Dopasowanie ma znaczenie!
Środki ochrony dróg oddechowych są skuteczne tylko wtedy,
gdy są właściwie dobrane, szczelnie dopasowane i stosowane
przez cały czas, gdy przebywasz na terenie zagrożonym ryzykiem.
Rekomendujemy przeprowadzenie testu dopasowania
każdorazowo przed wejściem na stanowisko pracy.

Poniższą instrukcję dopasowania należy
stosować przy każdym użyciu półmaski
wielokrotnego użytku 3M™ serii 7500.
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Test nadciśnieniowy
szczelności półmaski
4

Krok 4
Zakryj dłonią pokrywę zaworu
wydechowego i zrób delikatny
wydech. Jeśli półmaska ulegnie
lekkiemu wybrzuszeniu i nie zostaną
wykryte żadne przecieki powietrza
pomiędzy twarzą a półmaską,
półmaska została dopasowana
we właściwy sposób.

Pamiętaj o ogoleniu twarzy!
Zarost na twarzy (np. broda)
uniemożliwia prawidłowe
dopasowanie półmaski
i powoduje nieszczelność.
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Krok 1
Dopasuj obwód więźby do rozmiaru głowy.
Nałóż półmaskę na usta i nos. Przeciągnij taśmy nagłowia
przez głowę.

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ serii 7500
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Krok 2 
Złap dolne taśmy w obie ręce, umieść
je z tyłu szyi i zepnij razem.

Krok 3 
Napręż taśmy górne, a następnie taśmy dolne,
aby osiągnąć wygodne i pewne dopasowanie.
Nie naprężaj taśm zbyt mocno (napięcie taśm można
zmniejszyć poprzez wypchnięcie spodów sprzączek).

Test podciśnieniowy szczelności półmaski
5 (a)

5 (b)

5 (c)

Krok 5a 
Z POCHŁANIACZAMI
Zakryj dłońmi pokrywy pochłaniaczy,
zrób delikatny wdech i wstrzymaj
oddech na 5 lub 10 sekund.
Jeśli półmaska lekko się zapadnie,
oznacza to, że została właściwie
dopasowana.

Krok 5b 
Z FILTRAMI PRZECIWPYŁOWYMI
W KSZTAŁCIE DYSKU
Przyciśnij kciukami centralną część
filtra, aby uniemożliwić przepływ
powietrza. Zrób delikatny wdech
i wstrzymaj oddech na 5 lub
10 sekund.
Jeśli półmaska lekko się zapadnie,
oznacza to, że została właściwie
dopasowana.

Krok 5c
Z FILTRAMI PRZECIWPYŁOWYMI
W TWARDEJ OBUDOWIE
Przyciśnij kciukami centralne
wklęśnięcie filtrów, zrób delikatny
wdech i wstrzymaj oddech na 5 lub
10 sekund.
Jeśli półmaska lekko się zapadnie,
oznacza to, że została właściwie
dopasowana.

Jeśli między twarzą a częścią twarzową półmaski pojawia się przeciek, należy poprawić ułożenie półmaski na twarzy i zwiększyć naprężenie taśm nagłowia, a następnie powtórzyć kroki 4 i 5.
Jeśli nie udało Ci się uzyskać pełnej szczelności półmaski, NIE WCHODŹ na teren zagrożony ryzykiem. Zwróć się do swojego przełożonego.

3M Poland Sp. z o.o.
3M Dział Bezpieczeństwa Pracy
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: + 48 22 739 60 00
www.3m.pl/bhp

Proszę poddać recyklingowi.
Wydrukowane w Polsce.
© 3M 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

