Seria półmasek filtrujących 3M™ VFlex™

Właściwe zakładanie i dopasowanie
Wybierz właściwy rozmiar:
•	9152 rekomendowany jest dla
większości użytkowników.
•	9152S rekomendowany jest dla
użytkowników o małym rozmiarze
twarzy.

Twarz powinna być gładko ogolona,
gdyż broda lub inny zarost może
przeszkadzać w odpowiednim
dopasowaniu. Długie włosy powinny
zostać spięte z tyłu głowy.
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Górna taśma powinna
zostać umieszczona na
czubku głowy.
Taśma nie może być
skręcona.
1. Używając obu rąk, umieść palce na zewnętrznej stronie
a kciuk po wewnętrznej stronie blaszki nosowej. Zagnij
delikatnie środek blaszki. Rozłóż półmaskę rozciągając
górny i dolny panel tak, aby uformować kopułkę.
Taśmy powinny być umieszczone nad górnym panelem.

Blaszka nosowa powinna
zostać dopasowana
wokół nosa i dokładnie
przylegać.
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Dolna taśma powinna
zostać umieszczona
poniżej uszu. Taśma nie
może być skręcona.
Upewnij się, że oba
panele są w pełni
rozłożone.

2. Umieść półmaskę na wysokości twarzy: dół pod
podbródkiem, a blaszkę nosową w poprzek nosa.
Jedną reką trzymaj półmaskę na twarzy, a drugą
reką ściągnij dół półmaski pod podbródek.
3. Rozciągnij jedną taśmę nad głową i umieść tak,
aby znajdowała się na szyi, poniżej uszu.
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4. R
 ozciągnij drugą taśmę nad głową i umieść tak,
aby znajdowała się na czubku głowy. Taśmy nie mogą
być skręcone.
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6. Dopasuj półmaskę poprzez pociągnięcie dolnej krawędzi pod podbródek,
jednocześnie trzymając górną krawędź na nosie.
7. Używając obu rąk dognij blaszkę nosową tak, by dokładnie przylegała
do twarzy i nosa. Półmaska może nie zostać odpowiednio dopasowana, jeśli
blaszka nosowa będzie dogięta przy pomocy tylko jednej ręki.

8. Przeprowadź test dopasowania, aby sprawdzić przyleganie półmaski do
twarzy, zakryj półmaskę obiema rękami i zrób wydech. Zrób to ostrożnie,
by nie zmienić pozycji półmaski. Jeśli powietrze przecieka wokół nosa,
dopasuj ponownie blaszkę nosową w sposób opisany w punkcie 7.
Jeśli powietrze przecieka wokół krawędzi półmaski, dopasuj odpowiednio
taśmy i upewnij się, że krawędzie półmaski przylegają szczelnie do twarzy.
Jeśli NIE MOŻESZ osiągnąć właściwego dopasowania NIE WCHODŹ
na teren zagrożony ryzykiem.

OSTRZEŻENIE
5. Jeśli zajdzie taka potrzeba, patki po obydwu stronach półmaski
mogą być użyte w celu lepszego i bardziej komfortowego
dopasowania. Upewnij się, że półmaska jest całkowicie
otwarta i jej krawędzie przylegają płasko do twarzy.

Upewnij się, że masz gładko ogoloną twarz oraz, że żadna biżuteria ani ubranie nie znajduje się pomiędzy twarzą a półmaską, gdyż może to przeszkadzać
w odpowiednim dopasowaniu.
Przyleganie półmaski do twarzy powinno być sprawdzone poprzez test dopasowania przed wejściem na teren zagrożony ryzykiem.
Jeden typ i rozmiar półmaski może nie być właściwy dla każdej osoby. Przy wstępnym wyborze półmaski, test dopasowania powinien być zastosowany tak,
aby dobrać właściwy produkt. Aby dowiedzieć się więcej nt. procedur testu dopasowania, skontaktuj się z inspektorem BHP lub 3M.
Jeśli nie jesteś w stanie w prawidłowy sposób dopasować półmaski nie wkraczaj na obszar zagrożony ryzykiem – skonsultuj się z przełożonym.
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