
Medicininės kaukės



Valget af medicinsk 
ansigtsmaske gør en forskel1

Det er i dag stadig en stor udfordring for hospitalerne at 

sikre rettidig kvalitetsbehandling og samtidig levere en høj 

beskyttelse for patient og personale. Det er vigtigt at tænke på 

komforten ved den beskyttelsesbeklædning, som personalet 

på operationsstuen bærer hver dag. Huden omkring mund, 

næse og ører er de mest følsomme dele af kroppen. De 

medicinske ansigtsmasker skal sikre høj komfort og lav 

respirationsmodstand for at undgå irritation hos brugeren.   

Komfortabel beskyttelse med BARRIER® medicinske 
ansigtsmasker

Hele sortimentet af BARRIER 
medicinske ansigtsmasker er 
udviklet for at forbedre personalets 
komfort og samtidig øge 
patienternes sikkerhed. Den øgede 
komfort og brugervenlighed 
bidrager til personalets tilfredshed 
og produktivitet, mens bakterie-
filtreringen nedsætter risikoen for 
infektion og behovet for dyr 
efterbehandling1.

• Lav respirationsmodstand gør det nemmere at trække vejret og gør 
masken mere behagelig at bære i længere perioder

• Den højeffektive bakteriefiltrering reducerer spredningen af bakterier i 
luften på operationsstuen

• Stænkresistente operationsmasker reducerer risikoen for, at brugeren 
bliver udsat for forurenede væsker2

• Et særligt vægmonteret dispensersystem er nemt at installere og giver 
personalet nem adgang til maskerne, når disse skal anvendes

• Symboler for hver masketype er tydeligt angivet på hver BARRIER æske 
med medicinske ansigtsmasker, så personalet nemt kan vælge den 
korrekte maske

TIE-BAND EAR-LOOP SPLASH RESISTANT SOFT EXTRA WIDE ANTI-REFLECTION

CUP-KEEPER CUP-KEEPER ANTI-FOG VISOR
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Medicininių kaukių 
pasirinkimas sąlygoja 
skirtingus rezultatus1

Šiandien vienu didžiausių iššūkių ligoninei išlieka 

efektyvaus gydymo ir tinkamos paciento bei 

personalo apsaugos užtikrinimas. Svarbu atkreipti 

dėmesį į apsauginės aprangos, kurią personalas 

dėvi operacinėje kiekvieną dieną, patogumą. Oda 

aplink burną, nosis ir ausys yra pačios jautriausios 

kūno dalys. Medicininės kaukės turi užtikrinti aukštą 

komfortą ir mažą pasipriešinimą respiracijai, kad 

nedirgintų vartotojo.

Patogi apsauga su BARRIER® medicininėmis 
kaukėmis
Visos BARRIER medicininės 

kaukės yra sukurtos, kad 

užtikrintų komfortą personalui 

ir padidintų paciento saugumą. 

Didesnis komfortas ir patogus 

naudojimas įtakoja personalo 

darbo efektyvumą, tuo tarpu 

bakterinis filtravimas sumažina 

infekcijos riziką.

•  Mažas pasipriešinimas respiracijai leidžia lengviau kvėpuoti ir 
kaukę patogu dėvėti ilgesnį laiką

•  Ypač aukštas bakterinis filtravimas sumažina bakterijų 
sklidimą oru operacinėje

•  Medicininių kaukių atsparumas skysčiams sumažina užterštų 
skysčių patekimo ant vartotojo riziką

•  Speciali sieninė paskirstymo sistema yra lengvai pritvirtinama 
ir patogiai naudojama

•  Visų tipų kaukių simboliai yra aiškiai pateikti ant BARRIER 
pakuočių ir personalas gali lengvai pasirinkti reikiamą kaukę
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Medicininės kaukės/STANDARD (TYPE II)
• Mažas pasipriešinimas respiracijai

• 98% bakterinio fi ltravimo efektyvumas

• Ilgi raišteliai

• EN 14683:�014, Type II

Rekomenduojama naudoti: operacijų metu, 
kai nėra skysčių purslų rizikos.

