
ACTO® 95
FFP2 Solunum Maskesi

Mikro damlacıklara, mikro parçacıklara ve
aerosollere karşı etkili koruma

✓ 5 kat non-woven ve meltblown kumaş
✓ Ergonomik dizayn
✓ RKI önerisi: Bulaşıcı hastalıkların enfeksiyonuna karşı koruma



Kullanım Talimatı:
•  Maskeye dokunmadan önce, alkol bazlı bir el  
    dezenfektanı ile el ovalayın veya sabun ve su ile ellerinizi  
     yıkayın. 
• Maske kullanım öncesi üzerinde delik veya damlacık  
     olmadığını kontrol edin. 

1. Maskenin ip/lastikleri üst kısımda kalacak şekilde tutarak  
     yüzünüze oturtun. 
2. Maskenin ip/lastikleri kulağınızın arkasın takın. Maskenin  
      burnunuzu, ağzınızı ve çenenizi kapladığından ve her yerde  
     mümkün olan en sıkı sızdırmazlığa sahip olduğundan emin  
     olun.
3. Maskenin burun klipsini iki parmağınız ile bastırarak  
     yüzünüze tam oturmasını sağlayın.
• Maskenizi aerosol oluşturacak bir işlemden sonra veya  
        vücut sıvılarıyla kirlenmiş ise veya rahat nefes alamıyorsanız  
     tekrar kullanmayın 
•  Maskenizi tıbbi atığa atın. 
•  Maskenizin dış yüzünün kirlendiğini unutmayın elinizle dış  
     yüzüne dokunmayın. 
•   Maskenizi çıkardıktan sonra veya istemeden dış yüzüne her  
    dokunduğunuzda el hijyeninizi sağlayın.

Bu solunum maskeleri, doğal kauçuk lateksten yapılmış 
bileşenler içermez. Bu koruyucu maske, havada bulunan 
belirli biyolojik partiküllerin solunmasında maruziyetin 
azaltılmasına yardımcı olur. (örn. virüsler, küf, bakteriler ve 
alierjiye neden olan partiküller)
ACTO® 99 solunum cihazı, ACTO GmbH tarafından AB KKD 
Yönetmeliği 2016/425 kapsamında üretilmiştir.

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.
1 Kutu (10 Ad.) 42 13.6378.10

(S
O

P.
AR

.E
T.

17
7-

1)
 - (

26
.0

2.
20

21
) (

RE
V:

00
) (

TR
)

German Company

Kullanıcı İçin Talimatlar:
Bu solunum maskeleri, partiküllere karşı kullanım için filtreli 
yüz maskeleri için olan EN 149: 2001 + A1: 2009 gerekliliklerini 
karşılar.
Kullanıcıyı katı ve havadaki parçacıklardan korumak için 
kullanılmalıdır.
Ürünün, kullanıcının havadaki belirli kirleticilerden korunmasına 
yardımcı olması için doğru seçim, eğitim, kullanım ve uygun 
bakım gereklidir.
Kullanmadan önce, kullanıcı Sağlık ve Güvenlik Yönergelerine 
göre maskenin tamamının kullanımı konusunda bilgilenmelidir.
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