
 

 

 

 

KIRURGISKT MUNSKYDD Typ IIR (SE) 
 

REF: SM-202 
 
Uppfyller kraven för: EN14683:2019 standardenligt europeiska 

förordningen EU2017/745, 93/42/EEC  

 
Funktioner: 
• Filtreringseffektivitet mot bakterier minst 98%.  

• Material i 3-lagers polypropylen och smält tyg  med justerbart 

metallband  

• Stänkskyddat (R) 

• Ej steril  

• Latexfri  

• Engångsbruk  

• CE-märkt Klass I enligt MDD. 

• Färg blå 

 
 

Produktförpackning: 50 st  

 
Storlek: 175mmx90mm ±5 

 Öronslinga 165 ± 5 mm 
 

Material: non-woven fabric polypropylene, melt-blown polypropylene, Polyamide + polyurethane  

Lagring:  2 år från tillverkningsdatum 

 

 
Teknisk information TYP IIR 

Filtreringseffektivitet mot 
bakterier (BFE), 

≥98 % 

Vätskemotstånd (kPa)  ≥16,0 ( 120mmHg) 

DELTA P (Pa/cm2) <49 

 

Bruksanvisning: 

1. Tvätta händerna noggrant innan du tar på dig munskyddet. 

Tryck masken mot ansiktet med metallbandet övernäsryggen. Tryck till metallbandet över näsryggen för att förhindra att 
luft kommer in mellan munskyddet och näsan. 

2. Trä gummisnoddarna runt öronen 

3. Täck mun och näsa med masken och se till att masken är ordentligt tätad kring ansiktet. Rör inte munskyddet medan 
du använder 

EFTER ANDVÄNDNING 

1. Håll endast i gummisnoddarna när du tar av munskyddet. 

2.Släng masken i soporna. 

3. Tvätta händerna. 

 

OBS: 

Undvik att lämna skägget mellan masken och ansiktet, annars kan masken inte vara tillräckligt hård i ansiktet. 

Denna mask eliminerar inte helt risken för alla sjukdomar och infektioner. Masken måste förseglas ordentligt för att vara 
effektiv. Avlägsna skyddet om det är svårt att andas eller om munskyddet blir fuktigt eller tappar passformen. Endast för 
vuxna. Munskydden ska förvaras tort och under rena förhållanden I en temperatur mellan 10 °C-35 °C med en 
luftfuktighet mellan 45% -65%. Tvätta inte masken i vatten. Efter användning släng masken till soporna.  

Producenten kan inte hållas ansvarig för felaktig användning av munskydd. 

 
 

Tillverkare: Changzhou shuangma medical devices Co., Ltd San He Kou Development Zone, Zhenglu Tianning 

Changzhou, Jiangsu, China 213115  
Tel:0086 519-88676588/88671588 www.shuangma-china.com 

EU representativ: CMC Medical Devices Drugs S.L, C/Horacio Lengo N 18 CP 29006, Malaga 

Spain,Tel:+34951214054,  info@cmcmedicaldevices.com 

Tillverkningsland: Kina 

 



 


