Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję, że wybraliście maskę Cambridge. Jestem dumna z tego wysokiej jakości produktu,
który powstał w Wielkiej Brytanii. Z radością posłucham Państwa opinii.
Gorąco rekomenduję też wybrane przeze mnie chroniące zdrowie produkty uzupełniające do masek:
miernik jakości powietrza Laser Egg oraz oczyszczacz domowy ActivTek.
Jeśli tylko macie pytania, bądź komentarze, jak mogłabym poprawić nasze usługi, bądź produkty,
proszę o kontakt.
Mój adres: admin@oddechtozycie.pl
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Liszka-Dobrowolska

Zakładanie maski
Załączona półmaska jest wielokrotnego użytku i przeznaczona jest do stosowania dłużej niż większość
jednorazowych masek przemysłowych. Maskę należy wymienić na nową dopiero kiedy filtr „zapełni
się” zanieczyszczeniami. Brud może być zmyty z maski, ale małe cząsteczki pyłów na stałe przylegają
do filtra i nie można ich sprać. Wymień swoją maskę, kiedy czujesz większą niż zwykle trudność w
oddychaniu.
Poniższe wskazówki powinny być pomocne:
Kiedy zakładasz maskę upewnij się, że usztywnienie wokół nosa jest dobrze dopasowane i dociśnięte,
a maska dokładnie przylega do twarzy. To sprawia, że powietrze przepływa przez maskę, a nie dookoła
niej.
Rozmiary masek oparte są o wagę danej osoby.
Ważne
- Maski z klasyfikacją „N” filtrują cząsteczki takie jak PM2.5.
- Maska musi być właściwie dopasowana, żeby skutecznie filtrowała wdychane powietrze.
- Niemowlęta i dzieci powinny używać masek pod opieką dorosłych.
- Maski nie filtrują chemikaliów przemysłowych oraz cząsteczek na bazie oleju, takich jak farba.
- Nie należy przekraczać maksymalnej ilości godzin użytkowania, według instrukcji.

Wskazówki użytkowania
Stopień
AQI ( Air Quality
zanieczyszczenia
Conditions)
Dobra jakość
Poniżej 50
powietrza
Średnie/Niezdrowe dla 51-150
grup osób szczególnie
wrażliwych
Niezdrowe/ Bardzo
niezdrowe
Złe

151-300

Poza skalą

Ponad 500

301-500

Opis
Wyraźna widoczność
po horyzont
Nie widać
zanieczyszczenia
gołym okiem, lekka
mgła na horyzoncie
Mgła w odległości 2-3
km
Chmury
zanieczyszczeń,
widoczność ok. 1 km
Widoczność poniżej
600 metrów, chmury
zanieczyszczeń
podobne do mgły
widoczne nawet w
pełnym słońcu

Wymień maskę po
upływie
Maska nie jest
potrzebna
340 godzin

220 godzin
180 godzin

90 godzin

Uwaga: Skala w tej tabeli jest oparta o standardy US EPA ( Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska),
pewne uproszczenia zastosowano dla łatwości użytkowania.

Przykłady konwersji US EPA na stężenia wybranych zanieczyszczeń (źródło:
https://aqicn.org/calculator/)
Skala AQI

Stężenie PM2.5

PM 2.5

Do 50
51-150
151-300
301-500

0-12
12-55.5
55.5-250.5
250.5-500.5

PM 10

0-50
51-150
151-300

Stężenie PM 10
0-55
55-255
255-425

Maski zaprojektowane na miarę
Firma Cambridge Mask Co. może stworzyć maski specjalnie zaprojektowane dla Państwa Firmy, idealne
dla pracowników, ważnych klientów, czy potencjalnych kontrahentów. Realizujemy takie zlecenia już
od 200 sztuk. Więcej informacji można znaleźć na stronie www. Cambridgemask.com

