
Po l l e nma s ken
Pollenmasken kan hjelpe deg når pollen eller støv er et problem. 

Utendørs   På vei til jobb/skole, ved hagearbeid, på tur 
  i skog og mark, på sykkel, på hytta

Innendørs Ved støvsuging, ved støvtørking, 
  ved stell av dyr, ved baking

Pollenmasken består av en vaskbar maske i 
tekstil og et filter som kan byttes ut:

* Ett partikkelfilter følger med (pollen-/
støvfilter) og flere kan senere bestilles 
separat

* Kjemikalie- og partikkelfilter er ekstrautstyr 
som bestilles separat

* Man kan lett veksle mellom de ulike filtrene 
avhengig av bruksområde og behov. Se 
bilder på baksiden. 

Kjemikalie- og partikkelfilter: 
Et kullfilter som også filtrerer 
bort forurensing i gassform. 
Begge filtertypene har et 
spesielt hypoallergenisk lag 
nærmest huden, som sørger 
for at det oppsamlede mate-
rialet ikke kommer i kontakt 
med huden. Denne filtertypen 
må kjøpes ekstra. 
Filtrenes levetid varierer 
avhengig av bruksmåten, 
men basert på 1 times bruk pr 
dag vil levetiden være ca. en 
måned. Misfarging og puste-
motstand vil være indikasjoner 
på at filteret bør skiftes. 

Ventiler: Ventiler sørger for 
at utpusten slipper ut uten å 
passere gjennom filteret. 

Pollenmasken 
 her vist i hvitt     ....

Masken Vaskbar ved 40°, 
fremstilt av mykt og føyelig 
tekstil. Riktig tilpasning oppnås 
ved hjelp av klype over nese 
benet og borrelåsbånd rundt 
nakken.
 
Filtrene er fremstilt av et 
materiale som også brukes 
i pustemasker i det militære, 
der effektiv filtrering og høy 
brukskomfort er viktige egen-
skaper. Pollenmasken kan 
brukes med to forskjellige 
filtertyper:

Partikkelfilter: Fungerer ved 
hjelp av elektrostatisk lad-
ede fibre som  tiltrekker seg 
partiklene og holder dem igjen 
i filteret. Filtrerer bort pollen 
og annet partikkelstøv ned til 
0,3 micron. Ett filter av denne 
typen følger med masken. 
Velegnet for de fleste pollen- 
og støvallergikere. 



Masken finnes også i blått

Størrelser 
Pollenmasken leveres i fire 
størrelser. 
XL passer for menn med 
kraftig kroppsbygning/
nakkeparti.
L passer for de fleste menn av 
gjennomsnittlig høyde og vekt. 
M passer for de fleste kvinner 
av gjennomsnittlig høyde og 
vekt. 
S er en størrelse som passer 
for små, slanke kvinner. 

Materialer
Maske: polyester og elastane
Støvfilter: polypropylene
Ventiler: polypropylene
Ventilinnramming: silikon
Neseklype: nylonbelagt alu-
minium
Borrelås: nylon 
Bånd: polyester
Merke: PVC
Plastpose, inneremballasje:  
polypropylene

Produsent: 
Respro (UK) Ltd.
 

Distributør med nettbutikk:
Astma- og Allergiforbundet
www.naaf.no
tlf. 23 35 35 35

Importør: 
Transforma AS
www.transforma.no
tlf. 24 10 28 46  

Vedlikehold av masken:
Vask av selve masken: Fjern 
filteret og ventilene. Vask i 
vaskepose på vaskemaski-
nens skåneprogram, max 40°. 
Lufttørkes. Skal ikke tørkes 
i tørketrommel. Skal ikke 
strykes. 

Neseklypen: Neseklypen/-
bøylen er fremstilt av lettbøy-
elig, nylonbelagt aluminium. 
Bøylen gjør det mulig å unngå 
lekkasje mellom nesen og kin-
nbena. For maksimal levetid 
er det viktig å ikke overbelaste 
bøylen. Klem bøylen minst 
mulig sammen.  

RESPRO®
Produkter for en bedre hverdag
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Kjemikalie-og partikkelfilter
(bestilles ekstra) Partikkelfilter (ett stk følger med)


