
 

 
 

 
 

Zaščitne maske Prima protect 
 

Navodila in opozorila ob uporabi  
 
 

• Preden se maske sploh dotaknemo, si moramo najprej roke razkužiti ali si jih umiti z milom in toplo 
vodo, med nošenjem pa se poskušamo maske čim manj dotikati z rokami. 

• Navodila za namestitev: 
 

1. Umijemo ali razkužimo roke. 
2. Masko razpremo tako, da je zaprti del z ojačitvijo nosnega dela na vrhu. 
3. S pomočjo elastik, ki jih zataknemo za ušesa, jo postavimo na obraz tako, da pokrijemo nos, 

brado in usta. 
4. Z nosno ojačitvijo zatesnimo področje na zgornjem delu maske okoli nosu in po ličnicah. 
5. Spodnji del maske potegnemo čez brado in poskrbimo, da je udobno nameščena. 

 

• Ko je maska pravilno nameščena, se je ne dotikajte več z rokami! 

• Med širjenjem okužbe je treba nenehno nositi masko na mestih, kjer je veliko ljudi. 

• Ko se dotaknete maske na obrazu, si umijte roke z antibakterijskim milom in/ali razkužilom. 

• Umikanje maske na brado ali vrat med nošenjem je absolutno odsvetovano. 

• Če na masko pride kri, sluz ali kaj drugega, jo morate nemudoma zavreči in uporabiti novo. 

• Uporabljeno masko je treba odstraniti samo tako, da jo primete za elastiko za ušesi in odstranite. 
 
Pozor! 
 
Maska NI primerna za uporabo v zdravstvu. 
  
Maska NI PRIMERNA za zdravstveno uporabo, namenjena je izključno zaščiti splošne populacije (industrija, 
trgovina, osebna raba….), kar pomeni torej, da so primerne za uporabo povsod tam, kjer v normalnih pogojih 
dela (izven epidemije virusa Covid-19) ne bi bile.  
 



 

Masko lahko uporabite večkrat tako, da jo pred vsako naslednjo uporabo položite v pečico, segreto na 70°C za 
30 minut in jo tako razkužite. 
 
Ustreznost za splošno uporabo je potrdila Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Lj. 
 
Izogibajte se vlagi, shranjujte na suhem, stran od odprtega ognja in direktne svetlobe, v okolju brez vonjav. 
 
Material ne povzroča draženja kože in je odobren za uporabo v higienskih produktih in kozmetiki. Odobrena je 
uporaba v direktnem kontaktu s prehrano po FDA, EU pravilih in BfR priporočilih. 
 
Izdelek je delno biorazgradljiv. 
 
Ni znanih toksikoloških učinkov pomembnih za transport, shranjevanje in normalno uporabo. Material ni 
topen v vodi. 
 
Za transport ni posebnih navodil, saj izdelek ni klasificiran kot nevaren.  
 
Maske se ne sme odvreči med papirne odpadke, ker niso papir, ki bi se lahko recikliral. Odvrže se jih v mešane  
odpadke! 
Prav tako se je ne sme odvreči v straniščno školjko! 
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