
• Dit herbruikbare mondmasker is geen medisch masker. Het voordeel dat dit masker heeft, is het  
 creëren van bewustwording. Je komt minder met je handen aan je gezicht (neus, mond). 
• Dit masker biedt geen garantie tegen een (covid-19)virus. Het zorgt wellicht voor een barrière. Dit  
 masker sluit niet voldoende aan zoals een medisch goedgekeurde masker en de kleine virusdeeltjes  
 kunnen er doorheen komen. Wel kunnen ze de kans op besmetting verkleinen.
• Het masker is voor herhaaldelijk gebruik. Deze kan gewassen worden. Door heet te strijken met  
 stoom ontsmet u het masker nog beter.
• Pas direct voor en aansluitend altijd handhygiëne toe!
• Gebruik niet onder de 3 jaar ivm moeilijke ademen en verstikkingsgevaar. 
• Gebruik altijd onder toezicht!

HOE TE GEBRUIKEN?
• Was het masker altijd voor gebruik (ook voor het éérste gebruik).
• Zorg eerst dat de handen schoon zijn, eventueel eerst gedesinfecteerd met een handalcohol of  
 handgel.
• Zorg voor de juiste maat zodat het masker goed aansluit op het gezicht. 
• Voorkom aanraking van uw handen met de binnenkant van het mondmasker.
• Houdt het masker op de plaats, met het logo bij het rechteroor, en plaats de elastieken achter de  
 oren. Voel of het masker goed aansluit.
• Raak bij het verwijderen van het masker het gezicht en de binnenkant van het masker niet aan. 
• Na gebruik en aanraking met het gebruikte masker desinfecteert of wast u weer grondig uw handen.
• Aan de binnenzijde van het masker zit een opening waar eventueel een wegwerp-filter ingeschoven  
 kan worden voor extra bescherming.

LET OP! 
• De stoffen mondmaskers van KipKep zijn geen medische mondkapjes! Deze bieden niet dezelfde  
 bescherming. We raden daarom aan deze mondkapjes alleen voor persoonlijke doeleinden te  
 gebruiken (boodschappen, winkel, openbaar vervoer, etc.). Draag het masker alleen indien nodig.
• Dit masker is niet getest of goedgekeurd volgens een norm. Dit masker draagt dan ook geen CE- 
 keurmerk.
• Hanteer altijd de geldende richtlijnen zoals bijvoorbeeld afstand houden, hoesten en niezen in de  
 elleboog en vaak en zorgvuldig handen wassen. Ook met masker op! 

Materiaal: 100% katoen, OEKO-TEX® 100-norm gecertificeerd. 
Wasmachinebestendig, bij voorkeur op minimaal 60 graden.  
Strijken op stand 3. 
Land van productie: Thailand 
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