SEQUOIAViralShield
SVSG.20 1.0.

Nano respirátor s efektivní filtrací proti COVID-19.

Certifikováno na ochranu proti COVID-19
dle EU normy RFU 02.075 verze 2.
Specifická plocha nano membrány je
15.000krát větší než u netkaných textilií
nebo melt blown. Ochrana proti
patogenům včetně virů a plísní.

SEQUOIA ViralShield respirátor je ultralehký
a příjemný na nošení.
Vyroben z
nanovláken o vysoké hustotě.
Jedinečná kombinace inovativních filtračních
materiálů poskytuje nejvyšší standardy ochrany
a zaručuje pro uživatele zvýšený komfort dýchání.

Filtrační materiál:
•
•
•
•
•
•
•

•
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ultralehké (0.5 gr/m2) a ultratenké
(0.4µm) nanovlákno
3 vrstvá struktura
pórovitost 95%
průměr pórů 0.02 µm
20 miliard pórů 1cm3
propustnost vzduchu: delta P 40Pa
hydro- a oleo-fobní materiál
pracující
jako
mechanická
bariéra k zastavení virů a bakterií
vysoká úroveň bakteriální filtrace*

Hustá struktura pro důkladnější filtraci škodlivých částic
NanoPro membrány jsou složeny z nanovláken, které jsou přibližně 1000krát tenčí než
lidský vlas. Nanovlákna tvoří strukturu s vysokou hustotou, která je odolná vůči
poškození a schopná zastavit i ty nejmenší pevné a vzdušné částice.
NanoPro respirátor dle testů dosahuje lepších výsledků v délce užívání s porovnáním
s FFP2 a FFP3(nesnížení účinků filtrace v průběhu času).

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ:
• Před použitím si důkladně umyjte ruce. Respirátor vyjměte z obalu, uchyťte za pásky,
přiložte na obličej nosní sponou nahoru, připevněte za uši.
• Prsty upravte nosní sponu dle tvaru nosu.
• Před použitím zkontrolujte vzduchotěsnost.
• Správné nasazení respirátoru je rozhodující pro jeho efektivitu.
• Dejte si ruce před masku a zhluboka vydechněte. Pokud cítíte únik vzduchu upravte
nosní sponu nebo zvyšte těsnost gumových pásků vedoucích kolem uší a tento
postup opakujte dokud nebudete spokojeni.
UPOZORNĚNÍ:
• Tento produkt není odolný proti ohni a nesmí se používat v oblastech s otevřeným
ohněm.
• Nano respirátor nesmí být používán déle než 30hodin.
• Nepoužívejte znovu/opakovaně.
• Nepoužívejte v oblastech s nízkým obsahem kyslíku.
• Dýchací zařízení nedodává kyslík.
• Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí možnost výbuchu.
• Nepoužívejte v prašném prostředí.
• Nepůjčujte váš respirátor jiným osobám
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Vlasy nebo vousy mohou snížit přilnavost respirátoru a tím snížit jeho ochranné
vlastnosti.
Nepoužívejte jako ochranu před plyny, dýmy a těkavými látkami.
Děti mohou respirátor používat pouze pod dohledem rodičů/zákonných zástupců.
Nedoporučuje se pro děti do 2,5let.
Přestaňte okamžitě respirátor nosit pokud se v něm necítíte dobře. Je-li respirátor
poškozen, zlikvidujte jej.

SKLADOVÁNÍ:
Respirátor by měl být skladován v původním obalu na suchém místě, chráněném proti
atmosférickým podmínkám, které zajišťuje optimální teplotu a vlhkost. Nesmí být vystaven
přímému působení UV záření. Skladujte v suchu mimo sluneční světlo při teplotě v rozmezí
-15ºC a + 40ºC.
BALENÍ:
1 KUS / V TRANSPARENTNÍ PLASTOVÉ POŠETCE
50 KUSŮ / V KARTÓNU, VŽDY HYGIENICKÉ BALENÍ PO 1KS
VELIKOST: UNIVERZÁLNÍ

BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ

* Testy hotového produktu, prováděné v souladu s normou EN14683:2009 + AC prokázaly více
než 99% účinnost bakteriální filtrace.
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