CENOVÁ NABÍDKA BAVLNĚNÝCH ROUŠEK
Cena za ks: 35,- Kč + DPH
Při odběru nad 500ks sleva 10%, při odběru nad 1000 ks sleva 15%.
V případě zájmu možnost poskytnutí náhradního plnění.

Vyrobeno z bavlněného plátna ze 100% bavlny o gramáži 145g/m2.
Garantujeme maximální kvalitu této látky. Roušky jsou ručně vyráběné a lze je prát. Jsou tak
opakovatelně použitelné. Doporučujeme opatření 2-3 ks pro možnost roušky střídat při jejich
praní. Před prvním použitím doporučujeme roušku sterilizovat.
Péče o produkt:
o

Nelze čistit chemicky

o

Žehlení do 200°C

o

Nesušit v bubnové sušičce

o

Praní vyváření na max. 95°C

Jak správně nasadit a manipulovat s
rouškou?
Nesprávně nasazená rouška snižuje účinnost ochrany, a proto dbejte zvýšené opatrnosti při
jejím nasazováním i manipulaci. I když rouška virus nezastaví, výrazně zpomalí jeho šíření.
1.
2.

Před nasazením roušky si umyjte ruce.
Rouškou zakryjte ústa i nos, mezi obličejem a rouškou nesmí vzniknout mezera. Roušky
mohou snížit riziko nákazy jen při správném používání.

3.

Během nošení se roušky nedotýkejte rukama.

4.

Pokud se dotknete, ihned si omyjte ruce mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem.

5.

Roušku (ústenku) vyměňte každou hodinu , případně dříve po jejím navlhnutí.

6.

Po použití roušku snímejte ze zadní strany, stále se nedotýkejte její přední části.

7.

Po sejmutí si omyjte ruce - jednorázovou roušku vyhoďte, bavlněnou vyvařte.

Jak správně vyvařit a sterilizovat roušku?
o

Vodu s rouškami nechte projít varem, alespoň 5 minut.

o

Nechte vodu vychladnout, poté roušky vyjměte a nechte uschnout.

o

Roušky můžete také vyprat (odděleně od zbytku oblečení) v pračce na 95°C.

o

Suché roušky přežehlete, nejlépe párou.

o

Při manipulaci s rouškami dbejte na umyté a dezinfikované ruce.

o

Dotýkejte se pouze okrajů roušek.

o

Roušky uchovávejte na předem dezinfikovaném místě.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na telefonním čísle:
+420 725 755 733 nebo na e-mailu: info@jtcr.cz.