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4301 Žalia 50/600 

Elastinės gumelės
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

657�00 Mėlyna 50/600 

Elastinės gumelės
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4�37 Gėlėta 60/600

Raišteliai
Klostuota kaukė

EAR-LOOP

EAR-LOOP
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Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

430� Žalia 50/600

Raišteliai
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

431� Mėlyna 50/600

Raišteliai
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

657000 Mėlyna 60/360

Raišteliai
Klostuota kaukė
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Medicininės kaukės/SPECIAL (TYPE II)
• Žemas pasipriešinimas respiracijai

• 98% bakterinio fi ltravimo efektyvumas

• Ilgi raišteliai

• EN 14683:�014, Type II

Rekomenduojama naudoti: operacijų metu, 
kai nėra skysčių purslų rizikos. 
Papildomas privalumas – didesnis komfortas.

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4�33 Mėlyna 60/600 

Raišteliai
Anties snapo forma suteikia daugiau komforto, nes sumažina odos ir kaukės lietimąsi
Mažesnis pasipriešinimas respiracijai

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4��9 Mėlyna 50/500 

Elastinės gumelės
Dviguba plėvelė, apsauganti nuo rasojimo, ir antirefl eksinė danga sumažina matymo 
nesklandumus
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4�31 Mėlyna 60/600 

Raišteliai
Speciali putų juostelė viduje
Įsitikinkite, kad kaukė tinkamai priglunda prie odos, kad apsaugotų nuo rasojimo
Speciali išorinė plėvelė, apsauganti nuo rasojimo
Klostuota kaukė

EAR-LOOP
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EXTRA WIDE

EAR-LOOP CUP-KEEPER

CUP-KEEPER

SOFT CUP-KEEPER
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Varenr. Farve Pakning (inderæske/trp.karton)

657100 Blå 60/360

Bindebånd

Ekstra bred maske passer godt til personer med skæg

Foldet maske

Varenr. Farve Pakning (inderæske/trp.karton)

658200 Grøn 50/500

Øreelastik 

Kopform

Foldet maske

Varenr. Farve Pakning (inderæske/trp.karton)

658000 Grøn 60/600

Bindebånd

Kopform

Foldet maske

Varenr. Farve Pakning (inderæske/trp.karton)

658300 Hvid 60/600

Bindebånd

Soft maske - indersiden har et blødt inderlag, som er 
ekstra skånsomt mod følsom hud

Alle farvede materialer er erstattet af ufarvede for at 
beskytte huden yderligere mod irritation

Kopform

Foldet maske
8

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

657100 Mėlyna 60/360

Raišteliai
Plati kaukė, tinkanti turintiems barzdas
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

658�00 Žalia 50/500

Elastinės gumelės
Kaušelio formos
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

658000 Žalia 60/600

Raišteliai
Kaušelio formos
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

658300 Baltas 60/600

Raišteliai
Minkšta kaukė – turi vidinį minkštą sluoksnį jautriai odai
Visos dažytos medžiagos pakeistos nedažytomis, kad nedirgintų odos
Kaušelio formos
Klostuota kaukė

EXTRA WIDE

EAR-LOOP CUP-KEEPER

CUP-KEEPER

CUP-KEEPERSOFT
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CUP-KEEPER

VISOR CUP-KEEPER
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Varenr. Farve Pakning (inderæske/trp.karton)

658010 Grøn 60/600

Bindebånd

Antidug - dobbelt antidugfilm med antirefleksbelægning 
minimerer visuelle forstyrrelser

Kopform

Foldet maske

Varenr. Farve Pakning (inderæske/trp.karton)

658030 Grøn 50/300

Bindebånd

Antidug - dobbelt antidugfilm minimerer dug

Antirefleks - sort antirefleksbånd modvirker reflekser i 
briller og visir

Visir med lav reflektion - beskytter både øjne og ansigt 
mod væskestænk

Kopform

Foldet maske
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Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

658010 Žalia 60/600

Raišteliai
Dviguba plėvelė, apsauganti nuo rasojimo, ir antirefl eksinė danga sumažina matymo 
nesklandumus
Kaušelio formos
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

658030 Žalia 50/300

Raišteliai
Dviguba plėvelė, apsauganti nuo rasojimo
Juoda antirefl eksinė juosta apsaugo nuo atspindžių
Apsauginis skydelis apsaugo akis ir veidą nuo skysčių purslų
Kaušelio formos
Klostuota kaukė

CUP-KEEPER

CUP-KEEPERVISOR
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Medicininės kaukės/EXTRA PROTECTION (TYPE IIR)
• 4-sluoksnių kaukė apsaugo nuo skysčių purslų

• 98% bakterinio fi ltravimo efektyvumas

• Ilgi raišteliai

• EN 14683:�014, Type IIR

Rekomenduojama naudoti: operacijų metu, 
kai yra skysčių purslų rizika. 
Papildomas privalumas – didesnis komfortas.

