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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PÓŁMASEK FILTRUJĄCYCH Phantom FFP2 NR: 
➢ Wyjąć półmaskę filtrującą z opakowania. 
➢ Przed użyciem półmaski filtrującej należy sprawdzić datę jej przydatności do użycia oraz, 

czy żaden z elementów półmaski nie jest uszkodzony. 
➢ Półmaskę filtrującą nakładać na twarz w taki sposób, by jej zacisk nosowy przylegał do 

nosa, natomiast gumki zostały założone za uszami. 
➢ Po założeniu półmaski na twarz należy ją odpowiednio wyregulować w taki sposób, by 

całkowicie zakryła zarówno usta, brodę, jak i nos. Wokół nosa lub pod brodą nie powinno 
być żadnych szczelin. 

➢ Maskę należy natychmiast wymienić, jeśli pojawią się problemy z oddychaniem, maska 
zostanie uszkodzona lub nie będzie odpowiednio przylegać do twarzy. Dokładne 
przestrzeganie tych instrukcji jest warunkiem koniecznym do bezpiecznego stosowania 
produktu. 

STOSOWANIE:  
Półmaska jest jednorazowym indywidualnym środkiem ochrony dróg oddechowych.   Półmaski są 
wyrobem o wielkości uniwersalnej. Półmaski stosuję się maksymalnie 8 godzin (jedną zmianę 
roboczą).  
PRZECIWWSKAZANIA:  
• Półmaska nie może być stosowana w pomieszczeniach o małej kubaturze i nieodpowiedniej 

wentylacji ze względu na możliwość wystąpienia niedoboru tlenu (poniżej 17 %vol).  
•  Nie należy stosować półmasek filtrujących, gdy stężenie i rodzaj substancji szkodliwych nie są 
znane.  
• Stosowanie półmaski przez użytkowników z zarostem twarzy oraz użytkowników posiadających 
blizny i zniekształcenie twarzy powoduje niewystarczające dopasowanie półmaski a co za tym idzie 
nie zapewnia skutecznej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.  
•  Nie należy stosować półmaski filtrującej w przypadku niewystarczającego przylegania i   odczucia 
przecieku powietrza. 
•  Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i parami. 
•  Półmaska nie chroni przed cząstkami z materiałów radioaktywnych, wirusami i enzymami.  
•  Półmaski nie mogą być stosowane w atmosferze wybuchowej.  
• Półmaska filtrująca o oznaczeniu FFP2 NR jest produktem jednokrotnego użytku (nie może być 
stosowana dłużej niż jedną zmianę roboczą). 
• Należy zdjąć i wymienić półmaskę na nową jeśli została uszkodzona, zwiększył się nadmiernie opór 
oddychania lub po zakończeniu zmiany.  
•  Nie wolno zmieniać budowy, modyfikować, czyścić lub naprawiać półmaski.  
•  Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 
PRZECHOWYWANIE:  
Półmaski należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu zbiorczym w pomieszczeniu w 
temperaturze od -10 do +40°C i wilgotności mniejszej niż 85%, nie wystawiać na źródło światła, oraz 
na działanie substancji żrących, trujących i radioaktywnych. Maksymalny czas przechowywania 
wynosi 36 miesięcy od czasu wyprodukowania. 
KONSERWACJA:  
Półmaski nie są przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji w celu ponownego użycia.  
TRANSPORT:  
Półmaski mogą być transportowane jedynie w opakowaniu producenta.  
ZAKRES STOSOWANIA WEDŁUG KLASY OCHRONNEJ: 

Klasa ochrony Uwagi 
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FFP2 (skuteczność filtracji ≥ 
94%) 

Półmaska nie chroni przed cząstkami z materiałów radioaktywnych, 
wirusami i enzymami. 

 
OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH i SYMBOLI 
 

 

Symbol jest potwierdzeniem spełnienia wymogów UE 
 

 Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania przed użyciem 
 

 

Zakres temperatur przechowywania (-10 do +40°C) 

 
 

Dopuszczalna wilgotność przechowywania (poniżej 85%) 

 Data ważności / okres przydatności do użycia 
 

 Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku jednorazowego 
 

 

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, bez narażenia na wilgoć 

 Produkt niesterylny 
 
 

 
 
NORMA : EN149:2001 + A1:2009   
ROZPORZĄDZENIE PEiR (EU) 2016/425  
 
PRODUCENT: 
WKM Andrzej Kościarz, ul. Brodowicza 11/2, 31-518 Kraków   
Tel. +48 12 378 32 77, Fax. +48 12 376 46 31 
E-mail: bok@m-c24.com 
PRODUKT POLSKI 
 
Jednostka Certyfikująca i Nadzorująca: Polski Rejestr Statków S.A  
 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI:   
Dostępna po adresem: www.m-c24.com 
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