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Käyttöohjeet

Kasvonsuoja korvalenkeillä
A. T
 yönnä sormesi korvalenkkien läpi. Nenävahvike tulee ylöspäin. Aseta kasvonsuoja nenän ja
suun päälle.
B. A
 seta korvalenkit korvien ympärille. Vedä kasvonsuojaa ylhäältä ja alhaalta avataksesi sen
kokonaan. Näin peität kasvot maksimaalisesti ja minimoit kerrokset, joiden läpi hengität.
C. Muotoile nenävahvike nenän muotoiseksi.
D. K
 orvat ja hiukset on peitettävä sopivalla päähineellä hiusten ja muiden hiukkasten leviämisen
estämiseksi. Jos on olemassa riski altistua kontaminoituneille nesteille, varmista, että valitset
4-kerroksisen roiskeenkestävän kasvonsuojan visiirillä tai käytät 4-kerroksisen kasvonsuojan
lisäksi myös suojalaseja tai visiiriä. Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä
leikkausten välissä.
E. Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.
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Käyttöohjeet:

Kasvonsuoja solmittavilla nauhoilla
A. M
 uotoile nenävahvike. Aseta kasvonsuoja kasvoillesi siten, että se peittää sekä nenän että suun.
B. Aseta ylemmät solmittavat nauhat pään päälle ja solmi ne tiukasti, jotta ilmaa ei pääsisi vuotamaan.
C. Aseta alemmat solmittavat nauhat niskan taakse ja solmi myös ne tiukasti.
D. Avaa kasvonsuoja aina kokonaan, jolloin läpi hengitettävien kerrosten määrä vähenee.
E. Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä aina leikkausten välissä.
F. Korvat ja hiukset on peitettävä sopivalla päähineellä hiusten ja muiden hiukkasten leviämisen
estämiseksi. Jos on olemassa riski altistua kontaminoituneille nesteille, varmista, että valitset
4-kerroksisen roiskeenkestävän kasvonsuojan visiirillä tai käytät 4-kerroksisen kasvonsuojan lisäksi
myös suojalaseja tai visiiriä.
G. Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.
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Käyttöohjeet

Kasvonsuoja visiirillä
Jos on olemassa riski altistua kontaminoituneille nesteille, varmista, että valitset 4-kerroksisen roiskeenkestävän
kasvonsuojan visiirillä tai käytät 4-kerroksisen kasvonsuojan lisäksi myös suojalaseja tai visiiriä.
A. Ennen kuin otat kasvonsuojan käyttöön, taivuta visiirin sivut valmiin taitteen kohdalta taaksepäin. Taitellut
sivut suojaavat sivuilta tulevia roiskeita vastaan, jotka muuten voivat roiskua silmiin.
B. Muotoile nenävahvike.
C. Avaa kasvonsuoja kokonaan.
D. Aseta kasvonsuoja kasvoillesi siten, että se peittää sekä nenän että suun.
E. Aseta ylemmät solmittavat nauhat pään päälle ja solmi ne tiukasti, jotta ilmaa ei pääsisi vuotamaan.
F. A
 seta alemmat solmittavat nauhat niskan taakse ja solmi myös ne tiukasti.
G. A
 vaa kasvonsuoja aina kokonaan, jolloin läpi hengitettävien kerrosten määrä vähenee.
H. V
 aihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä aina leikkausten välissä.
I. H
 ävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.
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