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 كتیب معلومات الشركة المصنعة

etna FFP2 NR

قناع حماية الجھاز التنفسي للوقاية من الجسیمات الصلبة والسائلة من المواد 
الشديدة السمیة. وُيحدد نطاق الحماية من خالل معلومات المنَتج والمعايیر الفنیة 

وقواعد االستخدام المعمول بھا. 

يرجى قراءة نشرة المعلومات ھذه بعناية قبل استخدام جھاز الوقاية الشخصیة 
. (PPE)

وصف المنَتج:

 CE 0158الرقم التعريفي:

جھاز حماية الجھاز 
 FFP2 NRالتنفسي:

 EN 149:2001 + A1:2009الشھادة:

 شركة DEKRA لالختبار واالعتماد ذات المسؤولیة المحدودة الجھة المبلغة:

Bochum ٤٤۸۰۹ ,۹ Dinnendahlstraße

 ھذا المنتج يستوفي متطلبات                                        ألقنعة الترشیح النصفیة 
للحماية من الجسیمات الدقیقة، وھو يحقق اشتراطات قانون االتحاد األوروبي 

. ۲۰۱٦/٤۲٥ مع االلتزام بالتشريعات المعمول بھا محلیاً

 CE ويمكن الحصول على معلومات حول متطلبات االختبار واالعتماد من خالل شھادات
www.etnaprotect.com :وإعالن المطابقة، والذي يمكن تحمیله عبر الرابط التالي

یرجى االطالع على تعلیمات االستخدام وجمیع التحذیرات .

تعلیمات االستخد ام

انتباه: طبقاً لـ                                    ھناك ثالث فئات من أقنعة الترشیح النصفیة، 
فھي تنقسم إلى:         و         و        . وقبل قراءة المعلومات التالیة، علیك تحديد 

فئة جھاز حماية الجھاز التنفسي الذي تم اختیاره. وھذا موضح على جھاز التنفس 
نفسه. والمستخدم ھو المسؤول عن اختیار الجھاز المناسب لحماية الجھاز التنفسي .

تعلیمات االستخدام العامة

تحقق قبل االستخدام: قبل االستخدام، تأكد أن قناع الترشیح النصفي وجمیع مكوناته 
لیس بھم أي ثقوب أو شقوق أو

DIN EN 149:2001 + A1:2009 

EN 149:2001 + A1:2009 
FFP3FFP2FFP1

http://www.etnaprotect.com/
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أي عالمات تلف أخرى. وإذا اكتشفت أي تلف بھم فال تستخدم القناع، واستخدم 
. قناعاً جديداً

 .ال تخرج جھاز التنفس من العبوة إال قبل االستخدام مباشرة. وقم بوضع القناع الواقي 
للجھاز التنفسي طبقاً للتعلیمات، مع فحصه للتحقق من عدم وجود أي تسريبات قبل 

دخول المنطقة الملوثة.
ت. علیك بارتداء القناع الواقي للجھاز التنفسي طوال فترة تعرضك للملوثا

ال تستخدم القناع الواقي للجھاز التنفسي إال وفق المعلومات الواردة في ھذا الكتیب 
والقواعد القانونیة المعمول بھا وقوانین السالمة الخاصة باتحاد تأمین المسؤولیة 

 ٥۲۹ DIN EN ۱۹۰ أو BGR القانونیة لصاحب العمل، وخاصًة قواعد االستخدام طبقاً لـ
"األدوات الوقائیة للجھاز التنفسي - توصیات لالختیار واالستخدام والعناية والصیانة - 

اإلرشادات".

ھام: يجب استبدال القناع على الفور إذا تم نزع أو استخدام ذلك القناع الواقي للجھاز 
التنفسي في منطقة خطرة أو إذا أصبح التنفس أكثر صعوبة أو إذا حدث أي تلف أو 

تشوه في القناع بما ال يضمن إغالقه بشكل محكم. ال تستخدم القناع إال وفق ھذه 
التعلیمات فقط.



