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AFPLAKKEN	  “FFP2	  TAPE	  NOSE”	  
Welke	  tape?	  	  

o  Medische	  tape	  met	  een	  breedte	  ≥	  2,5	  cm	  
o  tape	  die	  goed	  kleeF	  op	  de	  huid,	  maar	  de	  huid	  niet	  beschadigt	  

bij	  verwijderen	  
o  voldoende	  luchtdicht	  	  
o  IDEWE	  gebruikt	  Omnifilm	  2,5cm	  X	  5m	  bij	  de	  ATP	  test	  -‐	  neem	  

vergelijkbare	  tape	  

Hoe	  aanbrengen?	  
o  Zet	  het	  masker	  op	  en	  duw	  de	  neusbrug	  goed	  aan	  naar	  de	  

vorm	  van	  uw	  neus	  
o  Stap	  1:	  Kleef	  vanaf	  de	  zijkanten	  van	  de	  wangen	  tape	  naar	  de	  

neus	  (mag	  over	  de	  rekker)	  met	  overlap	  aan	  de	  bovenzijde	  
van	  de	  neus.	  	  Zorg	  dat	  de	  breedte	  van	  de	  tape	  voor	  de	  helF	  
over	  de	  maskerrand	  en	  voor	  de	  helF	  op	  de	  huid	  kleeF.	  

o  Stap	  2:	  Druk	  de	  tape	  goed	  aan	  op	  de	  maskerrand	  en	  de	  
aanliggende	  huid,	  zeker	  onder	  de	  ooghoeken	  (volledig	  
gesloten)	  

Hoe	  uiYrekken?	  
o  Ontsmet	  eerst	  de	  handen	  
o  Trek	  het	  masker	  uit	  door	  de	  rekkers	  vast	  te	  nemen	  en	  

langs	  1	  kant	  	  weg	  van	  het	  gezicht	  te	  trekken;	  normaal	  zal	  
de	  tape	  meekomen	  met	  het	  masker	  

o  Raak	  het	  masker	  of	  de	  tape	  zelf	  niet	  aan	  met	  de	  handen	  
o  Gooi	  het	  masker	  in	  de	  gepaste	  afvalzak	  
o  Ontsmet	  daarna	  de	  handen	  
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AFPLAKKEN	  “FFP2	  TAPE	  NOSE”	  

Stap	  1:	  Kleef	  	  een	  strook	  tape	  over	  de	  rand	  
van	  het	  masker	  	  op	  de	  huid	  van	  wang	  tot	  

op	  de	  bovenzijde	  van	  de	  neus	  en	  dit	  zowel	  

links	  als	  rechts	  (overlap	  op	  neus)	  

Stap	  2:	  zorg	  dat	  de	  tape	  goed	  vast	  
kleeF	  op	  de	  huid	  aan	  de	  zijkanten	  

van	  de	  neus	  	  onder	  de	  ooghoeken.	  	  

Wrijf	  	  aan	  op	  	  huid	  en	  maskerrand	  


