
Rehabiq nanovlákenný respirátor NM01 
je osobným ochranným prostriedkom 
podľa Nariadenia európskeho parla -
mentu a rady (EÚ) 2016/425, osobné 
ochranné prostriedky.
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Nasadenie nano respirátora:

1.  Umyte si ruky mydlom a teplou vodou. Utrite si ruky.

2.  Vyberte respirátor z obalu a uchopte ho za gumičky tva-

rovateľným okrajom smerom nahor.

3.

  

Roztvorte respirátor a priložte k tvári tak, aby zakrýval nos 

aj ústa, pripevnite gumičky za uši.

4. Vytvarujte vystužený okraj  podľa tvaru nosa.

5.

 

Preverte tesnosť respirátora a pritlačte okolo nosa.

Na respirátor počas nosenia nesiahajte.

Bezpečné odstránenie nano respirátora:

1.

  

Umyte si ruky mydlom a teplou vodou. Utrite si ruky.

2. Nedotýkajte sa prednej strany respirátora.

3. S respirátorom manipulujte iba pomocou gumičiek.

4. Uchopte obe gumičky a opatrne zložte respirátor.

5.

 

Umyte si ruky mydlom a teplou vodou.

Pri opakovanom použití hrozí nebezpečenstvo kontaminácie.

UPOZORNENIE

•  pred použitím skontrolujte, že nie je poškodený respirátor 

ani jeho obal

•  poškodený respirátor nezabezpečuje plnú ochranu

•  vždy sa uistite, že je respirátor kompletný, správne nasadený 

a nosený po celú dobu expozície

•  tento prostriedok nechráni proti plynom / výparom

•  nepoužívajte tento prostriedok ako ochranu pred atmos -

férickými kontaminanty, ktorých koncentrácie nie sú známe, 

alebo sú bezprostredne nebezpečné pre zdravie či život

•  nasadzujte respirátor na oholenú tvár, fúzy zabraňujú kon-

taktu respirátora s tvárou, čo vedie k zníženej ochrane re -

spirátora

•  tento prostriedok neeliminuje riziko kontraktácie choroby 

či infekcie

•  neodporúča sa čistenie, pranie ani žehlenie respirátora

•  tento prostriedok je určený len na jednorazové použitie

•  opakované použitie môže spôsobiť krížovú kontamináciou, 

ohroziť bezpečnosť používateľa a zhoršiť celkový výkon 

produktu

•  Rehabiq nano respirátor NM01 bezodkladne zničte 

a vymeňte, ak dôjde ku kontaminácii krvou alebo inými in-

fekčnými kontaminanty, ak je poškodený, ak spôsobuje väčšie 

obtiaže s dýchaním

•  po použití zaistite likvidáciu v  súlade s požiadavkami smernice 

na likvidáciu nebezpečného infekčného materiálu

•  kontaminované výrobky treba likvidovať ako nebezpečný 

odpad v súlade s národnými predpismi

•  akýkoľvek závažný incident, ku ktorému došlo v súvislosti 

s týmto prostriedkom ohláste spoločnosti Rehasport Trade, 

s.r.o. a príslušnému miestnemu kontrolnému úradu

•  tento prostriedok nie je ohňovzdorný

•  nepoužívajte v priamom kontakte s otvoreným ohňom

•  nepoužívajte v ovzduší obsahujúcom menej ako 19,5% kyslíka, 

ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc

•  dátum expirácie nájdete na spodnej strane obalu

Notifikovaná osoba GÉPTESZT Kft. (2233) (Jablonka 79, 1037 

Budapešť, Maďarsko) vykonala preskúšanie podľa Európskej 

normy EN 149: 2001 + A1 - Ochranné prostriedky dýchacích 

orgánov - Filtračné polmasky na ochranu proti časticiam - 

Požiadavky, skúšanie a označovanie (Ochranná trieda FFP2) 

a vydala certifikát č .: VD35 / 283/2103 / E / 2233.

NANO
RESPIRÁTOR NM01 
TRIEDA FFP2 NR

Jednorazový

VYROBENÉ V ČR
Výrobca: Nano Medical s.r.o. | 5. května 65, 140 00  Praha 4

Distribútor: Rehasport Trade s.r.o. | Obchodní 107, 251 01  Čestlice

www.rehasport.cz | info@rehasport.cz | +420 800 200 900

Filtračná polomaska proti časticiam

Účinnosť filtrácie na častice NaCl aerosolu: ≥ 97%

Účinnosť na záchyt vírusov a baktérií: > 99,9%

Priedušnosť 140 l / m2 / s umožňuje ľahké dýchanie.

Účinnosť materiálu 12 hodín.

Spĺňa normu EN 149: 2001 + A1: 2009.
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