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X-plore 21001 Säkerhetsrelaterade informationer
– Läs bruksanvisningarna för produkten och tillhörande produkter 

noggrant före användning.
– Följ bruksanvisningen noggrant. Användaren måste förstå 

anvisningarna helt och följa dem noggrant. Produkten får endast 
användas som avsett.

– Släng inte bruksanvisningen. Förvaring och korrekt användning 
ska säkerställas av användaren.

– Endast utbildad och fackkunnig personal får använda denna 
produkt.

– Produkter med fel eller som saknar delar får ej användas. Utför 
inga ändringar på produkten.

– Informera Dräger vid fel på produkten eller produktdelar.
– Lokala och nationella riktlinjer som gäller denna produkt skall 

följas.
– Endast utbildad och fackkunnig personal får kontrollera, reparera 

och underhålla denna produkt. Dräger rekommenderar att du 
tecknar ett serviceavtal med Dräger och att alla underhållsarbeten 
utförs av Dräger.

– Använd endast delar och tillbehör som är Dräger original vid 
underhållsarbete. Annars kan produktens funktion påverkas.

2 Konventioner i det här dokumentet
2.1 Varningarnas betydelse
Följande varningar används i detta dokument för att uppmärksamma 
användaren på möjliga risker. Varningarnas betydelse definieras 
enligt följande:

3 Beskrivning
3.1 Produktöversikt

3.2 Användning
Halvmasken Dräger X-plore® 2100 används med ett partikelfilter P2 
eller P3 som filterapparat1). Denna filterapparat filtrerar den luft som 
användaren andas in inom de angivna gränsvärdena för bestämda 
partiklar. Välj olika användningsfilter beroende på vilka skadliga 
ämnen som finns i luften. För informationen om användningsområde 
eller vilka filter som kan användas, se partikelfiltrens bruksanvisning.

Användningstemperatur för halvmask: -30 °C till 60 °C. För filtren kan 
andra användningstemperaturer gälla.

3.3 Typgodkännande
Filterapparaten är godkänd enligt:
– EN 1827:1999+A1:2009
– EN 143:2000+AC:2005+A1:2006
– (EU) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– NIOSH 42 CFR Part 84
– AS/NZS 1716:2012
– TP TC 019/2011

Försäkran om överensstämmelse: se  www.draeger.com/product-
certificates

3.4 Märkning
– Utvändigt på halvmasken: tillverkare/storlek/produktnamn
– Inuti halvmasken: artikelnummer/CE-märkning/tillverkningsdatum
– På utandningsventilskivan: tillverkningsdatum
– på huvudspindeln: 

tillverkare/material/artikelnummer/tillverkningsdatum

Storlek: SM = liten/mellan, ML = mellan/stor
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Varnings-
tecken

Signalord Klassificering av varningar

VARNING Potentiell risksituation. Om inte 
denna undviks, kan dödsfall eller 
svåra personskador orsakas.

OBSERVERA Potentiell risksituation. Att inte und-
vika denna risk kan leda till person-
skador. Kan också användas som 
varning för icke fackmässig använd-
ning.

NOTERING Potentiell risksituation. Om denna 
inte undviks kan skador på produk-
ten eller miljön orsakas.

1 Maskkropp
2 Ventilsäte
3 Utandningsventilskiva
4 Kåpa
5 Bandställ
6 Huvudspindel
7 Partikelfilter

1) X-plore® är ett registrerat varumärke som tillhör Dräger.

Material: EPDM = bestående av etylen, propylen och 
elastodienkomponenter, SI = silikon

Utandningsventilskivans tillverkningsdatum beräknas från det angivna 
året och antalet punkter.

3.5 Symbolförklaring

4 Användning
4.1 Förutsättningar för användning

VARNING
Fara för liv och hälsa!
Felaktig användning och underlåtenhet att följa anvisningarna nedan 
kan leda till personskador eller dödsfall.
► Filterapparaterna får endast användas om inga oklarheter 

angående användningsområde eller användningsvillkor finns.
► Följ anvisningarna nedan.

