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" BLUE MASK R "  
 

Uw noodzakelijke bescherming! 
bij eerste hulp bij ongeval 
en bij mond-aan-mond 

reanimatie 
                                                                    
 
 
 
De " BLUE MASK R "-set bestaat uit  een masker,een ventiel en een mondstuk  voor een risico-vrije mond 
aan mond beademing ! 
  
Bij correct gebruik zal de " BLUE MASK R "de hulpverlenende persoon beschermen tegen het mondkontakt 
en de door het slachtoffer uitgeademde lucht.Alzo wordt het risico geminimaliseerd om een 
besmettelijke ziekte zoals Aids,Hepatitis,Tuberculose,... door "cross-infektie" over te dragen. 
 
Het speciale ventiel van de " BLUE MASK R " laat de zuurstofrijke lucht van de redder vrij stromen in de 
richting van het slachtoffer,terwijl de uitgeademde lucht van het slachtoffer kan buitenstromen  door de 
zijuitgang van het ventiel,aldus een maximum aan efficiëntie en hygiëne waarborgend. 
Het doorzichtig masker laat de hulpverlenende persoon toe onmiddellijk  vreemde materie op te merken 
die door het slachtoffer uitgebraakt wordt gedurende de reanimatie. 
De  " BLUE MASK R " is onmiddellijk te gebruiken in geval van nood.Het is zeer licht en compact genoeg 
om te passen in een standaard eerste-hulp kistje,het handschoenvak van uw wagen,een damestas of 
een noodtas.Door zijn lage kostprijs kan de " BLUE MASK R " in een aantal plaatsen gestockeerd worden 
,om alzo een maximum aan veiligheid en bescherming te bieden. 
 
 
 

Kenmerken:             Licht en compact                                               Maximale efficiëntie en hygiëne 
                                      Lage kostprijs                                                      Eenvoudig gebruik 

 
 
 

ZEER BELANGRIJK ! 
 
               1.Start de reanimatie zodra het slachtoffer niet meer spontaan ademt ! 
               2.Maak de luchtwegen vrij ! 
               3.Het hoofd achterwaarts tillen om de luchtwegen vrij te maken ! 
               4.Volg de algemene eerste hulp procedure van de mond aan mond reanimatie ! 
 
 
 

" BLUE MASK R "     ....    Als de nood er is ,  wil je hem niet missen  !! 

 
nv HENROTECH sa 
T : 03 / 844.53.33 
F : 03 / 844.52.13 

e : respircenter@henrotech.be 
http : www.henrotech.be 

 
                       " BLUE MASK R "      
 

             
                                       Reanimatie Masker 
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Gebruiksaanwijzing : 
 
1 . Draai het hoofd van het slachtoffer op een zijde , en maak de mond en pharyngale ruimte vrij . 
 
2 . Plaats het slachtoffer op zijn rug ,gezicht opwaarts . 
 
3 . Til zijn hoofd achterwaarts terwijl U zijn kin opheft, om de luchtwegen open te maken . 
 
4 . Plaats een opgerolde handdoek of laken,of kussen,of uw hand onder de schouders van het  
     slachtoffer,om een maximale opening van zijn luchtwegen te bekomen . 
 
5 . Plaats het BLUE MASK masker met zijn ventiel en zijn mondstuk (zie fig C ) over de mond en neus van  
     het slachtoffer en begin onmiddellijk met de kunstmatige ademhaling toe te passen , door twee 
maal  
     in het mondstuk  te blazen gedurende 1 à 1,5 seconde per keer. 
 
6 . Daarna blaast u in het mondstuk met een frekwentie van 10 à 15 maal per minuut . 
 
7 . Dit zou de longen van het slachtoffer moeten opblazen , met als gevolg dat zijn ribbenkast open  
     gaat en het slachtoffer kan uitblazen door de zijklep van het BLUE MASK . 
 
 
 
Henrotech nv en de fabrikant zijn niet verantwoordelijk voor een slechte werking of schade veroorzaakt door alteraties , 
slechte behandeling van de Blue Mask kit , slecht bewaren of stokage onder slechte omgevingsomstandigheden , noch door 
het verkeerd gebruik van de Blue Mask door personen die niet of slecht getraind zijn  in reanimatie .  
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