
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
PRODUCENT: 

Oxyline Sp. z o.o. Polska, 95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 23. 

Wyprodukowano zgodnie z Rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009. 

WŁAŚCIWOŚCI ZGODNE Z NORMAMI I ROZPORZĄDZENIAMI:

• EN14683:2019 +AC:2019 • Rozporządzenie (UE) 2017/745 – WYRÓB MEDYCZNY 
KLASY I TYP IIR. Przed przeczytaniem poniższych informacji prosimy sprawdzić czy produkt 
jest wyrobem medycznym. Informacja jest zamieszczona na opakowaniu. W odniesieniu 
do wyrobów medycznych niniejsza instrukcja dotyczy modeli: XR250 FFP2 NR, XR350 
FFP3 NR, X310 FFP3 NR, X210 FFP2 NRD.

• EN149:2001+A1:2009 • Rozporządzenie (UE) 2016/425 – ŚRODEK OCHRONY IN-
DYWIDUALNEJ KATEGORII III. Wg normy EN 149:2001+A1:2009, jednorazowe półmaski 
filtrujące, chroniące przed stałymi i płynnymi cząstkami, są klasyfikowane według jednej 
z trzech klas: FFP1, FFP2, oraz FFP3. Przed przeczytaniem poniższych informacji prosimy 
sprawdzić klasę, do której zalicza się półmaska. Klasa jest zaznaczona na opakowaniu 
oraz na samej półmasce. 

OZNAKOWANIE PÓŁMASKI: Oznakowanie nadrukowane na każdą półmaskę zawiera 
następujące elementy: Przykładowe oznakowanie: XR* 250 - symbol półmaski,  
V – zawór wydechowy, FFP1, FFP2, FFP3 - klasa filtracji, NR - półmaska jednokrotnego 
użytku - może być używana maksymalnie przez jedną zmianę roboczą, R - półmaska 
wielokrotnego użytku, D - ta maska pozytywnie przeszła nieobowiązkowy test zaty-
kania pyłem dolomitowym dla bardziej swobodnego i  komfortowego oddychania;  
EN 149:2001+A1:2009 - oznaczenie normy dla ŚOI, EN14683:2019+AC:2019 – oznacze-
nie normy dla wyrobów medycznych, EXP YYYY.DD.MM XXXXXX - data przydatności oraz 
numer kolejny tworzy unikalny numer produktu. * X – półmaska czaszowa, XF – półmaska 
płaska, XR – półmaska płaska składana, XS – półmaska czaszowa z uszczelnieniem pian-
kowym, XCS - półmaska czaszowa z uszczelnieniem piankowym oraz z warstwą węgla 
aktywnego, XC – półmaska czaszowa z warstwą węgla aktywnego.

ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW: 1. kod produktu 2. sprawdzić w  instrukcji obsługi  
3. produkt jednokrotnego użytku, nie należy używać ponownie 4. produkt niesterylny  
5. Maksymalny poziom wilgotności względnej przy magazynowaniu 6. zakres temperatur 
magazynowania. 7. data przydatności, 8. nr serii 9. Znak CE zgodny z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. oraz rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. i 4 cyfrowy 
numer jednostki notyfikowanej sprawującej nadzór wg modułu C2 10. wyrób medyczny

PIKOTGRAMY: 1.  2.  3.  4. 5.  6.  7.   

8.  9.  10. 

