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Děkujeme, že jste si vybrali produkt ROYAX 

 

Tato příručka je navržena tak, aby poskytovala informace potřebné k používání 

respirátoru na obličej (dále jen „produkt“ nebo „respirátor“). 

 

Zřeknutí se odpovědnosti: V tomto dokumentu jsou obsaženy všechny 

příslušné pokyny k používání produktu a bezpečnostní opatření. ROYAX 

nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím 

produktu. Důrazně se doporučuje, aby uživatelé před a po použití dodržovali 

všechny tyto pokyny pro správné používání tohoto produktu. Tato příručka 

neposkytuje žádné lékařské rady ani pokyny. 

Vlastnická práva: Informace obsažené v této příručce jsou vlastnictvím 

ROYAX (dále jen „Výrobce“), Česká republika. ROYAX si vyhrazuje práva na 

design a výrobu tohoto produktu. 

Zachování příručky: Tato příručka musí být uchovávána společně s výrobkem 

po celou dobu životnosti produktu. 

Likvidace produktu: Odstranění a likvidace musí být prováděna velmi pečlivě, 

protože samotný produkt se může během používání stát zdrojem infekce. 

Postupujte podle pokynů uvedených v tomto dokumentu. 

Legislativa: 
EN149: 2001 + A1: 2009 se částečně týká 

RfU02.075 revize 1 oznámených subjektů VG2 proti COVID-19 

PPE (EU) 2016/425 

ROYAX s.r.o.:  Obchodní 107, Čestlice, Česká republika 
 

T/F: +420 321 123 111/2 

www.royax.eu 

info@royax.eu  

http://www.royax.eu/
mailto:info@royax.eu
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1. POPIS 
Vysoce kvalitní a výkonné respirátory Royax pracují s využitím elektrostatických 

vlastností, aby přilákaly a poté zachytily nejmenší z existujících částic. 
Náš respirátor je určen k ochraně před živými organismy, jako jsou viry, 

bakterie, houby a také jemný prach, vlákna, vodní mlhy, mlhy na bázi oleje. 
Mikroorganismy (viry, bakterie, houby) mohou být přenášeny různými způsoby. 

Ochrana dýchacích cest je nutná, aby se zabránilo infekci organismy, které 
obvykle vstoupí do těla inhalací (kapičky / vzduchem). Respirátor by měl být používán 
společně s dalšími OOP pro zdravotnického pracovníka.Respirátor se doporučuje pro 
zdravotnické pracovníky nebo personál (HCP), kteří jsou v kontaktu s potvrzeným 
nebo podezřelým případem přípravku Covid-19. Ochrana dýchacích cest je také 
zásadní snížit riziko šíření infekcí ve vzduchu, když lidé kašlí, kýchají nebo mluvit. 

Ochrana dýchacích cest je také zásadní snížení rizika šíření infekcí ve vzduchu, 
když lidé kašlou, kýchají nebo mluví. 

Náš  produkt těsně přiléhá k obličeji,tak aby zajistil co největší těsnění. Navíc je 
zabudována nastavitelná svorka na nos, která zabraňuje úniku a poskytuje pohodlí. 

Respirátor musí být nasazen a odstraněn způsobem, který minimalizuje 
možnost křížové kontaminace. Nedodržení všech pokynů a omezení týkajících se 
používání tohoto respirátoru a / nebo opotřebení tohoto respirátoru po celou dobu 
expozice může snížit účinnost respirátoru a může mít za následek nemoc nebo smrt 

 Respirátory mají čtyřvrstvou konstrukci (viz obrázek 1.1 níže), obsahující dvě 
vrstvy vysoce kvalitního spřádaného pojivového materiálu s hladkým povrchovým 
povrchem, který pokrývá dvě vrstvy vynikajícího filtračního materiálu foukaného z 
taveniny, který je elektrostaticky nabitý. Elektrostatický prvek přitahuje a poté 
zachycuje nejmenší částice, přičemž zůstává snadno dýchatelný. Konstrukce bez 
ventilu zajišťuje, že uživatel nevydechuje potenciálně škodlivé organismy vůči ostatním 
v okolí. Výrobek je šetrný k pokožce a bez alergií. 

1.1  Součásti respirátoru 
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1.2. Pokyny respirátora: 

1) Před použitím nového respirátoru je třeba si umýt ruce. 

 
2) Držte respirátor tak, jak je to znázorněno, s nosní částí na špičkách prstu. 

