
Półmaski filtrujące jednorazowego użytku są skuteczne tylko wtedy, gdy ich krawędzie dobrze przylegają do twarzy.  
W przeciwnym razie ochrona jest nieskuteczna, a zanieczyszczone powietrze przedostaje się przez wszystkie szczeliny.

Instrukcji dopasowania należy przestrzegać za każdym razem, kiedy użytkownik zakłada półmaskę filtrującą  
3M™ Aura™ serii 9300+ Gen3.
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Twarz użytkownika musi być gładko ogolona. Półmasek nie 
powinny zakładać osoby z brodą lub innym zarostem na 
twarzy, ponieważ zarost uniemożliwia odpowiednie przyleganie 
półmaski do skóry.

Kontrola dopasowania przed użyciem
1.  Zakryć przód półmaski obiema rękami uważając, aby 

jej nie przesunąć. 

2a.  Półmaska BEZ ZAWORU – wykonać mocny 
WYDECH.

2b.  Półmaska Z ZAWOREM – wykonać mocny WDECH.

3. Jeśli dochodzi do przecieków powietrza wokół nosa, 
aby je wyeliminować, należy jeszcze raz dopasować 
blaszkę nosową. Ponownie sprawdzić dopasowanie 
półmaski.

4. Jeżeli dochodzi do przecieków powietrza na 
krawędziach półmaski, aby je wyeliminować, należy 
zmienić ustawienie taśm wzdłuż głowy. Ponownie 
sprawdzić dopasowanie półmaski. 

Jeśli NIE MOŻNA odpowiednio dopasować półmaski,  
NIE WOLNO WCHODZIĆ do obszaru niebezpiecznego. 
Skonsultuj się z przełożonym.

1. Oddzielić górny i dolny panel za pomocą patek, ułożyć 
półmaskę wewnętrzną stroną do góry.
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5. Drugą ręką przeciągnąć obie taśmy przez głowę.

6. Umieścić górną taśmę na górnej części głowy, a dolną taśmę 
poniżej uszu. Taśmy nie mogą być skręcone. Dopasować 
górne i dolne panele za pomocą patek, aby półmaska była 
ułożona wygodnie. Sprawdzić, czy panele nie są złożone. 
Patki powinny być ułożone na płasko.

7. Oburącz dokładnie dopasować blaszkę nosową do kształtu 
nosa. Próby dopasowania blaszki nosowej jedną ręką mogą 
skutkować mniejszą szczelnością półmaski.

8. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić szczelność 
przylegania półmaski do twarzy.
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2. Pociągnąć za patki na panelu podbródka i nosa, aż blaszka 
nosowa wygnie się, a półmaska przyjmie kształt miseczki. 
Sprawdzić, czy oba panele są całkowicie rozłożone.

3. Chwytając za patki, przytrzymać półmaskę otwartą stroną  
w kierunku twarzy i przyłożyć do twarzy.
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4a. Półmaska Z ZAWOREM: Jedną ręką przytrzymać boki 
zaworu, aby prawidłowo umieścić półmaskę na twarzy.

4b. Półmaska BEZ ZAWORU: Umieścić półmaskę w dłoni 
otwartą stroną w kierunku twarzy.
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Dolną taśmę należy umieścić 
poniżej uszu. Taśma nie 
powinna być skręcona.

Panele muszą być 
całkowicie rozłożone,  
a patki ułożone na płasko.

Półmaskę należy 
prawidłowo umieścić na 
twarzy, przytrzymując 
za zawór i/lub poprzez 
regulację górnego i dolnego 
panelu, korzystając z patek.

Górną taśmę należy 
umieścić na górnej części 
głowy. Taśma nie powinna 
być skręcona.

Blaszkę nosową należy 
uformować wokół nosa  
i sprawdzić, czy szczelnie 
przylega do skóry.

Poprawne dopasowanie jednorazowej półmaski filtrującej 


