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ARTYKUŁ HIGIENICZNY, NIE PODLEGA ZWROTOWI

 
Maska służy do ochrony dróg oddechowych przed wszystkimi infekcjami wirusowymi oraz szkodliwym działaniem pyłów,
aerozoli, cząstek stałych i ciekłych. Maski wielokrotnego użytku, które oprócz ochrony dróg oddechowych przed pyłami

zapewniają również ochronę przed bakteriami chorobotwórczymi.
 

SPECYFIKACJA:
Materiał: trójwarstwowa flizelina medyczna OEKO-TEX numer 11-33771

Rozmiar: uniwersalny
Kolor: biały

Wyprodukowana w Polsce
Wysoki komfort używania

Skuteczność filtracji bakterii BFE >99,99%
Wysoka przepuszczalności powietrza

Mocowanie – materiał elastyczny nauszny
Produkt posiada atesty i certyfikat

Wielokrotnego użytku – należy je odkażać a nie prać
 

Maska służy do ochrony dróg oddechowych przed wszystkimi infekcjami wirusowymi oraz szkodliwym działaniem pyłów,
aerozoli, cząstek stałych i ciekłych. Maski wielokrotnego użytku, które oprócz ochrony dróg oddechowych przed pyłami

zapewniają również ochronę przed bakteriami chorobotwórczymi.
MASKI RĘCZNIE SZYTE W POLSCE

 



 
Maseczka ochronna służy do ochrony górnych dróg oddechowych zarówno dla osób, które wykazują objawy infekcji (np.

przeziębienia czy kaszlu) jak i dla osób zdrowych, które chcą zapewnić sobie ochronę przed zakażeniem. Maseczki
ochronne antybakteryjne stanowią barierę chroniącą przed przenoszeniem wirusów, jak i szkodliwym działaniem

płynów, aerozoli, cząstek stałych i ciekłych oraz bakterii chorobotwórczych. Maski ochronne antybakteryjne z flizeliny
zostały wykonane ręcznie w Polsce.

Maski ochronne zostały uszyte z flizeliny trójwarstwowej medycznej. Flizelina to materiał, który ma szerokie
zastosowanie w krawiectwie, m.in. do usztywniania i modelowania tkanin. Jednak z uwagi na jej właściwości doskonale
nadaje się na wykonanie maseczek ochronnych. Z uwagi na wysoką przepuszczalność powietrza, flizelina pozwala na

łatwe oddychanie przy jednoczesnym zachowaniu ochrony. Skuteczność filtracji bakterii maski antybakteryjnej
wykonanej z flizeliny trójwarstwowej określa się na poziomie BFE>99,99%. Maski antybakteryjne z flizeliny to produkt
wielokrotnego użytku. Uniwersalny rozmiar pozwala na użycie zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn. Mocowanie

maski ochronnej zostało wykonane przy użyciu elastycznej gumki, dzięki czemu maska bez problemu mocowana jest na
uszach.

Materiał użyty do produkcji maseczek posiada atest OEKO-TEX numer 11-33771. Atest potwierdza bezpieczeństwo
zastosowania materiału w produktach, które mają kontakt ze skórą.

Maseczka ochronna pozwala na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów drogą kropelkową (uwalnianych w wyniku
kichania czy kaszlu osoby zakażonej). Maska antybakteryjna chroni również osobę zdrową poprzez ograniczenie
dotykania twarzy: ust czy nosa dłonią, na którą może zostać przeniesiony wirus. Do zakażenia wirusem dochodzi

poprzez kontakt z błoną śluzową. Szacuje się, że wirusy mogą przetrwać poza organizmem nosiciela od 2 godzin do
nawet kilku dni – w zależności od powierzchni. Człowiek dotykając dłonią powierzchnię, na której znajduje się wirus,
może łatwo zainfekować organizm poprzez częste dotykanie twarzy. Maseczki ochronne pozwalają na ograniczenie

kontaktu dłoni ze skórą twarzy, co zwiększa ochronę przed zakażeniem.


