
NÁVOD K POUŽITÍ 
Respirátor FFP2 AIBANA
Jednorázový respirátor FFP2 s filtračním efektem min. 95% bránící průniku mikroorganismů, jemného prachu a 

toxických tuhých či kapalných částic zvenku dovnitř a tím chrání dýchací ústrojí uživatele.

Ochranný jednorázový respirátor AIBANA třídy FFP2 je účinnou profylaktickou pomůckou, jenž slouží k zamezení
vdechnutí nežádoucích baktérií, prachových a smogových částic a pylu. Respirátor je vyroben v Čínské lidové 
republice a je certifikován dle normy EN 149:2001+A1:2009.

 

Před použitím prověřte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle 
návodu.  Respirátor je určen pro jednorázové použití. 
Bezpečnostní upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Používejte pouze v 
dostatečně větraných prostorech. Zaměstnanec musí být před použitím prostředku vyškolen zaměstnavatelem o
správném používání v souladu s platnými bezpečnostními normami a standardy ochrany zdraví.

Nepoužívejte tyto prostředky v kontaminované oblasti za těchto okolností: 
1. Množství kyslíku v prostředí používání respirátoru musí být minimálně 17 %.
2. K ochranně proti plynům nebo párám znečišťují látky nebo jejich koncentrace jsou-li neznámé nebo 
bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví
3. Koncentrace znečišťujících látek překračují maximální koncentrace použití dle platných OSHA standardů nebo 
omezení dle platných vládních předpisů
4. Použití ve výbušném prostředí.
Nepoužívejte prostředek s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé těsnosti.

Návod k použití: 1. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy 2. Předtvarujte nosní výztuhu, přiložte 
respirátor k obličeji
3. Přetáhněte upínací pásky přes uši 4. Dotvarujte nosní výztuhu 5. Ujistěte se, že prostředek řádně těsní.
Celý postup návodu k použití je znázorněn na obrázek na obalu.

Kontrola těsnosti: 
1. Pro vyzkoušení správného těsnění prostředků, položte obě ruce na prostředek a ostře vydechněte.
2. Vyjměte prostředek okamžitě v případě problematického dýchání, nebo při poškození či zdeformování 
3. Vyjměte prostředek v případě, že nemůžete
dosáhnout řádného utěsnění 4. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem pro bezpečné používání 
prostředku.

Nepoužívejte po době použitelností nebo při poškození obalu. Skladujte maximálně po dobu 5 let v teplotách od
10–30 °C a vlhkosti maximálně 50 %.

Jedná se o osobní ochranný prostředek dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425, o osobních 
ochranných prostředcích.

Veškeré dokumenty včetně Prohlášení o shodě najdete na 
https://www.4toilet.cz/user/documents/upload/Certifik%C3%A1ty/Aibana%20certifik%C3%A1t-1-2.pdf

https://www.4toilet.cz/user/documents/upload/Certifik%C3%A1ty/Aibana%20certifik%C3%A1t-1-2.pdf


Výrobce: Putian Sisen Technology Co., Ltd. 266 Beichuan Road, Xitianwei Town, Licheng District
Distributor: ZENCO Corp. a.s., Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice 722 00 
Oznámený subjekt: Polski Rejestr Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk, Poland 
Vyrobeno v Čínské lidové republice