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4��4 Mėlyna 50/500 

Ypač minkštos gumelės
Apsaugo nuo rasojimo
Atspari skysčių purslams
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4315 Mėlyna 50/600 

Ypač minkštos gumelės
Atspari skysčių purslams
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4313 Mėlyna 50/600 

Raišteliai
Atspari skysčių purslams
Klostuota kaukė

EAR-LOOP SPLASH RESISTANT

EAR-LOOP SPLASH RESISTANT

SPLASH RESISTANT
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Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

658391 Balta 50/500

Raišteliai
Minkšta kaukė – turi vidinį minkštą sluoksnį jautriai odai
Visos dažytos medžiagos pakeistos nedažytomis, kad nedirgintų odos
Atspari skysčių purslams
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4�34 Mėlynas 50/500

Raišteliai
Apsaugo nuo rasojimo
Atspari skysčių purslams
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4�36 Levandų 50/500

Raišteliai
Apsaugo nuo rasojimo
Atspari skysčių purslams
Klostuota kaukė

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4�3� Mėlyna 50/�00

Raišteliai
Apsauginis skydelis, specialiai sulenkiamas šonuose, kad apsaugotų nuo skysčių purslų iš 
visų pusių
Apsaugo nuo rasojimo
Atspari skysčių purslams
Klostuota kaukė

CUP-KEEPER

VISOR

SPLASH RESISTANT SOFT

SPLASH RESISTANT

SPLASH RESISTANT

SPLASH RESISTANT
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Medicininės kaukės/ASMENINĖ APSAUGA

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4�90� Balta �0/�00

Kaukė su papildomu fi ltru
Geltoni elastiniai raišteliai
Atitinka EN 149 + A1: �009 FFP1 reikalavimus

Kodas Spalva Vidinė dėž./Trp.

4�904 Balta �0/�00

Kaukė su papildomu fi ltru
Mėlyni elastiniai raišteliai
Atitinka EN 149 + A1: �009 FFP� reikalavimus
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Medicininės kaukės/STANDARD (TYPE II)

4301 Standard 50/600 X

657200 Standard 50/600

4237 Standard 60/600 X

4302 Standard 50/600 X

4312 Standard 50/600 X

657000 Standard 60/360 X

Medicininės kaukės/SPECIAL (TYPE II)

4233 Special 60/600 X

4229 Special 50/500

4231 Special 60/600 X

657100 Special 60/360 X

658200 Special 50/500

658000 Special 60/600 X

658300 Special 60/600 X

658010 Special 60/600 X

658030 Special 50/300

Medicininės kaukės/EXTRA PROTECTION (TYPE IIR)

4224 Extra Protection 50/500

4315 Extra Protection 50/600 X

4313 Extra Protection 50/600 X

658391 Extra Protection 50/500 X

4234 Extra Protection 50/500 X

4236 Extra Protection 50/500 X

4232 Extra Protection 50/�00

Medicininės kaukės/ASMENINĖ APSAUGA

42902
Asmeninė  
apsauga

�0/�00

42904
Asmeninė  
apsauga

�0/�00

*Vidinė dėžutė/Transportinė dėžė

CUP-KEEPERSPLASH RESISTANT SOFTEAR-LOOP VISOR EXTRA WIDE

CUP-KEEPER
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Testmetode 1: Bakteriefiltreringseffektivitet

Testen anvendes for at måle andelen 

af alle bakterier, som holdes tilbage 

af masken, og som direkte relateres 

til mængden af bakterier, som 

operationspersonalet slipper ud i luften 

gennem masken.

For at teste, anvendes en kontrolleret 

strøm af luft, som indholder aerosoler 

med en kontrolleret koncentration 

af Staphylococcus aureus, som 

blæses gennem en maskeprøve. Den 

gennemsnitlige størrelse på aerosole 

dråber er ca. 3,0 Micron. Antallet af 

bakterier, som passerer gennem 

masken holdes op mod det antal, som 

passerer uden en maskeprøve.

