
La Mascherina  
EN 14683 Typ I 

Przezroczysta - 100% PET Recykling – Nie zaparowuje okularów - Wielokrotnego użytku - Zmywalna 

KORZYSTANIE Z MASECZKI                                                                                                     --  Produkt opatentowany -- 

Podstawową funkcją maseczki jest ochrona osoby, która ją zakłada. „La 
Mascherina” jest skonstruowana w taki sposób, aby tworzyć fizyczną barierę 
przed nosem i ustami, przenosząc do tyłu punkt poboru powietrza, którym 
oddychamy. Chociaż nie jest to wyrób medyczny został, z pozytywnym 
wynikiem, poddany testom biokompatybilności wymaganym dla tego typu 
produktów w ramach zharmonizowanych norm EN ISO 10993-10 i EN ISO 
10993-5, mających na celu w szczególności sprawdzenie możliwości 
wywoływania podrażnień i uczuleń, aby upewnić się, że nie zaszkodzi osobie, 
która ją będzie nosić. Kolejną zaletą „La Mascherina” jest jej przezroczystość, 
która pozwala osobom głuchoniemym na możliwość czytania z ruchu warg, a 
co  ważniejsze pozwala na rozpoznanie twarzy osoby, która ją nosi. Oprócz tego daje możliwość noszenia okularów,  nie zaparowując 
ich, w odróżnieniu od tradycyjnych maseczek. Przed założeniem maski należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub płynem 
dezynfekującym, aby jej nie zanieczyścić. 

INSTRUKCJE OBSŁUGI 

Elementami wyposażenia są: gumka o długości 60 cm i 2 szt. stoperów plastikowych do gumki.   
Maseczka posiada po trzy otwory krzyżowe usytuowane po zewnętrznych stronach maseczki, 
które przeznaczone są do zamontowania gumki.  
Istnieje możliwość dwóch sposobów zamontowania gumki w maseczce: pierwszy, w który gumka, 
z zachowaniem całej swojej długości, zostanie przeciągnięta przez dwa otwory krzyżowe, po 
jednym na każdej ze stron i zablokowana stoperami na obu jej końcach po dopasowaniu maseczki 
do twarzy; oraz drugi, w który gumka zostanie przecięta na dwie równe części i tak powstałe dwie 
gumki zostaną zamontowane po obu stronach maseczki, w dwóch wybranych otworach 
krzyżowych, znajdujących się po danej stronie maseczki. Przy użyciu drugiego sposobu montażu  
gumki, jeden z dwóch końców powstałych gumek należy przywiązać po każdej ze stron na stałe do 
maseczki, a drugi jej koniec po dopasowaniu do twarzy zablokować stoperami. Dla ułatwienia 
wprowadzenia lub przeciągnięcia gumki w krzyżowym otworze maseczki użyj pilniczka do 
paznokci albo pęsety. Po zakończeniu operacji umyj maseczkę w gorącej wodzie, o maksymalnej 
temperaturze 60°C, przy użyciu mydła lub płynu dezynfekującego, a następnie osuszyć 
bawełnianą ściereczką, tak jak w przypadku normalnych okularów, po czym maseczka nadaje się 
do użycia. 
 
OSTRZEŻENIA 

Maseczka jest wyprodukowana z materiału PET 
używanego w branży spożywczej.  Osoby cierpiące na 
problemy dermatologiczne, podrażnienia skóry lub inne 
alergie skórne, powinny skonsultować z lekarzem 
możliwość używania maseczki. Maseczka nadaje się do 
wielorazowego użytku, przy czym należy pamiętać o jej 
częstym myciu w sposób i przy użyciu środków wyżej wymienionych. Nie jest 
przeznaczona do użytku medycznego ani jako ŚOI i nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 roku 
życia. Nie gwarantuje w żaden sposób ochrony dróg oddechowych noszącego, nie nadaje 
się w sytuacji, kiedy zalecane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej (do użytku 

medycznego), ale może być stosowana do zakrycia nosa i ust w celach higienicznych. Nieużywaną maskę można złożyć prostopadle 
do kształtu nosa i przechowywać w kieszeni spodni lub kurtki. Po zakończeniu okresu użytkowania maseczka powinna zostać 
umyta i przekazana do odpowiedniego zbiornika na odpady zgodnie z recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych.  

