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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

Kitul ProtectivTM R  
 

ATENŢIONARE 

Pentru a vă proteja sănătatea și cea a altora, este foarte important 

să respectaţi aceste instrucțiuni de utilizare. 

̶ Purtați această mască atunci când sunteți în contact cu alte persoane decât cele cu care trăiți. 

̶ Verificați întotdeauna dacă masca este reglată corect și vă acoperă gura și nasul. 

̶ Atenție:  dacă sunteți bolnav, această mască nu este potrivită. Cereți părerea medicului dumneavoastră. 

̶ Această mască nu este destinată personalului medical. 

̶ Această mască nu înlocuiește gesturile de barieră (spălare regulată a mâinilor, distanțare fizică, reducerea 

contactului cu alte persoane). Adăugă o barieră fizică, care poate fi folosită mai ales atunci când sunteți 

în contact strâns cu alte persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

ACEST KIT CONȚINE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 mască de protecţie ProtectivTM R                +                

- 1 elastic plat cu buton                                 

- 2 cartușe  filtrante: 

o 1 Rozetă 42mm (diametru mic) 

o 1 Rozetă 57mm (diametru mare) 

 

− 1 foaie de 60 de filtre lavabile pre-tăiate 

o 30 formate mici (Rozetă 42 mm) 

o 30 formate mari (Rozetă  57 mm) 

Fotografie necontractată 
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CUM SE POARTA MASCA? 

 

Montarea măștii cu Rozetă de 42 mm (diametru 
mic) :  
 
1.  Înainte de a atinge masca și filtrele acesteia, 

spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau o soluție 
pe bază de alcool. 

2. Verificați masca, cartușele filtrante, filtrele și 
elasticul. Asigurați-vă că nu există găuri anormale, 
rupturi sau deteriorare. 

3. Selectați cartușul cu filtru Rozetă de 42 mm. 
4. Introduceți-l prin alinierea crestăturii de la capătul 

măștii cu cea a cartușului filtrant: 
 

 

 
5. Poziționați și rotiți până când simțiți un „clic”. 
6. Atașați elasticul pe cele două butoane laterale și 

reglați-l la dimensiunea capului dvs. 
7. Pentru a verifica etanșitatea măștii, acoperiți capătul 

cu palma și inspirați. 
8. Masca este concepută astfel încât să o poți 

termoforma singur în conformitate cu procedura 
(vezi instrucțiunile din dreapta), în cazul în care nu 
se potrivește perfect conturului feței dvs. 

9. Înainte de prima utilizare, curățați masca montată 
(consultați instrucțiunile de mai jos).  

 
Montarea măștii cu Rozetă  de 57mm (diametru 
mare) : 
 

1. Înainte de a atinge masca și filtrele acesteia, spălați-

vă mâinile cu apă și săpun sau o soluție pe bază de 

alcool. 
2. Verificați masca, cartușele filtrante, filtrele și 

elasticul. Asigurați-vă că nu există găuri anormale, 
rupturi sau deteriorare. 

3. Selectați cartușul cu filtru Rozetă de 57 mm. 
4. Introduceți cartușul deschis, prezentat în filtru, 

așezând scutul în fața crestăturii de pe mască. 
 

5.  Rotiți în direcția săgeții până când face clic (capacul 
cartușului este orizontal) și închideți capacul. 

6. Atașați elasticul pe cele două butoane laterale și 
reglați-l la dimensiunea capului dvs. 

7. Pentru a verifica etanșitatea măștii, acoperiți capătul 
cu palma și inspirați  

8. Masca este concepută astfel încât să o poți 
termoforma singur urmând procedura de mai jos, în 
cazul în care nu se potrivește perfect conturului feței 
tale. 

9. Înainte de prima utilizare, curățați masca montată 
(consultați instrucțiunile de mai jos).  

 
 
Termoformare acasă: 
 
1. Dacă masca nu se potrivește perfect feței tale, o poți 

termoforma acasă.  
2. Fierbeți apa într-o cratiță. 
3. Pe cratiță, puneți o strecurătoare pe care așezați 

masca cu fața în jos. 
4. Lăsați-o să ia temperatura timp de un minut. 
5. Aduceți masca pe față, verificând că nu este 

fierbinte (inerție termică puternică, deci masca nu 
este foarte fierbinte) și puneţi-o pe față pentru a o 
conforma. 

6. Blocați vârful cu palma și inspirați  timp de câteva 
secunde. 

7. Eliberați, masca este personalizată pe fața dvs.! 
 
 
Încărcarea cartușului cu filtre: 
 
1. Verificați foaia de filtre. Asigurați-vă că nu există 

găuri anormale, lrupturi sau deteriorare. 
2. Selectați filtrele corespunzătoare cartușului ales: 

filtre mici pentru Rozeta de 42mm și filtre mari pentru 
Rozeta de 57mm.  

3. Pe foaie, îndepărtați 3 filtre pre-tăiate de 
dimensiunea dorită. 

4. Introduceți cele 3 filtre în cartușul selectat și 
închideți bine în funcție de cartuș: prin repoziționarea 
Rozetei 42 pe capătul măștii sau prin închiderea 
capacului Rozetei 57. 