En højere bakteriefiltreringseffektivitet 

indikerer en bedre beskyttelse af 

patienten mod smitsomme emner, som 

operationspersonalet bærer.

Testmetoder for maskestandard EN 14683:2014

Testmetode 2: Respirationsmodstand

Testen anvendes for at bestemme 

maskens respirationsmodstand. 

Respirationsmodstand er både en 

komfortmæssig og sikkerhedsmæssig 

funktion.

For at teste, føres en kontrolleret 

strøm af luft gennem en maskeprøve. 

Trykket før og efter maskeprøven 

måles og trykforskellen divideres med 

ydersiden (i cm2) af prøven.

En høj respirationsmodstand kan 

føre til, at masken mister sin form 

og derved påvirker mund og næse. 

Sikkerheden kan derved blive 

påvirket, da det kan føre til penetrering 

af masken. Derfor giver en lav 

respirationsmodstand både komfort 

og øget sikkerhed.

Testmetode 3: Væskegennemtrængning

Testen anvendes for at bestemme 

maskens evne til at modstå 

gennemtrængning af væskestænk.

For at teste, sprøjtes, ved et kontrolleret 

tryk, en nøje bestemt mængde specielt 

fremstillet, kunstigt blod, mod masken. 

Disse test udføres ofte ved tryk på 

120 mmHg. En visuel inspektion på 

bagsiden af prøven viser, om der 

er væskegennemtrængning (rød 

farve) eller ej. Testen gennemføres 

32 gange ved det givne tryk, og 

hvis tre eller færre masker viser en 

væskegennemtrængning, anses 

produktet for at være strænkresistent 

ved dette tryk.

En højere væskebeskyttelse betyder, 

at masken kommer til at beskytte 

brugere bedre mod eventuelle 

stænk fra forurenede væsker under 

et kirurgisk indgreb. Disse masker 

har en højere respirationsmodstand, 

da stænkresistensen kun 

opnåes ved at tilføje et fjerde lag 

materiale. Dette vil uundgåeligt øge 

respirationsmodstanden.

Før Efter

Filter

Luftstrøm
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Medicininių kaukių testo metodai 
pagal EN 14683: 2014 standartą

Testo metodas 1: Bakterinio fi ltravimo efektyvumas

Testo metu matuojama proporcija tarp 
bakterijų, sulaikytų kaukėje ir tarp 
bakterijų, kurios pateko nuo personalo 
į orą per kaukę.

Atliekant testą, naudojamas 
kontroliuojamas oro srautas, kuriame 
yra aerozoliai su Staphylococcus 
aureus, ir šis srautas pučiamas per 

tinklelį su pavyzdžiu. Vidutinis aerozolio 
lašelių dydis yra apie 3.0 mikronus. 
Bakterijų kiekis, perpūstas per tinklelį 
su kauke, yra palyginimas su kiekiu, 
perpūstu per tinklelį be kaukės.
Didesnis bakterinio fi ltravimo 
efektyvumas reiškia geresnę paciento 
apsaugą nuo užkrečiamųjų dalelių, 
kurias perneša operacinės personalas.

Testo metodas 2: Pasipriešinimas respiracijai

Testo metodas 3: Skysčių prasiskverbimas

Testo metu matuojamas 
pasipriešinimas respiracijai, naudojant 
kaukę. Pasipriešinimas respiracijai yra 
tiek komforto, tiek saugumo kriterijus.

Atliekant testą, kontroliuojamas oro 
srautas yra pučiamas per kaukės 
pavyzdį. Matuojamas spaudimas 
(slėgis) prieš ir po testo ir gautas 

Testo metu matuojamas kaukės 
atsparumas skysčių prasiskverbimui.

