Communitymasker M-DOX-A1
Masker overeenkomstig de aanbevelingen in het technisch NBN-document
(NBN/DTD S 65-001:2020, version 28 Avril 2020)
Instructies om het masker te dragen:

Afbeeldingen louter ter illustratie

Stap 1: Was uw handen gedurende ten minste 30 seconden met water en zeep voordat u het masker
aanraakt
Stap 2: Controleer het masker om er zeker van te zijn dat er geen gaten of scheuren in zitten
Stap 3: Houd het masker vast met de neusuitsparing naar boven gericht
Stap 4: Houd beide oorlussen vast, rek ze voorzichtig uit en haak ze achter de oren, zodat het masker neus,
mond en kin bedekt
Stap 5: Vorm of knijp in de neusbrug om zich aan te passen aan de vorm van uw neus.
Instructies om het masker te verwijderen:
Afbeeldingen louter ter illustratie

Stap 1: Was uw handen gedurende ten minste 30 seconden met water en zeep voordat u het masker
aanraakt
Stap 2: Raak de voorkant van het masker niet aan, omdat het mogelijks besmet is. Raak alleen de oorlussen
aan
Stap 3: Houd beide oorlussen vast, maak ze los en til ze voorzichtig op om het masker te verwijderen
Stap 4: Gooi het masker in een gesloten wasmand;
Stap 5: Was uw handen gedurende ten minste 30 seconden met water en zeep voordat u iets anders
aanraakt.
Instructies en gegevens van de fabrikant:
- Ref. artikel : Community Mask M-DOX-A1
- Inhoud van de verpakking: 5 stuks, kleur: wit.
- Maat: M (Medium)
- Het product is OEKO-TEX gecertifieerd.
- Samenstelling: 3 lagen over elkaar geplaatste vezels, twee gemaakt van 65% polyester en 35% katoen en
een 100% polyester
- Het masker heeft een filtercapaciteit van minstens 70 % voor vaste of vloeibare deeltjes met een grootte
van 3 µm.
- Wasbeurt: handwas, temperatuur: maximum 30 °C.
- Aan de lucht laten drogen om de vezels niet te beschadigen.
- Niet in de wasmachine wassen, geen droogkuis en niet strijken.
- Het masker kan 30 wasbeurten doorstaan. Daarna is de doeltreffendheid niet meer gegarandeerd.

P1

Communitymasker M-DOX-A1

P2

Waarschuwingen:
Om uw eigen gezondheid en die van andere te beschermen, is het van belang om de instructies te volgen.
Dit masker is niet bestemd voor zorgpersoneel.
Dit masker is geen medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 / Richtlijn 93/42/EEG (zoals
een chirurgisch masker) noch een persoonlijke beschermingsmiddel in de zin van Verordening (EU) 2016/425
(zoals een FFP2 masker).
Let er steeds op dat het masker goed aansluit en mond én neus bedekt. Het is aangeraden om het masker op
de blote huid te dragen, een baard kan ervoor zorgen dat de filtercapaciteit buiten de beoogde grenzen valt.
Het dragen van een masker kan zorgen voor een ongemakkelijk gevoel (gevoel van minder ademlucht)
veroorzaakt door de luchtfiltratie.
De maximale gebruiksduur van het masker is 4 uur.Een mondmasker laat geen zware inspanningen toe, zoals
het beoefenen van sport.
Het masker mag enkel worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar wegens verstikkingsgevaar.
Kinderen dienen bij het dragen van het masker steeds onder toezicht te staan.
Dit masker vervangt de andere voorzorgsmaatregelen (regelmatig handen wassen, physical distancing en
verminderen van het aantal contacten met andere personen) niet. Het voegt een fysieke barrière toe die de
gebruiker in staat stelt om diens omgeving te beschermen tegen de verspreiding van partikels. Het masker
kan de gebruiker ook in beperkte mate beschermen tegen ziekteverwekkers.

Om deze gebruiksaanwijzing in het Frans of Duits te raadplegen,
kan u de QR-code scannen, of surfen naar de volgende website:

Fabrikant: : Det Kim Dong Xuan One Member Company Ltd (Dông Xuân)
Adres : 524 Minh Khai Street , Hai Ba Trung District , Ha Noi, VietNam
Klantendienst: doximex@doximex.vn
Website: www.doximex.vn/en

Importeur: AVROX S.A.
Adres: Rue Bastogne 12, L1217 Luxemburg,
Groothertogdom Luxemburg
Contact : contact@avrox.lu

Datum van fabricage: mei 2020.

www.info-coronavirus.be