PRZEZNACZENIE: 1. WYRÓB MEDYCZNY: Półmaska jest niesterylnym jednorazowym 
wyrobem medycznym, typu II R, zgodnym z wymaganiami normy EN14683:2019 o ogra-
niczonym czasie użytkowania, maksymalnie do 8 godzin, przeznaczona do ochrony 
w miejscach narażonych a kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym. Skuteczność 
filtracji bakterii na poziomie BFE≥98,0%. Półmaska jest przeznaczona do zasłaniania 
ust, nosa i brody. Produkt stanowi barierę ograniczającą transmisję czynnika zakaźnego 
z  oraz do dróg oddechowych. Zapobiega rozprzestrzenianiu się mikroorganizmów 
przenoszonych przez powietrze, zmniejszając ryzyko infekcji przez personel medyczny, 
aby zapewnić sterylne warunki leczenia i chronić pacjenta przed wirusami/bakteriami np. 
podczas wykonywania procedur medycznych. Półmaska przeznaczona jest do używania 
przez personel medyczny oraz przez pacjentów w przypadku narażenia na działanie krwi 
i  innych potencjalnie zakaźnych płynów ustrojowych, przed emisją wirusów i bakterii 
do otoczenia, ale nie stanowią dostatecznej bariery dla użytkownika przed zarażeniem 
się wirusem z otoczenia. Produkt możliwy do użycia w środowisku medycznym, gdzie 
istnieje ryzyko rozprysku płynów ustrojowych. 2. ŚOI: Półmaska filtrująca klasy: • FFP1 
przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed cząstkami w  fazie stałej 
jak i  ciekłej - pył, dym, mgły, o  ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4×OEL* 
(APF**=4, NPF=4), • FFP2 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed 
cząstkami w fazie stałej jak i ciekłej - pył, dym, mgły, o ile stężenie fazy rozproszonej nie 
przekracza 10×OEL* (APF**=10, NPF=12), • FFP3 przeznaczona jest do ochrony układu 

oddechowego przed cząstkami w fazie stałej jak i ciekłej - pył, dym, mgły, o ile stężenie fazy 
rozproszonej nie przekracza 30×OEL* (APF**=30, NPF=50). Półmaska jest kompletnym 
sprzętem ochronnym gotowym do natychmiastowego użycia. Stanowi indywidualne 
wyposażenie i nie może być odstępowana innym osobom. Uwagi: * OEL = limit narażenia 
zawodowego (Occupational Exposure Limit), APF = gwarantowany współczynnik ochrony 
(Assignet Protection Factor), NPF = nominalny współczynnik ochrony (Nominal Protection 
Factor), ** w zależności od przepisów lokalnych i krajowych.

PRZECIWWSKAZANIA: Zachować ostrożność w przypadku uczulenia na polipropylen. 
W  razie wystąpienia nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie. Jeżeli zaistnieje 
konieczność – skonsultować się z lekarzem. Półmaska nie dostarcza tlenu. Nie stosować 
w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17 %). Nie używać w przestrzeniach o niewielkiej 
kubaturze, zwłaszcza nie przewietrzanych, takich jak kanały, studzienki, zbiorniki itp. Pół-
maska nie chroni przed zanieczyszczeniami w postaci par i gazów substancji szkodliwych 
dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie stosować jeśli rodzaj, stężenie i właściwości 
substancji szkodliwych nie są znane. Nie używać podczas gaszenia pożaru. Półmaska 
nie zapewnia szczelności jeżeli będzie noszona na twarzy nieogolonej lub brodatej. Nie 
stosować w atmosferze zagrożonej wybuchem. 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA PÓŁMASKI: Przed użyciem półmaski, należy sprawdzić jej okres 
przydatności do użytku i stan techniczny: czy jej elementy nie są uszkodzone. Półmaski 
uszkodzone oraz takie, których data ważności została przekroczona nie mogą być użyte. 
Nie składać i zaginać półmaski.

ZAKŁADANIE 1. Zdezynfekować dłonie. 2. Przed założeniem półmaski, wstępnie 
ukształtować zacisk nosowy poprzez jego zaciśnięcie, co poprawia późniejsze dopaso-
wanie półmaski do twarzy. 3. Umieścić część twarzową tak, aby przykrywała usta i nos. 
4. Taśmy mocujące założyć: • dla półmasek serii: X, XC, XS, XCS: tak, aby dolna taśma 
obejmowała kark poniżej ucha, a  górna przechodziła z  tyłu głowy nad uchem. Dla 
półmasek wyposażonych w  przesuwna taśmę nagłowia doregulować długość dolnej 
i górnej taśmy nagłowia do indywidualnych potrzeb, • dla półmasek serii XR: na uszy. 
5. Ukształtować i dopasować zacisk nosowy poprzez jego zaciśnięcie tak, aby zapewnić 
szczelność. 6. Sprawdzić prawidłowość założenia. Przyłożyć dłonie i przytrzymać czaszę. 
Mocno wydmuchnąć powietrze. W  przypadku nieszczelności wyregulować pozycję 
czaszy, zacisk nosowy lub taśmy nauszne lub nagłowia. 