Atliekant testą, nustatytas dirbtinio 
kraujo kiekis kontroliuojamu slėgiu 
purškiamas į kaukę. Šie testai 
paprastai atliekami, esant 1�0 mmHg 
slėgiui. Vizualinis kaukės vidinės dalies 
patikrinimas parodo, ar yra skysčio 
prasiskverbimas (raudona spalva) 
ar ne. Testas atliekamas 3� kartus 
nustatytu slėgiu ir jei trys arba mažiau 

skirtumas padalinamas iš pavyzdžio 
ploto (cm�). Dėl didelio pasipriešinimo 
respiracijai kaukė gali prarasti 
formą ir paveikti burną ir nosį. Tai 
gali paveikti ir saugumą, nes veikia 
kaukės penetraciją. Tokiu būdu, mažas 
pasipriešinimas respiracijai suteikia 
komforto ir padidina saugumą.

kaukių parodo skysčių prasiskverbimą, 
laikoma, kad kaukės yra atsparios 
skysčių prasiskverbimui.
Didesnis atsparumas skysčiams 
reiškia, kad kaukė apsaugos ją 
naudojantį nuo užterštų skysčių purslų 
chirurginės intervencijos metu. Šios 
kaukės turi didesnį pasipriešinimą 
respiracijai, nes atsparumas skysčiams 
pasiekiamas dėl keturių sluoksnių 
sudėties. Tai neišvengiamai padidina 
pasipriešinimą respiracijai.

Oro srautas

Prieš

Filtras

Po
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ES standartas 14683:2014 – Medicininės kaukės

Kaukės visų pirma naudojamos paciento apsaugojimui. Europos standartas nurodo, kad pirminis kaukės tikslas yra 
apsaugoti pacientą nuo užterštų dalelių, patenkančių iš personalo nosies ir burnos ir tam tikrose situacijose apsaugoti 
personalą nuo užterštų skysčių purslų.

Visos Barrier® medicininės kaukės atitinka skirtingų EN 14683: �014 testų metodų reikalavimus. Kaukės skirstomos į du 
tipus (I ir II) pagal bakterinio fi ltravimo efektyvumą ir pasipriešinimą respiracijai. Kiekvienas tipas toliau skirstomas pagal tai, 
ar turi atsparumą skysčių purslams (IIR) ar ne.

Klasifi kacija Tipas 1a Tipas II Standartas/
Specialus

Tipas II R
Papildoma apsauga

Bakterinio fi ltravimo efektyvumas (BFE), % ≥ 95 % ≥ 98 % ≥ 98 %

Pasipriešinimas respiracijai (Pa/cm�) ≤ �9,4 ≤ �9,4 ≤ 49,0

Skysčių prasiskverbimas (kPa) Nėra reikalavimo Nėra reikalavimo ≥ 16,0

Mikrobinis švarumas ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30

a Tipas I medicininės kaukės skirtos naudoti pacientams ir kitiems asmenims, siekiant sumažinti infekcijos sklidimo riziką 
epidemijos ir pandemijos atvejais. Tipas I kaukės nėra skirtos naudoti ligoninės personalui operacinėje ir kitose medicininėse 
vietose, kurioms taikomi panašūs reikalavimai.

ES Standartas 149 + A1: 2009 Asmeninė apsauga - 
Filtruojanti kaukė su apsauga nuo dalelių

Kvėpavimo apsauga / FFP kaukės skirtos apsaugoti personalą nuo aerozolių. Kaukės sandariai priglunda aplink burną ir 
nosį ir užtikrina saugų dėvėjimą.

Ištrauka iš Europos Standarto EN 149 dėl fi ltruojančių kaukių

Filtro klasės

Dalelių fi ltravimo 
klasifi kacija (FFP*)

FFP1 FFP2 FFP3

> / = 78 % > / = 9� % > / = 98 %

* Dalelių fi ltravimo klasifi kacija suteikia informacijos apie fi ltro fi ltravimo lygį ir maksimalų bendrą pratekėjimą. Tokiu būdu, 
pavyzdžiui, FFP� kaukės fi ltruoja iki 9�% aplinkiniame ore esančių bakterijų.
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Sådan anvender du:

Medicinsk ansigtsmaske med bindebånd
A. Form næseklemmen. Placer masken for ansigtet, så den dækker både din næse og din mund.

B. Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere 
luftlækage.

C. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.

D. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.

E. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.

F. Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre 
partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en 4-lags stænkresistent maske 
med visir eller en 4-lags stænkresistent maske og beskyttende briller/visir. 

