
Důležitost těsnosti
Prostředky ochrany dýchacích orgánů jsou účinné pouze tehdy, jsou-li správně vybrány, nasazeny 
a používány po celou dobu, kdy je uživatel vystaven kontaminaci dýchacích cest. Opakovaně 
použitelné masky musí být dobře utěsněny mezi lícnicí masky a obličejem. Pokud je lícnice 
poškozená, není ochrana dostatečná, protože skrz netěsnosti může pronikat znečištěný vzduch. 
Potřebujete-li se zajištěním těsnosti poradit, obraťte se na svého nadřízeného a přečtěte si pokyny 
k použití. V níže uvedeném postupu najdete přehled klíčových kroků k zajištění dobré těsnosti 
při použití opakovaně použitelné polomasky 3M™ Secure Click™ řady HF-800.

1. Nastavte velikost náhlavního kříže tak, aby 
vám byl po nasazení na hlavu pohodlný. 
Jednou rukou si masku nasaďte na ústa 
a nos, pak si druhou rukou přetáhněte 
hlavový postroj přes hlavu.

2. Uchopte spodní popruhy a zahákněte 
si je za krkem.

3. Zatažením za konce popruhů nastavte těsnost. 
Začněte nastavovacími body na náhlavním 
kříži a pokračujte nastavovacími body 
vzadu na krku. Neutahujte popruhy příliš. 
Potřebujete-li popruhy uvolnit, zatlačte na 
zadní stranu přezek nebo u přezek horních 
popruhů stiskněte křidélka.
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Proveďte uživatelskou kontrolu těsnosti
(Lze použít s filtry)

1. Rukou zakryjte výstup krytu výdechového 
ventilku a jemně vydechněte. Pokud se 
maska mírně vyboulí a nedochází k úniku 
vzduchu mezi obličejem a maskou, máte 
ji nasazenou správně.

2. Lehce stiskněte tlačítko kontroly těsnosti, 
dokud neucítíte odpor. V této pozici tlačítko 
podržte a slabě se nadechněte. Pokud máte 
pocit, že se maska mírně smršťuje a přibližuje 
k tváři a mezi obličejem a maskou neprochází 
vzduch, máte masku nasazenu správně.

3. Pokud přes lícnici masky uniká vzduch, 
upravte nasazení masky na obličeji nebo 
přitáhněte popruhy tak, abyste netěsnost 
odstranili. Opakujte kontrolu těsnosti, 
dokud maska správně netěsní.
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Buďte čistě oholen. Nenoste plnovous 
ani jiné vousy. Svažte si dlouhé vlasy 
a sundejte šperky, které by mohly 
znemožnit dokonalé utěsnění lícnice.

Divize ochrany zdraví 
a bezpečnosti při práci

3M Česko, s.r.o. 
V Parku 2343/24  
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148 00 
Tel: 261 380 111 
www.3M.cz/oopp

Pokud potřebujete poradit nebo vyškolit v používání 
masky, kontaktujte svého místního zástupce 
společnosti 3M.

Prosím recyklujte. Vytištěno v České republice. 
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známky společnosti 3M Company. Všechna práva 
vyhrazena. 70-0716-9770-3. J450805

Poznámka: Společnost 3M nepřijímá přímou ani následnou odpovědnost plynoucí ze spolehnutí se na jakékoli 
poskytnuté informace. Uživatel musí sám ověřit vhodnost výrobků pro jím zamýšlené použití. Nic v tomto prohlášení 
nebude považováno za vyloučení nebo omezení odpovědnosti společnosti 3M za smrt nebo zranění vyplývající z její 
nedbalosti nebo zavádějícího tvrzení.