 

3) Zvedněte respirátor na obličej a umístěte jej tak, aby byl zakryt nos a ústa. 

 

4) Zajistěte respirátor tahem za popruhy za každým uchem. 

 

 

5) Jemně sevřete nosní část a pohodlně a elegantně upravte lícování přes nos a 

kolem obličeje. 

6) Oběma rukama přidržte přední část respirátoru a zkontrolujte ji 

pro únik vzduchu kolem úst a nosu. Ty by měly být těsné. 

1.3. Odstranění respirátoru: 

Během používání mohou být respirátory kontaminovány a neměly by se jich dotýkat. 

Pokud se však dotknete rukou, musíte je okamžitě a důkladně omýt. 

Odstranění a likvidace musí být prováděny velmi opatrně, protože při používání se respirátor 

sám může stát zdrojem infekce. 

Pokyny pro odstranění: 

• Ušní smyčku vytáhněte zpoza jednoho ucha a poté za druhé. 

• Držte respirátor za ušní smyčku. 

• Ihned zlikvidujte ve správném obalu. 

• Hygiena rukou by měla být prováděna po odstranění a likvidaci respirátoru. 
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1.4. Varování:  

• Pokud je respirátor poškozen nebo je kontaminován dýcháním 

sekrétů nebo jiných tělních tekutin, je třeba je vyměnit a zlikvidovat jako zdravotní 
odpad. 

• Nepoužívejte, pokud je respirátor extrémně zmačkaný. 

• Nepoužívejte s vousy nebo jinými vlasy na obličeji nebo pokud jiné obličejové 
podmínky brání dobrému utěsnění mezi obličejem a okraji respirátoru. 

• Nepoužívejte v atmosféře s nedostatkem kyslíku nižší než 19,5%. 

• Nepoužívejte ve špatně větraných prostorách. 

• Nepoužívejte k hašení požáru a pískování. 

• Mytí alkoholem, vodou a saponátem poškodí nenávratně dýchací přístroj. 

• Respirátor poškozuje také autoklávování a jiné formy zahřívání. 

• Opakované použití je zakázáno. 

• Respirátor se nesmí používat déle než na jedno použití. 

• Nedotýkejte se přední části respirátoru, když jej odstraňujete. 

• Respirátor vyměňte za nový, jakmile bude vlhký. 

• Nepoužívejte ve výbušné atmosféře. 

• Respirátor skladujte mimo kontaminované oblasti, pokud se nepoužívá. 

• Likvidujte použitý produkt v souladu s platnými předpisy vaší země.  

 

1.5. Informace notifikovaného orgánu 

 
Notifikovany orgán pro 
 module B+C2 

MTIC InterCert s.r.l 
Via Moscova,11-20017 RHO(MI)- Itálie 

Číslo notifikovaného orgánu 
notifikovaného orgánu 

0068 

 

2. ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE, ÚDRŽBA A DOPRAVA 
 

2.1. Čištění a dezinfekce: 
 

Mytí alkoholem, vodou a saponátem poškodí nevratně dýchací cesty. 

 
2.2. Údržba:  
 
Životnost respirátoru závisí na době používání, péči a údržbě. Před použitím produkt 
důkladně zkontrolujte. Pokud je některá část výrobku poškozena, okamžitě vyměňte 
celý produkt. Doporučujeme, aby respirátor byl uchováván ve vhodném čistém obalu 
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nebo obalu, pokud se nepoužívá. V každé situaci musí být produkt vyměněn po 
uplynutí jedné směny (maximálně 8 hodin). 
 

2.3. Doprava:  
 
Výrobek musí být přepravován v původním obalu (celofán). 

3. SYMBOLS SYMBOLY A JINÉ POTŘEBNÉ INFORMACE 
 

3.1. Platnost:  
Produkt je platný 5 let od data výroby uvedeného na obalu. 
 
Vysvětlení označení na výrobku a balení 

 

3.2. Symboly 

 

 Teplota:-20°C   to +30°C   Vlhkost :Max 80% 

 

 

 

YYYY/MM(rok/ Měsíc) 

Konec životnosti 

 

 

         Referenční číslo pro identifikaci produktu 

       Číslo šarže produktu pro sledovatelnost produktu 

         Datum výroby 

              konec životnosti 
          

        Viz informace poskytnuté výrobcem 
                      

      Minimální a maximální skladovací teplota 
 

 
  
Maximální povolená vlhkost pro skladování 
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