
X-plore 2100  Návod na použitie

9300754 (A4-L) Page 1/2

Other languages available at:
 www.draeger.com/ifu

X-plore 21001 Bezpečnostné informácie
– Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na 

použitie, ako aj návody na použitie súvisiacich výrobkov.
– Presne dodržiavajte návod na použitie. Používateľ musí úplne 

pochopiť pokyny a presne ich dodržiavať. Výrobok používajte len 
na stanovený účel použitia.

– Nelikvidujte návod na použitie. Zabezpečte jeho uloženie a riadne 
používanie používateľom.

– Tento výrobok smie používať iba zaškolený a odborný personál.
– Nepoužívajte chybné alebo neúplné výrobky. Nevykonávajte 

žiadne zmeny na výrobku.
– Pri chybách alebo výpadkoch výrobku, alebo jeho častí, informujte 

spol. Dräger.
– Dodržiavajte miestne a národné smernice platné pre tento 

výrobok.
– Výrobok smie kontrolovať, opravovať a udržiavať iba zaškolený a 

odborný personál. Spol. Dräger odporúča uzatvorenie servisnej 
zmluvy so spol. Dräger a zverenie kompletnej údržby spol. Dräger.

– Pri údržbe používajte iba originálne diely a príslušenstvo spol. 
Dräger. Inak by mohlo dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu funkcie 
výrobku.

2 Dohodnuté výrazy v tomto dokumente
2.1 Význam výstražných upozornení
V tomto dokumente sa používajú nasledujúce výstražné upozornenia, 
aby bol používateľ upozornený na možné nebezpečenstvá. Platia 
nasledujúce definície výstražných upozornení:

3 Popis
3.1 Prehľad o výrobku

3.2 Účel použitia
Polomaska Dräger X-plore® 2100 sa používa s časticovým filtrom P2 
alebo P3 ako filtračný prístroj1). Tento filtračný prístroj vyfiltruje zo 
vzduchu, ktorý vdychuje používateľ, určité častice v rámci uvedených 
medzných hodnôt. Výber dychového filtra sa riadi podľa škodlivých 
látok v prostredí. Pre informácie o oblasti použitia a o tom, aké filtre 
sa môžu používať, pozri návod na použitie časticových filtrov.

Prevádzkové teploty pri používaní polomasky: -30 °C až 60 °C. Pre 
filtre môžu platiť iné prevádzkové teploty.

3.3 Schválenia
Filtračný prístroj je schválený podľa:
– EN 1827:1999+A1:2009
– EN 143:2000+AC:2005+A1:2006
– (EÚ) 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

Vyhlásenie o zhode: pozri  www.draeger.com/product-certificates

3.4 Označenia
– na vonkajšej strane polomasky: Výrobca/Veľkosť/Názov produktu
– v polomaske: Číslo dielu/označenie CE/Dátum výroby
– na disku výdychového ventilu: dátum výroby
– na hlavovej výstuhe: výrobca/materiál/číslo dielu/dátum výroby

Veľkosť: SM = malý/stredný, ML = stredný/veľký
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Signálne slovo Klasifikácia výstražného upozor-
nenia

VAROVANIE Upozornenie na možnú nebezpečnú 
situáciu. Ak jej nezabránite, môže 
dôjsť k úmrtiu alebo vážnemu pora-
neniu.

UPOZORNENIE Upozornenie na možnú nebezpečnú 
situáciu. Ak jej nezabránite, môže 
dôjsť k poraneniu. Dá sa použiť aj 
ako výstraha pred neprimeraným 
použitím.

POZNÁMKA Upozornenie na možnú nebezpečnú 
situáciu. Ak jej nezabránite, môže 
dôjsť k poškodeniu výrobku alebo 
životného prostredia.

1 Lícnica
2 Sedlo ventilu
3 Disk výdychového ventilu
4 Kryt
5 Popruhy
6 Hlavová výstuha
7 Časticový filter

1) X-plore® je registrovaná značka firmy Dräger.

Materiál: EPDM = térpolyméry pozostávajúce z etylénu, propylénu a 
zložiek elastodiénu, SI = silikón

Dátum výroby disku výdychového ventilu sa vypočíta z uvedeného 
roka a počtu bodov.

3.5 Vysvetlivky symbolov

4 Použitie
4.1 Predpoklady pre použitie

VAROVANIE
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo nebezpečenstvo 
poranenia!
Pri nesprávnom použití a nerešpektovaní nasledujúcich pokynov 
hrozia poranenia alebo smrť.
► Filtračné prístroje používajte iba vtedy, keď nie sú žiadne 

nejasnosti týkajúce sa účelu použitia alebo prevádzkových 
podmienok.

► Riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

– Je nutné presne dodržiavať platné národné predpisy týkajúce sa 
používania filtračných prístrojov (v Nemecku napr. BGR 190, v 
Austrálii a na Novom Zélande napr. AS/NZS 1715:2009).

