3M Personal Safety Division

3M™ Aura™ 9300+ Serie Onderhoudsvrije Stofmaskers

Het belang van een goede pasvorm
Stofmaskers zijn het meest doeltreffend wanneer de randen van het stofmasker voor een goede afsluiting op het gelaat
zorgen. Zodra deze afsluiting wordt verbroken, is bescherming niet langer vanzelfsprekend omdat besmette lucht door de
openingen ingeademd kan worden.
Elke keer dat het 3M Aura 9300+ Serie Stofmasker wordt gedragen, dienen de gebruikersinstructies te worden gevolgd.

De bovenste
band moet over
de kruin lopen.
Zorg ervoor dat uw gezicht gladgeschoren is.
Stofmaskers mogen niet gedragen worden
met stoppelbaardjes, baarden of andere
gezichtsbeharing op de plaats van afsluiting,
omdat dit een goede afsluiting kan verhinderen.

Vorm de neusbeugel
voor een perfecte
afsluiting.

Zorg ervoor dat beide
panelen volledig
opengevouwen zijn.

De onderste band moet
onderlangs de oren.
De banden mogen niet
verdraaid zitten.

Het stofmasker moet
op de juiste manier op
uw gezicht en hoofd
worden geplaatst.
Lange haren moeten worden samengebonden
en juwelen moeten worden uitgedaan, zodat
de gelaatsafsluiting niet belemmerd wordt.

1

2

3a

1.	Vouw het stofmasker open door het toppaneel en het
onderste paneel middels het lipje van elkaar te scheiden
tot een cupvorm.

3b

3a.	Leg het stofmasker in de hand met de open zijde naar
boven gekeerd.

3b.	Neem beide bandjes in de andere hand. Houd het
stofmasker onder je kin met het neusstuk naar boven
gericht en trek de banden over je hoofd.

2. Zorg ervoor dat beide delen volledig opengevouwen zijn.
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4.	Plaats de bovenste band over het hoofd en de onderste
band onder je oren. De banden mogen niet verdraaid zijn.
Stel het top- en onderpaneel in zodat het comfortabel
zit. Zorg ervoor dat de twee panelen en het lipje niet naar
binnen geplooid zijn.
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5.	Duw de neusbeugel met beide handen aan op de neus
door deze schuin naar beneden aan te drukken. Dit zorgt
ervoor dat hij nauw en perfect aansluit..

6.	Controleer de aansluiting door de voorkant van het
stofmasker met beide handen te bedekken. Zorg
ervoor dat de pasvorm van het masker niet verandert.

		Als je de neusbeugel met één hand aanduwt, zal
het stofmasker mogelijk minder goed aansluiten.
Gebruik daarom beide handen.

	Als je een stofmasker zonder ademhalingsventiel
gebruikt, adem dan krachtig uit.
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	Als je een stofmasker met ademhalingsventiel gebruikt,
adem dan krachtig in.
	Indien er lucht rond de neus ontsnapt, pas je de
neusbeugel aan om het lekken te stoppen. Controleer
de aansluiting opnieuw. Als er lucht rond de randen van
het masker ontsnapt, trek je de banden naar achteren
langs het hoofd om het lekken te stoppen. Controleer
de aansluiting opnieuw.

	Als je er niet in slaagt het masker goed te laten
aansluiten, mag je de verontreinigde ruimte
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