
Sådan går du med maske 
 

 
 
 
 
 
Tag masken på således, at den farvede side vender udad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vær opmærksom på, at masken skal tildække både 
næsen og munden fuldstændig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bind stropperne rundt om hovedet eller brug dem bag 
ørene.  
 
 
 
 
 
 
 
Brug to fingre til at presse den skjulte metaltråd ned 
således, at den passer til din næseform. 
 



Hvad er en maske 
En maske er et redskab man anvender, når man vil forhindre spredning af             

sygdomme. De kan også blive kaldt dental, isolation, laser, medicinske, procedure eller            
kirurgiske masker. Disse masker er løstsiddende og dækker næsen og munden. Disse fås             
med øreelastikker, elastikbånd eller hårbånd, som skal sidde bag på hovedet.  

 
 
Hvad bruges en maske til 
Masker hjælper med at begrænse spredningen af bakterier. Når nogen taler, hoster            

eller nyser, kan de frigive små dråber i luften, som kan smitte andre. Hvis man er syg, så                  
kan en maske reducere mængden af bakterier man bærer rundt på, samt beskytte andre              
mod at blive smittet. En maske beskytter også næsen og munden mod sprøjt af              
kropsvæsker.  

 
 

Hvordan tager du en maske af og på 
Engangsmasker bør kun bruges en enkelt gang og smides i skraldespanden           

efterfølgende. Du bør også fjerne og skifte masken, når den bliver fugtig. Følg altid              
produktets instruktioner og procedurer for, hvordan man tager masken af og på. Hvis             
instruktionerne ikke er tilgængelige, kan du følge de nedenstående trin.  

 
 

Sådan tager du en maske på 
1. Vask dine hænder med vand og sæbe eller håndsprit, før du rører ved masken. 
2. Vær opmærksom på eventuelle huller eller revner på begge sider af masken. 
3. Bestem hvilken side, der er maskens top. En af siderne har en stiv og bøjelig kant,                

hvilket er toppen af masken. Denne skal formes efter din næseform. 
4. Bestem maskens forside. Den farvede side er normalvis forsiden og bør vende væk             

fra dig. 
5. Følg nedenstående instruktioner til den maske, som du bruger. 

● Maske med øreelastikker: Hold masken ved øreelastikkerne. Placer        
elastikkerne bag hvert øre. 

● Maske med elastikbånd: Før masken op til næsen og bind en sløjfe med             
elastikkerne over toppen af hovedet. 

● Maske med hårbånd: Hold masken i hånden ved næsestykket eller hold på            
toppen af masken med fingerspidserne således, at hårbåndet frit hænger          
under dine hænder. Tag masken op til næsen og træk toppen af båndet over              
dit hoved, så den hviler på toppen. Træk den nederste strop helt over             
hovedet og ned, så den hviler på din nakke. 



6. Form eller klem den stive ende således, at den passer til din næseform.  
7. Hvis du bruger en maske med båndelastikker: tag de nederste elastikker, en i hver              

hånd, og bind en sløjfe i nakken.  
8. Træk den nederste del af masken over din mund og hage.  

 
 

Sådan tager du en maske af 
Vask dine hænder med vand og sæbe eller håndsprit, før du rører ved masken.              

Undgå at røre maskens yderside, da den er forurenet.  
Rør kun ved øreelastikkerne/elastikbåndene/hårbåndet. Følg nedenstående instruktioner       
for den maske, som du burger.  

● Maske med Øreelastikker: Hold begge øreelastikker, løft forsigtigt og tag masken           
af. 

● Maske med Elastikbånd: Start med at løsne den nederste sløjfe og derefter den             
øverste. Træk masken væk i takt med, at du løsner sløjferne. 

● Maske med Hårbånd: Løft den nederste del over hovedet først og træk derefter den              
øverste del væk fra hovedet.  

 
Smid masken i skraldespanden. Vask dine hænder med vand og sæbe eller håndsprit.  
 


