
HERBRUIKBARE MASKERS:  
TIPS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD 

Waarschuwingen en beperkingen 

Zorg er altijd voor dat het complete product:


• geschikt is voor de toepassing;

• correct wordt gedragen;

• wordt gedragen tijdens alle periodes van blootstelling;

• vervangen wordt indien nodig.

• Gebruik dit product niet in natte of ondergedompelde omstandigheden of in een 
zuurstofloze omgeving.

• Gebruik het niet onderling, het masker is niet uitwisselbaar met anderen.

• Bewaar het op een veilige plaats , dit product is geen speelgoed voor baby's.

• Bewaar dit product in een droge, schone, geventileerde omgeving om kreuken/plooien 
te voorkomen en de neusklem niet te beschadigen.

• Volg de toepasselijke wetten en voorschriften voor afvalclassificatie en gooi 
beschadigde of verlopen maskers op een correcte manier weg.

• Vermijd hard trekken en wrijven om schade aan het product of filter en filterwerking te 
voorkomen.

• Controleer voor het eerste gebruik altijd of het product binnen de aangegeven 
houdbaarheidstermijn is (‘use by date’ op de verpakking).

Gebruiksinstructies 
Zorg er voor het dragen voor dat de handen schoon zijn. Alle componenten moeten vóór 
elk gebruik worden geïnspecteerd op schade.


Was uw handen voordat u een masker draagt en rek het uit.


Bedek uw neus en mond en bevestig aan beide oren.


Druk de neusklem aan de bovenkant van het masker strak aan op uw neus om goed te 
laten passen. Verplaats de gesp aan de oorlussen om de lengte van de lussen aan te 
passen voor comfort. Hou tijdens het verwijderen één oorlus vast.


Was uw handen na verwijdering.




Reinigingsmethode 
Om ervoor te zorgen dat het masker lang beschikbaar blijft, moet het worden gewassen 
en gedesinfecteerd. De volgende voorgestelde methoden zijn effectief en nuttig in 
gebruik.


1. 75% Alcohol desinfectie-methode: het buitenoppervlak van het masker kan worden
bespoten met 75% medische alcohol om het virus te verwijderen. 2 minuten later kan
het masker gewassen worden met de hand, net als het wassen van een zakdoek.
Opgelet : het masker niet kan worden gewassen met een wasmachine of andere
mechanische apparatuur, om schade te voorkomen. Na droging behoudt het masker
nog steeds een goede stabiliteit van de filtratie-efficiëntie en kan het opnieuw worden
gebruikt.

2. Desinfectie-methode met heet water: het masker kan worden gedrenkt in heet water
(60-80° C) gedurende 5 minuten om het virus en kleine vuiligheden te verwijderen. Na
het drogen blijft het filterrendement nog steeds hoog en kan het masker opnieuw
worden gebruikt.

3. Pasteurisatie desinfectie-methode: Het masker kan gedurende 10 minuten
ondergedompeld worden in een desinfecterende oplossing (verdund 1: 250). Later kan
het met zuiver water gewassen worden tot het geurloos is, en na droging weer
gebruikt worden (zonder desinfectie-residu).

Samgevat blijft het filterrendement van het micro-poreuze filtermembraan zelfs na 
continue desinfectie nog steeds van hoge kwaliteit. Het is belangrijk is dat schone en 
comfortabele maskers uw veiligheid continu kunnen beschermen.


Onderhoudsadvies 
Verstuif het masker aan beide kanten met 75% medische alcohol en laat drogen. 

Voor uw gezondheid raden we aan het masker niet meer dan 20 keer opnieuw te 
gebruiken.
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