Filtrační polomasky 3M™ pro zdravotnictví
Moderní ochrana pro každé zdravotnické zařízení

Testovací sada umožňuje zkontrolovat, zda filtrační maska poskytuje odpovídající
přilnutí k obličeji uživatele.

Jaký je rozdíl mezi chirurgickou ústenkou a filtrační polomaskou?
Chirurgické ústenky chrání pacienta a operační prostor před kontaminací. Ústenky zabraňují vylučování částic
(kapének) uživatelem do prostředí a chrání chirurgické pacienty před přenášením těchto částic do operovaného místa.
Filtrační polomasky omezují potenciální ohrožení uživatele nebezpečnými kontaminačními látkami přenášenými
vzduchem. Filtrační polomasky by se měly nosit tam, kde je vhodné se bránit proti rizikům, například laserovým
párám, krevnímu aerosolu a diatermickému kouři.

Filtrační polomasky série 1800
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Informace pro objednávání filtračních polomasek

Popis výrobku 3M

FT13

Oddělení
Riziko
		

Částice - vdechování diatermického kouře
ano 		
a laserových par
Ochrana proti infekci Částice - vdechování TB, ptačí chřipky,
ano (1863 nebo 1883)
ano (1873V), pokud je
pandemické chřipky		
minimální riziko kontaminace
			
vydechované uživatelem
Likvidace odpadu
Částice - vdechování biologického odpadu
ano (1863 nebo 1883)
ano (1873V), pokud je
			
minimální riziko kontaminace
			
vydechované uživatelem
Pitva/ohledání
Částice - vdechování mikroorganismů
ano (1863 nebo 1883)
ano (1873V)
infekčního pacienta
Ambulance
Částice - vdechování sádry nebo sádrového prachu
ano
ano

Kód výrobku 3M

FT11
FT12

Přehled pro výběr podle rizik

Kat. č.
Výrobek
Kód NPC
			

Kvalitativní zkoušky nasazení 3M poskytují výsledek „vyhovuje“ nebo „nevyhovuje“
na základě toho, zda uživatel cítí zkušební látku. Představují subjektivní míru kvality
přilnutí lícnicové části k obličeji uživatele.

FT30

Inovovaná filtrační polomaska 3M s uzavřeným ventilem

Částice - vdechování mikroorganismů

Osvědčená ochrana, prodyšné pohodlí

Jedná se o povinný postup podle Předpisů pro regulaci látek nebezpečných lidskému
zdraví 2002 (COSHH) a doprovodných Schválených praktických postupů.

Zkušební sady

Všechny osobní ochranné prostředky 3M jsou označeny symbolem CE podle směrnice Evropského společenství
89/686 pro osobní ochranné prostředky. Filtrační polomasky 3M jsou zkoušeny a schváleny podle evropské normy
EN 149:2001.
Filtrační polomasky bez ventilů jsou homologovány podle
směrnice pro lékařská zařízení 93/42/EHS jako zařízení
v třídě 1 a jsou vhodné i k použití jako chirurgické
ústenky. Řada filtračních polomasek 3M s ventily má na
přední straně nainstalovaný patentovaný vydechovací
ventil, který minimalizuje hromadění tepla a usnadňuje
dýchání.
Nová filtrační polomaska 3M 1883 s klasifikací FFP3 je
navíc vybavena jedinečným, uzavřeným ventilem s dvojcestnou ochranou a je vhodná k použití jako chirurgická
ústenka. Uzavřený ventil umožňuje účinné odvádění nahromaděného tepla a vlhkosti, čímž umožňuje pohodlnější

nošení.

Chirurgické ústenky, filtrační polomasky
pro zdravotnictví a ochranné brýle 3M™

Testovací sady 3M™

ano
ano
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Typ výrobku

Kód NPC

Ks/krabici

Krabice/bednu

Souprava

BTP041

1

1

Souprava
Náhradní součást

BTP042
BTP043

1
1

1
6

Náhradní součást

BTP044

1

6

Náhradní součást

BTP045

1

3

Náhradní součást

BTP046

2

5

Náhradní součást
Náhradní součást

BTP047
BTP048

1
1

1
6

Náhradní součást

BTP049

1

6

Ochranné brýle 3M™

Všechny chirurgické ústenky 3M vyhovují klasifikaci EN 14683:2005 typu II nebo IIR.
Široký sortiment ústenek a filtračních polomasek s typy s gumičkami za uši, upevnění
tkanicemi, s obličejovým štítem a odolnosti proti postříkání

Pohodlí uživatele

Všechny filtrační polomasky 3M pro zdravotnictví jsou zkoušeny a schváleny podle
EN 149:2001.

Bočnice mají anatomický tvar, aby se pohodlně
přizpůsobily profilu obličeje. Nastavitelné bočnice
pro lepší nasazení.

Účinné filtrační vlastnosti polomasek 3M a dobré přilnutí k obličeji poskytují pacientům
optimální ochranu a uživatelům maximální pohodlí.
Ochranné brýle 3M pro zdravotnictví jsou přezkoušeny a schváleny podle EN 166F.