CERTYFIKATY I TESTY                          W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź witrynę internetową www.cm3group.eu  

ISO 10993-5:2009 „Testy cytotoksyczności in vitro”- ISO 10993-12:2012„Przygotowanie próbki i materiały odniesienia” nr.4779-20en 
UNI EN ISO 10993 10: 2013 „Test podrażnienia i uczulenia skóry” nr 20/3988 

 



La Mascherina 

EN 14683 Type I 

Transparent - Recyclable - Anti-fogging for glasses - Reusable – Washable 
USE OF THE MASK                                                                                                                      --  Patented product  -- 

The traditional function of a mask is to give protection to the wearer. "La 
Mascherina" creates a physical barrier in front of the nose and mouth, 
moving the point of withdrawal of the air breathed from the environment to 
the rear. Despite being not a medical device, it has been subjected with a 
favorable outcome to the biocompatibility tests required for this type of 
products by the harmonized standards EN ISO 10993-10 and EN ISO 10993-5, 
aimed in particular at verifying the potential to induce irritation and 
sensitization to ensure that they do not harm the wearer. Further 
characteristics of the "Mask" are: its transparency that allows the deaf mute 
an easy labial reading and above all an important facial recognition for social 
life, the pleasant possibility to wear eyeglasses without fogging them, produced by common masks, as well as the feeling of a 
greater flow of clean air inside. Before wearing the mask it is a rule to wash your hands with soap and water or with an alcoholic 
solution in order not to contaminate it. 

OPERATING MANUALS 

The mask is equipped with an elastic band of the length of 60cm and 2 cord tensioners for the 
elastic band. To put on the mask, as a first step, take the elastic band; it is possible, optionally, to 
wear the mask in two ways; the mask is equipped with n. 3 cross-shaped flaps on both sides, so if 
you want to wear it with the elastic around the neck, the elastic band will be used in all its original 
length, passing the two flaps, one in the right hole and the other one in the left hole, one line; if, 
on the other hand, you want to wear it by passing the elastics around your ears, the elastic band 
will have to be cut in two exact halves using n. 2 flaps on the right and the second on the left. To 
facilitate the entry of the elastic band into the star-shaped cavities of the flaps, use a simple 
underwire (bobby pin or eyebrow tweezers); after inserting the elastic band in the two or four 
flaps, insert the elastic band in the elastic cord tensioner by pressing the piston inwards and 
passing the elastic through the through cavity that is created, always with the aid of an 
underwire; once the operation is completed, proceed by knotting the two ends of the elastic 
band to block any elastic leakage from the cord tensioner or holes. Once the operation is 
completed, wash the mask with max 60 ° hot water with neutral detergent, dry with a clean linen 
cloth as you proceed with normal glasses and the mask is ready to use. 

WARNINGS 

 The mask is produced with PET material for food use; for 
those suffering from dermatological problems, skin 
irritations or other skin allergies, consult a doctor to 
ascertain any incompatibilities. The multipurpose mask 
can be used over time, after washing it daily with the 
same initial methods. It is not for medical use or as PPE 
and it is not suitable for children under the age of 6. It does not guarantee in any way the 
protection of the respiratory tract of the wearer, they cannot be used when the use of 
personal protective equipment (for medical use) is prescribed, but only when it is 
considered useful to cover the nose and mouth. hygienic environmental purposes and for 

community use. When not in use, the mask can be folded perpendicularly to the nose shape and stored inside the pocket of 
trousers, jacket or bag. The mask at the end of its life must not be disposed of in the environment, but must be placed in the 
separate collection as recyclable plastic waste after the last washing..  

CERTIFICATIONS AND TESTS                                                                    For more information, visit the website www.cm3group.eu  

ISO 10993-5:2009 “Tests for in vitro cytotoxicity” -  ISO 10993-12: 2012 "Sample preparation and reference materials” nr. 4779-20en 

UNI EN ISO 10993 10:2013 “Test irritation and skin sensitization” nr.20/3988 

 


