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Maseczka 3-warstwowa z kapturem
 

Cena: 1,90 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Opis produktu
 

Trójwarstwowa maseczka medyczna z drucikiem umożliwiającym dopasowanie do kształtu twarzy i z kapturem osłaniającym głowę.

Maseczka posiada jedną gumkę, zakładaną za głowę, dzięki czemu nie wcina się ona za uszami.

Kaptur pozwala w skuteczny sposób schować włosy, maseczka jest dzięki temu odpowiednia do stosowania np. w przemyśle
gastronomicznym lub w innych miejscach gdzie konieczne jest upinanie włosów i noszenie nakryć głowy zmniejszających ryzyko ich
wypadania.

Maska ogranicza dotykanie twarzy i zmniejsza przedostawanie się wydzielin (ślina, katar kaszel) na zewnątrz, wpływając na
ograniczenie przenoszenia drobnoustrojów drogą kropelkową.

Typ II EN 14683

 

Zakładanie:

1. Nałożyć kaptur na głowę

2. Przyłożyć maseczkę do twarzy i założyć gumkę za głowę

3. Dopasować klips do nosa i naciągnąć maseczkę na szczękę 

4. Upewnić się że maseczka zakrywa szczękę i nos

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Kolor: biały
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