INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

MASKA PRZECIWGAZOWA MP-5
1.0 WPROWADZENIE
Maska przeciwgazowa MP-5 przeznaczona jest do ochrony dróg oddechowych
użytkownika przed zawartymi w powietrzu środkami trującymi, pyłem
radioaktywnym i aerozolami bakteryjnymi.
Umożliwia także pobieranie płynu, oraz prowadzenie rozmowy.
Maska dostępna jest w czterech rozmiarach.
Wysokość twarzy
Odległość w linii prostej od
podbródka do wgłębienia
nosowo - skroniowego

Obwód twarzy
po linii owalnej
poprzez uszy, podbródek
oraz ponad brwiami

powyżej 127 mm
od 116 do 127 mm
poniżej 116 mm

Rozmiar
maski
1

powyżej 605 mm
poniżej 605 mm

2
3
4

2.0 BUDOWA
Maska przeciwgazowa MP-5 przechowywana jest w torbie następująco :
- część twarzowa
- kieszeń główna,
- filtropochłaniacz FP-5
- kieszeń główna,
- bidon i wężyk łączący urządzenia do picia
- kieszeń boczna,
- taśmy nośne torby
- kieszeń boczna mała,
- dolna kieszeń boczna stanowi miejsce na pakiet przeciwchemiczny.
3.0 UŻYTKOWANIE
3.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE
- dobrać rozmiar maski zgodnie z tabelą,
- wyregulować długość pasków nagłowia w celu uzyskania szczelności maski
oraz optymalnego naciągu,
- sprawdzić szczelność maski poprzez wdech przy zakrytym dłonią wlocie
(końcówki gwintowanej).
3.2 POZYCJA GOTOWOŚCI MASKI
- rozpakować filtropochłaniacz oraz wyjąć korek i odkręcić nakrętkę,
- wkręcić filtropochłaniacz do części twarzowej maski,
- nagłowie odchylić na część przednią maski,
- włożyć maskę do torby filtropochłaniaczem do góry.
3.4 UŻYCIE MASKI
- wyjąć maskę z torby chwytając za filtropochłaniacz,
- przyłożyć maskę do twarzy,
- nałożyć nagłowie i zapiąć paski szyjne,
- sprawdzić szczelność maski wykonując wdech przy zamkniętym dłonią
otworze wlotowym filtropochłaniacza,
- przy nagromadzeniu potu wewnątrz maski przechylić głowę w lewą stronę i
wykonać głęboki wydech.

- po użyciu wykonać czynności w odwrotnej kolejności,
- podczas długotrwałego przechowywania maski w torbie, szybkę od wewnątrz
zabezpieczyć załączoną wkładką,
Nagłowie nie powinno stykać się przez dłuższy czas z szybką.
4.0 OBSŁUGA URZĄDZENIA DO PICIA
4.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE
- wyjąć z torby bidon i wężyk łączący,
- odkręcić kołpaki zabezpieczające z wężyka i bidonu,
- zakręcić wężyk łączący do zaworu na nakrętce bidonu.
4.2 CZYNNOŚCI PODCZAS PICIA
- pokręcając korpusem urządzenia do picia skierować ustnik do ust i chwycić go
zębami,
- odbezpieczyć kołpak zaworu,
- wsunąć widełki sprężyste wężyka łączącego do korpusu zaworu,
- ścisnąć dźwignie zaworu kulowego i wdmuchnąć powietrze w celu
sprawdzenia szczelności układu,
- podnieść bidon z płynem do góry dnem na wysokość twarzy, ścisnąć dźwignię
zaworu kulowego i zassać płyn.
Dla ułatwienia picia wdmuchnąć powietrze w ustnik.
4.3 CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PICIA
- opuścić bidon,
- wydmuchać resztki płynu z wężyka łączącego,
- rozłączyć układ,
- zabezpieczyć kołpak zaworu.
5.0 KONSERWACJA I ODKAŻANIE
5.1 ODKAŻANIE I CZYSZCZENIE MASKI W TERENIE
Odkażanie i czyszczenie maski w terenie dokonuje się poprzez wycieranie
powierzchni miękką tkaniną zmoczoną w odkażalniku organicznym B-26 z pakietu
PPCh-1.
Następnie tkaninę wypłukać w czystej wodźie, wyżąć ją i osuszyć maskę.
5.2
ODKAŻANIE STACJONARNE
Maski mogą być odkażone metodą paro-amoniakalną w temperaturze + 70 ℃ przez
4 godz.
5.3 CZYSZCZENIE MASKI
Maskę można czyścić roztworem spirytusu etylowego o stężeniu do 60%.
Wskazane jest to szczególnie w razie zarysowania szybki.