Półmaska serii: X, XC, XS, XCS 

Półmaska serii XF 

Półmaska serii XR

ZDEJMOWANIE:

1. Należy przejść do strefy brudnej. 2. W przypadku zastosowania dodatkowych środ-
ków ochrony indywidualnych jak: kombinezon, gogle, okulary ochronne itp. należy 
je zdjąć zgodnie z  instrukcją zdejmowania dla danego produktu. 3. Zdejmij rękawice 
zewnętrzne i  wyrzuć je do pojemnika na odpady. 4. w  przypadku masek serii X, XC, 
XS, XCS i XF należy unieść dolną taśmę nagłowia wokół szyi w górę, następnie należy 
podebrać górną taśmę nagłowia i odciągnąć obie taśmy od głowy. W przypadku masek 
serii XR należy taśmy boczne odciągnąć na bok tak aby nie dotykały skóry. Ostrożnie 
zdjąć półmaskę nie dopuszczając do kontaktu zewnętrznej części półmaski z  ciałem.  

5. Wyrzucić półmaskę do pojemnika na odpady. 6. Zdjąć rękawice ochronne i wyrzucić 
do pojemnika. 7. Zdezynfekować dłonie odpowiednimi środkami dezynfekcyjnymi. 
*UWAGI: Jeżeli oddychanie staje się trudne, maska uległa uszkodzeniu lub nie można 
utrzymać prawidłowego dopasowania, należy natychmiast wymienić maskę na inną. 
Uważne przestrzeganie powyższych instrukcji stanowi ważny element bezpiecznego 
użytkowania masek. W  razie niebezpieczeństwa wystąpienia niedoboru tlenu lub 
zbyt wysokiego stężenie substancji niebezpiecznej, należy użyć sprzętu izolującego 
użytkownika od otoczenia i opuścić niebezpieczną strefę. Półmaska jest przeznaczona 
do stosowania przez okres jednej zmiany roboczej (max 8 godz.) – dotyczy półmasek 
oznaczonych symbolem NR. 

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I  KONSERWACJA: Półmaska powinna być trans-
portowana i przechowywana w oryginalnym opakowaniu, w suchych pomieszczeniach 
z  daleka od źródeł światła i  ciepła. Jako sprzęt jednorazowego użycia półmaska nie 
podlega regeneracji ani naprawie. Nie wolno jej prać ani czyścić. Półmaski należy 
przechowywać w zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta w pomiesz-
czeniach o wilgotności względnej poniżej 70% i w temperaturze od -30°C do +50°C. Przy 
odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 60 miesięcy. Chronić przed 
działaniem agresywnych substancji chemicznych, wilgocią i zabrudzeniem. Jeżeli maska 
nie została skażona może być zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
gospodarki odpadami. Jeżeli została skażona musi być zutylizowany zgodnie z obowią-
zującym prawem i regulacjami.

OSTRZEŻENIA:

1. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji oraz ograniczeń dotyczących tego produktu, 
może zmniejszyć skuteczność filtrowania i  prowadzić do utraty zdrowia lub życia. 
2. Przed użyciem upewnij się, czy półmaska nie posiada wad: uszkodzeń przedarć, 
rozerwań, zniekształceń membrany zaworu, widocznych zabrudzeń lub jakichkolwiek 
innych zniszczeń. W przypadku wykrycia, egzemplarz nie nadaje się do użytku i należy 
go zutylizować. 3. Zaleca się sprawdzenie czy wyrób jest odpowiedni do zamierzonego 
zastosowania. 4. Dobrze dobrana maska stanowi ważny element ochrony zdrowia. 
Przed użyciem maski, należy skonsultować się ze specjalistą od spraw BHP. 5. Produkt 
nie jest źródłem tlenu. Używać tylko w odpowiednio wentylo wanych pomieszczeniach 
zawierających tlen w ilości koniecznej do oddychania. Nie używać tego typu masek, gdy 
stężenie tlenu w powietrzu jest niższe od 17%. 6. Nie używać, gdy stężenia zanieczyszczeń 
są groźne dla zdrowia lub życia. 7. Nie używać przy obecności w powietrzu mieszanek 
wybuchowych. 8. Opuścić miejsce użytkowania i  wyjść na świeże powietrze jeżeli  
(a) oddychanie staje się trudne, lub (b) występuje oszołomienie lub inne niepożądane 
skutki. 9. Zarost lub inne specyficzne cechy ukształtowania twarzy mogą zmniejszać 
skuteczność działania maski. 10. Nie wolno w żaden sposób modyfikować ani przerabiać 
masek 11. Półmaskę oznaczoną symbolem NR można stosować (a) jednorazowo jako 
wyrób medyczny, lub (b) maksymalnie przez jedną zmianę (8 godzin) jako ŚOI. Półma-
skę oznaczoną symbolem R można stosować dłużej niż jedną zmianę pod warunkiem 
dezynfekcji powierzchni wewnętrznej półmaski 70% roztworem etanolu (natryskując lub 
przecierając) lub naświetlania lampą UV tylko jako ŚOI. Nie wymaga obsługi technicznej. 
Po zużyciu maskę należy zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami. 
12. Maski przeznaczone do użycia przechowywać w pojemniku nienarażonym na bezpo-
średnie światło słoneczne. 13. Półmaski serii XC, z warstwą węglową, redukują uciążliwe 
zapachy. NIE CHRONIĄ przed gazami o stężeniu powyżej 1 OEL. W tym przypadku użyj 
maski przeciwgazowej. 