Prvotřídní ochrana:
ano
ano
ano

Zorník má antireflexní povrch bránící zamlžování
pro lepší průzračnost. Panoramatický zorník
poskytuje široké zorné pole.
Důležité: Model ochranných brýlí 3M™ 1880 NECHRÁNÍ
před jaderným zářením, rentgenovými paprsky, laserovými paprsky
a nízkoteplotním infračerveným zářením, vydávaným zdroji s nízkou teplotou.
Ochranné brýle

Kat. č

Výrobek

1880

Ochranné brýle

Ks/krabici

Krabice/bednu

10

1

Chcete-li více informací o ústenkách, filtračních polomaskách a ochranných brýlích 3M, kontaktujte střediska služeb
zákazníkům na níže uvedených číslech.

3M Česko, spol. s r.o.
Vyskočilova 1/1410
140 00, Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
www.3M.cz
www.3M.com

3M a Filtron jsou ochranné
známky společnosti 3M.
© 3M Health Care 2006.

Chirurgické ústenky 3M™, specifikace
a informace pro objednání

Chirurgické ústenky 3M™
Když jsou pohodlí a ochrana nejdůležitější
S dynamickou a rychle se měnící podstatou dnešní zdravotní péče se do popředí zájmu dostává ochrana pacientů
i zdravotnického personálu. 3M chápe vaší potřebu vysoce kvalitních výrobků, které pomáhají snížit ohrožení pacienta
a odborného zdravotnického personálu potencionálně nebezpečnými infekčními částicemi přenášenými vzduchem.

Evropská norma pro chirurgické ústenky - požadavky a zkušební metody EN 14683:2005 definuje přísné
výkonnostní požadavky na chirurgické ústenky, aby byla zajištěna konzistentní kvalita ochrany na základě
následujících vlastností:

Vysoce účinný filtr ve všech chirurgických ústenkách 3M poskytuje optimální ochranu pacienta během chirurgického
zákroku včetně nejbližšího operačního prostoru.

Účinnost antibakteriálního filtru (BFE) (%)

Dobré přilnutí k obličeji, nízký dýchací odpor a hypoalergenní vlastnosti všech masek 3M pro zdravotnictví poskytují
zdravotnickému personálu optimální pohodlí.

Odolnost proti postříkání

Široký sortiment zahrnuje chirurgické ústenky s gumičkami za uši, tkanicemi, obličejovým štítem a odolností proti
postříkání.

Výrobek

Katalogové Kód NPC
č.

Účinnost
filtrování
bakterií
(BFE1), (%)

Dýchací odpor
- rozdílový tlak
(Pa)

Klasifikace
výrobku podle
EN 14683:2005

Ks/krabici

Krabice/
bednu

1810F		

≥ 98 %

< 29,4

Typ II

100

6

1810G		

≥ 98 %

< 29,4

Typ II

100

6

1816

BWM032

≥ 98 %

< 24,5

Typ II

50

6

1818

BWM016

≥ 98 %

< 20,6

Typ II

50

12

1818FS		

≥ 98 %

< 20,6

Typ II

50

4

1819		

≥ 98 %

= 17,6

Typ IIR

80

6

1826

≥ 98 %

< 24,5

Typ II

50

10

1835		

≥ 98 %

< 22,6

Typ IIR

50

6

1835FS

BWM021

≥ 98 %

< 22,9

Typ IIR

50

6

1838

BWM026

≥ 98 %

= 19,6

Typ II

50

12

Rozdílový tlak (prodyšnost)

Chirurgické ústenky se dále rozdělují do kategorií jako typy I, IR, II nebo IIR v závislosti na úrovni
funkčnosti.

Řada chirurgických ústenek
3M splňuje požadavky
EN 14683:2005 jako typ II
nebo IIR.

Chirurgická ústenka
3M 1810G
EN 14683:2005, typ II

Chirurgická ústenka
3M 1816
EN 14683:2005, typ II

Chirurgická ústenka
3M 1826
EN 14683:2005, typ II

Chirurgická ústenka
3M 1835
EN 14683:2005, typ IIR

Chirurgická ústenka
3M 1835FS
EN 14683:2005, typ IIR
Ploché, plisované provedení
s tkanicemi a antireflexním
obličejovým štítem bránícím
zamlžování

Tradiční ploché, plisované
provedení s tkanicemi

Standardní provedení s tkanicemi

Ploché, plisované provedení
s gumičkami za uši bez latexu

Ploché, plisované provedení
s tkanicemi

Lehká a příjemná na kůži

Ekonomická

Ekonomická

Odolná proti postříkání

Odolná proti postříkání

Chirurgická ústenka
3M 1838
EN 14683:2005, typ II

Chirurgická ústenka
3M 1819
EN 14683:2005, typ IIR

Ploché, plisované provedení
s tkanicemi

Vysoce účinná chirurgická
ústenka 3M™ Filtron™

Ploché, plisované provedení
s tkanicemi

Ploché, plisované provedení
s tkanicemi

Lehká a příjemná na kůži

Tvar zobáku zvyšuje pohodlí
při dýchání

Odolná proti postříkání

Výjimečně pohodlné nošení

Chirurgická ústenka
3M 1810F
EN 14683:2005, typ II

Menší zamlžování brýlí

Chirurgická ústenka
3M 1818
EN 14683:2005, typ II

Chirurgická ústenka
3M 1818FS
EN 14683:2005, typ II
Ploché, plisované provedení
s tkanicemi a antireflexním
obličejovým štítem bránícím
zamlžování

BWM025

