
 
 
 

Mặt nạ phòng độc này giúp bảo vệ chống lại các hạt nhất định. Sử dụng sai có thể 

dẫn đến bệnh tật hoặc tử vong. Để sử dụng đúng cách, hãy xem người giám sát 

hoặc Hướng dẫn sử dụng trên gói hoặc 

 gọi 3M, 400-920-3595. Đối với Hoa Kỳ, hãy gọi số 1-800-243-4630. 

3M 8822  

Khẩu trang N95 có van thở 

  

Hướng dẫn sử dụng 
 

QUAN TRỌNG: Giữ các Hướng dẫn sử dụng này để tham khảo 

  
 

QUAN TRỌNG  

Trước khi sử dụng, người đeo phải đọc và hiểu các Hướng dẫn sử dụng này. Giữ các hướng dẫn 

này để tham khảo. Xem thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất. 

  

Sử dụng cho  

Các hạt được tạo ra bằng cơ học và nhiệt ở nồng độ gấp mười (10) lần so với Tiêu chuẩn tiếp 

xúc. Ví dụ, chà nhám, khoan, mài, nghiền, quét, brezing, cắt oxy và hàn. Khẩu trang này cũng có 

thể giúp giảm hơi thở trong các hạt sinh học trong không khí gây bệnh như virut cúm, nhưng 

không loại trừ nguy cơ nhiễm trùng hoặc bệnh. 

  

Cảnh báo  

 Luôn chắc chắn rằng sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp với ứng dụng, được trang bị chính 

xác, được đeo trong tất cả các giai đoạn tiếp xúc và được thay thế khi cần thiết.  

 Lựa chọn đúng khẩu trang, đào tạo cách sử dụng và sử dụng đúng cách là rất cần 

thiết để sản phẩm giúp bảo vệ người đeo khẩu trang khỏi một số chất gây ô nhiễm 

trong không khí. Việc không tuân theo tất cả các hướng hoặc không đeo mặt nạ đúng 

cách trong tất cả các giai đoạn phơi nhiễm có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của 

người đeo, dẫn đến bệnh nặng hoặc đe dọa tính mạng hoặc thương tật vĩnh viễn.   

 Dành cho sự phù hợp và sử dụng đúng cách, tuân thủ các quy định của địa phương, 

tham khảo tất cả các thông tin được cung cấp hoặc liên hệ với chuyên gia vệ sinh lao 

động, chuyên gia an toàn hoặc đại diện 3M trên Đường dây trợ giúp công nghệ 3M 

Australia 1800 024 464, 3M New Zealand 0800364 357.    

 Trước khi sử dụng, người đeo phải được huấn luyện sử dụng sản phẩm hoàn chỉnh theo 

tiêu chuẩn / hướng dẫn về Sức khỏe và An toàn hiện hành.  

 Những sản phẩm này không chứa các thành phần làm từ mủ cao su tự nhiên.  

 Những sản phẩm này không bảo vệ chống lại khí / hơi.    

 Không sử dụng trong khí quyển chứa ít hơn 19,5% oxy. (Định nghĩa 3M. Cá nhân 



các quốc gia có thể áp dụng giới hạn riêng của họ về thiếu oxy.  

 Không sử dụng để bảo vệ hô hấp chống lại các chất gây ô nhiễm / nồng độ trong khí quyển 
không rõ hoặc nguy hiểm ngay lập tức đối với tính mạng và sức khỏe (IDLH).    

 Không sử dụng với tóc trên khuôn mặt hoặc bất cứ điều gì khác có thể ức chế tiếp xúc 

giữa khuôn mặt và sản phẩm do đó ngăn chặn một con dấu tốt.  

 Khuyến cáo rằng người đeo nên được kiểm tra sự phù hợp theo AS / NZS 1715. Để biết 

thông tin về quy trình kiểm tra sự phù hợp, vui lòng liên hệ với 3M.  

 Kiểm tra Khẩu trang trước mỗi lần sử dụng để đảm bảo nó ở trong tình trạng hoạt động 

tốt. Kiểm tra tất cả các bộ phận của Khẩu trang để tìm dấu hiệu hư hỏng bao gồm hai dây 

đai, noseclip, bọt mũi và van. Khẩu trang nên được xử lý ngay khi quan sát thấy hư hỏng 

hoặc các bộ phận bị thiếu. 

 Rời khỏi khu vực bị ô nhiễm ngay lập tức nếu việc thở trở nên khó khăn, hoặc chóng mặt 

hoặc đau khổ khác xảy ra.    

 Vứt bỏ và thay thế Khẩu trang nếu nó bị hỏng, sức cản của hơi thở trở nên quá mức 

hoặc vào cuối ca.  

 Không bao giờ thay đổi, sửa đổi hoặc sửa chữa thiết bị này.  

 Trong trường hợp sử dụng dự định trong khí quyển nổ, liên hệ với 3M.  

 Nhiệt độ hoạt động tối đa: +50 độ C.  

 THẬN TRỌNG: Cần cẩn thận khi sử dụng thiết bị ở nhiệt độ thấp vì độ ẩm quá cao có 

thể khiến các van bị đóng băng.    

 

Các Khẩu trang này đã được sản xuất để tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Úc / New 

Zealand AS / NAZ1716: 2003 theo chương trình chứng nhận sản xuất đã được thống nhất vận 

hành trong quá trình sản xuất theo chương trình SAI Global StandardMark ™.  

  

Lưu trữ và vận chuyển  
 
Lưu trữ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, xem bao bì ở phía dưới.   

 

 
 

 
  



Ghi chú  

 
Điều kiện trung bình có thể vượt quá 25 ° C / 80% rh trong thời gian giới hạn.  

Chúng có thể đạt trung bình 38 ° C / 85% rh, với điều kiện là không quá 3 tháng trong thời 

hạn sử dụng của sản phẩm.  

Thời hạn sử dụng của sản phẩm chưa mở là 3 năm kể từ ngày sản xuất.  

Trước khi sử dụng ban đầu, luôn kiểm tra xem sản phẩm có trong thời hạn sử dụng đã nêu không.   

Khi lưu trữ hoặc vận chuyển sản phẩm này sử dụng bao bì gốc được cung cấp.   

 

Hướng dẫn lắp  

Phải được theo dõi mỗi lần đeo Khẩu trang.  

1. Khẩu trang trong tay, đầu mũi ở đầu ngón tay và quai treo dưới tay. 2. Khẩu 

trang dưới cằm, thấp trên mũi. 

3. Giữ mặt nạ chắc chắn ở vị trí đặt dây đeo trên cùng và dây đeo phía dưới tai.  

4. Dùng cả hai tay, nặn kim loại để tạo hình mũi. Véo mũi bằng một tay có thể làm suy yếu khuôn 

mặt.   

5. KIỂM TRA ÁP LỰC ÁP LỰC. Cup cả hai tay trên Khẩu trang hoàn toàn. Hít mạnh. Nếu không 

khí rò rỉ xung quanh các cạnh, điều chỉnh đầu mũi và dây đai. Lặp lại kiểm tra phù hợp. 

Điều rất quan trọng là ấn mạnh mũi vào cầu mũi để tạo thành một con dấu tốt. Nếu bạn KHÔNG 

THỂ đạt được sự phù hợp, KHÔNG vào khu vực nguy hiểm. Xem người giám sát của bạn.   
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