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Maska chirurgiczna niejałowa z gumką x 50 szt (Romed)
 

Cena: 179,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent MEDIMED

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Maseczka chirurgiczna niejałowa z gumką Romed to przedmiot medyczny, przeznaczony do użytku profesjonalnego. Produkt
jednorazowy posiada 3-warstwową strukturę, ułatwiającą rozłożenie maseczki na twarzy. Wyrób posiada mocowanie na gumki, dzięki
czemu noszenie maseczki jest komfortowe w każdych okolicznościach. Produkt wykonany z hipoalergicznej włókniny zapewnia
użytkownikowi wygodniejsze oddychanie podczas noszenia.

Maseczka chirurgiczna to sprzęt medyczny zapewniający ograniczenie przenoszenia chorób drogą kropelkową. Dochodzi do tego na
skutek blokowania wydzieliny oddechowej, wytwarzającej się podczas mówienia, kaszlu czy kichania. Noszenie maseczki chirurgicznej
ma znaczenie zarówno dla lekarza, jak również dla pacjenta. Środek ochrony osobistej jest noszony przez pracowników medycznych
podczas wykonywania zabiegów, a w niektórych przypadkach również podczas konsultacji z pacjentem. Maseczka chirurgiczna jest
zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniać ochronę poprzez filtrowanie i wychwytywanie kropelek śliny, stanowiących nośniki
chorobotwórczych drobnoustrojów.

Wskazania
Sprzęt medyczny w postaci maseczki chirurgicznej stanowi środek osobistej ochrony i higieny. Produkt posiada wewnętrzną warstwę
filtracyjną o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Dzięki temu dobrze chroni pole operacyjne przed wszelkiego
rodzaju zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, a także przed zanieczyszczeniami, takimi jak owłosienie, złuszczony naskórek
czy pyłki kurzu. Wskazaniem do stosowania maseczek chirurgicznych niejałowych są nie tylko zabiegi operacyjne, ale również
konsultacja z pacjentem. Produkt może być wykorzystywany również przez pacjentów w charakterze ochronnym, zarówno podczas
wizyty, jak i w innych okolicznościach.

Właściwości
Maseczka chirurgiczna niejałowa stanowi 3-warstwową maskę z mocowaniem na gumki. Produkt wykonano z materiału o
właściwościach hipoalergicznych, co niweluje ryzyko wystąpienia podrażnień czy alergii w obrębie twarzy na skutek noszenia. Ponadto,
zastosowana włóknina jest niepyląca, co znacząco wpływa na komfort użytkowania maseczki. Cienki materiał cechuje się wysoką
przepuszczalnością powietrza, co ma znaczenie dla swobodnego oddychania podczas użytkowania.
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Sposób pakowania maseczek niejałowych umożliwia łatwe wyjęcie z pudełka pojedynczej sztuki. Produkt może być wykorzystywany
zarówno w warunkach profesjonalnych (w domyśle w gabinetach lekarskich), jak i prywatnie przez pacjentów w różnego rodzaju
sytuacjach, w których istnieje podwyższone ryzyko zachorowania na chorobę przenoszoną drogą kropelkową.

Stosowanie
Maseczka chirurgiczna niejałowa powinna być zakładana i noszona według wytycznych dołączonych do opakowania lub wskazań
lekarza lub farmaceuty. Każda maseczka stanowi produkt jednorazowy. Po wykorzystaniu powinien on zostać zutylizowany przy
uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa.

Przed nałożeniem maseczki należy zdezynfekować ręce produktem na bazie alkoholu lub umyć wodą i mydłem przez minimum 60
sekund. Należy także upewnić się czy zakładana maseczka nie jest w żaden sposób uszkodzona.

Należy chwycić maseczkę za gumki i przyłożyć wewnętrzną stroną do twarzy. Dopasować drucik do nosa, dociskając jedynie brzegi
maseczki. Następnie należy ściągnąć dolną część maseczki na brodę, aby w całości zakryła policzki. Przed zakończeniem procedury
należy upewnić się, że maseczka szczelnie przylega do twarzy.

Warto pamiętać, że podczas nakładania maseczki nie powinno się dotykać środka maseczki. Miejsce to jest bowiem potencjalnym
źródłem gromadzenia się wirusów, bakterii oraz innych drobnoustrojów. Prawidłowo noszone maseczki chirurgiczne skutecznie blokują
większość wydzielin, które mogą zawierać chorobotwórcze patogeny.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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