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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

MASECZKI MEDYCZNE 

CHARAKTERYSTYKA 

MASECZKI MEDYCZNE są niesterylnym wyrobem medycznym 
przeznaczonym do ochrony dróg oddechowych (nos, usta). 
Wyrób składa się z: 

• Trzywarstwowej części ochronnej i filtrującej 
wykonanej z polipropylenu; 

• Noska umożliwiającego dokładne dopasowanie 
maseczki do kształtu twarzy; 

• Gumki do mocowania maseczki przy uszach. 
 

WSKAZANIA 

 

Wyrób przeznaczony jest do stosowania jako ochrona dróg 
oddechowych przed zakażeniami roznoszonymi drogą 
kropelkową, w czasie wzmożonych zachorowań na ww. infekcje 
oraz do standardowo wykonywanych procedur medycznych, 
wymagających ochrony dróg oddechowych, np. zabiegi 
stomatologiczne. 
 

PRZECIWWSKAZANIA 

 

Nie ma informacji odnośnie uczulającego działania wyrobu, 
jednak należy zachować ostrożność w przypadku uczulenia na 
polipropylen. 

SPOSÓB UŻYCIA 

Maseczki pakowane w opakowania po 50 szt. Aby użyć 

wyrób należy: 

1. Otworzyć opakowanie w wyznaczonym miejscu; 

2. Wyjąć 1 szt. wyrobu; 

3. Założyć gumki na uszy; 

4. Dopasować maseczkę tak by osłaniała usta oraz nos; 

5. Dopasować wbudowany w górnej części drucik, tak 

aby maseczka dobrze przylegała do nosa. 

UWAGI 

1. Wyrób w stanie niejałowym. 
2. Należy zachować ostrożność podczas otwierania 

opakowania aby nie zanieczyścić pozostałych 
maseczek. 

3. Maseczka przeznaczona jest tylko do jednorazowego 
użytku.  

4. Nie stosować po upływie daty ważności. 
5. Nie stosować, gdy opakowanie jest otwarte lub 

uszkodzone. 
6. Zmieniać maseczkę przynajmniej raz na godzinę lub 

do każdej procedury medycznej. 
 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 

Nie stwierdzono żadnych komplikacji podczas używania 
maseczek ochronnych. 
W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze 

składników należy zaprzestać stosowania, a w razie konieczności 

skonsultować się z lekarzem. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Warunki przechowywania maseczek medycznych powinny 
spełniać następujące wymagania: 

1. Nie wystawiać na działanie UV i promieni 
słonecznych; 

2. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 40°C; 
3. Zakres wilgotności 30 – 80%; 
4. Przechowywać w warunkach zabezpieczających 

przed zamoczeniem i uszkodzeniem chemicznym lub 

mechanicznym. 

SYMBOLE UŻYTE NA OPAKOWANIU 

 
WYRÓB NIEJAŁOWY 

 
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 5oC – 30oC 

 
PRZECHOWYWAĆ W WARUNKACH ZABEZPIECZAJĄCYCH 
PRZED ZAMOCZENIEM 

 

ZAKRES WILGOTNOŚCI 30-80% 

 
NIE UŻYWAĆ POWTÓRNIE 

 
CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM SŁONECZNYM 

 

RODZAJ OPAKOWANIA 

 
NIE ZAWIERA LATEKSU 

 


