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Koda produkta

Ime produkta
Značilnosti produkta

VISY PM1 SC 907 276
VISY PM1 SP 907 277

VISY PM1 SC ERIK 907 288
VISY PM1 SP ERIK 907 289

Higienska otroška maska PM1
Otrokom prilagojen kroj. Udobna, lahka in vizualno privlačna higienska maska za iz vodoodbojnih materialov, ki
ne ovirajo dihanja. Zasnovana za večkratno uporabo in dolgotrajno nošenje. Pomaga vzdrževati primerno higieno
obraza ter s tem zmanjšuje možnost infekcij s kapljičnim vnosom. Ena univerzalna velikost (S), dve različni barvi
(modra ali roza). Na voljo tudi v potiskani različici z ilustracijami hrčka Erika, ki jih je zasnoval Miki Muster.

Tehnični podatki
Materiali

Barva

95 % poliester
5 % elastan

Specifična teža: 170 g/m2

Modra, roza

Velikosti

S

Pakiranje

Dimenzija skupinske embalaže desetih mask (mm): 190 x 120
Bruto teža pakiranja desetih mask: 30,2 g

Proizvajalec
Opozorilo

Geoenergetika, družba za okolju prijazne energije, d.o.o.
Maska PM1 je zasnovana za večkratno uporabo, vendar jo je potrebno za varno uporabo po vsakem nošenju
ustrezno očistiti na enega od naslednjih načinov:
•
uporaba do 70 % alkoholne raztopine;
•
pranje na 60 °C (do petkrat).
Če maske ne morete očistiti z enim od zgoraj navedenih načinov, jo zavrzite in uporabite novo. Masko nosite z
zavitim koncem navzgor in vedno obrnjeno na isto stran. Ob pravilnem čiščenju je maska primerna za uporabo,
dokler je njena zunanja površina sposobna odboja vode.
Higienska obrazna maska PM1 s preprečevanjem neposrednega dotikanja obraza z rokami pomaga pri
zmanjševanju tveganja patogenih kapljičnih vnosov, vendar pa ne omogoča filtracije majhnih delcev, kot so
virusi. Higienska maska se ne uvršča v kategorijo osebne varovalne opreme. Za maksimalno zaščito pred
biološkimi nevarnostmi vedno uporabljajte ustrezno kombinacijo osebne zaščitne opreme ter upoštevajte
ustrezne varnostne protokole.
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