
La Mascherina  
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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 

 


