
Látková obličejová maska 
s antibakteriálními účinky a kapsou 

pro nanofi ltr + výměnné nanofi ltry 

Nyní nová a ještě účinnější

Nová generace fi ltrů se záchytem > 99,9 %

Unikátní technologie SILVERPLUS®

Antimikrobiální látka s aktivními ionty stříbra

SilverKiller – aktivně proti virům, bakteriím a plísním 

S obsahem doporučujeme manipulovat ve sterilních ochranných rukavicích. 

Barva masky na obalu je ilustrativní. 

Novinka



Balení obsahuje: látková obličejová maska (vyrobena za 100 % bavlny, kdy vrchní vrstva je ošetřena technologií aktivních stříbrných iontů SILVERPLUS ® - nevypratelná antibakteriální a protiplísňová úprava, která 
i po 100 pracích cyklech na 60 °C stále vykazuje 99,9 % bakteriální redukce (dle zkušební metody ASTM-E2149-01). Ionty stříbra se na tkanině aktivují jako aktivní čistící látka, tkanina tak má výjimečné antimikrobiální 
a antiseptické účinky, neutralizuje zápach a je antialergická. Antivirotická účinnost je uváděna až 90 %. Spodní vrstva je ze 100 % bavlny používané ve zdravotnictví. Obě tkaniny mají certifi kaci OEKO-TEX 100 a jsou 
zdravotně nezávadné.) nanofi ltry YourFILTER Ultraforce (vyrobeno z bariérové nanotextilie s nanovrstvou pro ochranu proti baktériím a virům. Příslušenství zdravotnického prostředku k textilní roušce, zvyšuje fi ltrační 
schopnost roušky, snižuje riziko infekce viz. Prohlášení o shodě výrobce NanoMedical, s. r. o. ze dne 14. 5. 2020. Testováno Nelson Laboratories LLC, U. S. A. viz. závěrečná zpráva o účinnosti bakteriální fi ltrace BFE pod 
číslem 1272274-S01 a závěrečná zpráva o účinnosti virové fi ltrace VFE pod číslem 1272273-S01 s výsledky BFE >99,9 % a VFE >99,9 %. Výrobce NanoMedical, s. r. o. je pro zdravotnický prostředek, vyrobený ze shodného 
materiálu jako tento výrobek, držitelem certifi kace CE.)

Návod na vložení výměnného nanofi ltru YourFILTER: z archu papíru A4 vystřihněte obdélník 18×16 cm a přeložte jej na rozměr 18×8 cm. Dále pracujte ideálně ve sterilních ochranných rukavicích, nebo použijte dezin-
fekci na bázi alkoholu nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou. Do vzniklé papírové slohy vložte YourFILTER o velikosti 17,5×9 cm, bude tedy o 1 cm vyčnívat ze slohy. Slohu uchopte v místě, kde je papír přeložený a stranou, 
kterou vyčnívá YourFILTER vložte celou slohu do masky YourPOCKET. Přes masku YourPOCKET přidržte YourFILTER v místě přečnívajícím z papírové slohy a slohu již bez YourFILTER vytáhněte ven. Slohu můžete použít 
při další výměně. YourFILTER je vložen a YourPOCKET připravena k použití. Grafi cké znázornění viz. www.n4h.cz 

Návod k používání YourPOCKET: před nasazením YourPOCKET použijte dezinfekci na bázi alkoholu, nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou. YourPOCKET si zakryjte ústa a nos, ujistěte se, že mezi YourPOCKET a obliče-
jem nejsou žádné mezery. Během nošení se YourPOCKET nedotýkejte. Jakmile je YourPOCKET vlhká, vyměňte ji za suchou. YourPOCKET sundávejte vždy zezadu za tkanice, nedotýkejte se její přední části. Před dalším 
použitím YourPOCKET vyperte a vyžehlete dle návodu.  

Návod na údržbu YourPOCKET: při praní zvolte program s doporučenou teplotou 60 °C a délkou alespoň 30 minut. Po vyprání použijte ideálně sušičku. Sterilizujte přežehlením nebo vložte na 5 minut do běžné pečící 
trouby na maximální teplotu 100 °C. Pro maximální účinnost skladujte vyprané YourPOCKET ve vydesinfi kovaném uzavíratelném boxu z PVC či sáčku z PVC a manipulujte s nimi ve sterilních ochranných rukavicích. 
Přirozená srážlivost výrobku až 5 %. Opakovaným používáním a praním může výrobek ztrácet barvu a může docházet k postupné degradaci látky, jde o vliv běžného opotřebení. 

Návod na výměnu a likvidaci použitého YourFILTER: opotřebení YourFILTER roste s intenzitou dýchání, např. při sportu či fyzické zátěži. Pokud cítíte, že se vám v masce hůře dýchá, je YourFILTER zanesen a je nutné ho 
vyměnit za nový, pokud dříve není vlivem intenzivního dýchání YourPOCKET vlhká. K vyjmutí opotřebovaného YourFILTER použijte ideálně ochranné rukavice, pokud nelze, po vyjmutí si pečlivě umyjte ruce mýdlem 
a vodou. Použité YourFILTER zabalte do sáčku z PVC a vhoďte je do směsného odpadu. YourFILTER neodhazujte do odpadu samostatně. Použité YourFILTER nejsou klasifi kovány jako nebezpečný odpad. Buďte přesto 
ohleduplní ke svému okolí. 

Z hygienických důvodů nelze na YourFILTER uplatnit reklamaci. Počet kusů masek a fi ltrů v balení a skutečné barevné provedení masky viz. potisk. 
Výrobek není určen pro použití ve zdravotnictví. Certifi káty, návody a další informace: www.n4h.cz
Vyrobeno pro: N4H by SEN WORLD, s. r. o. , Sokolovská 668/136d, 186 00, Praha 8 – Karlín. 
Ve spolupráci s NOVITEX FASHION a.s. a Nano Medical, s.r.o.