– Okolité podmienky (predovšetkým druh a koncentrácia škodlivín) 
musia byť známe. Používajte zodpovedajúce filtre na ochranu 
dýchacích ciest. Ak je škodlivá látka neznáma, používajte len 
systémy stlačeného vzduchu alebo hadicové dýchacie prístroje na 
stlačený vzduch.

– Filtračné prístroje používajte len vtedy, keď vzduch nepredstavuje 
bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie alebo život.

– Musí sa zabezpečiť, aby sa okolitá atmosféra nemohla 
nepriaznivo zmeniť.

– Do nádrží bez vetrania, jám, kanálov atď. sa nesmie vstupovať s 
filtračným zariadením.

– Nepoužívajte v atmosférach obohatených kyslíkom.
– Pre využívanie v zónach s nebezpečenstvom explózie používajte 

polomasku ošetrenú antistatickým sprejom alebo použite vodný 
závoj.

– Obsah kyslíka v okolitom vzduchu nesmie klesnúť pod 
nasledujúce medzné hodnoty:
– minimálne 17 obj.-% kyslíka vo všetkých európskych krajinách 

okrem Holandska, Belgicka a Veľkej Británie a
– minimálne 19 obj.-% kyslíka v Holandsku, Belgicku, Veľkej 

Británii, Austrálii a na Novom Zélande.
– V ostatných krajinách je nutné dbať na národné smernice.

– Zamestnávateľ/používateľ musí pred prvým použitím zabezpečiť 
nasledovné (pozri Európska smernica 89/656/EHS):
– musí správne sedieť, aby bolo napr. zabezpečené bezchybné 

tesnenie,
– osobný ochranný výstroj musí byť v súlade s každým iným 

súčasne noseným osobným ochranným výstrojom (napr. 
ochranná bunda),

– osobný ochranný výstroj musí byť vhodný pre podmienky 
príslušného pracovného miesta,

– osobný ochranný výstroj musí zodpovedať ergonomickým 
požiadavkám a zdravotným potrebám príslušného nositeľa 
prístroja na ochranu dýchacích ciest.

4.2 Pred použitím
4.2.1 Vloženie dychového filtra
1. Jazyky na kryte ohnite smerom hore a kryt odstráňte (pozri 

obrázok B).
2. Časticový filter zastrčte do miesta pre uchytenie v maske. Golier 

filtra musí rovnomerne ležať na okraji miesta na uchytenie.
3. Kryt nasaďte správne po celom obvode na teleso masky (pozri 

obrázok C).
4. Nasaďte kryt na teleso masky. Pritom zasuňte 4 jazyky cez 4 rebrá 

telesa masky. Jazyky pevne pritlačte, až kým nezapadnú.

4.2.2 Nasadenie polomasky
1. Obšité konce remeňov vytiahnite až po hlavovú výstuhu.
2. Druhé konce remeňov pretiahnite cez veko, aby uzatváracie háky 

ležali na veku.
3. Zatvorte uzatváracie háky.
4. Spodné remene položte okolo krku (pozri obrázok D).
5. Teleso masky nasaďte na ústa a nos (pozri obrázok E-1).
6. Hlavovú výstuhu nasaďte na zátylie, pritom veďte remene nad 

ušami (pozri obrázok E-2).
7. Konce remeňov pritiahnite, až kým polomaska neprilieha pevne na 

tvári (pozri obrázok F).
8. Vykonajte skúšku tesnosti (pozri obrázok G):

Kryt pridržte obidvoma rukami čo najtesnejšie a silno vydýchnite. 
Ak vzduch prúdi von medzi tvárou a telesom masky, je nutné 
pritiahnuť remene alebo použiť inú veľkosť.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo otravy!
Brady alebo určité tvary tváre môžu mať negatívny vplyv na potrebné 
tesné priliehanie polomasky.
► Používať len s tesnou polomaskou a zabudovanými filtrami na 

ochranu dýchacích ciest.

5 Údržba
5.1 Intervaly údržby

5.2 Čistenie a dezinfekcia
Polomasku po každom použití vyčistite a vydezinfikujte.

Symbol Vysvetlenie
Rozsah teploty podmienok skladovania

Maximálna vlhkosť pri skladovaní

Skladovateľnosť do...

Pozor! Dodržiavajte návod na použitie.

Ochrana dýchacích ciest proti prachu a časticiam.

Ochrana dýchacích ciest pri brúsení, pílení a rezaní.
Udáva dátum výroby polomasky. Vo vnútornom z prs-
tencov je uvedený kód výrobcu (Y) a kľúčové číslo (Z). 
Kľúčové číslo udáva, v ktorom roku bola vyrobená prvá 
séria.
24 políčok obidvoch prstencov zodpovedá vždy jed-
nému polroku. Políčka sa počítajú v smere hodinových 
ručičiek, pritom sa začína s vonkajším prstencom v pra-
vom hornom políčku. Toto políčko (X) zodpovedá 
prvému polroku uvedeného roku výroby.
Keď bol výrobok vyrobený v jednom polroku, príslušné 
políčko sa označí bodkou.
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Kontrola nositeľom prístroja X
Čistenie a dezinfekcia X X1)

1) Pri vzduchotesne zabalených polomaskách, inak polročne.

