
Textilní jednorázová rouška 
Návod k použití 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Tato jednorázová rouška o rozměrech 17,5 x 9,5 cm je určena pro pohodlné nošení a zvýšení ochrany dýchacích 
cest uživatele. Vnější vrstvy jsou z netkané textilie z polypropylenu, vnitřní vrstva z melt-blown netkané textilie. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před vlastním použitím roušky si prosím důkladně pročtěte následující pokyny a návod si  
ponechejte na vhodném místě. 

1. Před použitím zkontrolujte kompletnost balení a jeho nepoškození, které by mohlo narušit hygienickou 
nezávadnost. 

2. Tato rouška není určena k opakovanému používání, protože by mohlo dojít ke křížové kontaminaci.  
3. Rouška určena k nošení v prostředí přímo ohrožující na životě či zdraví. 
4. Roušku nijak neupravujte a přesně dodržujte pokyny užívání v tomto návodu. 
5. Tato rouška není určena pro malé děti. 
6. Tato rouška není certifikována jako ochranný prostředek proti vzduchem šířícím se bakteriálním a virovým 

onemocněním, ale může při správném nošení přispět ke snížení rizika přenosu nákazy na ostatní. 

NASAZENÍ A SUNDÁNÍ ROUŠKY 
 

 
A) Nasazení 

1. Při manipulaci s rouškou pečlivě dodržujte základní hygienu a důkladně si umyjte ruce teplou vodou a 
mýdlem jak před jejím nasazením, tak také před a po jejím sundání. 

2. U správně nasazené roušky směřuje kovový pásek vzhůru. 
3. Uchopte gumičky do každé ruky, nasaďte za uši a upravte si roušku tak, aby vám dobře a pohodlně seděla. 

Správně nasazená rouška kryje ústa, nos i bradu. 
4. Ujistěte se, že je rouška plně rozevřena, mezi ní a tváří nemáte zachyceny vlasy, vousy, šperky nebo části 

oblečení. 
5. Oběma rukama se špičkami prstů dotkněte horní části kovového pásku na nose. Prsty sjeďte po obou 

stranách ke koncům pásku, čímž zajistíte, že bude kopírovat tvar nosu a tváře pro pohodlné a správné 
nošení.  

 
B) Sundání 

Aniž byste se dotkli samotné roušky, uchopte obě gumičky a pomocí nich roušku sundejte z tváře. Při její 

likvidaci se řiďte místními vyhláškami nebo směrnicemi na pracovišti. Snažte se snížit případné riziko šíření 

nákazy. 

SKLADOVÁNÍ 

Před použitím skladujte roušku v originálním uzavřeném sáčku na bezprašném místě bez přímého slunečního 

svitu, mimo kontaminované prostředí. Vyvarujte se skladování za extrémních teplot, vlhkosti vzduchu či za 

přítomnosti agresivních chemikálií a jejich par.  

ZÁRUKA 

Záruka 2 roky se vztahuje pouze na produkt, který byl až do doby zjištění závady uchován v originálním 

neporušeném sáčku. 

DOVOZCE 
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