
Instructies voor correct gebruik FFP2 mondmasker 

1. Was altijd eerst uw handen met water en zeep,

2. Bij eerste gebruik: instructies voor het aanbrengen van het mondmasker

1. Neem het masker uit de verpakking en rek de elastische
hoofdbanden de één na de ander voorzichtig uit. Plaats het
masker in uw handen met de neusklem in de richting van uw
vingers wijzend en de hoofdbanden naar beneden hangend.

2. Plaats het masker onder de kin met het neuskussentje naar
boven gericht

3. Plaats de onderste elastische hoofdband over het hoofd en
plaats deze aan de achterkant van de nek, plaats vervolgens
de bovenste band over het hoofd, boven de oren.

4. Modelleer het neuskussentje in de vorm van de neus

5. Om de juiste pasvorm te controleren: omsluit de respirator
met beide handen en adem krachtig uit. Een eventuele
luchtstroom wijst op lekkage rond de randen van de respirator,
strek de hoofdbanden nogmaals door ze achteruit te trekken.
Indien nodig kan de lengte van de elastische hoofdband
verkort worden door er een knoop in te leggen. Corrigeer
vervolgens de positie van de respirator (zie afbeelding) en
controleer de pasvorm nogmaals. WAARSCHUWING! Het is
niet toegestaan om het masker zonder een goede pasvorm te
gebruiken.



BELANGRIJKE OPMERKING BIJ 
GEBRUIK VAN EEN MASKER 

6. Het masker werkt minder goed bij baardgroei en stoppels.

Zorg ervoor dat de randen van het masker goed aansluiten op

het gezicht. Goed scheren is daarom belangrijk.

7. Een masker blijft minder goed zitten bij lang haar. Draag lang

haar in een staart en steek het op als dat mogelijk is.

3. Instructies voor het uitdoen van het mondmasker

1. Doe eerst uw werkhandschoenen uit

2. Desinfecteer/was de handen als het masker wordt gebruikt ter
bescherming van gebruik micro-organismen en doe andere
propere wegwerphandschoenen aan

UITDOEN MONDMASKER 3. Kin naar voren.
4. Naar voren buigen met het gezicht naar voren.
5. Pak beide elastieken met twee handen vast en trek het over het

hoofd.
6. Gooi de wegwerphandschoenen weg en was de handen

4. Instructies voor het bewaren van het mondmasker

1. Gezien de schaarste en we er vanuit gaan dat deze gebruikt worden bij niet zieke werknemers, kan
je ze meermaals gebruiken.

2. Normaal zijn ze in totaal 8 uur werkzaam.

BEWAREN 3. Bij niet gebruik moet het masker opgeborgen worden
4. Raak het masker nooit aan de voorzijde aan.
5. Bewaar in een gepersonaliseerde, dicht gekleefde omslag
6. In een droge omgeving, in een kast met sleutel, op slot

VERWIJDEREN = AFVAL 7. Het masker moet onmiddellijk verwijderd worden van zodra er
macroscopische zichtbare vlekken aanwezig zijn.

5. Instructie voor het aandoen van het mondmasker voor een tweede gebruik

1. Doe eerst propere handschoenen aan
2. Volg de instructies onder  punt 2. Instructies voor het aanbrengen

van het mondmasker, bij eerste gebruik
3. Doe uw handschoenen uit en gooi ze weg
4. Was uw handschoenen
5. Doe opnieuw propere handschoenen aan

6. Doe uw handschoenen uit en gooi ze weg




