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GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET MASKER 

opgelet 

- Dit product kan gebruikt worden door personen die ouder zijn dan 3 jaar. Bij gebruik van een 

masker door kinderen is het sterk aangeraden deze onder supervisie te houden. 

- Het dragen van een masker vraagt aanpassing. De drager kan, zeker in het begin, het gevoel van 

minder ademlucht hebben. 

- Let op, een mondmasker laat geen zware inspanning toe, bv. intensief sporten. 

Dit apparaat is geen medisch apparaat in de zin van Verordening (EU) 2017/745 / Richtlijn 

93/42 / EEG of persoonlijke beschermingsmiddel in de zin van Verordening (EU) 2016/425. 
 

1. Was uw handen: het eerste dat u moet doen voordat u het masker zelfs maar aanraakt, is uw handen 
wassen met water en zeep of een oplossing op alcoholbasis; 

2. Verwijder het masker: raak alleen de elastieken of de draden aan; 
3. Plaats het in de goede richting: sommige maskers hebben een kleur op de voorkant, daarom moet het 

buiten worden geplaatst. Wanneer dit niet het geval is, identificeren we de strepen (het 
accordeongedeelte, n.v.d.r) die zich naar voren zal ontvouwen; 

4. Plaats het elastiek rond de oren zonder het centrale deel van het masker aan te raken; 
5. Druk op het bovenste deel van het masker, ter hoogte van de neus, waardoor het luchtdicht is: het is erg 

belangrijk dat de lucht die door het masker wordt gefilterd niet naar buiten kan komen; 
6. Pak de onderkant van het masker met uw gewassen hand vast en trek eraan om de kin te bedekken. 
7. Gebruik uw mondmasker maximum 4 uren. 
8. Het artisanale mondmasker kan 30 keer gewassen worden op 60 graden, maar mag niet in de droogkast. 
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