
S K Ö T S E L R Å D 
M U N S K Y D D

Munskydd med Estrid Ericsons klassiska mönster Elefant. Bär den 
med försiktighet, då ett munskydd inte är ett säkert skydd mot smitta. 
Dessa munskydd tillhör kategori 2, vilket innebär att cirka 70 procent av 
3-mikrometerpartiklarna kan stoppas av masken.

Om skyddet används på fel sätt kan den öka risken för att bli smittad. Följ 
därför dessa anvisningar noga:

Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder varje gång 
innan du tar på dig den, eller rengör händerna med handdesinfektion 
om tvål och vatten inte finns tillgängligt.

Se till att din mun och näsa är helt täckta. Du vill minska luft som 
sipprar mellan skyddet och ansiktet.

Undvik att vidröra skyddet när du bär den. Försök att inte justera den, 
och om du gör det, tvätta då händerna först.

Om ditt munskydd känns väldigt fuktig, om du tappar den på marken, 
eller om det blir en reva i den, byt då ut den omedelbart.

Använd munskyddet max 3 – 4 timmar åt gången.

Ta bort ditt munskydd via snörena, var försiktig så att du inte vidrör 
det på framsidan.

Munskyddet skall hållas ren och tvättas i 90 graders vatten efter  
varje användning.
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C A R E  I N S T R U C T I O N S 
F A C E  M A S K

Face mask with Estrid Ericson’s classic Elefant print. Wear it with caution, 
as a face mask does not protect you against infection. These face masks 
belong to category 2, which means that approximately 70 percent of the 3 
micrometer particles can be stopped by the mask.

If the mask is used incorrectly, it can increase the risk of infection. It is 
therefore important that you follow these instructions carefully:

Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds each time 
before applying it, or clean your hands with hand sanitizer if you don’t 
have access to soap and water.

Make sure your mouth and nose are completely covered. You want to 
reduce air flowing between the mask and the face.

Avoid touching the mask when you wear it. Try not to adjust it, and if 
you do, wash your hands first.

If your mask feels very damp, if you drop it on the ground, or if it breaks, 
replace it immediately.

Use the face mask for a maximum of 3 – 4 hours at a time.

Remove your face mask using the ties, being careful not to touch the 
mask on the front.

The face mask should be kept clean and washed in 90 degrees after  
each use.
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