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ΜΆΣΚΆ ΠΡΟΣΤΆΣΊΆΣ DEFENCE
FFP3 NR D 
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Η μη τήρηση των οδηγιών και των περιορισμών μπορεί να μειώ-

σει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της μάσκας και μπορεί να 
αποτελέσει αιτία για ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο.

2. Η επιλογή της σωστής μάσκας αναπνευστικής προστασίας είναι 
ουσιαστική. Ο χρήστης, προτού προβεί σε επαγγελματική χρήση, 
θα πρέπει να έχει εκπαιδευθεί από τον εργοδότη ως προς τη σω-
στή χρήση της μάσκας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφά-
λειας και υγείας.

3. Το παρόν προϊόν δεν παρέχει οξυγόνο. Χρησιμοποιείτε το προϊόν 
αποκλειστικά σε σωστά αεριζόμενους χώρους με επαρκές οξυγό-
νο για την υποστήριξη ζωής.

4. Απορρίψτε τη μάσκα και αντικαταστήστε τη με καινούρια στις 
εξής περιπτώσεις:
a. εάν η μάσκα έχει φράξει σε υπερβολικό βαθμό και προκαλεί 

δυσκολία στην αναπνοή,
b. εάν η μάσκα έχει υποστεί ζημιά.

5. Εγκαταλείψτε τη μολυσμένη περιοχή εάν διαπιστώσετε κάποιον 
ερεθισμό ή εάν νιώσετε ζάλη ή δυσφορία.

6. Φυλάξτε τις μάσκες μέσα στο κουτί και μακριά από το άμεσο ηλι-
ακό φως μέχρι να τις χρησιμοποιήσετε.

7. Οι χρήστες θα πρέπει να εκτελούν ποιοτική και ποσοτική δοκιμή 
σωστής εφαρμογής της μάσκας πριν από τη χρήση σύμφωνα με 
το πρότυπο 29CFR1910.134.

8. Οι χρήστες, προτού φορέσουν τη μάσκα αναπνευστικής προστα-
σίας θα πρέπει να ελέγχουν εάν υπάρχει κάποια ρωγμή ή κηλίδα 
γύρω από το σημείο συγκόλλησης και εάν υπάρχει, η μάσκα θα 
πρέπει να απορρίπτεται αμέσως και να μην επαναχρησιμοποιείται.

9. Φυλάξτε τις μάσκες που δεν χρησιμοποιείτε μέσα στα κλειστά 
κουτιά τους και αποθηκεύστε τα σε ξηρό, μη μολυσμένο χώρο 
μεταξύ +5°C και +38°C. Η διάρκεια ζωής του αποθηκευμένου προ-
ϊόντος είναι 3 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΟΊ ΧΡΗΣΗΣ
1. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα και ΜΗΝ εισέρχεστε ή παραμένε-

τε εντός μολυσμένου χώρου υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
a. εάν η ατμόσφαιρα περιέχει λιγότερο από 19,5% οξυγόνο,
b. εάν πέσει στην αντίληψή σας κάποια μολυσματική ουσία,
c. για την προστασία από αέρια ή ατμούς,
d. εάν υπάρχουν μολυσματικές ουσίες ή συγκεντρώσεις αυτών 

που είναι άγνωστες ή άμεσα επικίνδυνες για τη ζωή ή την υγεία,
e. εάν οι συγκεντρώσεις των μολυσματικών ουσιών ξεπερνούν 

τις μέγιστες συγκεντρώσεις χρήσης βάσει των ισχυόντων προ-
τύπων OSHA ή των ισχυόντων εθνικών κανονισμών ή, αν είναι 
χαμηλότερο, 50 φορές το PEL (Επιτρεπόμενο Όριο Έκθεσης),

f. για αμμοβολή, βαφή με ψεκασμό και αμίαντο,
g. χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. 

