3M Avdeling Verneprodukter

Støvmasker i 3M™ Aura™ 9300+Gen3 serien

Hvorfor er tilpasning viktig?
Støvmasker er bare effektive når de har en god tetning mot ansiktet og er tilpasset riktig.
Hvis det ikke er god tetning, vil forurensninger gå utenom filteret og inn gjennom åpningene langs kanten.
Du må følge disse instruksjonene for tilpasning hver gang du bruker en støvmaske i 3M™ Aura™ 9300+Gen3 serien.

Den øvre strikken skal
legges over issen på hodet.
Pass på at strikken ikke
er vridd
Ansiktet skal være glattbarbert. Åndedrettsvern skal ikke
brukes med skjeggstubber, skjegg eller annen hårvekst
i ansiktet der ansiktsforseglingen er, da dette vil hindre
god tetning mot ansiktet.

Form nesebøylen rundt
nesen, og kontroller
at forseglingen er god
Kontroller at panelene
er brettet helt ut
og flikene foldet ned
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Den nedre strikken skal
være plassert nedenfor
ørene. Strikkene skal
ikke være vridd

Masken plasseres riktig
over ansiktet ved å ta tak
i ventilen og/eller justere
øvre og nedre panel
med flikene
1. Ta tak i flikene med baksiden opp, og skill øvre og nedre panel.
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2. Trekk i flikene ved hake- og nesepartiene til nesebøylen
bøyes og åndedrettsvernet blir koppformet. Kontroller
at begge panelene er brettet helt ut.
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5. Ta tak i én strikk om gangen med den andre hånden,
og dra den over hodet.
6. Legg den øvre strikken over issen på hodet og den nedre
strikken nedenfor ørene. Strikkene må ikke være vridd. Juster
øvre og nedre panel med flikene for å få masken til å sitte
godt og komfortabelt. Kontroller at panelene ikke er brettet,
og at flikene er foldet ned.

3. Mens du fortsatt holder i flikene, holder du masken med
den åpne siden mot ansiktet og legger den over ansiktet.
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4a) Støvmasker MED VENTIL – hold i sidene av ventilen
med én hånd for å holde den på plass mot ansiktet.
4b) Støvmasker UTEN VENTIL – hold rundt åndedrettsvernet
med én hånd med den åpne siden mot ansiktet.
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7. Bruk begge hendene til å forme nesebøylen etter nesens
form for å sørge for tett passform og god forsegling.
Hvis du klemmer nesebøylen med bare én hånd,
kan åndedrettsvernet fungere mindre effektivt.
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8. Forseglingen mellom masken og ansiktet skal
tilpasningstestes før du går inn på arbeidsområdet.

Tilspasningstest
1. 		Dekk fremsiden av masken med begge hender, og pass
på at du ikke endrer passformen på åndedrettsvernet.
2a. Masker UTEN VENTIL – PUST KRAFTIG UT.
2b. Masker MED VENTIL – PUST KRAFTIG INN.
3. 	Hvis det lekker luft rundt nesen, justerer
du nesebøylen på nytt for å tette lekkasjen.
Gjenta tilpasningstesten ovenfor.
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4. 	Hvis det lekker luft rundt kantene på masken,
strammer du strikkene langs sidene av hodet
for å tette lekkasjen. Gjenta tilpasningstesten.
Hvis du IKKE får utstyret til å sitte riktig, MÅ DU IKKE gå
inn i det farlige området. Snakk med arbeidslederen din.

