Obličejová maska s výměnným antimikrobiálním filtrem
Před použitím zdravotnického prostředku Obličejové masky s výměnným antimikrobiálním
filtrem si pečlivě prostudujte tento návod.
Filtr obsahuje dezinfekcí obohacenou nanovlákennou bariéru, která svými malými póry brání
přístupu mikroorganismů (bakterií, virů, plísní, hub) včetně SARS-Co2. Navíc po kontaktu viru
s membránou systém umožňuje efektivní funkci dezinfekčního prostředku, který je WHO
doporučen speciálně proti SARS-Co2.
Určený účel použití: Určeným účelem Obličejové masky s výměnným antimikrobiálním
filtrem je snížení rizika přenosu infekce zejména z uživatele na okolí. Svoji účinnost zvyšuje
polymerní membránou (filtrem) z nanovláken se zabudovanou dezinfekcí.
Popis mechanismu účinku, klinický přínos a účinnost:
K záchytu a zastavení přenosu infekčních mikroorganismů slouží inteligentní polymerní
membrána tvořená hustou sítí nanovláken, do kterých přirozeně naráží mikroorganismy,
které by chtěly přes membránu projít. Pro zvýšení účinnosti záchytu je do vláken zabudován
povidonum iodinate, který napomáhá deaktivaci mikroorganismů. Mikrobiální inaktivace
nastává při přímém styku virů nebo bakterií s nanovlákennou vrstvou obsahující účinnou
desinfekci povidonum iodinate.
Návod k použití:
Vložte přiložený nanovlákenný filtr do kapsy ve vnitřní části obličejové masky. Nasaďte
standardně obličejovou maskou a upevněte za uši, dýchejte skrze nanovlákennou vrstvu v
prostřední části obličejové masky.
Nanovlákenná vrstva vydrží chránit obvykle 8 hodin až několik dnů (dle zátěže, čas lze
sčítat), až do chvíle, než dezinfekce prosákne ochrannou vrstvou obličejové masky. Při
prosáknutí filtr snižuje svou účinnost a je nutno jej vyjmout a použít nový. V případě, že po
uplynutí 8 hodin přestanete cítit vůni dezinfekce, účinnost filtru klesla a je třeba použít nový.
Při sundávání s obličejovou maskou manipulujte pouze za úchyty a vyhněte se kontaktu s
ochrannou částí filtru.
Minimálně 1x denně vyjměte filtrační vložku s nanovláknem, prázdnou obličejovou masku
ošetřete dezinfekčním přípravkem. Po cca 5 minutách působení omyjte vlažnou vodou s
přídavkem saponátu a opláchněte čistou vodou. Po důkladném uschnutí je rouška
připravena k vložení původní nebo nové filtrační vložky a dalšímu použití.
Indikace: Jedná se o různé typy infekce, u kterých je možno snížit přenos z uživatele na okolí.
Složení:
Obličejová maska: Netkaná textilie SMS 100% polypropylen, plošná hmotnost 40g/m2
Filtr: Polyvinylalkohol, Polypropylen, Povidonum iodinatum 100 mg na 1 ml (10 % roztok),
Glycerol, Nonoxinol, Kyselina citronová, Hydrogenfosforečnan sodný, Roztok hydroxidu
sodného, Čištěná voda.
Prostředek obsahuje léčivou látku Povidonum iodinatum, její účel je pouze pomocný při
deaktivaci mikroorganismů.
Kontraindikace, upozornění, výstrahy a zbytková rizika:

Nepoužívejte, pokud máte kontraindikaci s přípravkem Betadine a dále:
● Jestliže jste alergický/á na jodovaný povidon nebo kteroukoliv další složku přípravku
Betadine;
● Jestliže máte hypertyreózu (zvýšenou činnost štítné žlázy);
● Jestliže trpíte adenomem (nezhoubným nádorem) štítné žlázy nebo jiným akutním
onemocněním štítné žlázy;
● U kožního zánětu podobného herpetickému (tzv. Duhringova herpetiformní
dermatitida);
● Před nebo po scintigrafii (vyšetření, při kterém je podána radioaktivní látka) nebo
léčbě zhoubného nádoru štítné žlázy radioaktivním jódem).
Vyvarujte se kontaktu přípravku s oční spojivkou.
V případě rozvinutí citlivosti kůže na Betadine nebo v případě nevolnosti, přerušte používání
obličejové masky.
Filtr nepoužívejte trvale, je určen ideálně ke krátkodobé ochraně v rizikovém prostředí.
Do obličejové masky nikdy nevkládejte a nevyužívejte více než jeden filtr zároveň.
Dále nepoužívejte po prosáknutí desinfekce ochrannou vrstvou obličejové masky
(indikováno žlutooranžovou barvou na vnitřní či vnější části povrchu).
Při sundávání s obličejovou maskou manipulujte pouze za úchyty a vyhněte se kontaktu s
ochrannou částí.
V případě výskytu místní vyrážky, podráždění, nevolnosti nebo jiného nežádoucího
účinku přestaňte obličejovou masku používat a poraďte se s ošetřujícím lékařem.
Cílová skupina: Dospělé osoby nezávisle na věku a pohlaví.
Balení:
●
●

1 ks obličejové masky v PE obalu a 5 kusů výměnných filtrů v PE obalu
1 ks obličejové masky v PE obalu a 2 kusy výměnných filtrů v PE obalu

Skladování:
Trvanlivost a funkčnost obličejové masky a filtru klesá ve vlhkém prostředí, proto je v době
nepoužívání skladujte na suchém místě a chraňte před vlhkostí (i před deštěm apod.).
Použitou obličejovou masku opatrně sundejte za úchyty, filtr zabalte do igelitového pytlíku a
zlikvidujte vhozením do směsného odpadu. Obličejovou masku ošetřete dle výše uvedeného
postupu.
Minimální trvanlivost: 1 rok od data výroby (uvedeno na obalu)
Výrobce a distributor v ČR: Nanuntio s.r.o., Evropská 2758/11, Praha 6, 160 00
Více informací na www.nanuntio.com
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