
 
ZAŠČITNA OBRAZNA MASKA PREGIBNA FAGO S 101 FFP2 NR ČRNA  
 

OSEBNA VAROVALNA OPREMA KATEGORIJE III 
 

PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA MOREBITNO NADALJNO UPORABO. 

Model: Fago S101 5-slojna EN 149:2001+A1:2009 (Oprema za varovanje dihal - polobrazne maske za zaščito pred delci – Zahteve, 
preskušanje, označevanje) CE 2841 

Udobnejša za nošenje, nizka odpornost na dihanje, visoka učinkovitost filtracije, 5-slojna maska za filtriranje delcev. 

Primerna uporaba: profesionalna, zaščita pred prahom, filtracija mikroorganizmov 
 

OPOZORILO  
1.Ne uporabljajte tega respiratorja, če je koncentracija onesnaževanja nevarna za življenje ali zdravje.  Izdelek ni primeren za 
uporabo v eksplozivnih območjih 

2.Takoj zapustite delovno območje, če:  postane težko dihanje, ali  se pojavi omotica ali drugo nelagodje. 

3. Tega respiratorja ne spreminjajte ali modificirajte na kakršenkoli način (razen kot je napisano v navodilih) 

4. Čas uporabe tega respiratorja je odvisen od prisotnih nečistoč, vendar ne sme presegati ene izmene. Respirator je treba 
zamenjati prej, ko postane dihanje težko. 

5. Če maske ne namestite pravilno, lahko povzroči resno škodo zdravju ali smrt. 

 NAVODILA ZA UPORABO 
1. Umijte in razkužite si roke. 

2. Odprite masko. 

3. Postavite masko tako, da sta 
pokrita usta in nos. 

4. Prilagodite ušesne zanke tako, da se maska udobno prilega. Verjetnost puščanja zraka  je, če bodo lasje /dlake  na obrazu prišle 
pod tesnilo maske. 

5. Nežno pritisnite masko na nos, da se tesno prilega. 

6. Če želite preveriti prileganje, položite obe roki čez masko in močno izdihnite. Če zrak teče okoli nosu, močneje pritisnite sponko. 
Če zrak pušča okoli roba, prestavite ušesne zanke, da se bolje prilegajo. Ponovno preverite tesnjenje in ponovite postopek, dokler 
se maska dobro ne zapre. 

7.Po uporabi masko primite za elastične zanke in jo odstranite z obraza Ne dotikajte se zunanje površine maske Umite si roke. 

PRIPOROČENO SHRANJEVANJE 
Masko shranite v škatli stran od neposredne sončne svetlobe ali kontaminantov do uporabe, masko skladiščite na temperaturi med -
20 °C in 40 °C ter pri relativni vlagi manj kot 80%. 

ROK UPORABNOSTI 
Rok uporabnosti je dve leti od datuma proizvodnje.  

RAZLAGA SIMBOLOV 

 Maske izpolnjujejo bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja in varovanja okolja, kot jih določa uredba (EU) 
2016/425 in standard EN 149:2001+A1:2009. 

                NR   Za enkratno uporabo. 

Mejne temperature od -20°C do +40°C. 

Hranite na suhem! Vlaga v skladišču ne sme presegati 80%. 

 

       Preglej navodila za uporabo! 

Proizvajalec, uvoznik, datum proizvodnje, rok uporabe, serijska številka, regulativa in standardi so odtisnjeni na embalaži. 
Priglašeni organ: NB2841, MNA LABRATUVARLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Küçükbakkalköy, Yenidoğan Cd. 
No:21, 34750 Ataşehir/İstanbul 
IZJAVA EU O SKLADNOSTI SE NAHAJA NA: https://medigo.si/wp-content/uploads/2022/01/DOC-FAGO-S-101.pdf 
Distributer: Medigo d.o.o., Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica, Slovenija, 05/33 046 10, info@medigo.si, www.medigo.si  
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