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MUNNBINDET SKAL BRUKES FOR Å FORHINDRE SPREDNING AV SMITTE TIL 
DE MAN OMGÅS MED. MUNNBIND REDUSERER OGSÅ MULIGHETEN FOR 
Å BLI SMITTET VIA DRÅPER OG SPRUT FRA ANDRE. DETTE GJELDER BÅDE 
HELSEPERSONELL OG BEFOLKNINGEN GENERELT. 
  
 
 
STØRRELSE: VOKSEN 
MATERIALE: 100 % POLYESTER 
PRODUSERT: MAI 2020

Dette produktet er ikke et medisinsk utstyr. Den er ikke i samsvar med reguleringen av kirurgiske 
munnbind (Forordning EU / 2017/745) eller personlig verneutstyr (Forordning EU / 2016/425).  

Bruk munnbindet kun når den er vasket og tørket godt. Ved bruk av et fuktig munnbind reduseres 
beskyttelseseffektiviteten.  

Munnbindet skal ikke brukes av en annen person før den er vasket og tørket etter gjeldene 
anvisning.  

Hvis munnbindet blir fuktig/vått ved bruk, bytt med en ren og tørr så fort som mulig. Vask det våte 
munnbindet før den blir brukt på nytt.  

Vask munnbindet etter endt bruk, og ved kontakt med dråpe/sprut fra andre personer før du bruker 
den på nytt. Vask hendene eller bruk alkoholbasert desinfiseringsmiddel før og etter berøring av 
munnbindet.  

Vask munnbindet før du bruker den på nytt hvis den oppfyller følgende krav:  
- Antall vasker (levetid): 25 vasker;  
- Partikkelretensjonskapasitet (PRC): ≥70%  

Bruk denne masken som et supplement til de anbefalte tiltakene for beskyttelse og hygiene, så vel 
som reglene for sikker avstand fra andre. For mer informasjon, besøk: https://covid-19.min-saude.pt. 

 

 

INSTRUKSJONER FOR KORREKT BRUK AV MUNNBINDET 

(DGS GUIDANCE - N 019/2020 FRA 03/04/2020) 

a) Gjør hendene rene og hygieniske med såpe og vann, eller en alkoholbasert løsning før du tar 
på munnbindet. 

b) Plasser munnbindet på en slik måte at den indre siden er mot ansiktet. 

c) Juster den stive enden av munnbindet til nesen. Munnbindet skal dekk nesen, munnen og 
haken.  

d) Ikke berør masken mens du bruker den; hvis dette skjer, gjør hendene rene og hygieniske 
umiddelbart. 

e) Det anbefales å bruke hver maske i en maksimal periode på 4 timer per dag; bytt ut masken 
med en ny på slutten av den gitte perioden, eller hvis den er blitt våt/fuktig. Vask den fjernede 
masken før du bruker den igjen.  

f) Hvis munnbindet blir fuktig/vått ved bruk, bytt med en ren og tørr så fort som mulig. Vask det 
våte munnbindet før den blir brukt på nytt. 

g) Fjern masken fra baksiden (uten å berøre fronten av masken), bruk de elastiske stroppene.  

h) Plasser masken separat i en lukket plastpose til du legger den i vaskemaskinen. 

i) Vask hendene på nytt med såpe og vann, eller en alkoholbasert løsning når du er ferdig med 
å bruke masken. 

 

 
JUSTERING: 

 
        FJERNING:  

 

 

OPPBEVARING OG RENGJØRING 
 

• Vask munnbindet i en vaskemaskin, ved 60° C med vaskemiddel,  
etter hver bruk. Brukeren må sørge for at munnbindet er tørr før den brukes. 
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MASKS 

4441/2020 

 

Machine 
washing 
allowed 
at 60° C. 

Hypochlorite 

using not 

allowed. 
 

 

Machine 
drying not 
allowed. 

Iron using 

allowed at 
100° C. 

Dry cleaning 
not allowed . 

• Oppbevar munnbindet i et tørt miljø og hold det beskyttet mot 
mulig forurensning.  
 

• Vask munnbindet før førstegangsbruk.  
 

• Ikke bruk munnbindet ved skade eller feil på produktet. Kast det 
og benytt et nytt munnbind.  
 

• Etter endt levetid på munnbindet, vask det etter gjeldende 
anvisning. Etter vask så skal det kastets som ikke-farlig 
tekstilavfall. Hvis den ikke er vasket skal den kastes som 
biologisk avfall.  

https://covid-19.min-saude.pt/

	BATCH

