
CS: Jednorázové filtrační ochranné polomasky 

Ochranný respirátor typu FFP2 bez ventilu 

MODEL: TK-3 

 

NÁVOD K POUŽITÍ                                                             EN 149:2001+A1 :2009  
NR - filtrační obličejové masky pro použití proti částicím, respirátor na jedno použití (pouze na jednu směnu). 

Tento ochranný respirátor odpovídající požadavků FFP2. Používá se jako ochrana dýchacích cest před aerosoly, prachem, smogem, pylem. Tento výrobek splňuje 

požadavky EN 149:2001 + A1:2009, filtrační obličejové masky pro použití proti částicím. Tento výrobek by měly být používán, aby chránil uživatele před určitými 

pevnými a netěkavými kapalnými částicemi dle jejich kvalifikace FFP2. Smogové prostředí a přenosné choroby můžou způsobit vážné zdravotní komplikace. 
Respirátor je účinná antivirová polomaska s filtrační třídou FFP2 chránící proti vdechování nebezpečných částic ze vzduchu. Respirátor je dodáván v bílé variantě 

a své uplatnění najde všude tam, kde oceníte dokonalou ochranu v oblastech se špatnou kvalitou vzduchu. Při běžném nošení ji ocení cestovatelé nebo lidé ve 

městech. Také je vhodná pro vojáky, hasiče, policisty, pracovníky v laboratořích nebo zdravotníky.  
Výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 pro Osobní ochranné pomůcky a následnými změnami a nese tedy označení CE. 

Respirátor je bez výdechového ventilku, díky tomu chráníte nejen sebe, ale i ostatní.  

CERTIFIKACE: Výrobek byl certifikován v: POLSKI REJESTR STATKOW S.A., Al. Gen. Jozefa Hallera 126, 80-416 GDANSK, Countr: Poland, Notified 

Body: 1463.  

DŮLEŽITÉ: EN 149:2001+A1:2009 Jednorázové ochranné polomasky pro ochranu proti pevným a kapalným aerosolům patří do jedné ze tří kategorií – FFP1, 

FFP2 a FFP3 a splňují všeobecné harmonizované směrnice EU pro Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP): EU 2016/425. Než začnete číst následující 
informace, laskavě zkontrolujte, do které kategorie maska patří - kategorie je uvedena jak na obalu, tak na polomasce. 

POUŽITÍ: • FFP1: Ochrana proti netoxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejová mlha) v koncentraci do 4 x MAC/OEL/TLV [tj. NPF=4] nebo 4 x 
WEL [tj. APF=4]. • FFP2: Ochrana proti netoxickým a mírně až průměrně toxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejová mlha) v koncentraci do 12 x 

MAC/OEL/TLV [tj. NPF=12] nebo 10 x WEL [tj. APF=10]. • FFP3: Ochrana proti netoxickým a mírně až průměrně toxickým pevným a silně toxickým kapalným 

aerosolům (např. olejová mlha) v koncentraci do 50 x MAC/OEL/TLV [tj. NPF=50] nebo 20 x WEL [tj. APF=20].  
KONTROLA PŘED POUŽITÍM: Ochrannou masku, včetně všech komponentů, před použitím zkontrolujte, zda nevykazuje otvory, trhliny a poškození. Pokud 

zjistíte poškození, MASKU NEPOUŽÍVEJTE. Použijte novou masku. 

NÁVOD K NASAZENÍ:  
1. Rozbalte respirátor a uchopte ho za postranní gumičky.  

2. Nasaďte respirátor na obličej tak, aby pokrýval nos a ústa – a končil pod bradou. 

3.  Respirační roušku uchyťte za uši a vytvarujte pásek přes nos tak, aby co nejvíce přiléhala k 
obličeji.  

4.  Zkontrolujte po obvodu respirátoru, že přiléhá k obličeji, a dotvarujte nosní výztuhu. 

Nasazený respirátor musí k obličeji doléhat těsně a zakrýt ústa, nos a bradu. 

KONTROLA TĚSNOSTI: Oběma rukama zakryjte přední část respirátoru – postupujte opatrně, aby se tím nezměnila poloha respirátoru. Prudce vydechněte. 

Pokud bude vzduch pronikat kolem nosu, upravte tvar nosové svěrky. Znovu zkontrolujte těsnost nasazení postupem uvedeným shora. Pokud bude vzduch pronikat 

kolem okrajů polomasky, upravte boční úchyty kolem uší, dokud se průnik vzduchu neodstraní. Těsnost nasazení překontrolujte postupem shora. Pokud se nepodaří 
prostředek náležitě nasadit, vyměňte respirátor a původní dále nepoužívejte. Pokud vzduch neproniká, můžete respirátor použít.  