CERTYFIKACJA I NADZÓR *: 

Certyfikacja zgodnie z modułem B: 1. CIOP-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, 
Polska, Jednostka Notyfikowana nr 1437, 2. ITT Certex, Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, 
Jednostka Notyfikowana nr 2534, 3. APAVE Sudeurope SAS Centre d’Essais et de certifi-
cation de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin 38600 FONTAINE – Francja, Jednostka 
notyfikowana nr 0082. Nadzór zgodnie z modułem C2: 1. CIOP-BIP, Czerniakowska 16, 
00-701 Warszawa, Polska, Jednostka Notyfikowana nr 1437, 2. ITT Certex, Górnicza 30/36, 
91-765 Łódź, Jednostka Notyfikowana nr 2534,

*Uwagi: W zależności od modelu, informacje o certyfikacji i nadzorze są umieszczone 
w deklaracji zgodności.

Deklaracja zgodności do pobrania ze strony: www.oxyline.eu

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR: szczegóły na opakowaniu



INSTRUCTIONS FOR USE
MANUFACTURER:

Oxyline Sp. z o.o. Poland, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23.

Manufactured according to PPE Regulation (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009. 

QUALITY IN ACCORDANCE WITH STANDARDS AND REGULATIONS:

• EN14683:2019 +AC:2019 • Regulation (EU) 2017/745 - CLASS I TYPE IIR MEDICAL 
DEVICE. Before reading the following information, please check that the product is 
a medical device. Information is provided on the packaging. For medical devices, 
this instruction applies to models XR250 FFP2 NR, XR350 FFP3 NR, X310 FFP3 NR, 
X210 FFP2 NRD.

• EN149:2001+A1:2009 • Regulation (UE)  2016/425 – PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT CATEGORY III. According to EN 149:2001+A1:2009 standard dispos-
able respirators against solid and liquid aerosols are classified according to one of 
three categories: FFP1, FFP2, and FFP3. Before reading the following information, 
please check the category to which the respirator belongs - this is indicated on the 
packaging and on the respirator.

MARKING OF THE HALF MASK: The marking printed on each respirator includes 
the following: Example marking: XR* 250 - respirator symbol, V – exhalation valve, 
FFP1, FFP2, FFP3 - filtration class, NR - single use respirator - can be used for a 
maximum of one work shift, R - reusable respirator, D - this respirator has passed 
the optional dolomite dust clogging test for more free and comfortable breathing;  
EN 149:2001+A1:2009 - the standard designation for PPE, EN14683:2019+AC:2019 
– standard designation for medical devices, EXP YYYY.DD.MM XXXXXX - expiry date 
and sequence number forms a unique product number.

 * X – Half Masks Cup Shaped, XF – flat half mask, XR – folding flat half mask, XS – half 
mask with foam sealing, XCS - half mask with foam sealing and active carbon layer, 
XC – half mask with active carbon layer.