2. ΜΗΝ τροποποιείτε ή κάνετε κακή χρήση της μάσκας.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν έχετε τρίχες στο πρόσωπο ή 

υπό την παρουσία οποιουδήποτε στοιχείου που μπορεί να εμποδί-
ζει την στεγανή εφαρμογή στο πρόσωπο.

Προειδοποίηση:
Η μάσκα αυτή βοηθά στην προστασία από ορισμένους σωματιδια-
κούς ρύπους ωστόσο δεν εξαλείφει τον κίνδυνο έκθεσης ή προσβο-
λής από ασθένεια ή μόλυνση. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε 
ασθένεια ή θάνατο.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ
1. Τοποθετήστε τα δάχτυλα μέσα στη μάσκα. Λυγίστε το έλασμα 

της μύτης με τα δάχτυλα για να σχηματιστεί η μορφή της μύτης.
2. Τοποθετήστε και κρατήστε τη μάσκα πάνω από τη μύτη και το στόμα 

και πάρτε τα λάστιχα κεφαλής. Τραβήξτε το κάτω λάστιχο πάνω από 
το κεφάλι και εφαρμόστε το γύρω από το πίσω μέρος του λαιμού.

3. Τραβήξτε το πάνω λάστιχο πάνω από το κεφάλι και τοποθετήστε 
το ακριβώς πάνω από τα αυτιά.

4. Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, μορφοποιήστε το έλασμα της 
μύτης γύρω από τη μύτη και προσαρμόστε τα λάστιχα κεφαλής 
για να εξασφαλίσετε στεγανή εφαρμογή στο πρόσωπο.

Οχι αποστειρωμένο Διαβάστε προσεχτικά 
τις οδηγίες χρήσης

Παραγωγός  Ημερομηνία παρα-
γωγής  

Κωδικός προϊόντος Αριθμός παρτίδας  

Ημερομηνία λήξεως
Κρατήστε το μακριά 
από ηλιακή ακτινο-
βολία 

Όριο υγρασίας Όριο θερμοκρασίας  

Προϊόν μιας χρήσεως. Μην 
το χρησιμοποιείται εκ νέου

Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας που συμ-
μορφώνεται με τον 
κανονισμό ΕΕ 2016/425

näskläm- 5. Έλεγχος στεγανότητας
• Για να ελέγξετε την εφαρμογή μιας μάσκας χωρίς βαλβίδα εκπνο-

ής, σχηματίστε μια χούφτα με τα δυο σας χέρια πάνω από τη μάσκα 
και εκπνεύστε απότομα.

• Για να ελέγξετε την εφαρμογή μιας μάσκας με βαλβίδα εκπνοής, 
σχηματίστε μια χούφτα με τα δυο σας χέρια πάνω από τη μάσκα και 
εισπνεύστε απότομα. Θα πρέπει να εκδηλωθεί αρνητική πίεση στο 
εσωτερικό της μάσκας.

• Εάν νιώσετε ροή αέρα στην περιοχή της μύτης, προσαρμόστε εκ 
νέου/σφίξτε το έλασμα μύτης.

• Εάν νιώσετε ροή αέρα γύρω από τα άκρα της μάσκας, επανατοπο-
θετήστε τη μάσκα/λάστιχο κεφαλής για καλύτερη εφαρμογή.

6. Αλλάξτε αμέσως τη μάσκα αν αρχίσετε να αναπνέετε με δυσκολία ή 
αν η μάσκα υποστεί ζημιά ή παραμορφωθεί.

7. Αλλάξτε τη μάσκα αν δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε στεγανή εφαρμο-
γή στο πρόσωπο.

8. Η κατά γράμμα τήρηση αυτών των οδηγιών αποτελεί σημαντικό βήμα 
για την ασφαλή χρήση της μάσκας.

Επεξήγηση Συμβόλων
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Yangxi Venus PPE Manufacture Ltd.
N. 23 Xincheng Industrial Zone, Yangxi County,
Yangjiang City, Guandong, Cina
Made in China

Importado por / Importado por / Importeras av / Εισάγεται από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
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