*UPOZORNĚNÍ: Respirátor neprodleně vyměňte, pokud je dýchání obtížné, pokud je maska poškozená nebo se zdeformovala nebo pokud ji nelze trvale přizpůsobit 

obličeji. Dodržování těchto pokynů je důležité pro bezpečné použití ochranné masky. Před nasazením respirační roušky si umyjte nebo vydezinfikujte ruce. 
Respirační roušku uchyťte za uši a vytvarujte pásek přes nos tak, aby co nejvíce přiléhala k obličeji. Při nošení respirační roušky se jí nedotýkejte. Po zvlhnutí 

respirační roušky ji vyměňte za novou. Respirační roušku sundejte z obličeje zezadu pouze za gumičky. Respirační roušku po sejmutí ihned vyhoďte do uzavřeného 

koše a umyjte nebo dezinfikujte si ruce. Respirační rouška je jednorázová. Pozor, nedotýkejte se filtrační části. Po použití respirátoru si pečlivě omyjte ruce teplou 
vodou a mýdlem. 

ŽIVOTNOST: 2 roky 

VAROVÁNÍ: 1. Nedodržení všech pokynů a omezení pro užití tohoto výrobku může snížit ochranný účinek ochranné masky a způsobit nemoc či smrt. 2. K ochraně 

vašeho zdraví je nezbytné vybrat správnou ochrannou masku. Před použitím této ochranné masky konzultujte s hygienikem či bezpečnostním technikem, zda 

vyhovuje vašim potřebám. 3. Tento výrobek nezásobuje kyslíkem. Používejte jej pouze v přiměřeně větraných prostorách, kde je dostatečná koncentrace kyslíku. 

Tuto ochrannou masku nepoužívejte, pokud je koncentrace kyslíku nižší než 19 %. 4. Nepoužívejte, pokud koncentrace znečisťujících látek bezprostředně ohrožuje 
zdraví či život. 5. Nepoužívejte ve výbušném prostředí. 6. Okamžitě opusťte pracoviště a běžte na čerstvý vzduch, když (a) je ztížené dýcháni nebo (b) se vyskytnou 

závratě nebo jiné potíže. 7. Ochranný účinek ochranné masky mohou snížit vousy nebo vlasy na obličeji či určité výrazné rysy obličeje. 8. Na této ochranné masce 

v žádném případě neprovádějte změny nebo úpravy. 9. Je vhodná pouze pro použití po dobu jedné směny. Není třeba žádná údržba. Po použití ochrannou masku 
znehodnoťte. 10. Před použitím uchovávejte ochrannou masku v původní krabici chráněnou před přímým slunečním světlem.  

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA: Během přepravy by ochranná maska měla být uložena v obalu, ve kterém byla dodána, nebo v jiném vhodném obalu. Vyvarujte 

se možných znečištění a fyzického poškození.  
SLOŽENÍ RESPIRÁTORU, DALŠÍ ÚDAJE: 

bílá bavlna, netkaná látka, upevňovací popruhy  

Třída ochrany: FFP2  
Filtruje: bakterie, viry, prach, aerosol, smog, kouř  

Velikost: univerzální – pro dospělé osoby 

Měsíc a rok výroby a expirace prostředku jsou uvedeny na obalu. 
Zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. 

Obal není vhodný pro kontakt s potravinami. 

Poznámka: PEL / OEL = Přípustný expoziční limit. APF = Určený ochranný faktor. 

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/403 

VÝROBCE: Anhui Tiankang Medical Technology Co., Ltd., Add： No. 228. Weiyi Road Economic Development Zone Tianchang City Anhui China, Postcode 

239300. Website: https://tkmedical.en.alibaba.com/ 

DOVOZCE: ¨ iKiwi CZ s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00  Hloubětín, CZ 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: www.canis.cz 
VÝZNAM PIKTOGRAMŮ/SYMBOLŮ: (a) Viz návod k použití. (b) Rozsah teplot během skladování. (c) Maximální relativní vlhkost během skladování. (d) 

Konec doby skladování. yyyy - rok, mm – měsíc. (e) NR: Tato ochranná maska se smí používat pouze po dobu jedné směny (maximálně 8 hodin) a nesmí být 

znovu použita. (f) D: Tato ochranná maska absolvovala nepovinný test na zanášení dolomitovým prachem a umožňuje komfortní dýchání. 
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