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Návod k použití respirátorů FFP2 NR zn GEN YUAN TANG, typ: FQ66  
1. Před vybalením respirátoru z obalu si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou (můžete si je vydezinfikovat). 
2. Vybalte masku ze sáčku a umístěte si na obličej tak, aby dostatečně doléhala k Vaší tváři. Zajistěte, aby 
překrývala nos i bradu (nesterilní výrobek). 
3. Gumičky natáhněte za uši tak, aby respirátor stále 
dostatečně přiléhal k Vaší tváři. Případně si gumičky upravte.  
4. Respirátor sundávejte opatrně a pouze za gumičky. 
5. Použitý respirátor vložte do sáčku a vyhoďte ho.  
6. Po sundání respirátoru si umyjte ruce mýdlem a vodou 
(můžete si ruce vydezinfikovat). 
 
Respirátor FFP2 NR typ FQ66 je 5 vrstvý respirátor s těmito vrstvami: 

• Netkaná textilie pro filtraci prachu 

• Dvojitý elektrostatický filtrační meltblow 

• Antialergický vatelín 

• K pokožce šetrná hxpoalergenní netkaná textilie 
 
Respirátor je určen pro jednorázové použití. Vnitřní lícnicová vrstva je hypoalergenní a příjemná při nošení. Vnější 
lícnicová vrstva z netkané textilie zajišťuje účinnou filtraci prachových částic. Vnitřní dvě elektrostatické filtrační 
meltblow vrstvy zajišťují filtraci ≥ 95% jako účinná ochrana před viry, bakteriemi, prachem a kapénkami. 
 
Respirátor má univerzální velikost, je vybaven vlisovaným tvarovatelným drátkem s tvarovou pamětí pro utěsnění 
respirátoru kolem nosu a upínacími gumičkami na fixaci za uši nebo na temeni hlavy (při použití plastové spony 
pro volitelnou fixaci). 
 
Účel použití: Respirátor GEN YUAN TANG, typ FQ66 slouží k ochraně dýchacích orgánů uživatele proti pevným 
a kapalným aerosolům. Výrobek splňuje požadavky pro zařazení do třídy FFP2 Určeným účelem je zakrytí úst a 
nosu uživatele, aby se minimalizoval přímý přenos infekčních částic mezi uživatelem a osobami v jeho okolí 
(včetně pacientů). Respirátor dále slouží i k ochraně uživatele filtrací vdechovaného vzduchu s celkovou účinností 
převyšující 95%. 
 
Bezpečnostní upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda není respirátor poškozený, Používejte pouze 
v dostatečně větraných prostorech. Uživatel (v rámci OOP zaměstnanec) musí být před použitím tohoto 
ochranného prostředku proškolen zaměstnavatelem o správném používání v souladu s platnými bezpečnostním i 
normami a standardy ochrany zdraví. Při nasazování respirátoru na obličej postupujte dle návodu. Respirátor je 
určen k jednorázovému použití. Maximální účinnost respirátoru je 8 hodin od otevření originálního obalu. Doba 
použitelnosti se může zkracovat vlivem okolního prostředí, namáhavosti prostředku a mechanickými vlivy. 
 
Nepoužívejte respirátor v kontaminované oblasti za těchto okolností:  

1. Atmosféra obsahuje méně než 19,5% kyslíku 
2. K ochranně proti plynům nebo párám znečišťující látky nebo jejich koncentrace jsou-li neznámé nebo 

bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví 
3. Koncentrace znečišťujících látek překračují maximální koncentrace použití dle platných OSHA standardů 

nebo omezení dle platných vládních předpisů 
4. Použití ve výbušném prostředí 

Nepoužívejte respirátor s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé těsnosti. 
 
Kontrola těsnosti:  

1. Pro vyzkoušení správného těsnění respirátoru, položte obě ruce na respirátor a ostře vydechněte. 
2. Sejměte respirátor okamžitě v případě problematického dýchání, nebo při jeho poškození či 

zdeformování! 
3. Nepoužívejte respirátor v případě, že nemůžete dosáhnout řádného utěsnění 
4. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem pro bezpečné používání respirátoru 

 



 

CB Medical s.r.o.                                                                                                   Tel.: (+420) 725 111 278 
U Bechyňské dráhy 790/3                              IČ: 10812199                                        Email: obchod@cbmedical.cz 
390 02, Tábor                                               DIČ: CZ10812199   
 
Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30995                      
  

 
 
Dokumentace: https://eshop.cbmedical.cz/respirator-ffp2-nr-bily/ (sekce detailní popis produktu – dokumenty) 
Skladování: skladujte při teplotách -5˚C až +50˚C a v suchém prostředí 
Expirace: Za dodržení skladovacích podmínek 3 roky od data výroby. Informace je vždy uvedena na obalu 
(bal./6ks). Pro kusový prodej je datum výroby 20/12/2020 a expirace 20/12/2023. 
Splňující normy: EU 2016/425, EN 149:2001 + A1:2009 
EU prohlášení o shodě: CE2163 číslo: 2163-PPE-950 
Oznámené subjekty, které jsou zapojeny do posuzování shody OOP: 
UNIVERSAL CERTIFICATION (NB 2163), Necip Fazil Bulvan Keyap Sitesi E2 Blok No.: 44/84, Yukan Dudullu 
Ümraniye – Istanbul – Turecko, tel.: +90 216 455 80 80 
UNIVERSAL UYGUNLUK DEGERLENDÍRME HÍZMETLERÍ VE TIC. A.S., Tatlisu Mahallesi Arif Ay Sokak No.: 
16, Ümraniye Istanbul – Turecko, tel.: +90 532 755 90 01, +90 216 455 80 80, infoniversalcert.com, 
www.universalcert.com 
Dovozce do EU: AMA ESTINTORI SRL, Via del Biancospino 1, 50013 Campi Bisenzio, Itálie 
Distributor EU: LUND18Electro, Martinstr. 10b, 73728 Esslingen, Německo 
Distributor ČR: CB Medical, s.r.o., U Bechyňské dráhy 790/3, 390 02 Tábor, Česká republika,      
                         obchod@cbmedical.cz 
Výrobce: Zhejiang Gen Yuan Tang Medical Technology Co., Ltd., No. 1278-1308 Wanxiang Road, Wanguan   
               Town, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang, Čína. 
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