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Sådan anvender du:

Medicinsk ansigtsmaske med øreelastik
A.  Dæk næse og mund med masken, mens du holder i øreelastikkerne. Næseklemmen skal 

være øverst.

B.  Placer elastikkerne omkring ørerne. Træk i masken for at folde den helt ud. Dette er for at 
minimere de antal lag, du skal ånde gennem.

C. Form næseklemmen rundt om næsen.

D.  Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre 
partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en 4-lags stænkresistent maske 
med visir eller en 4-lags stænkresistent maske og beskyttende briller/visir. Skift maske, når 
den er kontamineret og mellem hver operation.

E. Smid masken væk efter brug.
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Sådan anvender du:

Medicinsk ansigtsmaske med bindebånd
A.  Form næseklemmen. Placer masken for ansigtet, så den dækker både din næse og din mund.

B.  Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere 
luftlækage.

C. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.

D. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.

E. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.

F.  Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre 
partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en 4-lags stænkresistent maske 
med visir eller en 4-lags stænkresistent maske og beskyttende briller/visir. 

G. Smid masken væk efter brug.
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Sådan anvender du:

Medicinsk ansigtsmaske med visir
Hvis der er risiko for væskestænk, skal du altid anvende enten en 4-lags stænkresistent medicinsk 
ansigtsmaske med visir eller en 4-lags stænkresistent maske kombineret med beskyttende briller eller 
visir.  

A.  Før du tager masken på, skal visiret foldes langs siderne for at opnå optimal beskyttelse mod 
stænk fra siden, der kan komme i kontakt med øjnene.

B. Form næseklemmen. 

C. Fold masken helt ud. 

D. Placer masken på dit ansigt, så den dækker både næse og mund.

E.  Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere 
luftlækage.

F.  Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.

G.  Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.

H.  Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.

I.   Smid masken væk efter brug.
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