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ROUŠKY – STŘIH TUL PRO DODATEČNÉ VKLÁDÁNÍ FILTRU Z NANOMATERIÁLU 

1. Vkládání filtru 2. Správné nasazení roušky 

Přeložený papír velikosti A4 odstřihneme z jedné 
kratší strany cca o 1 cm. Do složeného papíru vložíme 
nanofiltr tak, aby na delší straně mírně vystupoval (cca 
o 1 cm). Celý papír s nanofiltrem vložíme do roušky. 
Přidržíme přesahující nanofiltr zvenku přes roušku a 
papír vytáhneme ven. Filtr je umístěn v roušce a ta je 
připravena k použití. 
 

Připravte roušku uzlem od sebe tak, aby byly švy směrem 
vzhůru. Takto budou švy orientovány směrem k tváři. 
1. Navlékněte roušku přes hlavu tak, abyste měli uzel 

směrem dolů. 
2. Rozdělejte uzel. 
3. Pomocí ruky vytvarujte drát tak, aby vám obepnul nos. 
4. Stáhněte roušku pomocí tkaniček a vzadu zavažte, dejte 

pozor na možné vyvlíknutí tkaniček z roušky. 
5. Dotvarujte oblast kolem nosu, aby rouška přiléhala. 
6. Rouška by měla pokrýt celou dolní část obličeje. 
 

 

 

3. Údržba roušky  

Použitou roušku sundáme s držením pouze za tkaničku 
a celou i s nanofiltrem ji vyvaříme cca 15 minut ve vařící 
vodě. Následně po usušení filtr vyjmeme a vyhodíme. 
Bavlněnou roušku po usušení vyžehlíme z obou stran a 
opět vložíme nanofiltr pro další použití. 
Roušky je dobré i během dne střídat, nepoužívat stále 
jednu s jedním filtrem. Po každém sundání je potřeba 
roušku umístit do uzavíratelného plastového sáčku, 
pokud se hned nevyváří, až do doby vyváření. 
 
POZOR! Tento postup nemusí být vhodný pro všechny 
typy filtrů. Je potřeba vyzkoušet. Pokud by to nebylo 
možné vyvařit filtr spolu s použitou rouškou, je nutné 
filtr před vyvářením vyjmout, umístit do plastového 
(mikrotenového) sáčku a i s ním vyhodit. Samotná 
rouška se pak vyváří stejným způsobem a nakonec 
nejlépe i přežehlí z obou stran. 
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4. Návod na správné sundavání roušek  

Roušku je nutné správně sundávat. Po rozvázání uzlu za 
hlavou nesmí spadnout na oblečení, aby svou případně 
kontaminovanou vrchní stranou nespadla na hrudník, 
tedy na oblečení. Je nutné dodržovat následující 
postup: 
1. Rozvázat tkaničku za hlavou a držet konce v obou 

rukách (v případě, že se jedná o gumičku nebo 

pružnou tkaničku stačí jen převléknout přes hlavu a 

držet v obou rukách). 

2. Za stálého držení tkaničky přesunout prsty až 

k hornímu okraji roušky a chytnout za rohy v horní 

části roušky. 

3. Zatáhnout za roušku a zvětšit si tím prostor pro 

protažení hlavy 

4. Protáhnout hlavu. 

5. Roušku umístit do igelitového pytlíku nebo rovnou 

do nádoby na vyváření. 
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