AR

تعلیمات إعداد القناع:

كل ھذه اإلرشادات والمعلومات ذات الصلة موجودة في فیديو متحرك 
واحد، يمكنك الوصول إلیه باستخدام رمز QR الموجود على العبوة.

۱. قم بتشكیل مشبك األنف مسبقاً بیديك حتى يتناسب بشكل 
تقريبي مع شكل أنفك

۲. ضع القناع على فمك وأنفك واربط 
الشرائط حول رأسك. بحیث يكون 

الشريط األسفل حول عنقك. والشريط 
األعلى يكون خلف رأسك فوق األذنین.

۳. قم ببسط القناع من أعلى أنفك نزوالً إلى أسفل ذقنك. وتأكد 
من بسط القناع بالكامل.

٤. قم بضبط مشبك األنف لكي يناسب 
شكل أنفك وتأكد أن القناع محكم تماماً. 

ويمكنك التأكد من أنه محكم ومريح عن 
طريق إمساك القناع بكلتا الیدين، 

والشھیق بعمق والزفیر بشدة.

فإذا تسرب الھواء من مشبك األنف فیجب 
الضغط علیه أكثر. وفي حالة وجود 

تسريبات أخرى، علیك بتعديل وضع القناع 
قلیالً وضبطه لیناسب شكل الوجه.
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مالحظات تحذيرية

إن اإلخفاق في اتباع ھذه التعلیمات والتحذيرات أو استخدام ھذا المنتج بشكل غیر 
صحیح يمكن أن يقلل من فعالیته ويؤدي إلى حدوث أمراض خطیرة تھدد الحیاة أو 
تسبب أضراراً مستديمة. ومن الضروري اختیار القناع بعناية لحماية صحتك. وقبل 

استخدام ھذا القناع، علیك باستشارة منظمة أمنیة مختصة لتحديد ما إذا كان ھذا 
. القناع يلبي متطلبات المنطقة المخطط استخدامه بھا أم ال

تعتمد أقنعة الترشیح النصفیة على الجو المحیط. حیث يجب عدم استخدام القناع 
الواقي للجھاز التنفسي إال في غرف جیدة التھوية تحتوي على نسبة عالیة ومناسبة 
من غاز األكسجین. حیث يجب أال يستخدم في محیط تقل نسبة األكسجین فیه عن 

۱۷%. وتجنب استخدامه في جو قابل لالنفجار.

يجب أن يكون مرتدي القناع على علم باستخدام القناع عملیاً ووظیفیاً. حیث أن شعر 
وجه المستخدم الموجود في منطقة خط القناع له تأثیر سلبي كبیر على التأثیر 

. الوقائي لجھاز حماية الجھاز التنفسي

علیك مغادرة منطقة العمل فوراً إذا (أ) أصبح التنفس أكثر صعوبة، (ب) حدث دوار أو 
إجھاد. فالسمات الخاصة في شكل الوجه قد تقلل من فعالیة ھذا القناع، وال يمكن 

إجراء أي تغییرات أو تعديالت على القناع.

عند استخدامه لمرة واحدة فقط، ال تكون ھناك حاجة للصیانة. وبعد االستخدام تخلص 
. منه بشكل صحیح

 التخزين
 يخزن في مكان جاف وبارد طبقاً لتعلیمات المصنّع. وعلیك بتخزين ونقل العبوات األصلیة 
فقط، مع الحفاظ على القناع من المخاطر المیكانیكیة والكیمیائیة واإلشعاع الشمسي 

واألوساخ.

الترمیز: NR - غیر قابل إلعادة االستخدام (تخلص منه بعد وردية عمل واحدة) تاريخ 
ع انتھاء الصالحیة: انظر على العبوة / انظر إلى ختم القنا

ودة -  المصنّع: شركة etna ذات المسؤولیة المحد

كولمارر ستراسي ۱۱

٦۰٥۲۸ فرانكفورت

٤۰۳٥۱۱ ٦۹(۰)٤۹+

info@etna.de 




