdym użyciem musi zostać 

zdekontaminowana. Zaleca się dekontaminacje produktu co dwie 
godziny. W przypadku użycia filtra jednorazowego w postaci np. 
chusteczki higienicznej wymieniaj go co 30 min. Maseczka może 

być użyta wielokrotnie po wcześniejszej dekontaminacji.
Instrukcja obsługi maseczki:

1. Wyjmij maseczkę z opakowania. 2. Zawiąż supeł na gumce lub 
sznurku 3. Wyreguluj długość gumki lub sznurka. 4. Dodatkowo 

maseczkę można wyposażyć w jednorazowy filtr. Filtrem może być 
np. chusteczka higieniczna lub ręcznik papierowy. Należy go 

włożyć do środka maseczki. 5. Załóż maseczkę na twarz.
6. NIE DOTYKAJ PRZEDNIEJ POWIERZCHNI MASECZKI PODCZAS JEJ 
UŻYWANIA. 7. PRZED ZDJĘCIEM MASECZKI KONIECZNIE UMYJ RĘCE. 

8. Zdejmij maseczkę chwytając tylko za gumki. 9. Wyrzuć filtr 
jednorazowy, ponownie umyj ręce. To bardzo ważne.10. Maseczkę 

wygotuj we wrzątku przez 30 minut.

DEKONTAMINACJA
Instrukcja jak oczyścić maseczkę:

Maseczkę można używać przez 2 godziny. Po dwóch godzinach 
należy ją oczyścić lub zmienić na nową. W przypadku użycia filtra 

jednorazowego, w postaci np. zwykłej chusteczki higienicznej, 
należy go wymieniać co 30 min. Za każdym razem po dotknięciu 

maseczki należy umyć dokładnie ręce.
Maseczka może być używana tylko przez jedna osobę gdyż 

dekontaminacja nie chroni w 100% przed chorobami 
przenoszonymi miedzy ludźmi poprzez używanie tych samych 

przedmiotów. Maseczkę można prać w temp. powyżej 60 stopni.
Instrukcja:

1. Przed oczyszczeniem, złóż maseczkę i owiń jej  włókninę gumką 
lub sznurkiem z maseczki. Jeśli musisz przechowywać maseczkę, 

włóż ją do foliowego woreczka. Koniecznie umyj ręce. 2. Złożoną 
maseczkę umieść we wrzącej wodzie i gotuj ją przez 30 minut. 

Ponownie umyj ręce. To bardzo ważne. 3. Po 30 minutach ostrożnie 
wyjmij maseczkę z wody. Uważaj, aby się nie poparzyć. Możesz 
użyć szczypiec albo innego narzędzia. 4. Wysusz maseczkę w 

formie złożonej. 5. Niezłożenie i nieowinięcie maseczki gumką lub 
sznurkiem podczas oczyszczania może spowodować rozplisowanie 

się włókniny maseczki, co może utrudniać jej założenie i 
użytkowanie. 6. Rozplisowanie tkaniny nie wpływa bezpośrednio 

na jakość maseczki.
UWAGA! Nie prasować maseczki! Nie stosować u dzieci poniżej 4 

lat!
Nie wyrzucaj zużytej maski bez zabezpieczenia, gdyż może to 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego! Zużytą maseczkę 
należy poddać procesowi dekontaminacji, a następnie włożyć do 

szczelnie zamykanej torebki (np. opakowania) i wyrzucić do 
pojemnika na śmieci. 

Skład: Flizelina (włóknina polipropylenowa), gumka (lub sznurek 
poliestrowy) elastoidienowa w oplocie zawierającym włókna 

poliamidowe, poliestrowe oraz elstaoidienowe. Nie stosować przez 
osoby uczulone na wymienione wyżej składniki.


