
POUŽITÍ ROUŠKY: jsou vyvařené+žehlené 
Roušku je nutné nasazovat čistýma rukama! Během nošení 
se roušky nedotýkejte a nesahejte na ni! 
 Při sundávání roušky je potřeba s ní zacházet jako s 
infekčním materiálem. Sundávat zezadu za šňůrky (nebo 
gumičky) a nedotýkat se přední části. 
Rouška je opakovaně použitelná. Měnit často, cca po 2 
hodinách, nebo pokud cítíte, že je zvlhlá.  
DESINFEKCE ROUŠKY: 

• Vyvařit na 90°C v pračce 
• Vyvařit v hrnci 

o 1. vyčleňte si hrnec, který budete 
k tomuto účelu používat 

o 2. Namočte roušku s troškou pracího 
prášku (můžete přidat sanytol, savo) do 
studené vody a přiveďte k varu. 

o 3. Vařte cca 10min., nechte vychladnout 
a vymáchejte  

o 4. Usušte a přežehlete na nejvyšší 
teplotu 

• Namočit do roztoku Sava nebo do peroxidu 
vodíku přes noc, pak vymáchat v čisté vodě. 

• Namočit a vypařit v mikrovlnce, 5 minut na 
maximální výkon v nádobě s volným 
víkem. POZOR, nelze provádět nasucho, hrozí 
požár!!! Po zahřátí nechce vychladnout. 
Dezinfekční efekt tu má pára, pozor na opaření. 
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