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INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 

PROTECTIV
® Rainbow 

 
ATENŢIONARE 

Pentru a vă proteja sănătatea și a altora, este foarte important să 

urmați aceste instrucțiuni de utilizare. 
 

 
ACEST KIT CONȚINE: 

 
 1 mască de protecţie PROTECTIV

®  

Rainbow

 2 curele elastice

 1 suport pentru cap

 10 « mono » filtre care poat fi curățate de 20 de ori

 66 « tri »  filtre care poat fi curățate de 10 de ori (1 utilizare = 3 filtre)

 1 textil elastic

̶ Purtați această mască atunci când sunteți în contact cu alte persoane decât cele cu care locuiți. 

̶ Verificați întotdeauna dacă masca este bine ajustată și vă acoperă gura și nasul. 

̶ Atenție: dacă sunteți bolnav, această mască nu este potrivită. Solicitați opinia medicului dumneavoastră. 

̶ Această mască nu este destinată personalului medical. 

̶ Această mască nu înlocuiește gesturile de protecţie (spălarea regulată a mâinilor, distanțarea fizică, 

reducerea contactului cu alte persoane). Aceasta adaugă o barieră fizică, în special pentru utilizare 

atunci când sunteți în contact strâns cu alte persoane. 
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Cum să se diferențieze filtrele: 

Un « mono » filtru este mai dens decât un « tri » filtru.   

Puteți identifica cu ușurință cele 2 filtre vizual. « Mono » filtrul este mai alb și mai opac decât « tri » filtrul. 

 







 

 

 

 

 

 

 

CUM SǍ ASAMBLAŢI MASCA ? 
 
Asamblarea măștii: 

 

1. Înainte de a atinge elementele măștii și filtrele acesteia, spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau cu o soluție 
hidroalcoolică. 

2. Inspectați masca, filtrele și curelele elastice. Asigurați-vă că nu există găuri anormale, rupturi sau deteriorări. 
 

 
Compoziția kitului: 
1- Grilă 
2- Fustă termoformabilă 
3- Suport pentru filtru 
4- Filtru 
5- Clemă de închidere 
6- Curele elastice (x2) 
7- Suport pentru cap 

 
 
 
 
  
 
 

3. Introduceți grila (1) în fustă (2). 
4. Prindeți suportul filtrului (3) pe grilă (1) prin fustă (2). 
5. Așezați filtrul (4) pe grila urmărind fotografia de mai jos. 
 

 

 

Funcția filtrelor Respirabilitate Protecţie 
Tri (3 filtre) +++ ++ 

Mono (1 filtru) ++ +++ 

 

1 

2 

3 

5 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Mono »Filtru= 1 filtru în mască 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Tri » Filtru= 3 filtre în mască 

 
 

6 7 
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6. Introduceți clema de închidere (5) în fanta prevăzută în acest scop. 
7. Reglați cele 2 curele elastice (6) pe suportul pentru cap (7). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. Pentru a verifica etanșeitatea măștii, acoperiți capătul măștii cu palma și inspirați. 
9. Masca este concepută astfel încât să o puteți termoforma singuri urmând procedura (consultați instrucțiunile de mai jos), în 

cazul în care nu se potrivește perfect conturului feței. 
10.   Înainte de prima utilizare, curățați masca montată (consultați instrucțiunile de la pagina 3). 

 
       Termoformare de casă: 
 

1.      Dacă masca nu se potrivește perfect feței tale, o poți termoforma acasă. 

2.      Aduceți puțină apă la fiert într-o cratiță. 

3.      Pe cratiță, așezați o strecurătoare pe care așezați masca cu fața în jos pe fund, fără filtru. 

4.      Lăsați-o să ia temperatura un minut. 

5.     Aduceți masca aproape de față, verificând dacă nu este fierbinte (inerție termică puternică, astfel încât masca să nu fie foarte      
fierbinte) și așezați-o pe față pentru a o conforma. 

6.      Blocați piesa bucală cu palma și inspirați câteva secunde. 

7.      Eliberaţi, masca este personalizată pe fața dumneavoastră ! 
 

Introducerea filtrului: 
 

1. Inspectați filtrul. Asigurați-vă că nu există găuri anormale, rupturi sau deteriorări. 
2. Opțiunea 1: Introduceți 1 « Mono » filtru în suportul filtrului și închideți capacul în siguranță prin fixarea acestuia în 

crestătură. 
3. Opțiunea 2: Introduceți 3 « Tri » filtre în suportul filtrului și închideți capacul în siguranță prin fixarea acestuia în 

crestătură. 
4. Atenţie : filtrarea de categoria 1 * a acestei măști este garantată numai cu utilizarea filtrelor furnizate. 

 
* Consultați raportul: mgp\8888_Dedienne\Media 4\Dedienne_Media 4_15072020_13h00.pdf 

 

CUM SE PORTĂ MASCA? 
 

 

Pentru a pune masca: 
our mettre votre masque : 

1. Țineți masca de cârligul din spate. 

