
Kertakäyttöinen evercare® TYPE II on laadukas 3-kerroksinen kasvosuoja, joka soveltuu  
sekä terveydenhoidon henkilökunnan ja potilaiden suojaamiseen että kuluttajakäyttöön.  
evercare® TYPEII -kasvosuoja täyttää sairaalakäyttöön vaadittavan EN14683:2019-stan- 
dardin Type II -vaatimusten osalta.  
Kasvosuojan väri on valkoinen ja siinä on joustavat korvalenkit. 
Ei sisällä luonnonkumia. Kasvosuojan BFE-arvo (bakteerisuodattavuus) on ≥ 98 %.

• Kertakäyttöinen evercare® Type II -kasvosuoja kuluttajapakkauksessa

• Valkoinen, korvalenkeillä

• Täyttää standardin 14683:2019 vaatimukset

• BFE (bakteerisuodatus) ≥ 98 %

• OneMed tuotekoodi ONE2883

• Myyntipakkaus 2160 kpl (18 x 120 kpl rasiaa)

• 120 kpl rasia sisältää 12 x 10 kpl pussia, joissa käytönopaste,  

kuluttajamerkinnät ja suomenkieliset tekstit

• Valmistaja OneMed Group Oy, valmistusmaa Kiina
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120 kpl rasia 10 kpl pussi



evercare®-kasvosuojan  
käyttöohje

Markkinointi: OneMed Oy

PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki

www.onemed.fi

Puh. 020 786 6810 

asiakaspalvelu@onemed.com

• Pese tai desinfioi kädet ennen kasvosuojan pukemista.

1 Älä koske kasvosuojan suojaosaan, vaan tartu siihen ainoastaan reunoista.
 Kasvosuojan yläreunassa on tukilanka, joka tulee nenänvarteen – nipistä tukilankaa niin, että suoja asettuu  
 tiiviisti ja peittää suun, nenän ja leuan.  
2 Korvalenkit tulevat korvien taakse, ne on helppo asettaa joustavan materiaalin ansiosta. 
3 Vedä lopuksi kasvosuojan alareuna paikoilleen, jolloin laskokset avautuvat. 

• Huomioi seuraavat seikat: 
 – Kasvoilla olevaa suojaa ei tule kosketella.
 – Älä syö, juo tai tupakoi kasvosuoja vedettynä leuan alle tai roikkumaan toisesta korvasta.
 – Kasvosuoja riisutaan vetämällä korvalenkeistä, laita suoja käytön jälkeen valittömästi roska-astiaan.
 – Riisuessasi suojaa älä koskettele sen ulkopintaa.

• Pese tai desinfioi kädet aina ennen kasvosuojan riisumista ja sen jälkeen. 
• Muista että kertakäyttöinen kasvosuoja on kertakäyttöinen, eikä sitä saa käyttää uudelleen. 

Kasvosuojaa ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä,  
jotka estävät suojan käytön. Keskustele tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa, jos terveydentilasi vaikeuttaa  
kasvosuojan käyttöä.  

Kertakäyttöinen evercare®-kasvosuoja on laadukas 3-kerroksinen kasvosuoja, joka soveltuu käyttäjän suu-/nenäsuojaksi, 
kun halutaan välttää mahdollisen tartunnan leviäminen pisaratartuntana omasta uloshengitysilmasta. Estää myös käyttäjää 
koskettamasta kasvojaan.
evercare®-kasvosuoja täyttää sairaalakäyttöön vaadittavan EN14683:2019-standardin Type II -vaatimusten osalta  
(ONE2882 ja ONE2883). Kasvosuojan väri on valkoinen ja siinä on joustavat korvalenkit. Kasvosuojan BFE-arvo 
(bakteerisuodattavuus) on vähintään ≥ 98 %. Tuote ei sisällä luonnonkumia.
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