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Medicinska zaščitna maska, 50 kos 
Navodila za uporabo 

 
OPIS 
Medicinska zaščitna maska je sestavljena iz treh slojev, ki učinkovito ščitijo dihalne poti pred 
virusi in bakterijami. 
 
Osrednji del je iz netkane tkanine, zunanji sloj pa vas ščiti pred kapljicami tekočine in aerosoli. 
Trakovi za okrog ušes so iz elastičnega materiala, ki zagotavlja udobno nošenje tudi dlje 
časa. Izredno pomemben je tudi upogljiv plastičen del v gornjem robu, ki omogoča pravilno 
prileganje maske ob nosnem korenu. 

UPORABA 
• Odprite embalažo in vzemite masko v roke. 
• Namestite jo na obraz tako, da je rob s plastičnim trakom zgoraj, ob nosu. Elastične 

trakove zataknite za ušesa. 
• Nato pritisnite rob maske na sredini ob nosnem korenu, da se plastični trak oblikuje ob 

nosu. 
• Maske so za enkratno uporabo. Prosimo, da masko po uporabi primerno zavržete. 
 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
Maske tipa II, model YK-187 so univerzalne velikosti in merijo 17,5 cm x 9,5 cm. 
Maske imajo certifikat EN 14683: 2009 in opravljen test učinkovitosti filtracije za bakterije 
(BFE). Maske so v skladu z zahtevami YY/T 0969-2013, ki veljajo za medicinske maske za 
enkratno uporabo. 
 
OPOZORILA 

• Izdelek vedno uporabljajte v skladu z navodili! 
• Maska je namenjena enkratni uporabi do max. 2 uri. Če opazite, da se je zaradi 

intenzivne uporabe zmočila jo zamenjajte takoj, tudi če še nista minili 2 uri. Po 
uporabi primerno zavrzite. Ne mečite v odtoke, straniščne školjke, v naravo ali 
drugam, kamor ti odpadki ne sodijo!  

• V primeru poškodovane embalaže je uporaba prepovedana. 
• Po preteku datuma uporabe izdelek ni primeren za uporabo. 
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