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Partikelfiltrerande halvmask FFP3, klassificerad för 
engångsanvändning (NR)

G & W TSO1 FFP3
STRUKTUR OCH SAMMANSÄTTNING: Andningsmasken är tillverkad i 
polypropen non-woventyg och melt-blowntyg, en näsbygel i galvaniserat 
stål, samt elastiska öronband.
FÖRVARING: Förvaras i originalförpackning på väl ventilerad plats; torrt 
och rent. Håll produkten i fri från damm, solljus, skadliga kemikalier och 
förorenade utrymmen. Förvaras vid lägst -30°C och högst +40°C.
Följ alla tillämpliga lokala lagar och föreskrifter.
VARNING: Kontrollera singelförpackningen (plastemballage OOP) för 
produktionsdatum. Produktens sista förbrukningsdatum är två år efter 
produktionsdatum vilket även noteras på kartongemballaget. Använd 
ej produkten om förpackningen eller produkten är skadad eller sista 
förbrukningsdag passerat. Produkten får ej tvättas, ändras eller på annat 
sätt modifieras. Andningsskyddet är en engångsprodukt och skall ej 
återanvändas. Använd ej produkten med skägg, ansiktsbehåring eller 
under andra förhållanden som förhindrar en tät passform. Produkten 
är inte anpassad för barn. Personer med nedsatt andnings-förmåga 
bör kontakta läkare före användning. Andningsskyddet reducerar 
exponeringen för inandning av vissa luftburna biologiska partiklar, men 
kan inte helt eliminera risken för att drabbas av infektion eller sjukdom. 
Använd inte produkten vid hantering av asbest eller vid sandblästring. 
Andningsskyddet tillför inte extra syre och skyddar ej mot gaser och/eller 
ångor. Använd ej produkten i miljöer med lägre än 19,5% syremängd. 
Om andningsskyddet är trasigt och/eller smutsat eller om det blir 
svårt att andas, lämna det förorenade området omedelbart och byt ut 
andningsskyddet. Använd inte samma andningsskydd i mer än 4 timmar. 

EU-FÖRSÄKRAN ID: 2163-PPE-1118 MODELL: TSO1, 
elastiska, vita öronband. Andningsskyddet i form av anknäbb. 
Böjbar näsbrygga. STORLEK: 10,7 x 16 cm
PRODUKTPRESTANDA: Förordning om personlig 
skyddsutrustning (EU) 2016/425/EEC Kategori III, EN 
149:2001+A1:2009.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Personlig skyddsutrustning som 
reducerar risken för inhalation av aerosoler och skadliga 
luftpartiklar såsom dammpartiklar, smittämnen och vätske- 
eller oljebaserade partiklar från sprayer. Den omedelbara 
omgivningen ges även skydd mot partiklar och smittbärande 
ämnen från bäraren. För medicinskt och privat bruk.

INSTRUKTIONER: Tvätta händer och använd handdesinfektion innan produkten används. Undvik kontakt med insidan på 
andningsskyddet under handhavandet. Vik upp andningsskyddet och håll det i näsbygeln med fingertopparna så att
huvudbanden hänger fritt. Placera andningsskyddet så att det täcker näsa och haka och håll kvar. Dra de elastiska öronbanden bakom 
öronen. Använd båda pekfingrarna för att forma näsbygeln så att den passar över näsryggen. Tillse att andningsskyddet har rätt 
passform genom att genomföra en tätningskontroll (se nedan). Vidrör ej andningsskyddet vid  användning. Vidrörendast öronbanden 
vid avtagning. Kassera andningsskyddet i en avfallsbehållare med lock, eller enligt föreskrifter för medicinskt avfall i en medicinsk miljö. 
Tvätta händerna och använd handdesinfektion efter användandet av produkten.
TÄTNINGSKONTROLL: Placera andningsskyddet enligt anvisningarna. Håll händerna över ansiktsmasken och täck så stor yta av 
munskyddskroppen som möjligt. Gör en försiktig utandning genom masken. Passformen anses vara tillfredsställande om ett litet 
övertryck byggs upp inuti masken utan några tecken på luftläckage vid tätningen. För undertryckskontroll: Håll händerna i samma 
position och gör en kraftig inandning. Om passformen är rätt ska andningsskyddet kollapsa något och ingen luft ska passera mellan 
ansikte och mask. Om tätningskontrollen på någon punkt misslyckas; justera näsbygeln, maskens placering eller huvudbanden och gör 
om tätningskontrollen. Om tätningskontrollen fortfarande inte lyckas ska andningsskyddet inte användas.

EN 149:2001 + A1:2009
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