
PANDEMIC FLU KIT SR 100

Dlaczego warto używać półmaski silikonowej
z filtrem przeciwpyłowym P3 R zamiast
półmasek jednorazowych w klasie FFP2 / N95?

Ochrona
Należy pamiętać, że zgodnie z wymaganiami norm europejskich
i amerykańskich filtry przeciwpyłowe w klasie P2 / N95 mogą
przepuszczać do 6% / 5% zanieczyszczeń. 

Sprawdzenie szczelności
Czy półmaska jednorazowego użytku może zostać sprawdzona
przez użytkownika pod kątem szczelności? Nie.
Za to w przypadku półmaski silikonowej istnieje taka możliwość.

Jednorazowe użycie
Jednorazowe półmaski FFP2 / N95 są jak sama nazwa
wskazuje: jednorazowe.
Ponieważ są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego
użytku, aby chronić się w sposób ciągły trzeba będzie zakupić
ich bardzo dużo.

Koszty
Może się okazać, że półmaskę jednorazową FFP2 / N95 trzeba
będzie wymienić 4 razy w ciągu dnia.
Pandemia grypy może trwać nawet do 18 miesięcy,
a to oznacza zakup ponad 2160 półmasek.
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Ochrona wielokrotnego użytku, trwała i zawsze pod ręką!
Zatrzymuje bardzo małe cząsteczki takie jak bakterie i wirusy.

 

Filtr przeciwpyłowy
SR 510 P3 R x1

 

ID x1Instrukcja
użytkowania x1

Silikonowa półmaska
SR 100 x1

 Filtr wstępny SR 221
(tygodniowy) x5

Pokrywa filtra
wstępnego x1

Twój 18 miesięczny zestaw zawiera:

srsafety.com

Zestaw zawiera:
- półmaskę SR 100 w rozmiarze M/L, nr artykułu H05-5812M
   lub
- półmaskę SR 100 w rozmiarze S/M, nr artykułu H05-5812S

 
 

 
  

* na kolejnej stronie informacja dotycząca użytkowania

Specyfikacja:

Półmaska silikonowa, została zaprojektowana tak,
aby użytkować ją latami

• Materiał antyalergiczny
• Doskonałe uszczelnienie twarzy co daje bardzo
   wysoki współczynnik ochrony
• Wysokowydajny filtr przeciwpyłowy P3 R
   Każdy filtr przetestowany pod kątem skuteczności
   filtrowania 99,997% dla bardzo małych cząstek,
   takich jak bakterie i wirusy
• Filtr wstępny dla większych cząstek
• Certyfikat CE
• Łatwe dopasowanie 
• Pojedynczą półmaskę silikonową i filtr można
   dezynfekować i ponownie używać
   (zaprojektowane tak, aby wytrzymać 4 dezynfekcje
   dziennie przez 18 miesięcy)
• Bardzo prosty proces dezynfekcji.*



Instrukcja obsługi

Ponowne użycie półmaski SR 100 i maski pełnotwarzowej SR 200 oraz filtra wstępnego i filtra przeciwpyłowego.
Stwierdzono, że zanurzenie w 70% roztworze alkoholu izopropylowego lub 60% roztworze alkoholu etylowego / etanolu
skutecznie zabija wirusy.
Silikonowe maski i półmaski ochronne z filtrami mechanicznymi P3 oferują większą wydajność i mogą być ponownie użyte.
Opisany powyżej sprzęt Sundström został dokładnie przetestowany i nie wykryto żadnych szkodliwych skutków jego działania.
W rzeczywistości zanurzenie w 70% alkoholu izopropylowym lub 60% roztworze alkoholu etylowego / etanolu na 5 minut 4 razy
dziennie przez 18 miesięcy daje taki sam efekt.
Powyższy sprzęt nie wykazywał żadnych zmian efektywności i wydajności, oprócz blaknięcia tuszu drukarskiego na etykiecie filtra.

 

  
 

srsafety.com

Rekomendowany przez Sundstrom sposób
czyszczenia / dezynfekcji półmaski SR 100 lub maski
SR 200 oraz filtra wstępnego i filtra przeciwpyłowego:

 
 

 

 

Tę procedurę dezynfekcji można wykonywać tak często
jak jest to niezbędne.

 

• Wymieniaj filtr wstępny SR 221 przynajmniej co 7 dni.
• Wymień filtr przeciwpyłowy SR 510 po 18 miesiącach

lub wcześniej, jeśli istnieją obawy dotyczące uszkodzeń
fizycznych, higieny (zanieczyszczenia / brud)
lub zwiększone opory oddychania.
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1. Wyjmij pokrywę filtra wstępnego z filtrem wstępnym
    i filtrem cząstek stałych.

2. Wyjmij filtr przeciwpyłowy z maski lub adaptera filtra.

3. Umieść maskę, filtr cząstek stałych, filtr wstępny,
    pokrywę filtra wstępnego i adapter filtra
    (jeśli jest stosowany) w 70% roztworze alkoholu
    izopropylowego lub 60% roztworze alkoholu
    etylowego / etanolu.

4. Części muszą być całkowicie zanurzone w etanolu przez
    co najmniej pięć minut.

5. Wyjmij części (załóż rękawice ochronne). Wytrząśnij etanol.

6. Pozostaw części do wyschnięcia na powietrzu przez
    co najmniej godzinę przed następnym użyciem.
    Jednostkę nawiewową SR 500 / SR 700 i pokrywy filtrów
    można natryskiwać i oczyszczać roztworem 70% alkoholu
    izopropylowego lub 60% roztworem alkoholu etylowego / etanolu.