– Följ strikt de tillämpliga nationella bestämmelserna om användning 
av filterapparater (i Tyskland t.ex. BGR 190, i Australien och Nya 
Zeeland t.ex. AS/NZS 1715:2009).

– Omgivningsförhållandena (speciellt typ och koncentration av 
skadliga ämnen) måste vara kända. Använd motsvarande 
andningsfilter. Om det skadliga ämnet är okänt, får endast en 
rökdykarapparat eller tryckluftapparat med friskluft användas.

– Filterapparater får endast användas om luften inte utgör en 
omedelbar fara för hälsa eller liv.

– Det måste säkerställas att den omgivande atmosfären inte kan 
förändras negativt.

– Icke ventilerade cisterner, gruvor, kanaler etc. får inte beträdas 
med filterapparater.

– Använd inte produkten i syreberikade atmosfärer.
– För användning i explosionsfarligt område ska halvmasken 

behandlas med anti-statiskt spray eller vattenridå.
– Syreinnehållet i omgivningsluften får inte sjunka under följande 

gränsvärde:
– Minst 17 Vol% syre i alla europeiska länder utom 

Nederländerna, Belgien och Storbritannien, och
– minst 19 Vol% syre i Nederländerna, Belgien, Storbritannien, 

Australien och Nya Zeeland.
– I andra länder ska nationella riktlinjer beaktas.

– Verksamhetsutövaren/användaren måste säkerställa följande 
innan masken används första gången (se EU-direktiv 
89/656/EEG):

– Masken måste ha god passform för att masken bl.a. ska sitta 
tätt.

– Den personliga skyddsutrustningen måste vara kompatibel 
med all annan personlig skyddsutrustning som bärs samtidigt 
(t.ex. skyddsjacka)

– Den personliga skyddsutrustningen måste vara lämpad för de 
arbetsplatsförhållanden den används under.

– Den personliga skyddsutrustningen måste uppfylla de 
ergonomiska krav och hälsoförutsättningar som gäller för den 
enskilda användaren.

4.2 Före användning
4.2.1 Sätta i ett andningsfilter
1. Böj upp hakarna på locket och avlägsna kåpan (se bild B).
2. Sätt i partikelfiltret i maskens hållare. Kragen på filtret måste ligga 

jämnt mot hållarens kant.
3. Sätt på kåpan med rätt sida upp på maskstommen (se bild C).
4. Sätt på kåpan på maskstommen. Skjut de 4 hakarna över de 4 

ribborna på maskstommen. Tryck fast hakarna tills de hakar i.

4.2.2 Sätta på halvmasken
1. Dra bandställets omsydda ändar fram till huvudspindeln.
2. Dra de andra bandställsändarna genom locket tills låshakarna 

ligger mot locket.
3. Stäng låshakarna.
4. Placera det nedre bandstället runt halsen (se bild D).
5. Placera maskstommen över munnen och näsan (se bild E-1).
6. Placera huvudspindeln på bakhuvudet så att bandstället ligger 

ovanför öronen (se bild E-2).
7. Dra åt bandställets ändar tills halvmasken ligger tätt mot ansiktet 

(se bild F).
8. Utför en täthetskontroll (se teknisk bild G):

Håll ihop kåpan så tätt som möjligt med båda händerna och andas 
ut kraftigt. Dra åt bandstället eller använd en annan storlek om 
andningsluften strömmar ut mellan ansiktet och masken.

VARNING
Risk för förgiftning!
Ansiktsbehåring eller utmärkande ansiktsdrag kan påverka hur tätt 
halvmasken sitter mot ansiktet.
► Produkten får endast användas om halvmasken sitter tätt och med 

monterat andningsfilter.

5 Underhåll
5.1 Underhållsintervall

5.2 Rengöring och desinfektion
Rengör och desinficera halvmasken efter varje användning.

Symbol Förklaring
Temperaturområde för lagring

Maximal fuktighet vid lagring

Sista förbrukningsdatum...

Observera! Följ bruksanvisningen.

Andningsskydd mot damm och partiklar.

