
 

 

 
 
 
 

Navodila za domačo uporabo pralnih zaščitnih bombažnih mask:   
- Maska je namenjena večkratni uporabi.  
- PRED NAMESTITVIJO MASKE SI UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE 
- Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega korena preko ust in pod brado, da se maska 

tesno prilega obrazu. 
- Maske se med uporabo ne dotikajte, v primeru dotika si vedno umijte ali razkužite roke!!! (Tako 

preprečite prenos mikrobov). 
- Maske nikoli ne nosite pod nosom ali pod brado!!!! 
- Po 2 urah ali v primeru ovlažitve maske le to odstranite s prijemom za trakove ali elastiki, Maske se nikoli 

ne dotikajte spredaj. 
- Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte navzdol), s tem preprečite raztros mikrobov iz 

površine maske po vaši obleki. 
 

- PO ODSTRANITVI SI OBVEZNO UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE!!! 

Vzdrževanje. 
Po uporabi masko odložite na določeno mesto, da ne bodo prihajale v kontakt s čistim perilom, 
materialom. 
Maske izdelujte iz materialov (bombaž), ki omogočajo pranje v pralnem stroju na najmanj 60°C, ali 
95°C. Uporabite običajne pralne praške. Suho masko prelikajte z likalnikom.  
 
Prilagamo model za šivanje maske iz bombažnega blaga.  
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NAVODILA ZA IZDELAVO ZAŠČITNE MASKE IZ BOMBAŽA 

Pri izdelavi zaščitnih mask smo v šivalnici UKC LJ izhajali iz kirurške maske, izmerili smo širino in 

dolžino, odločili pa smo se za zavezovanje z bombažnimi trakovi – elastika namreč ni primerna za 

pranje na visokih temperaturah.  

 

 

Za izdelavo ene maske potrebujemo  kos bombažnega blaga dimenzij 19 krat 36 cm in dva bombažna 

trakova, dolga 100 cm. 



Pripravimo šablono za označitev gubic, ki so namenjene temu, da je masko mogoče razširiti in 

prilagoditi. 

 

Delo si lahko poenostavimo tako, da položaj gubic  označimo, ko imamo blago že na stroju. 

 

 



Za dobro tesnjenje maske na nosnem predelu uporabimo gospodinjsko žičnato zapiralno sponko za 

vrečke, ki jo dobimo v mnogih trgovinah z živili. Ker ta žička ne sme prodreti ven, jo vtaknemo v kos 

materiala, ga prepognemo, si označimo gubice in žičko vstavimo v nosni del, da ga kasneje lahko 

namestimo. 

 

Dokončano masko si namestimo tako, da zgornji trak zavežemo za glavo, spodnjega pa za vratom. 

 