Vizuálna kontrola a skúška 
funkcie X X2)

2) Pri vzduchotesne zabalených polomaskách každé 2 roky.

Výmena podložky výdycho-
vého ventilu X

https://www.draeger.com/de_corp/Home/Technical-Documentation-Service
www.draeger.com/product-certificates
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VAROVANIE
Nebezpečenstvo otravy alebo ohrozenia života!
Môže sa stratiť elasticita v oblasti tesnenia a maska už nesedí 
správne.
► Teleso masky vyčisťte tak dôkladne, aby na telese masky neostali 

zvyšky produktov na ošetrenie pleti.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo poškodenia materiálu!
Na čistenie a dezinfekciu nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. 
acetón, alkohol) alebo čistiace prostriedky s abrazívnymi časticami.
► Používajte iba popísané postupy a uvedené čistiace a dezinfekčné 

prostriedky. Iné prostriedky, dávkovania a iné časy účinkovania 
môžu na produktoch spôsobiť škody.

POZNÁMKA
Podráždenie pokožky!
Silikón má náchylnosť prijímať čistiace a dezinfekčné prostriedky. Pri 
opakovanom čistení a dezinfikovaní sa tieto prostriedky môžu v 
silikóne nahromadiť.
► Presne dodržiavajte postup pri čistení a dezinfekcii. Všetky diely 

dôkladne oplachujte po dobu 10 minút pod tečúcou vodou.

1. Odstráňte dychový filter.
2. Pripravte čistiaci roztok z vody a čistiaceho prostriedku.
3. Všetky časti očistite mäkkou handrou a čistiacim roztokom.
4. Všetky časti dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
5. Pripravte dezinfekčný kúpeľ zložený z vody a dezinfekčného 

prostriedku.
6. Všetky diely, ktoré musia byť dezinfikované, ponorte do 

dezinfekčného kúpeľa.
7. Všetky časti dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
8. Všetky diely nechajte vysušiť na vzduchu alebo v sušičke (teplota: 

max. 60 °C). Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

5.3 Údržba
5.3.1 Kontrola polomasky
● Skontrolujte všetky diely na trhliny, krehkosť alebo deformácie.

5.3.2 Kontrola disku výdychového ventilu
1. Zatlačte sedlo ventilu do vnútornej časti telesa masky a vytiahnite 

ho z masky.
2. Disk výdychového ventilu uchopte za okraj a vytiahnite ju zo sedla 

ventilu.
3. Skontrolujte, či sedlo ventilu nie je znečistené a poškodené, v 

prípade potreby ho vyčistite jednorazovou utierkou.
4. Vtlačte disku výdychového ventilu až kým nezapadne do sedla 

ventilu. Disk má rovnomerne a rovno ležať na sedle ventilu. Príp. 
disku ventilu vymeňte.

5. Sedlo ventilu vložte do telesa masky tak, aby disk ventilu smeroval 
dovonka.

6. Vtlačte sedlo ventilu do drážky telesa masky.

6 Preprava
Produkt prepravujte v originálnom balení.

7 Skladovanie
Polomasku skladujte bez deformovania na suchom a bezprašnom 
mieste. Skladovacia teplota: -10 °C až 60 °C pre rel. vlhkosti <90 %.

Chráňte pred priamym slnečným a tepelným žiarením. Dodržiavajte 
ISO 2230 a národné smernice pre skladovanie, údržbu a čistenie 
gumových výrobkov.

8 Likvidácia
Výrobok likvidujte podľa platných predpisov.

Informácie k vhodným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom 
a ich špecifikáciám nájdete v dokumente 9100081 na adrese  

www.draeger.com/IFU.

9300754 – 1471.250 sk
© Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vydanie/Edition: 10 – 2023-02 (Vydanie/Edition: 1 – 2005-09)
Zmeny vyhradené
www.draeger.com

Involved in type approval:
Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (IFA)
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Germany
Reference number: 0121

Involved in quality control:
DEKRA Testing and Certification 
GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Germany
Reference number: 

Approved body:
BSI Assurance UK Ltd.
Kitemark Court
Davy Avenue
Knowlhill
Milton Keynes
MK5 8PP
United Kingdom
Identification number:

Výrobca
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck
Nemecko
+49 451 8 82-0

0158

0086

TP TC 019/2011

SAI Global
AS/NZS 1716:2012
Lic No SMK1346

TM

www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/IFU

	1 Bezpečnostné informácie
	2 Dohodnuté výrazy v tomto dokumente
	2.1 Význam výstražných upozornení

	3 Popis
	3.5 Vysvetlivky symbolov

	4 Použitie
	4.2 Pred použitím

	5 Údržba
	5.2 Čistenie a dezinfekcia
	5.3 Údržba

	6 Preprava
	7 Skladovanie
	8 Likvidácia