Andningsskydd vid slipning, sågning och kapning.
Anger tillverkningsdatum för halvmasken. Inuti ringen 
står tillverkningssiffra (Y) och nyckelsiffra (Z). Nyckel-
numret anger året då den första serien tillverkades.
De 24 fälten i de två ringarna motsvarar vardera ett 
halvår. Fälten räknas medsols så att man börjar med 
den yttersta ringen i övre högra fältet. Detta fält (X) mot-
svarar första halvan av det angivna tillverkningsåret.
Om produktionen sker under ett halvår markeras mot-
svarande fält med en punkt.

-10°C

+55°C

<70%
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Kontroll utförd av maskbä-
rare X

Rengöring och desinficering X X1)

1) För lufttätt förpackade masker, annars varje halvår.

Sikt- och funktionskontroll X X2)

2) För lufttätt förpackade masker vartannat år.

Byte av utandningsventil-
bricka X

https://www.draeger.com/de_corp/Home/Technical-Documentation-Service
www.draeger.com/product-certificates
www.draeger.com/product-certificates
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VARNING
Risk för förgiftning eller dödsfall!
Elasticiteten i tätningsområdet kan försämras och masken få sämre 
passform.
► Rengör maskstommen noggrant så att inga rester av 

hudvårdsprodukter finns kvar på den.

OBSERVERA
Risk för materialskador!
Använd inga lösningsmedel för rengöring och desinfektion (t.ex. 
aceton, alkohol) eller slipande rengöringsmedel.
► Tillämpa endast den metod som beskrivs och använd endast de 

specificerade rengörings- och desinfektionsmedlen. Andra medel, 
doseringar och verkningstider kan orsaka skador på produkten.

NOTERING
Hudirritationer!
Silikon har en tendens att suga åt sig rengörings- och 
desinficeringsmedel. Om rengöring och desinficering sker ofta kan 
medlen lagras i silikonet.
► Följ rengörings- och desinfektionsförfarandet exakt. Skölj alla 

delar noggrant under rinnande vatten i 10 minuter.

1. Ta bort andningsfiltret.
2. Förbered en rengöringslösning bestående av vatten och ett 

rengöringsmedel.
3. Rengör alla delar med en mjuk trasa och en rengöringslösning.
4. Skölj alla delar noggrant under rinnande vatten.
5. Förbered ett desinficeringsbad bestående av vatten och ett 

desinfektionsmedel.
6. Lägg alla delar som måste desinficeras i desinfektionsbadet.
7. Skölj alla delar noggrant under rinnande vatten.
8. Låt alla delar torka i luften eller i ett torkskåp (temperatur: 

max 60 °C). Skydda mot direkt solstrålning.

5.3 Underhållsarbete
5.3.1 Inspektera halvmasken
● Undersök alla delar så att det inte finns sprickor, sprödheter eller 

deformeringar.

5.3.2 Kontrollera utandningsventilskivan
1. Tryck på ventilsätet i maskstommens inre och ta bort den från 

masken.
2. Ta tag i utandningsventilskivan och dra loss den från ventilsätet.
3. Kontrollera om ventilsätet är smutsigt eller skadat och rengör vid 

behov med en engångstrasa.
4. Tryck in utandningsventilskivan i ventilsätet tills det tar stopp. 

Skivan ska trycka jämnt på hela ventilsätet. Byt ut ventilskivan vid 
behov.

5. Sätt i ventilsätet i maskstommen så att ventilskivan pekar utåt.
6. Tryck ventilsätet på plats i spåret i maskstommen.

6 Transport
Transportera produkten i originalförpackningen.

7 Förvaring
Förvara halvmasken torrt och dammfritt och förhindra att den 
deformeras. Förvaringstemperatur: -10 °C till 60 °C vid <90 % relativ 
fuktighet.

Skydda mot direkt sol- och värmestrålning. Följ ISO 2230 och 
nationella riktlinjer för lagring, underhåll och rengöring av 
gummiprodukter.

8 Avfallshantering
Avfallshantera produkten i enlighet med de gällande föreskrifterna.

Information om lämpliga rengörings- och desinficeringsmedel 
och deras specifikation, se dokumentet 9100081 på  

www.draeger.com/IFU.
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