
Voldoet aan de EN14683:2019 en EN166:2019 norm. 
CE en MDR (2017/745) geregistreerd.

Gezichtsuitdrukkingen zijn onmisbaar voor een goed contact.
Meer dan de helft van onze communicatie is non-verbaal en 
standaard mondmaskers blokkeren die non-verbale communicatie.

De transparantie en het comfort van de ClearMask™ zorgen voor 
een natuurlijke en empathische communicatie tussen mensen.

Met de ClearMask™ blijft liplezen mogelijk en dat is onmisbaar voor 
doven en slechthorenden. Ook bij ouderen, mensen met dementie 
en (kleine) kinderen is het voor de communicatie veel beter om het 
gezicht en de mond te zien. Zeker in situaties die onduidelijk en 
beangstigend kunnen zijn.

Het enige, volledig transparante, medische mondmasker

Zie de persoon, niet het masker

Volledig transparant, 
plastic scherm  

Anticondens 
laag houdt het 
gezicht altijd 

zichtbaar

Hoog draagcomfort door 
foamstrips en elastische, 

verstelbare straps

CM002EZ

Per doosje  Per omdoos 

24 maskers 18 doosjes

Verpakking
Artikelnr.

Goede bescherming en goede communicatie gaan heel goed samen
De ClearMask™ is ontworpen om het verspreiden van aerosolen, vloeistoffen en sprays te blokkeren, 
zonder dat dit ten koste gaat van de communicatie tussen mensen.

De ClearMask™ voldoet aan de EN14683:2019 en EN166:2019 normering en is CE en MDR 
(2017/745) geregistreerd. De ClearMask™ is onsteriel verpakt en geschikt voor eenmalig gebruik.

Omschrijving

ClearMask™ transparant 
medisch mondmasker 
met verstelbare straps

Distributeur:
MediMast BV

Victoria 10
2635MJ Den Hoorn - NL 

www.medimast.nl 
info@medimast.nl



Opzetten van de ClearMask™ 

Stap 1 
Was de handen met water en zeep, of gebruik een 
desinfectiemiddel.

Stap 2 
Haal een enkele ClearMask™ uit de verpakking en verwijder de 
beschermende folie van de buitenkant van het masker. Controleer of 
het masker schoon en onbeschadigd is. 

Stap 3 
Houd het masker tussen de vingertoppen vast 
met de foamzijde naar het gezicht en de 
neusuitsparing aan de bovenzijde. Plaats het 
masker tegen het gezicht zodat de neus in de 
neusuitsparing valt en de onderste foamlaag op 
de kin rust. 

Stap 4 
Pak met de andere hand zowel het bovenste als onderste elastische 
koord en plaats deze over het hoofd. Het bovenste koord komt boven 
de oren en het onderste koord gaat onder de oren. Laat de koorden 
elkaar niet kruisen. 

Stap 5 
Gebruik de EZ-Adjuster aan de achterzijde om het masker strakker of 
losser op het hoofd te plaatsen. 

Stap 6 
Controleer een juiste pasvorm en zorg ervoor dat het foam goed 
contact maakt met het gezicht. 

Afzetten van de ClearMask™ 

Stap 1 
Was de handen  met water en zeep, of gebruik een desinfectiemiddel. 

Stap 2 
Verwijder de ClearMask™ door deze met de vingertoppen vast te 
houden en de koorden over het hoofd te trekken. Maak de koorden 
eerst wat losser indien nodig. 

Stap 3 
Verwijder de ClearMask™ langzaam van het gezicht. 
Vermijd contact met de voorkant van het masker. 

Stap 4 
Gooi het masker weg in een daarvoor bestemde afvalbak.

Scan mij voor de 
instructievideo 
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