R-shield vás chráni pred patogénmi,
smogom a inými nečistotami v ovzduší
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Návod na použitie:
Z dôdovu ochrany pred vírusmi a baktériami nasaďte nákrčník v čistom
a čo najmenej rizikovom prostredí.
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3. Nanovláknový filter posuňte tak, aby bol pred
vašími ústami

filter RESPILON®

4. Pritlačte nosný klip ku koreňu nosa. Tým zaistíte,
že vdychovaný vzduch bude prechádzať cez filter.

Vážený zákazník,
R-shield kombinuje spoľahlivú ochranu dýchacích ciest a štýlový vzhľad.
Vďaka špeciálnemu nanovláknovému filtru zachytí 99,9 % nebezpečných
častíc z ovzdušia a zároveň zostáva vysoko priedušný. Je vhodný pre rodiny
s deťmi, bežcov, turistov, chodcov, cyklistov, motocyklistov i lovcov. Vysoko
kvalitný strečový materiál bez akýchkoľvek chemikálií odvádza pot a vlhkosť.
Vďaka tvarovateľnému nosnému klipu prechádza vdychovaný vzduch cez
nanovláknovú membránu, ktorá tak účinne chráni vaše dýchacie cesty.

“R” v názvu R-shield znamená:
RESPILON® hi-tech nanovláknový filter
Rezistencia proti znečistenému vzduchu a časticiam PM1,0 a PM2,5
Revolúcia v osobnej ochrane zdravia
Redukcia množstva plastového odpadu z jednorázových rúšok vďaka
opakovane pratelnej konštrukcii
Relevantná ochrana na letné dni a šport

Prečo je R-shield najlepší?
Jedinečný nanovláknový filter RESPILON®, ktorý je súčasťou tohto nákrčníku,
vyniká vyššou filtráciou smogových častíc PM2,5 a PM1,0 v porovnaní s inými
dostupnými produktami a súčasne zostáva výborne priedušný. Európske,
americké a čínske nezávislé laboratóriá potvrdzujú, že nanovláknový filter
RESPILON® zachytáva 99,9 % najškodlivejších vzdušných častíc a patogénov.

Varovanie:

5. Pomocou vzadu umiestnenej elastickej šnúrky
s plastovou brzdičkou upevnite nákrčník
v požadovanej polohe.
Uistite sa, že máte nanovláknovú membránu umiestnenú v oblasti pred
nosom a ústami.
Pokiaľ sa potrebujete občerstviť, nákrčník stiahnite z koreňa nosu pod bradu
a ponechajte ho na krku. Dbajte na to, aby nanovláknový filter zostal
„schovaný“ vo vnútri nákrčníku. Nákrčník nikdy neodkladajte - týmto
predídete kontaminácii. Pred i po manipulácii s nákrčníkom si dôkladne
vydezinfikujte ruky antibakteriálnym gélom s obsahom alkoholu.
Pokiaľ sa chránite pred vírusmi a baktériami, nákrčník po každom použití
vyperte, ak vyhodnotíte, že ste sa nachádzali v rizikovom prostredí.

Návod na údržbu:
1. Nákrčník perte samostatne v práčke na programe ručné pranie pri
teplote vody 30°C iba s pracím práškom.
Väčšie množstvo vody v práčke postačí k tomu, aby odplavilo reziduá
vírusov.
2. Nepoužívajte aviváže, bielidlá, ani agresívne čistiace prostriedky.

Výrobok nie je vhodný pre deti do 2,5 roku. V prípade jeho používania musí byť
dieťa pod neustálym dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Detská verzia
R-shield | kids je určená pre deti do max. váhy 40 kg. Chráňte pred ohňom.

Balenie obsahuje jeden kus nákrčníku R-shield.

Zloženie:

Nákrčník:
89% polyester, 11 % elastan
Nanovláknová membrána: 99,99 % polypropylen

3. Nežmýkajte v pračke / nedrhnite ručne.
4. Nesušte v sušičke.
5. Po vypraní nechajte nákrčník voľne uschnúť / odstáť 12 - 24 hod.

R-shield nesterilizujte dezinfekciou, ozónom, či pomocou UV lampy,
nedávajte do mikrovlnnej rúry, nežehlite / nenaparujte a nijako nevystavujte vyššej teplote.
Porušením vyššie uvedených pokynov môže prísť k trvalému poškodeniu
nanovláknového filtra a tým k zníženiu jeho účinnosti.

Vyrobené v Európskej únii

Ďakujeme za Vašu dôveru. Ak budete spokojný ponúkame Vám aj ďalšie výrobky s technológiou a nano filtrom Respilon.

