3M™ Secure Click™ serii HF-800

Poprawne dopasowanie półmaski wielokrotnego użytku
Ochrona dróg oddechowych jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest odpowiednio dobrana, dopasowana
i noszona przez cały czas, gdy użytkownik jest narażony na kontakt z groźnymi zanieczyszczeniami.
Półmaski wielokrotnego użytku muszą zapewniać dobre uszczelnienie między krawędziami
części twarzowej, a twarzą. Jeśli brak jest szczelności, ochrona nie będzie zapewniona, ponieważ
zanieczyszczone powietrze może przedostać się przez szczeliny. Aby uzyskać pomoc dotyczącą dobrego
dopasowania, skontaktuj się ze swoim przełożonym oraz zapoznaj się ze instrukcjami dla użytkownika.
Dodatkowo poniższe kroki zawierają opis kluczowych elementów pomagających uzyskać dobre
dopasowanie półmaski wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF-800.

Twarz musi być ogolona na gładko. Nie
zakładaj półmaski, jeśli masz brodę lub inny
zarost na twarzy. Zwiąż długie włosy z tyłu
i zdejmij biżuterię, aby półmaska dobrze
przylegała do twarzy.
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2. Chwyć końce dolnych taśm dłońmi,
ułóż taśmy z tyłu szyi i zepnij obie
taśmy razem.

1. Dopasuj część nagłowia tak, aby było Ci
wygodnie. Jedną ręką umieść półmaskę
na twarzy przykrywając usta i nos,
następnie drugą ręką umieść więźbę
taśm nagłowia na czubku głowy.

3. Pociągnij końcówki taśm, aby je zacisnąć.
Zacznij od regulacji na części nagłownej
i przejdź do tych znajdujących się z tyłu szyi.
Nie zaciskaj taśm zbyt mocno. Naprężenie
taśm można zmniejszyć naciskając na
klamrę z tyłu lub ściskając skrzydełka,
aby poluzować górną klamrę.

Sprawdź, czy półmaska jest szczelna
(można wykonać w przypadku niektórych filtrów i pochłaniaczy)
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1. Zasłoń pokrywę zaworu wydechowego
dłonią i zrób delikatny wydech. Jeśli
półmaska lekko się uniesie, a powietrze
spod niej nie uleci, oznacza to, że maska
jest właściwie dopasowana.
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2. Lekko naciśnij przycisk kontroli szczelności,
aż poczujesz opór. Przytrzymaj przycisk i
zrób delikatny wdech. Jeśli półmaska lekko
opadnie i zbliży się do twarzy, a powietrze
spod niej nie uleci, oznacza to, że półmaska
jest właściwie dopasowana.

Aby uzyskać informacje o szkoleniach i porady
na temat ochrony dróg oddechowych, należy się
skontaktować z lokalnym przedstawicielem 3M.
Prosimy poddać recyklingowi. Wydrukowano w
Polsce. © 3M 2019. 3M i Secure Click są znakami
towarowymi 3M Company. Wszelkie prawa
zastrzeżone. 70‑0716‑9770‑3. J450805

3. Jeśli zauważysz nieszczelnośći przez które
powietrze ulatuje, dopasuj półmaskę i/lub
wyreguluj naprężenie taśm, aby pozbyć
się nieszczelności. Ponownie sprawdź
szczelność, aż upewnisz się, że półmaska
przylega do twarzy poprawnie.

Uwaga: Wybór najodpowiedniejszego sprzętu do ochrony dróg oddechowych zależy od konkretnej sytuacji i
może go dokonać wyłącznie kompetentna osoba znająca warunki pracy i ograniczenia danego środka ochrony
indywidualnej. 3M nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za wykorzystanie podanych tu
informacji. Wyłączenie to nie może być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności 3M za
śmierć lub obrażenia ciała w zakresie, w którym 3M jest odpowiedzialna na mocy bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa (w tym będące skutkiem niedbalstwa lub nieprawidłowego przedstawienia faktów przez 3M).

