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3M Dział Bezpieczeństwa Pracy
Nowe półmaski filtrujące 3M™ Aura™ 9300+.

Konieczność właściwego dopasowania
Jednorazowe półmaski filtrujące są najbardziej efektywne wtedy, gdy ich krawędzie są szczelnie dopasowane do twarzy. Jeśli dopasowanie nie jest szczelne,
poziom ochrony znacząco spada, gdyż zanieczyszczone powietrze może przechodzić przez wszelkie szczeliny.
Należy postępować wg przedstawionych poniżej wskazówek dotyczących sposobów dopasowania przy każdym użyciu półmasek
z serii 3MTM AuraTM 9300+.

Blaszka nosowa
powinna zostać dogięta
odpowiednio do nosa
i policzków, tak by była
ściśle dopasowana.

Upewnij się, że masz gładko ogoloną twarz. Półmaski
nie powinny być zakładane, jeśli nosisz brodę lub masz
jakikolwiek zarost na twarzy, gdyż przeszkadza to we
właściwym dopasowaniu półmaski do twarzy.

Górna taśma powinna zostać
umieszczona na wierzchołku
głowy. Upewnij się, że taśma
nie jest splątana.

Upewnij się, czy
wszystkie powierzchnie
zostały całkowicie
rozprostowane.

Dolna taśma powinna zostać
umieszczona poniżej uszu.
Upewnij się, że taśma nie
jest splątana.

Półmaska powinna zostać
właściwie umieszczona
na twarzy i głowie.

Upewnij się, że długie włosy zostały związane,
a wszelka biżuteria ściągnięta, tak by nic nie
przeszkadzało w odpowiednim dopasowaniu
półmaski do twarzy.
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1. Obróć półmaskę i, pociągając za klapki, oddziel górny i dolny panel,
tworząc kopułę. Lekko dociśnij środek blaszki nosowej.
2. Upewnij się, czy wszystkie powierzchnie zostały całkowicie rozprostowane.
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4. G
 órna taśma powinna zostać umieszczona na wierzchołku głowy, a dolna
poniżej uszu. Taśmy nie mogą być splątane. Dopasuj górną i dolną część,
upewniając się, że zarówno panele, jak i klapki nie są zagięte.

3a. Trzymając półmaskę w jednej ręce, przyłóż ją do twarzy.
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3b. W drugą rękę weź obie taśmy. Trzymając półmaskę pod podbródkiem,
blaszką nosową do góry, umieść taśmy nad głową.
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5.	Obiema rękami dopasuj dokładnie blaszkę nosową do kształtu swojego
nosa, tak by dobrze przylegała.
 Nie uda Ci się tego właściwie zrobić, jeśli użyjesz jednej ręki –
używaj zawsze obu rąk.

6. Sprawdź dopasowanie, zakrywając półmaskę oburącz.
Uważaj, by jej nie uszkodzić.
Jeśli stosujesz półmaskę bez zaworu, zrób głęboki wydech.
Jeśli stosujesz półmaskę z zaworem, zrób głęboki wdech.
Jeśli powietrze przechodzi wokół nosa, ponownie dopasuj blaszkę nosową,
aby wyeliminować nieszczelność, a następnie powtórz test dopasowania.
Jeśli nie jesteś w stanie osiągnąć właściwego dopasowania,
NIE WKRACZAJ na teren zagrożony ryzykiem.
Skonsultuj się z przełożonym.

Zeskanuj kod QR telefonem, aby dowiedzieć się więcej nt.
półmaski 3MTM AuraTM 9300+.

Dowiedz się więcej na: www.3M.pl/bhp

© 3M 2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.

