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TECHNINIŲ DOKUMENTŲ PREZENTACIJA: 
OM5 PROTECTIVE MASKS 

 
A. Gaminio aprašymas: 

 

OM5 tipo kaukę, skirtą vartotojo kvėpavimo apsaugai, gamina UAB „Medicininių kaukių gamintojas“, įsteigta Topolių 

g. 2, Raudondvaris, Kauno rajonas, Lietuva (Gamintojas), laikantis Reglamente (ES) 2016/425 nurodytų bendrųjų 
sveikatos ir saugos reikalavimų, o jei konkrečiau, specifikacijų nurodytų Europos rekomendacijose dėl naudojimo 
numatytų PPE-R/02.075 2 versijoje, kaip III kategorijos AAP. 

OM5 FFP2 respiratoriai (apsauginės veido kaukės) yra asmens apsaugos priemonės (AAP). Gamintojo gaminami OM5 
FFP2 respiratoriai susideda iš penkių sliuoksnių: 50 g. neausto audinio, dviejų sluoksnių 25 g. išpūsto lydyto audinio, 
50 g. medvilnės neausto audinio, 25 g. neausto audinio. Gamintojo gaminami OM5 FFP2 respiratoriai turi reguliuojamą 
nosies spaustuką, kuris užtikrinia individualų sandarumą bei elastingas ausies kilpas. OM5 FFP2 apsauginės kaukės 
yra minkštos, švelnios ir nedirgina odos. 

Gamintojo OM5 FFP2 respiratoriai uždengia nosį, burną, smakrą ir neturi įkvėpimo ar iškvėpimo vožtuvo. Ši gamintojo 

gaminama kaukė yra geriausia asmens apsaugos priemonė siekiant apsisaugoti nuo COVID-19. 
 

Padėtis Sudėtis Svoris Kokybė 

Pirmas sluoksnis Neausta medžiaga 50 G SSS 

Antras sluoksnis Pūstas lydytas audinys 25 G PFE95 ar aukštesnis 

Trečias sluoksnis Pūstas lydytas audinys 25 G PFE95 ar aukštesnis 

Ketvirtas sluoksnis Medvilnės neaustas 
audinys 

50 G ES100 

Penktas sluoksnis Neausta medžiaga 25 G SSS 

Nosies spaustukas Nosies viela 4.2 * 1.1 * 0.55 CM Dviguba viela 

Ausų kilpos Ausų gumelės 5 * 16 PIN 70D BARCODE + 70D NH3 
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B. Gaminiui pritaikyti darnieji standartai: 

Šis produktas buvo pagamintas pritaikant Reglamentą (ES) 2016/425 bei PPE-R / 02.075 2 versijos standartą ir skirtas 

pagrindiniam naudojimui kaip kvėpavimo organų apsaugos priemonės - filtruojančios puskaukės, apsaugančios nuo 
dalelių. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas atlikti laikantis AITEX, Plaza Emilio Sala 1, Alcoi, Ispanija, notifikuotosios 
įstaigos 0161 sertifikato Nr. 21/3779/00/0161. 

 
C. Ataskaitos testų atliktų su Gamintojo gaminiu; 

2021-01-20 AITEX tekstilės tyrimų institutas pateikė ataskaitas dėl filtruojančių puskaukių bandymų atlikimo pagal EN 

149: 2001 + A1: 2009, remiantis Europos Komisijos greito bandymo rekomendacijomis Covid-19 situacijos, pagrįstos 
RFU 02.075-v. 02 pagal AITEX testavimo principą. 

Bandymo ataskaitoje padaryta išvada, kad Gamintojo filtruojamos pusės kaukės atitinka AITEX bandymo principo 2 

versijos reikalavimus kaukėms, skirtoms naudoti dėl Corona SARS-CoV-2 viruso pandemijos. 

 

D. Gamintojo gaminiui suteiktas sertifikatas: 

2021-01-21 Ispanijos tekstilės tyrimų instituto „AITEX“ sertifikavimo 

departamentas Gamintojo gaminamiems OM5 FFP2 respiratoriams 
suteikė sertifikatą Nr. 21/3779/00/0161, kuriuo „AITEX“ Ispanijos 
tekstilės tyrimų institutas, kaip notifikuotoji įstaiga Nr. 0161 
patvirtino, kad Gamintojo gaminamos filtruojančios puskaukių 
techninė byla ir gaminys buvo patikrinti V priede aprašyta tvarka 
(Reglamentas (ES) 2016/425) ir nustatyta, kad jis atitinka 
reikalavimus. Nustatyta, kad produktas priklauso III kategorijai 
pagal reglamento I priedą. 

 
E. Gamintojo suteikiamos gaminio naudojimosi 
instrukcijos ir įspėjimai: 

 

Naudojimosi instrukcijos: 

 

1. Prieš liečiant kaukę nusiplaukite rankas;; 

2. Išimkite kaukę iš dėžutės, laikykite ją po smakru 
nosies spaustuku aukštyn; 

3. Užsitraukite ausų kilpeles už ausų bei įsitikinkite, kad 
jos tvirtai laikosi; 

4. Pakoreguokite kaukę, kad įsitikintumėte, jog burna ir 
nosis yra visiškai uždengtos ir iš jos neišbėga oras; 

5. Venkite liesti kaukę ją dėvėdami; 
6. Siekdami nusiimti kaukę, po ausų kilpelėmis užkiškite 

pirštus ir nusiimkite kaukę. 
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Įspėjimai: 
 

1. NETINKAMA naudoti kaukę atmosferoje, kurioje yra 
nuodingų dujų arba didelis užterštumas, arba 
atmosferose, kuriose deguonies kiekis yra mažiau nei 
19,5 proc; 

2. Jei naudojama kaukė tampa sugadinta, užteršta, nešvari, 
turi kvapą ar pasunkėja kvėpavimas su ja, palikite 
užterštą vietą ir nedelsdami pakeiskite kaukę; 

3. NENAUDOKITE kaukes esant sprogiam orui ar arti 
ugnies šaltinio; 

4. Panaudoję kaukę ją suplėšykite ir nedelsdami išmeskite 
į uždarytą vienkartinę dėžę, kad išvengtumėte 
pakartotinio naudojimo; 

5. Netinkamai naudojant ir prižiūrint šį gaminį, galite 
susižeisti arba mirti; 

6. Prieš naudojant kaukę visada patikrinkite jos galiojimo 
laiką; 

7. Niekada nemodifikuokite kaukės; 
8. Laikykite kaukes savo pakuotėje ir toli nuo saulės 

spindulių; 
 


