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Munnbind med øreelastikker, Type IIR, Zhende, varenr. 1999902596 

Beskrivelse: 
Ansiktsmaske med myke og sterke øreelastikker og neseklips som sørger for god passform og gjør den behagelig å ha på. 
Masken har lav respirasjonsmotstand og høy bakteriefiltrering. Ansiktsmasken har ultralydsømmer og er steril. Materiale: 
PP, spandex og aluminium.

Anvendelse:

Munnbindet anbefales for bruk av helsepersonell i operasjonsrom eller i miljøer med lignende hygienekrav for å redusere 
krysskontaminering. Pasienten og miljøet er beskyttet mot infeksjon og brukeren mot sprut og spray med et trykk på 120 
mmHg. Form neseklemmen og ta masken på ansiktet, og sørg for å dekke til nese og munn. Fest ørestrikkene bak ørene. 
Munnbindet påføres med den fargede siden ut og skal ligge tett mot ansiktet. Pass på å brette munnbindet helt ut. 
Øreelastikkene gjør det enkelt å ha på og ta av.

Egnet for langvarig bruk; men hvis masken er forurenset / uren, bør den skiftes. Videre bør nasjonale retningslinjer for 
helsevesenet følges.

CE 

CE-merket i henhold til EU-forskriften for medisinsk utstyr (MDR) 2017/745 vedlegg VIII, klasse 1. 
Type IIR godkjent i henhold til EN 14683: 2019.

Test og krav til medisinske ansiktsmasker

EN 14683:2019 

Test Type 1a Type II Type IIR 

Bakteriell filtreringseffektivitet (BFE), (%) ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98 

Respirasjonsmotstand (Pa/cm2) < 29,4 < 29,4 < 60 

Væskegjennomtrengning (kPa) Kreves ikke Kreves ikke ≥ 16,0 

Mikrobiell renhet (CFU / g) ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 

a. Medisinske munnbind av type I skal bare brukes på pasienter og andre personer for å 
redusere risikoen for å spre infeksjoner i tilfelle en epidemi eller pandemi. Type I-masker er ikke 
ment å brukes av helsepersonell eller sykehuspersonale i et operasjonsrom eller et annet 
medisinsk område med lignende krav.
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Forpakning: 
Innerpakke: Dispenserboks Transportkartong: Kartong 

Oppbevaringsinstruksjoner, holdbarhet og avhending av emballasje
Oppbevaringsinstruksjoner: Oppbevares tørt, ved romtemperatur og ikke i direkte sollys. 
Holdbarhet - uåpnet: 3 år
Avhending av emballasje: Kan brukes på nytt eller brennesVarenr

Varenr. Produkt Str. Kvalitet Stk. pr. pk/kll

1999902596 
Munnbind med 
øreelastikker, Type IIR 17x18 cm 3-lags 50/2000 

Brukerveiledning: 
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Alternativ 

For å beskytte brukeren mot sprut anbefaler vi Type II Munnbind.
Se alternativene nedenfor: 

Varenr. Produkt 

1000010123 Munnbind med øreelastikker, Type IIR 

  ANSC / 20200723 




