
Jednorázové respirátory jsou účinné jen tehdy, když je okraj respirátoru na obličeji dobře utěsněn. V okamžiku 
narušení tohoto utěsnění je narušena také ochrana, protože kontaminovaný vzduch může procházet přes netěsnosti.

Při každém používání částicového respirátoru 3M™ Aura™ řady 9300+Gen3 je nutné při nasazování dodržovat 
tyto pokyny.
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Tvář musí být hladce oholena. Respirátory nesmí být používány 
se strništěm, vousy či jiným porostem tváře v oblasti obličejové 
masky, to by totiž bránilo dobrému utěsnění respirátoru na 
obličeji.

Postup kontroly nasazení
1. Zakryjte přední část respirátoru oběma rukama a dávejte 

přitom pozor, aby tím nedošlo k narušení jeho utěsnění.

2a) Respirátor BEZ VENTILKU – zprudka VYDECHNĚTE

2b) Respirátor S VENTILKEM – zprudka se NADECHNĚTE.

3. Pokud vzduch uniká okolo nosu, upravte nosní svorku, 
aby k úniku nedocházelo. Zopakujte kontrolu nasazení.

4.  Pokud vzduch uniká u okrajů respirátoru, upravte 
pásky směrem dozadu po stranách hlavy a zamezte tak 
netěsnosti. Zopakujte kontrolu správného nasazení. 

Pokud se vám správné nasazení NEPODAŘÍ, do nebezpečné 
oblasti NEVSTUPUJTE. Obraťte se na nadřízeného.

1. Rubovou stranou nahoru a pomocí úchytů oddělte horní 
a spodní panel.
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5. Druhou rukou postupně vezměte obě  pásky a přetáhnete je 
přes hlavu.

6. Umístěte horní pásku na temeno a spodní pásku pod uši. 
Pásky nesmí být překroucené. Upravte pomocí úchytů horní 
a  spodní panel tak, aby  bylo uchycení pohodlné. Zkontrolujte, 
zda nejsou panely složené a že jsou úchyty zcela rozložené.

7. Oběma rukama vytvarujte nosní svorku dle tvaru nosu tak, aby 
byla zajištěna dobrá přilnavost a utěsnění. Zmáčknutí nosní 
svorky jen jednou rukou muže mít za následek menší účinnost 
respirátoru.

8. Před vstupem na pracoviště je třeba ověřit utěsnění 
respirátoru na obličeji.
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2. Zatáhnete za úchyty bradového a nosního panelu tak, aby 
se svorka nosu ohnula a respirátor tak měl tvar žlábku. 
Zkontrolujte, zda jsou oba panely zcela rozvinuté.

3. Držte respirátor pevně za úchyty a přitom ho mějte otočený 
otevřenou stranou k obličeji.  
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4a) Respirátor S VENTILKEM – jednou rukou podržte boky 
ventilku tak, aby respirátor držel na obličeji. 

4b) Respirátor BEZ VENTILKU – držte respirátor ve tvaru žlábku 
otevřenou stranou směrem k obličeji.
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Spodní pásku umístěte 
pod uši. Páska nesmí být 
překroucená

Ujistěte se, že jsou oba 
panely plně rozložené 
a úchyty rovné.

Respirátor správně umístěte 
na obličej pomocí úchopu 
za ventilek nebo nastavením 
horního a spodního panelu 
a za pomoci úchytů.

Horní pásku umístěte na 
temeno. Páska nesmí být 
překroucená

Nosní svorku vytvarujte 
podle tvaru nosu a tváří, 
abyste zajistili řádné 
utěsnění

Důležitost správného nasazení respirátoru