MEANING OF PICTOGRAMS: 1. product code 2. See user information 3. Single-use 
product, do not reuse 4. non-sterile product 5. Maximum relative humidity level at 
storage 6. storage temperature range. 7. expiry date 8. Serial number 9. CE mark in 
accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 
2016/425 of March 9, 2016 and Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament 
and of the Council of 5 April 2017 and 4-digit number of the notified body performing 
surveillance according to module C2 10. medical device

PICTOGRAMS: 1.  2.  3.  4. 5.  6.  7.   

8.  9.  10. 

APPLICATIONS: 1. MEDICAL DEVICE: The half-mask is a non-sterile disposable 
medical device, type II R, complying with EN 14683:2019 with a limited time of 
use of maximum 8 hours, designed for protection in locations exposed to contact 
with infectious material. Bacteria filtration efficiency BFE ≥ 98.0%. The half-mask is 
designed to cover mouth, nose and chin. The product provides a barrier restricting 
transmission of infectious agents from and to human respiratory system. It prevents 
spreading of air-borne micro-organisms, reducing a risk of infections by healthcare 
professionals in order to provide sterile treatment conditions and protect patient 
from viruses/bacteria, e.g. during medical procedures. The half-mask is designed to 
be used by healthcare professionals and patients in case of exposure to blood and 
other potentially infectious body fluids, and emissions of viruses and bacteria to the 
environment, but is not considered a sufficient barrier for user against infection with 
virus from the environment. The product can be used in medical environment, where 
there is a risk of spraying of body fluids 2. PPE: Filtering half-mask class: • FFP1 is 
designed to protect the respiratory system against particles in solid as well as liquid 
phase - dust, smoke, mists, as long as the concentration of the dispersed phase does 
not exceed 4×OEL* (APF**=4, NPF=4), • FFP2 is designed to protect the respiratory 

system against particles in solid as well as liquid phase - dust, smoke, mists, as long 
as the concentration of the dispersed phase does not exceed 10×OEL* (APF**=10, 
NPF=12), • FFP3 is designed to protect respiratory system against particles in 
solid and liquid phase - dust, smoke, mists, provided that the concentration of the 
dispersed phase does not exceed 30×OEL* (APF**=30, NPF=50). A respirator is a 
complete piece of protective equipment ready for immediate use. It is individual 
equipment and must not be shared with other persons. Note: * OEL = Occupational 
Exposure Limit, APF = Assignet Protection Factor, NPF = Nominal Protection Factor, 
** depending on local and national regulations.

CONTRAINDICATIONS: Use with caution if allergic to polypropylene. If hypersen-
sitivity develops, discontinue use. Consult a doctor if necessary. The respirator does 
not provide oxygen. Do not use in oxygen deficient conditions (less than 17%). Do 
not use in confined spaces, especially unventilated spaces such as sewers, manholes, 
reservoirs etc. The respirator does not protect against pollutants in the form of 
vapours and gases of substances harmful to health and dangerous to life. Do not 
use if the type, concentration and properties of harmful substances are not known. 
Do not use during firefighting. The respirator will not provide a seal if worn on an 
unshaven or bearded face. Do not use in explosive atmosphere. 

HOW TO USE THE MASK: Before using the respirator, check its shelf life and technical 
condition: that its components are not damaged. Damaged respirators and those 
whose expiry date has expired must not be used. Do not fold or bend the respirator.

FITTING INSTRUCTIONS: 1. Disinfect your hands. 2. Before putting on the respirator, 
pre-shape the nose clip by tightening it, which improves the subsequent fit of the 
respirator to the face. 3. Position the facepiece so that it covers the mouth and nose. 
4. Put on the retaining straps: • for respirators series: X, XC, XS, XCS: so that the lower 
strap goes around the neck below the ear and the upper strap goes around the back 
of the head above the ear. For half masks fitted with a sliding head strap, adjust the 
length of the lower and upper head strap to individual needs, • for half masks of the 
XR series: over the ears. 5. Check that it is fitted correctly. Put your hands together 
and hold the canopy. Blow out air firmly. In case of leakage, adjust the position of 
the canopy, nose clip or ear or head harness straps. 

