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Med tanke på säkerheten nödvändiga uppgifter, varningar och anvisningar 

SPARA DENNA ANVISNING! Det är nödvändigt att spara dessa uppgifter, för uppgifterna har inte antecknats permanent på produkten. 

Denna ansiktsmask är inte personlig skyddsutrustning! 

Personlig skyddsutrustning är utrustning som en person bär (klär på sig) eller håller (håller i händerna) till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet. 

Förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425. Denna ansiktsmask är inte personlig skyddsutrustning, och den uppfyller inte kraven i förordningen 

om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 eller fram till 20.4.2019 direktivet om personlig skyddsutrustning 89/686/EEG. 

Denna ansiktsmask  

- är inte CE-märkt som personlig skyddsutrustning, och den uppfyller inte kraven i skyddsklass FFP2/FFP3 och ersätter inte personlig skyddsutrustning 

eller kirurgiska mun-/nässkydd.  

Denna ansiktsmask  

- ger inte användaren säkert skydd mot virus  

- skyddar inte användaren mot några faror  

- ska inte användas i förhållanden, där det är nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning 

Ändamålet med ansiktsmasken är att minska spridningen av droppar i omgivningen. Om den som använder ansiktsmasken har till syfte att skydda sig själv mot 

virus, är det nödvändigt att skaffa personlig skyddsutrustning som lämpar sig uttryckligen för det användningsändamålet.   

Dessa ansiktsmasker överlämnas inte i form av affärsverksamhet. De i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) och statsrådets förordning om uppgifter som skall 

lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004) stadgade uppgifterna om denna ansiktsmask: 

- denna ansiktsmask har tillverkats av det allmännyttiga samfundet Lions Club Turku/Sirius ry, FO-nummer 3145055-7. 

- material: bomull 100 % (gäller inte gummibandet) 

- tvättanvisning: tvättas med vatten 90˚ (eller koka masken några minuter i vatten). Det rekommenderas tvätt före ibruktagandet. Tvättas separat. 

- kläd på den rena ansiktsmasken med rena händer 

- håll ansiktsmasken ren, vidrör inte ansiktsmasken under användning 

- ta av dig ansiktsmasken så att du bara rör vid dess fastsättningsband  

- tvätta ansiktsmasken efter varje användning; en smutsig ansiktsmask kan sprida virus 

Ansiktsmasken får inte användas, om det är svårt att andas med den. En alltför tät ansiktsmask kan orsaka men för hälsan i synnerhet i en situation, där 

användaren har exempelvis hjärt- eller blodcirkulationsproblem, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller symtom som tyder på dessa sjukdomar. 

Det finns inte vetenskapliga bevis för nyttan av ansiktsmasken. Tillverkaren ansvarar inte för skador/problem, som användaren kan orsakas av användningen av 

masken. Säkerhetsuppgifter om användningen av ansiktsmask: www.tukes.fi. 

Intäkterna av försäljningen av ansiktsmaskerna används av Lions Club Turku/Sirius för allmännyttiga ändamål för att hjälpa sådana som lidit av 
Coronaepidemin.   

 Bekanta dig med Finlands Lionsförbunds verksamhet: www.lions.fi.   

Beställningar: turku.sirius@lions.fi  

 Hemsida: www.turkusirius.fi  
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