
Ochranná 3vrstvá rouška z nanomateriálu s gumičkami/šňůrkami

Ochranná 3vrstvá rouška s vysoce účinným 
filtračním nanomateriálem
Maximální ochrana proti šíření virové i bakteriální 
infekce pro nositele i jeho okolí 

Nosná vrstva viskóza, vnitřní nanomateriál PVDF

Filtrační účinnost membrány 84 % 
pro částice velikosti viru

Nízký tlakový odpor 40 – 60 Pa 
při průtoku vzduchu 30 l/min

Užitné vlastnosti jsou srovnatelné 
s respirátorem bez ventilu  

Uchycení na gumičky/šňůrky

Vyztužený ohybatelný okraj

Nasazení roušky s gumičkami/šňůrkami 
(v souladu s doporučením WHO)

1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem, utřete si ruce 
jednorázovým ručníkem a použijte dezinfekci. 

2. Vyjměte roušku a zkontrolujte neporušenost jak balení, 
tak samotné roušky.

3. Uchopte roušku tak, aby ohybatelný okraj byl nahoře.

4. Při zavazování na šňůrky – přidržte si roušku na kořenu 
nosu a zavažte horní šňůrky na temeni hlavy na mašličku. 
Poté uchopte spodní šňůrky a zavažte je na zátylku. 
Vytvarujte okraj roušky podle tvaru svého nosu. 

5. Při upevnění na gumičky – uchopte gumičky do obou 
rukou a napněte za uši. Vytáhněte roušku co nejvýš na 
kořen nosu a přetáhněte do požadovaného tvaru. 

6. Uchopte spodní okraj roušky a přetáhněte přes ústa a bradu.

Sejmutí roušky s gumičkami/šňůrkami 
(v souladu s doporučením WHO)

1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem, utřete si ruce 
jednorázovým ručníkem a použijte dezinfekci. Přední 
strany roušky se nedotýkejte. 

2. Při zavazování na šňůrky – rozvažte mašličky na zátylku, poté 
na temeni hlavy a roušku v držení pouze za šňůrky sejměte.  

3. Při zavazování na gumičky – uchopte gumičky do obou 
rukou a roušku v držení pouze za gumičky sejměte. 

4. Ihned uložte použitou roušku do speciálně vyhrazeného 
odpadu. Umyjte si ruce vodou a mýdlem, utřete si ruce 
jednorázovým ručníkem a použijte dezinfekci.

Pokyny pro použití 
Jde o jednorázový, nesterilní výrobek. V případě opakovaného 
použití možnost snížení filtrační účinnosti a kontaminace.
Datum vydání: 19. května 2020
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