
Instrukcja użytkowania półmaski STEALTH P3 RD

Dopuszczenia:
Półmaska ochronna STEALTH posiada dopuszczona do użytkowania i spełnia 
wymagania normy EN140:1998. Filtr przeciwpyłowy HEPAC® P3 RD posiada 
dopuszczenia do użytkowania i spełnia wymagania normy EN143:2000/A1 P3 RD.
UWAGA:  Tylko gdy oba powyżej wymienione produkty używane są łącznie 
półmaska jest dopuszczona do stosowania jako ochrona przeciwko 
zanieczyszczeniom .

Zastosowanie:
Półmaska Elipse z filtrami przeciwpyłowymi HEPAC® (EN143:2000/A1 P3 RD) 
zapewnia ochronę przeciwko szkodliwym i toksycznym cząsteczkom pyłów, dymów i
mgieł. Ochrona zapewniona przez filtr klasy P3 spełnia też wymagania niższych klas
ochrony P2 i P1.
Filtr HEPAC® (EN143:2000/A1 P3 RD) chroni przed szkodliwymi pyłami, dymami i 
mgłami w tym również przeciwko bakteriom i wirusom.
Należy zawsze upewnić się czy wybrany środek ochrony jest odpowiedni do 
zanieczyszczeń występujących w miejscu użytkowania.
Przed użyciem półmaski należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Instrukcję użytkowania należy zachować do dalszego wykorzystania.

Zakładanie półmaski:
Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić półmaskę i upewnić się, że nie 
ma uszkodzeń, filtry przeciwpyłowe są właściwie zamontowane, zawory nie mają 
żadnych uszkodzeń.
Przed założeniem półmaski należy zdjąć okulary (jeśli są noszone). 
Jeżeli zarost sięga poza obrys uszczelnienie półmaski należy zastosować inny rodzaj
ochrony (system z wymuszonym nawiewem przefiltrowanego powietrza).
Rys 1. Chwyć półmaskę jedną ręką, drugą chwyć za górną taśmę nagłowia,  
          przełóż górną taśmę przez głowę umieszczając ją na głowie.
Rys 2. Załóż półmaskę na nos i usta, zapnij dolną taśmę z tyłu głowy na szyi, 
          sprawdź czy zapięcie jest poprawne.
Rys 3. Naciągnij górną taśmę chwytając ją przy osłonie filtrów tak żeby półmaska 
          dobrze przylegała do twarzy.
Rys 4. Naciągnij dolną taśmę tak żeby półmaska szczelnie przylegała do twarzy.

Sprawdź czy półmaska jest właściwie założona i szczelnie przylega do twarzy, nie 
ma nieszczelności między twarzą a półmaską.

Test szczelności (rys 5):
 – próba nadciśnienia: zakryj szczelnie wewnętrzną stroną dłoni zawór wydechowy, 
wykonaj lekki wydech – półmaska powinna lekko się wybrzuszyć, powietrze nie 
powinno wydostawać się z wnętrza półmaski. Jeżeli występuje przeciek powietrza 
należy poprawić położenie półmaski i/lub dopasować naprężenie taśm nagłowia.   

Jeżeli nie można uzyskać pozytywnego rezultatu próby szczelności nie należy 
wchodzić do zanieczyszczonej przestrzeni. Należy skontaktować się z przełożonym.



Konserwacja i czyszczenie:
NIE WOLNO PRAĆ I PRZEDMUCHIWAĆ FILTRÓW P3 RD. 
Przed czyszczeniem wyjmij filtry przeciwpyłowe z półmaski
Część twarzową półmaski należy czyścić regularnie używając miękkiej czystej 
ściereczki zanurzanej w łagodnym roztworze letniej wody i mydła.
Do dokładnego oczyszczenie części twarzowej półmaski należy ją rozłożyć wyjmując
z niej filtry przeciwpyłowe, zdejmując osłonę filtrów z taśmą nagłowia.
UWAGA: zawory wdechowe i wydechowy są integralną częścią półmaski i nie wolna 
ich demontować.
Zanurzyć czyszczoną część w letniej wodzie i myć miękką szczoteczką, w razie 
potrzeby dodać neutralny detergent. Nie używać rozpuszczalników i środków 
zawierających lanolinę i inne oleje.
Półmaskę można zanurzyć na chwilę w środku dezynfekującym.
Wszystkie czyszczone części należy wypłukać pod czystą bieżącą wodą a następnie
wysuszyć na powietrzu w niezanieczyszczonym pomieszczeniu.
Założyć ponownie filtry powietrza HEPAC® i ich osłonę z taśmą nagłowia

Wymiana filtrów:
Filtry przeciwpyłowe należy wymieniać co miesiąc (ze względów higienicznych) lub 
częściej. Filtry należy wymienić gdy opory oddychania zwiększą się – filtr ulegnie 
zatkaniu. Należy wymieniać oba filtry przeciwpyłowe jednocześnie.

Przechowywanie: 
Półmaski należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym z dala od bezpośredniego
oddziaływania promieni słonecznych, źródeł wysokiej temperatury, w suchym i 
czystym pomieszczeniu pozbawionym szkodliwych par i gazów w temperaturze od 
10°C do + 40°C. Czas przechowywania półmasek jest opisany na opakowaniu 
fabrycznym. 

Ostrzeżenia i ograniczenia:
Półmaska STEALTH z filtrem przeciwpyłowym HEPAC® (EN143:2000/A1 P3RD):
NIE dostarcza tlenu, nie używać półmaski w atmosferze zawierającej mniej niż 
19,5% tlenu.
NIE chroni przed niebezpiecznymi i trującymi oparami i gazami.
NIE UŻYWAĆ gdy nie jest znane stężenie zanieczyszczeń.
NIE UŻYWAĆ w środowisku, w którym stężenie zanieczyszczeń stanowi 
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.
NIE UŻYWAĆ w środowisku grożącym wybuchem.
NIE UŻYWAĆ gdy zanieczyszczenia nie są wyczuwalne smakiem lub zapachem.
NIE WOLNO dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji półmaski.
NIE UŻYWAĆ półmaski do celów ucieczkowych.
NIE NALEŻY stosować ochron dróg oddechowych na twarzy z brodą lub innym 
silnym zarostem gdyż może to uniemożliwić szczelne przyleganie półmaski do 
twarzy i w konsekwencji wdychanie szkodliwych substancji przez użytkownika.
PRZED KAŻDORAZOWYM UŻYCIEM należy przeprowadzić test szczelności założonej 
na twarz półmaski.

OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH POWINNY BYĆ DOBIERANE PRZEZ 
KOMPETENTNĄ OSOBĘ ZNAJĄCĄ ZANIECZYSZCZENIA I STOPIEŃ ICH 
KONCENTRACJI W MIEJSCU PRACY.
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