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Standard SIST EN 14683:2019 + AC:2019 

VARUJE PRED NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN OKVARE 
 Širjenjem okužb respiratornih obolenj  Negativni učinki na zdravje zaradi okužb. 

UPORABLJA SE 
 Za zaščito pred okužbami – kapljični prenos preko ust in nosu na okolico. 
 Kirurška maska je namenjena enkratni uporabi, ko jo enkrat odstranimo z obraza ni več uporabna. 
 Pri osebah z brado maska ob obrazu ne tesni, zato morajo biti osebe, ki uporabljajo masko dnevno obriti. 
 Ne uporablja se kot nadomestek zaščitnih respiratorjev (SIST EN 149) in zaščitnih mask (SIST EN 140, SIST EN 

143, SIST EN 14387). 

NAMESTITEV 
 Pred namestitvijo  maske poskrbimo, da so naše roke čiste. 
 V delovnem okolju jih temeljito umijemo ali pa razkužimo.   
 Ko jemljemo masko iz embalaže se ne dotikamo ničesar drugega. 
 Pomembno je, da prepoznamo zgornji del maske, to je tisti, ki ima vstavljeno žičko. 
 Žička je namenjena temu, da jo oblikujemo glede na naš nosni koren.  
 Zgornji trak privežemo ravno nad ušesi. 
 Masko raztegnemo pod brado in jo poravnamo. 
 Spodnji trak napeljemo za ušesi in jo zavežemo na vrhu glave. 
 Znova se prepričamo, da naša maska tesni. Začnemo na nosnem korenu in nadaljujemo proti zunanjemu delu 

obraza. Preverimo, če maska tesni ob licih. Masko pod brado poravnamo v kolikor je potrebno.  
 Tako nameščeno masko lahko uporabljamo največ dve uri oziroma jo zamenjamo,  če le ta postane vlažna  

zaradi našega dihanja. 
 V kolikor uporabljamo korekcijska očala, jih namestimo šele, ko je maska nameščena. S tem preprečimo 

rošenje. 

ODSTRANITEV 
 Poskrbimo, da so roke čiste. Roke temeljito umijemo ali razkužimo z razkužilom za roke. 
 Začnemo s korekcijskimi očali in nadaljujemo s spodnjim trakom, ki je bil privezan na vrhu glave.  
 Nadaljujemo s zgornjim  trakom, ki je bil privezan ravno nad ušesi.  
 Masko brez nepotrebnega preprijemanja odvržemo direktno v koš za smeti. 
 Ponovno poskrbimo, da so naše roke čiste. 

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI NAMESTITVI 
 Zaščitno sredstvo je namenjeno enkratni uporabi. 
 Zaščitnemu sredstvu ne sme biti zmanjšana zaščitna funkcija. 
 V primeru ugotovljenih pomanjkljivostih se zaščitnega sredstva ne sme uporabljati in se mora odstraniti iz 

uporabe. 
 Uporaba maske na neobrito brado. 

SLIKOVNI PRIKAZ NAMESTITVE IN ODSTRANITVE MASKE 
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