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Dziękuję za zakup półmaski  Air –Ace z wymiennymi filtrami w tym  FFP2. 

Zgodnie z najnowszą wiedzą na temat profilaktyki, w tym wytycznymi PTS-u, przed zakażeniem 

drobnoustrojami zwłaszcza w trybie pilnym przed wirusem SARS-CoV-2. Maska wysokofitrująca 

należy do zestawu PPE (personal protective equipment; ŚOI – środki ochrony indywidualnej).  Zestaw 

PPE dotyczy pewnego sprzętu i  ubioru do ochrony pracowników służby zdrowia (lekarzy i personelu 

medycznego) podczas kontaktu z pacjentami z ryzykiem zakażenia COVID-19. Zetaw został 

opracowany przez specjalistyczny zespół WHO, oraz został podany w wytycznych PTS-u z 15.03.2020, 

do których zalicamy zaglądać zawiera on między innymi , ochraniające drogi oddechowe: maski 

wysoce filtrujące N95 o standardzie Filtring Face Piece 2 (FFP2) lub 3 (FFP3); w przypadku braku 

masek FFP2/FFP3 zaleca się stosowanie zwykłych maseczek chirurgicznych. W takim wypadku należy 

na bieżąco oceniać ́ryzyko i adekwatność ́ŚOI w kontekście konkretnych pacjentów.

     FFP1 i P1 – co najmniej 80% filtracji wszystkich cząstek o średnicy 0,3 mikrona lub większych,

    FFP2 i P2 –‘Taki filtr obecnie jest dostępny na wyposażeniu naszej półmaski’ co najmniej 94% 

filtracji wszystkich cząstek o średnicy 0,3 mikrona lub większych,

    N95 – co najmniej 95% filtracji wszystkich cząstek o średnicy 0,3 mikrona lub większych,

    N99 i FFP3 – co najmniej 99% filtracji wszystkich cząstek o średnicy 0,3 mikrona lub większych,

    P3 – co najmniej 99,95% filtracji wszystkich cząstek o średnicy 0,3 mikrona lub większych,

    N100 – co najmniej 99,97% filtracji wszystkich cząstek o średnicy 0,3 mikrona lub większych.

UWAGA: Ze względu na to, że wielkość wirusa SARS-CoV-2 wynosi 0,06–0,14 mikrometra, żadna 

maska nie zapewnia dobrej ochrony przed wirusem znajdującym się w powietrzu. Noszenie maski u 

osób zainfekowanych zmniejsza jednak ryzyko zakażania osób zdrowych drogą powietrzną, dlatego 

WHO zgodnie z zaleceniami z dnia 27.02.2020 r.  rekomenduje noszenie masek ochronnych przez 

osoby z objawami infekcji układu oddechowego (kaszel, kichanie). Ponadto u wszystkich pacjentów 

zabezpiecza przed niekontrolowanym dotykiem własnymi palcami twarzy. Nie ma konieczności 

ciągłej pracy personelu w maskach ochronnych ani w kombinezonach ochronnych .

Ponieważ nasza półmaska jest przystosowana do wielorazowego użytkowania uprzejmie proszę o 

przyjęcie następujących zaleceń

Kiedy dezynfekować półmaskę oraz w jaki sposób?

 każdorazowa (po każdej wizycie)należy  dezynfekować powierzchnie półmaski, oraz w każdej sytuacji

zanieczyszczenia półmaski w trakcie zabiegu , zachowując zasady bezpieczeństwa.

    Procedury dezynfekcji półmaski należy stosować w następującej kolejności: wycieranie 

jednorazowymi chusteczkami zwilżonymi środkiem dezynfekującym, aby nie wznosić ponownie 

osadzonego aerozolu, a następnie ponowne spryskanie powierzchni i jej wytarcie przy zastosowaniu 



jednorazowych rękawiczek. Należy stosować rozwór 0,1% podchlorynu sosu przez 1 minutę 

(maksymalnie 1 część podchlorynu sodu na 9 części wody) .

Dezaktywacja wirusa za pomocą środków antyseptycznych.

Środki antyseptyczne zawierające etanol (78–95%), roztwór jodopowidonu (0,23–7,5%) gwałtownie 

inaktywują koronawirusa o wysokim stężeniu (większym niż 4 log10) już po 30 sekundach do 1 

minuty . Aby efektywnie inaktywować wirus SARS-CoV-2 za pomocą podchlorynu sodu, wymagane 

stężenie minimalne powinno wynosić 0,21% (30 sekund) , przy stężeniach 0,01% czas ekspozycji 

powinien wynosić 10 minut . Ostatnio opublikowane badania nad koronawirusem sugerują 

skuteczność działania inaktywującego już po 1 minucie, w przypadku zastosowania 0,1% stężenia 

podchlorynu sodu .

Wirusobójcze działanie wody utlenionej stwierdzono dla roztworu 0,5% i ekspozycji przez 1 minutę . 

Roztwór 0,2% dwuglukonianu chlorheksydyny oceniany jest jako zasadniczo mało skuteczny . 

Natomiast połączenie jej z alkoholem zwiększa zdecydowanie jej aktywność, zmniejszając bakteryjny 

aerosol wytwarzany przez narzędzia rotacyjne do 9ft (2,74 m), co tym samym minimalizuje 

oddziaływanie infekcyjne na lekarza stomatologa .

