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DOBA POUŽITELNOSTI: 5 LET OD DATA VÝROBY
DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 ROKOV OD DÁTUMU VÝROBY

ROUŠKA PRO DÝCHÁNÍ 

Z PLIC DO PLIC
RÚŠKO PRE DÝCHANIE 
Z PĽÚC DO PĽÚC

285 553 54 6521

50 °C



Návod na použití PL0212, ČTĚTE POZORNĚ!

Návod na použitie PL0212, ČÍTAJTE POZORNE!

Číslo a datum poslední revize: R02/2011-05-05

Číslo a dátum poslednej revízie: R02/2011-05-05

Dýchání z plic do plic je snadná, málo namáhavá a plně účin-
ná metoda kříšení.

Před použitím roušky je nutno:  

–  uvolnit oblečení postiženého

–  vyčistit ústa čistým kapesníkem nebo gázou

–  přiložit roušku, její náústek z plastické hmoty vložit mezi 
čelisti postiženého

–  udržovat maximální záklon hlavy

–  začít s dýcháním z úst do úst.

Při dýchání je nezbytné udržovat hlavu v záklonu, frekvence 
dýchání je 10–12 krát za minutu u dospělých. U malých dětí 
dýchejte rychleji a povrchněji. Při správném dýchání vidíme, jak 
se hrudník zvedá při každém dechu. V opačném případě je třeba 
zlepšit průchodnost dýchacích cest zvětšením záklonu hlavy. 
Umělé dýchání provádějte klidně a bez zbytečného spěchu.

Chraňte před rozpouštědly a zdroji tepla.

Záruka 5 let se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným za-
cházením. Nesterilní balení.

Dýchanie z pľúc do pľúc je ľahká, málo namáhavá a veľmi 
účinná metóda kriesenia.

Pred použitím rúška je nutné:

–  uvoľniť oblečenie postihnutého

–  vyčistiť ústa čistou vreckovkou alebo gázou

–  priložiť rúško, naústok z plastickej hmoty vložit medzi 
čeľuste postihnutého

–  udržovať maximálny záklon hlavy

–  začať s dýchaním z úst do úst

Pri dýchaní je nevyhnutné udržovať hlavu v záklone, frek-
vencia dýchania je 10 až 12 krát  za minútu u dospelých. 
U malých detí dýchajte rýchlejšie a povrchnejšie. Pri správ-
nom dýchaní vídíme, ako sa hrudník zdvihne pri každom 
vdýchnutí. V opačnom prípade je treba zlepšiť priechodnosť 
dýchacích ciest  zväščením záklonu hlavy. Umelé dýchanie 
robte kľudne a bez zbytočného zhonu. 

Chráňte pred rozpúšťadlami a zdrojmi tepla.

Záruka 5 rokov sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym 
zaobchádzaním. Nesterilné balenie.


