
NÁVOD K POUŽITÍ 
PRO OBLIČEJOVÉ MASKY (ÚSTENKY,ROUŠKY) TYP I, IR, II, IIR

Obličejová maska zamezuje šíření kapének, chrání tedy hlavně okolí svého nositele. Pro její správnou 
účinnost  je nezbytně nutné dodržovat tento návod k použití a provádět pravidelně kontrolu její těsnosti. 
Obličejovou masku  používejte pouze po dobu určenou jejím výrobcem. Pokud není uvedeno výrobcem, 
doba použití je maximálně 2 hodiny. Po uplynutí této doby se výrazně snižuje její účinnost a ústenka 
přestává být efektivní.

Většina ústenek má univerzální velikost. Pro dostatečnou účinnost ústenky je nezbytně důležité její 
správné přiložení k obličeji. Pokud ústenka dostatečně nepřiléhá, mohou se skrz ponechané mezery šířit 
kapénky do okolí. Pokud nedokážete ústenku správně připevnit, měli byste zkusit jiný model. Obličejová 
maska by neměla být příliš velká, aby vám nepřekážela v očích a nebránila ve výhledu. Měla by zároveň  
dobře přiléhat celým svým okrajem na pokožku obličeje. Zvláštní zřetel si zaslouží kontrola v oblasti  
kolem nosu a na bradě. 

Skladování před použitím: 

 • v uzavřeném sáčku, například v původním balení 
 • v bezpečném prostředí (čistý vzduch)
 • mimo přímé sluneční světlo 
 • v prostoru s vlhkostí a teplotou v takovém rozmezí, jaké je uvedeno na obalu. 

Skladování po použití: 

Ústenku vložte do nepropustného obalu a vhoďte do směsného odpadu. 
Znovupoužitelnou ústenku po sundání z obličeje nechte vyvětrat na bezpečném místě s přívodem čer-
stvého vzduchu a vydezinfikujte či vyperte ji dle doporučení konkrétního výrobce. Pro likvidaci případné 
kontaminace nebezpečnými mikroorganismy můžete ústenku postříkat vně i uvnitř dezinfekcí určenou 
na daný typ obličejové masky. Po skončení životnosti ústenku vložte do nepropustného obalu a vhoďte 
do směsného odpadu.

Nasazení: 

1
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Opatrně vyjměte ústenku z původního obalu. Je důležité sahat pouze na gumičky, aby nedošlo 
ke kontaminaci materiálu, přes který budete dýchat.

Nasaďte si ji na obličej tak, aby zakrývala ústa a nos. Gumičky nebo pásky zachyťte za uši tak, aby 
vám ústenka dobře držela na obličeji. 

Ústenku přitiskněte k obličeji a upravte ji tak, aby dobře přiléhala. Zvláště dbejte na vytvarování 
spony v oblasti nosu.

www.onlinerousky.cz

1. 3.2.