SARS-CoV-2 – podstawowe środki chemiczne powierzchniowo czynne do zwalczania/inaktywacji 

wirusa 

Wysoce efektywne:

  alkohol etylowy od 78%,

  roztwór jodopowidonu od 0,23%,

  woda utleniona od 0,5%,

  podchloryn sodu od 0,21%.

Mniej efektywne:

 alkohol etylowy – minimalne stężenie 62–71%,

 0,02% dwuglukonian chlorheksydyny,

 podchloryn sodu od 0,01%.



Jak używać półmaski?

    przed założeniem półmaski należy dokładnie umyć ręce środkiem dezynfekującym lub wodą z 

mydłem,

    zakładając maskę należy starannie zasłonić usta i nos i przymocować półmaskę w taki sposób, by 

szczelnie przylegała do twarzy ,  należy unikać dotykania półmaski podczas jej noszenia, jeśli 

przypadkiem maska będzie dotknięta należy koniecznie umyć ręce środkiem dezynfekującym lub 

wodą z mydłem,

        aby zdjąć maskę, należy uchwycić ją od tyłu za mocowanie, nie wolno dotykać przedniej 

powierzchni maski — i zdjąć ją — następnie dokładnie umyć ręce środkiem dezynfekującym lub wodą

z mydłem.

 Proszę zakładać półmaski zgodnie z zaleceniami co do kolejność zakładania PPE:

    dezynfekcja rąk,

    założenie fartucha jednorazowego,

    założenie półmaski wysoce filtrującej,

    założenie gogli ochronnych lub przyłbicy 

    założenie rękawiczek (rękawice powinny zakrywać nadgarstki oraz mankiety fartucha).

Zdejmowanie PPE: jest to procedura wymagająca szczególnej uwagi, ponieważ materiał zakaźny 

może się znajdować na zewnętrznej powierzchni PPE. Przy nieprawidłowym lub niestarannym 

zdejmowaniu PPE może dojść do przypadkowej kontaminacji i późniejszego zakażenia. Sprzęt 

jednorazowy zaraz po zdjęciu powinno się wyrzucić do kosza na odpady zakaźne. Sprzęt wielorazowy 

jak półmaska  należy po użyciu umieścić w pojemniku przeznaczonym na zanieczyszczony sprzęt 

medyczny i przed następnym użyciem poddać dekontaminacji zgodnie z zaleceniem podane powyżej.

Jako pierwsze zdejmuje się rękawiczki (po uprzednim zdezynfekowaniu), w sposób minimalizujący 

kontaminację rąk. Następnie należy zdezynfekować ręce i założyć nową parę rękawiczek. Po 

założeniu nowej pary rękawiczek zdejmuje się fartuch. W tym celu należy chwycić tył fartucha i 

odciągając od ciała zanieczyszczoną przednią część, zawinąć do środka i wywinąć rękawy na zewnątrz 

(należy unikać dotykania przedniej zanieczyszczonej części fartucha). Ręce należy zdezynfekować. 

Następnie zdejmuje się gogle , nie dotykając ich przedniej strony, po czym ponownie dezynfekuje się 

ręce. Kolejne kroki to: zdjęcie maseczki (należy chwycić za paski i ostrożnie zdjąć maskę, uważając, 

aby nie dotknąć jej zewnętrznej powierzchni), dekontaminacja rąk, zdjęcie rękawiczek założonych 

przed zdjęciem fartucha i ponowna dekontaminacja rąk. 



PPE należy założyć tuż przed wejściem na salę chorego oraz zdjąć w wyznaczonym miejscu przy 

wyjściu, przy którym powinny się znaleźć również kosz na jednorazowe PPE oraz sprzęt niezbędny do 

higieny rąk.

Schemat opisujący kolejność zdejmowania środków ochrony indywidualnej:

    dezynfekcja rąk,

    zdjęcie rękawiczek,

    dezynfekcja rąk i założenie nowej pary rękawiczek,

    zdjęcie fartucha,

    dezynfekcja rąk,

    zdjęcie gogli

    dezynfekcja rąk,

    zdjęcie półmaski,

    dezynfekcja rąk oraz zdjęcie rękawiczek,

    mycie ostateczne oraz dezynfekcja rąk.

Kiedy wymienić filtr P2?

Zaleca się wymianę filtra P2 po  8 godzinach pracy ciągłej, zachowując zasady ostrożności 

wyżej podane, oraz według następującej kolejności  według :

Najpierw należy zdezynfekować zewnętrzne elementy półmaski jak wyżej

Wyjmować zużyte filtry i obchodzić się z nimi jako materiał skażony 

Ponowna dezynfekcja zewnętrzne i wewnętrzne elementy półmaski jak wyżej

Sterylizować półmaskę jako sprzęt zapakowany w odpowiednim programie, w Autoklawie 

spełniającym Normę B .

Zainstalować nowe filtry do półmaski zgodnie z instrukcją użytkowania.

Również konieczna jest wymiana filtra P2 gdy dochodzi do jego zanieczyszczenia w czasie 

pracy.

                                                                        Dziękuję za uwagę

                                                                        Życzę Dużo Zdrowia
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