Half mask: X, XC, XS, XCS series

Half mask XF series

Half mask XR series

REMOVAL:

1. Go to dirty zone. 2. When using additional personal protective equipment, e.g. 
overalls, protective goggles, glasses, etc. take them off in accordance with instruc-
tions for taking off a particular product 3. Remove outer gloves and discard them 
to waste bin 4. For X, XC, XS, XCS and XF Series masks, lift the lower head strap up 
around your neck, then pick up the upper head strap and pull both straps away 
from your head. For XR series masks, pull the side tapes aside so that they do not 
touch the skin. Carefully remove the respirator without allowing the outer part of 

the respirator to come into contact with the body. 5. Discard half-mask to waste 
bin. 6. Take off protective gloves and discard them to waste bin. 7. Disinfect hands 
using proper disinfection agents.. *NOTES: If breathing becomes difficult, the mask 
is damaged or a proper fit cannot be maintained, replace the mask immediately. 
Careful adherence to the above instructions is an important part of safe mask use. 
If there is a danger of oxygen deficiency or too high a concentration of a hazardous 
substance, use equipment that isolates the user from the environment and leave 
the hazardous area. The respirator is designed to be used for one work shift (max. 
8 hours) - applies to respirators marked with NR.

TRANSPORT, STORAGE AND MAINTENANCE: The respirator should be trans-
ported and stored in its original packaging, in dry areas and away from light and 
heat sources. As disposable equipment the respirator cannot be reconditioned 
or repaired. It must not be washed or cleaned. The respirator should be stored in 
closed, undamaged manufacturer’s packaging in rooms with relative humidity 
below 70% and at temperatures from -30°C to +50°C. If stored properly the shelf life 
is 60 months. Protect against aggressive chemicals, moisture and dirt. If the mask 
has not been contaminated, it can be disposed of in accordance with local waste 
management regulations. If contaminated, it must be disposed of in accordance 
with applicable laws and regulations.

WARNING:

1. Failure to follow all instructions and limitations on the use of this product could 
reduce the effectiveness of respirator and result in sickness or death. 2. Before use, 
make sure that the respirator has no defects: tears, rips, deformation of the valve 
membrane, visible dirt or any other damage. If found, the unit is not suitable for use 
and must be disposed of. 3. It is recommended to check that the product is suitable 
for the intended use. 4. A properly selected respirator is essential to protect your 
health. Before using this respirator, consult an Industrial Hygienist or Occupational 
Safety Professional to determine the suitability for your intended use. 5. This product 
does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient 
oxygen to support life. Do not use this respirator when oxygen concentration is 
less than 17%. 6. Do not use when concentrations of contaminants are immedi-
ately dangerous to health or life. 7. Do not use in explosive atmospheres. 8. Leave 
work area immediately and return to fresh air if (a) breathing becomes difficult, or  
(b) dizziness or other distress occurs. 9. Facial hairs or beards and certain facial char-
acteristics may reduce the effectiveness of this respirator. 10. Never alter or modify 
this respirator in any way. 11. A NR marked respirator may be used (a) as a single 
use medical device or (b) for a maximum of one shift (8 hours) as PPE. The R-marked 
respirator may be used for longer than one shift provided that the inner surface of 
the respirator is disinfected with a 70% ethanol solution (by spraying or wiping) or 
exposed to a UV lamp only as PPE. No maintenance is required. After use, the mask 
should be disposed of in accordance with applicable laws and regulations. 12. Keep 
respirators in the display box away from direct sunlight until use. 13. Respirators XC 
series, with a carbon layer, reduce onerous odours. They DO NOT PROTECT against 
gases with concentrations above 1 OEL. In this case, use a gas mask. 

CERTIFICATION AND SUPERVISION *: 

Certification according to module B: 1. CIOP-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 
Warszawa, Poland, Notified Body No. 1437, 2. ITT Certex, Górnicza 30/36, 91-765 
Łódź, Notified Body No. 2534, 3. APAVE Sudeurope SAS Centre d’Essais et de 
certification de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin 38600 FONTAINE - France, 
Notified Body No 0082 

Supervision according to module C2: 1. CIOP-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 
Warsaw, Poland, Notified Body No 1437, 2. ITT Certex, Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, 
Notified Body No 2534,

* Notes: Depending on the model, information on certification and supervision is 
included in the declaration of conformity.

Declaration of Conformity download at: www.oxyline.eu

PRODUCER/DISTRIBUTOR: details on packaging