2. Așezați-o la nivelul gurii. 

3. Poziționați sistemul de legare în partea de sus a 
capului. Puteți regla etanșeitatea reglând 
crestăturile curelelor elastice. 

4. Masca trebuie să acopere nasul, gura și bărbia. 
 

Când o purtați : 

 
1. Se recomandă purtarea măștii pe pielea goală. 
2. Evitați atingerea și mutarea acesteia. Nu o 

puneți niciodată într-o poziție de așteptare pe 
frunte sau pe bărbie. 

3. Dacă trebuie să înlocuiți masca, luați-o de cele 2 
„urechi” atașate la curelele elastice. 

 

Filtrele și cartușul de filtrare trebuie 
schimbate: 

 
1. Când ați purtat masca 4h. 
2. Când devine dificil să respiraţi. 
3. Dacă masca se udă puternic. 

Dacă rămâneți fără filtre: 
 

Doar în caz de urgență și pentru utilizare 
care nu depășește 4 ore, masca este 
compatibilă cu discurile de demachiere 
standard. 

 
Trebuie să schimbi masca (în mod excepțional): 

 
Dacă masca este deteriorată. 
 

Pentru a scoate masca: 
 

1. Spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau  
        cu o soluție hidroalcoolică. 
2. Apucați ancorele laterale situate la 

capetele măștii pentru a o ridica de pe 
față, fără a atinge părțile interioare ale 
măștii. 

3. În timp ce așteptați să o spălați și filtrele 
sale, izolați-o într-o pungă etanșă curată. 

4. În cele din urmă: spălați-vă mâinile 
din nou cu apă și săpun sau cu o 
soluție hidroalcoolică. 
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CUM SĂ VǍ ÎNTREȚINEŢI MASCA? 
 

 
Înainte de deschidere: 
 
Păstrați masca în ambalajul original de protecție, într-un 
loc uscat și în afara razelor solare directe. Depozitați-o 
la o umiditate maximă de 75% și la o temperatură între -
2 ° C. și + 55 ° C pentru a-și păstra toate caracteristicile. 

 
Pentru a o spăla: 

 
1. Pentru a vă spăla masca, vă recomandăm o spălare în 

mașina de spălat vase sau în apă fierbinte la 60 ° C, 

timp de cel puțin 30 de minute prin îndepărtarea 

curelelor elastice, pe care le puteți spăla cu apă cu 

săpun sau cu un şerveţel dezinfectant (de 

preferință organic). 

Sfaturi: o puteți fierbe și într-o cratiță sau fierbător, mai 

ales prin îndepărtarea curelelor elastice. 

   Pentru o curățare temeinică, nu ezitați să dezasamblați   

complet toate părțile piesei de mască. 

2. Filtrele pot fi curățate de 10 ori la o temperatură 

de 60 ° C timp de 30 de minute. Vă recomandăm 

să le așezați într-un vas în cuptor cel puțin 30 de 

minute, menținând o temperatură de 60 ° C. 

3. După ce ați atins masca și filtrele, spălați-vă mâinile cu 

apă și săpun sau cu o soluție hidroalcoolică. 

4. « Mono » filtrele au fost testate pentru 20 de curățări. 

        « Tri » filtrele au fost testate pentru 10 curățări. 

 Dincolo de asta, filtrarea măștii nu mai este  

garantată.  

 
După spălare: 

 
1. Uscați întreaga mască și filtrele în aer liber pe o 

suprafață curată și dezinfectată. 

2. Dacă este necesar, filtrele pot fi călcate la temperatură 

scăzută. 

3. Odată ce masca și filtrele sunt uscate, depozitați-le 

într-un pachet curat și etanș (pungă de plastic sau 

pungă pentru congelator, de exemplu). 

 
 

SECURITATE 

1. Filtrele au demonstrat o eficiență de filtrare de 99% pentru particulele de 3 microni emise de persoana care poartă masca 
(mgp \ 8888_Dedienne \ Media 4 \ Dedienne_Media 4_15072020_13h00.pdf.) 

2. Respirabilitatea măștii a fost măsurată la> 96 L.m-2.s-1 și trebuie să permită purtarea acesteia pentru o perioadă de 4 ore. 

 

 

 

ATENŢIONARE 
 

În ciuda tuturor grijilor acordate la fabricarea acestui kit, este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului și, în niciun caz, a 

producătorului sau furnizorului, să se asigure că masca corespunde caracteristicilor mediului de lucru. Recomandările și metodele 

de utilizare descrise mai sus trebuie respectate scrupulos. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Această mască Protectiv® Rainbow nu este nici EIP conform Regulamentului (UE) nr. 2016/425, nici un dispozitiv medical 

conform Directivei 93/42 / CEE. Cu toate acestea, suntem în curs de obținere a aprobării pentru a respecta aceste 

standarde. 

 

ATENŢIONARE : În anumite condiții de frig și/ sau umiditate, se poate observa un fenomen de condensare. 
 
Acest lucru nu afectează în niciun fel capacitățile de filtrare ale măștii. O simplă ștergere pe interiorul fustei este 
suficientă pentru a elimina acest fenomen. 
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