
MASECZKA Z CERTYFIKATEM CE KN95
WIELORAZOWA 1szt.

ARTYKUŁ HIGIENICZNY, NIE PODLEGA ZWROTOWI

 
Wysokiej jakości maseczka ochronna KN95 z filtrem który gwarantuje wydajności na poziomie 95%, dzięki czemu
zapewnia idealną ochronę. Lekki i miękki materiał, regulowany klips na nos oraz elastyczne mocowanie na uszy

zapewnia komfort noszenia przy zachowaniu maksymalnej szczelności.
 

Zalety:
certyfikat CE

rozmiar 150x105mm
5 warstw
waga 7g

skuteczna ochrona przez 4-5h noszenia wydajność filtra na poziomie 95%
odfiltrowanie prawie wszystkich zanieczyszczeń, wirusów i bakterii

regulowany klips na nos
wygodne mocowanie za uszy

certyfikat medyczny
 

Maseczka składa się z:
miękkiej bawełny o świetnych właściwościach filtracyjnych

polipropylen
filtermelt

włókniny PP, która pozostając w bliskim kontakcie ze skórą, zapewnia delikatność i nie powoduje podrażnień
 
 

Dlaczego warto wybrać tą maskę?
Porównując z regularną maską, tzw. chirurgiczną, zyskasz ochronę przed wirusami. Maski chirurgicznie świetnie się

sprawdzają, jeśli to Ty jesteś chory i nosisz właśnie maskę chirurgiczną. Ograniczasz w ten sposób rozpylanie się
wirusa. Wybierając maskę KN95 zapewniasz sobie i swojemu otoczeniu dodatkową ochronę.

 
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.

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.
 

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.

Opis producenta

Maski posiadają certyfikat potwierdzający ich skuteczność oraz autentyczność.