G. Smid masken væk efter brug.

17

Kaip naudoti:

Medicininė kaukė su raišteliais

A. Suformuokite išlenkimą nosiai. Pridėkite kaukę prie veido taip, kad dengtų nosį ir burną.

B. Ties viršugalviu stipriai suriškite raištelius, siekiant sumažinti oro pratekėjimą.

C. Ties kaklu stipriai suriškite apatinius raištelius.

D. Patempkite kaukę už viršaus ir apačios, kad pilnai išsiskleistų klostės ir būtų mažiau sluoksnių, per kuriuos reikia 
kvėpuoti.

E. Keiskite kaukę, kai ji yra užteršta ir tarp operacijų.

F. Plaukai ir ausys turi būti uždengtos tinkama kepure, siekiant sumažinti plaukų ir dalelių sklidimą. Jei kyla skysčių purslų 
rizika, reikia naudoti 4-sluoksnių atsparią skysčių purslams kaukę su skydeliu arba apsauginius akinius. 

G. Keiskite kaukę, kai ji yra užteršta ir tarp operacijų.

H. Utilizuokite kaukę po operacijos.
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Sådan anvender du:

Medicinsk ansigtsmaske med visir
Hvis der er risiko for væskestænk, skal du altid anvende enten en 4-lags stænkresistent 
operationsmaske med visir eller en 4-lags stænkresistent maske kombineret med beskyttende briller 
eller visir.

A. Før du tager masken på, skal visiret foldes langs siderne for at opnå optimal beskyttelse mod 
stænk fra siden, der kan komme i kontakt med øjnene.

B. Form næseklemmen. 

C. Fold masken helt ud. 

D. Placer masken på dit ansigt, så den dækker både næse og mund.

E. Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere 
luftlækage.

F. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.

G. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.

H. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.

I. Smid masken væk efter brug.
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Kaip naudoti:

Medicininė kaukė su skydeliu
Jei kyla skysčių purslų rizika, visada dėvėkite 4-sluoksnių skysčių purslams atsparią kaukę su skydeliu arba  
4-sluoksnių skysčių purslams atsparią kaukę kartu su apsauginiais akiniais.

A. Prieš užsidėdami kaukę, sulenkite skydelį ties kraštais, siekiant tinkamos apsaugos nuo purslų iš šonų,  
kurie gali patekti į akis.

B. Suformuokite išlenkimą nosiai.

C. Patempkite kaukę iš viršaus ir apačios, kad pilnai išsiskleistų kaukės klostės.

D. Pridėkite kaukę prie veido taip, kad uždengtų nosį ir burną.

E. Ties viršugalviu stipriai suriškite raištelius, siekiant sumažinti oro pratekėjimą.

F. Ties kaklu stipriai suriškite apatinius raištelius.

G. Pilnai išskleiskite kaukę, kad būtų mažiau sluoksnių, per kuriuos reikia kvėpuoti.

H. Keiskite kaukę, kai ji yra užteršta ir tarp operacijų.

I. Utilizuokite kaukę po operacijos.



Patogi apsauga su BARRIER® medicininėmis kaukėmis

Visos BARRIER medicininės kaukės yra sukurtos, siekiant didesnio komforto personalui ir saugumo pacientui. 
Didesnis komfortas ir patogus naudojimas palengvina personalo darbą, tuo tarpu bakterinis fi ltravimas sumažina 
infekcijos riziką ir padeda išvengti brangaus po-operacinio gydymo.

Nuorodos:
1. Hubble MJ et al. Clothing in laminar-flow operating theatres. J Hosp Inf 1996;32:1-7 
2. EN 14683:2014 Surgical masks- Requirements and test methods, Annex A (informative)

Daugiau informacijos www.molnlycke.com

Molnlycke Health Care UAB, J. Galvydžio g. 5, 08�36 Vilnius.

Chirurgijos produktu specialistas
Vladas Taujanskas, mob. tel. +370 685 86850

Mölnlycke Health Care ir BARRIER prekiniai ženklai, pavadinimai ir logotipai yra registruoti globaliai vienos arba daugiau 
Mölnlycke Health Care grupės kompaniju. ©�017 Mölnlycke Health Care AB. Visos teises saugomos.
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EN 14683:�014 yra produkto standartas, kurį turi atitikti visos medicininės 

kaukės Europoje. Tyrimo reikalavimai apima bakterinio fi ltravimo efektyvumą, 

pasipriešinimą respiracijai ir atsparumą skysčiams.


