3M Personal Safety Division

3M™ Aura™ støvmasker i 9300+Gen3-serien

Vigtigheden af en god pasform
Støvmasker er kun effektive, når de slutter tæt til brugerens ansigt. Så snart tilslutningen brydes,
forringes beskyttelsen, da luft med skadelige partikler kan trænge ind bag masken.
Denne tilpasningsvejledning skal følges, hver gang en 3M™ Aura™ støvmaske i 9300+Gen3-serien tages på.

Den øverste strop
skal placeres over issen.
Stroppen må ikke være snoet

Sørg for, at dit ansigt er nybarberet. Støvmasker må ikke anvendes,
hvis brugeren har skægstubbe, skæg eller anden behåring
under ansigtstætningen, da disse kan forhindre en tæt tilslutning
til ansigtet.

Næseklemmen skal
formes rundt om næsen
og kinderne for at give
en tæt tilslutning
Sørg for, at panelerne
er foldet helt ud,
og at flipperne
er foldet fladt
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Den nederste strop skal
placeres under ørerne.
Stroppen må ikke være snoet

Støvmasken placeres korrekt
på ansigtet ved at holde
på siderne af ventilen
og/eller ved at adskille
top- og bundpanel ved hjælp
af de dertil egnede flipper
1. Sørg for at vende bagsiden opad, og brug flipperne til at adskille
top- og bundpanel.
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2. Træk i hage- og næseflipperne, indtil næseklemmen bøjer,
og støvmasken får en kopform. Sørg for, at begge paneler
er helt udfoldede.
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5. Brug den anden hånd til at tage stropperne og trække dem over
dit hoved en ad gangen.
6. Placer den øverste stop over issen og den nederste strop
under ørerne. Stropperne må ikke være snoede. Juster topog bundpaneler med flipperne, så støvmasken sidder behageligt.
Sørg for, at panelerne ikke er foldet, og at flipperne er foldet fladt.

3. Mens du stadig holder i flipperne, skal du holde støvmasken
med den åbne side ind mod ansigtet og sætte støvmasken
mod ansigtet.

7

7. Brug begge hænder til at forme næseklemmen efter næsens
form, så du sikrer en god pasform og tætning. Hvis du kun
klemmer om næseklemmen med den ene hånd, kan det forringe
støvmaskens ydeevne.

4

4a) S
 tøvmaske MED VENTIL – hold på siderne af ventilen med den
ene hånd, og anbring masken i passende position mod ansigtet.
4b) S
 tøvmaske UDEN VENTIL – hold støvmasken inde i hånden,
så den åbne side vender ind mod ansigtet. Anbring masken
i passende position mod ansigtet.
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8. Du skal kontrollere, at støvmasken slutter tæt til ansigtet,
inden du går ind på arbejdspladsen.

Tjek af tilpasning
1. 		Dæk støvmaskens forside med begge hænder,
og pas på ikke at ændre støvmaskens position
på ansigtet.
2a. Støvmaske UDEN VENTIL – UDÅND kraftigt
2b. Støvmaske MED VENTIL – INDÅND kraftigt.
3. 	Hvis der slipper luft ud omkring næsen, skal
du justere næseklemmen for at fjerne utætheden.
Gentag ovenstående tæthedsprøve.
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4. 	Hvis der trænger luft ud langs maskekanten, skal
du flytte stropperne længere tilbage på hovedet
for at fjerne lækagen. Gentag tæthedsprøven.
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Hvis masken IKKE kan tilpasses korrekt, SKAL DU IKKE
gå ind i et farligt område. Kontakt den arbejdsmiljøansvarlige
eller din overordnede.