5. Atenție: filtrarea din categoria 1 * a acestei măști 
este garantată numai cu utilizarea a 3 filtre 
simultan. 

 
* Vizualizați raportul RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP. 
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dacă rămâneți fără filtre de țesătură: 
 
1. În caz de urgență și pentru o utilizare care nu 

depășește 2 ore, Rozeta de 57mm este compatibilă 
cu discurile de îndepărtare a machiajului standard.  

2. Așezați-le în cartușul  filtrant ca în cazul filtrelor 
convenționale. 

3. Atenție: filtrarea de categoria 1 nu mai este 
garantată. Cu toate acestea, așteptăm 
clasificarea de către DGA (Direcția Generală a 
Armamentului responsabil cu clasificarea mediilor de 
filtrare). 

 
Pentru a o pune : 
 
1. Țineți masca de elastic. 
2. Puneți-o la gură. 

3. Puneți elasticul în spatele capului și reglați-l prin 

reglarea diferitelor crestături pe butoanele laterale. 

4. Poziționaţi masca pentru a acoperi nasul, gura și 

bărbia. 

 
Când o purtați: 
 

5. Se recomandă purtarea măștii pe pielea goală, 

evitând contactul cu părul (cu excepția elasticului). 

6. Evitați să o atingeți și să o mutați. Nu o puneți 

niciodată într-o poziție de așteptare pe frunte sau pe 

bărbie. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Filtrele și cartușul de filtrare trebuie schimbate: 
 
2. Când ați purtat masca 4h. 

3. Când devine dificil să respirați. 
4. Dacă masca devine foarte umedă. 
 

Trebuie să schimbați masca (în mod excepțional): 
 
1. Dacă masca este deteriorată.. 
 
 
Pentru a scoate masca: 
 
1. Spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau  cu o 

soluție pe bază de alcool. 
2. Îndepărtați cureaua elastică pentru a scoate masca 

de pe față. 
3. În așteptarea spălării și a filtrelor, izolați-o într-o 

pungă de plastic. 
4. Pentru a termina: spălați-vă din nou pe mâini cu 

apă și săpun sau cu o soluție pe bază de alcool. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUM SĂ ÎNTREȚINEŢI MASCA?? 

 

Înainte de deschidere: 
 

Depozitați masca în ambalajul său de protecție 

original, într-un loc uscat și ferit de lumina directă a 

soarelui. Păstrați-o într-o umiditate maximă de 75% 

și la o temperatură între -2 ° C și + 55 ° C pentru a-și 

păstra toate caracteristicile. 

Pentru a o spăla: 

 
1. Pentru a vă spăla masca și cartușele de filtrare, vă 

recomandăm să o spălați în mașina de spălat 

vase, la un program de cel puțin 60 ° C timp de 

cel puțin 30 de minute. 

2. Filtrele sunt certificate pentru a fi lavabile de 10 

ori într-o mașină de spălat într-un program de 60 

° C timp de cel puțin 30 de minute. Dacă le spălați 

la mașină, așezați-le într-o plasă pentru a nu le 

pierde. Cu toate acestea, vă puteți spăla și filtrele în 

mașina de spălat vase, lăsându-le în rozetă. 

3. După ce atingeți masca și filtrele, spălați-vă mâinile 

cu apă și săpun sau soluție pe bază de alcool. 

4. Filtrele au fost testate pentru 10 spălări. După 10 

spălări, filtrarea măștii nu mai este garantată. 

5. După terminarea programului de spălare, scoateți 

masca și filtrele. 

 
 

După spălare: 
 

1. Uscați masca și filtrele în totalitate. 

2. Pentru a face acest lucru, uscați-le în aer liber pe un 

suport curat și dezinfectat. 

3. Dacă este necesar, filtrele pot fi călcate la 

temperatură scăzută. 

4. De îndată ce masca și filtrele sunt uscate, 

păstrați-le într-un ambalaj curat, etanș (pungă de 

plastic sau sac de congelator, de exemplu). 
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SECURITATE 

 

1. Filtrele au demonstrat o eficiență de filtrare de 95% pentru particulele de 3 microni emise de persoana care poartă masca 

(raport RP / 20-3022 / DGA MNRBC / 2000305 / NP.) 

2. Respirabilitatea măștii a fost măsurată la> 96 L.m-2.s-1 și trebuie să fie purtată pentru o perioadă de 4 ore. 

AVERTIZARE 

În pofida tuturor grijilor acordate la fabricarea acestui kit, este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului și, în niciun caz, a 

producătorului sau furnizorului, să se asigure că masca este adecvată caracteristicilor mediului în care este utilizată. 

Recomandările și metodele de utilizare descrise mai sus ar trebui urmate cu scrupule. 

Această mască ProtectivTM R nu este nici PPE conform Regulamentului (UE) nr. 2016/425, nici un dispozitiv medical conform 

Directivei 93/42 / CEE. Cu toate acestea, suntem în proces de certificare pentru a respecta aceste standarde. 


