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Respirátor disponuje stupněm ochrany ekvivalentním FFP2 (FFP2 filtruje min. 94%, KN95 filtruje min
95% , FFP3 filtruje 99% ) s polypropylenovým filtračním médiem, nosní svorkou s upínacím systémem z
přírodní gumy.
Respirátor poskytuje nositeli efektivní ochranu před kapénkovou/virovou nákazou
Respirátor chrání nositele (Vás) i jeho okolí
Porovnání mezinárodních standardů:

Respirátor
Filtrační kapacita (odstraní x% všech částic, které mají průměr 0,3 mikronu nebo větší)
Standard
FFP1

minimálně 80%

FFP2

minimálně 94%

N95

minimálně 95%

KN95

minimálně 95%

FFP3

minimálně 99,95%

N100

minimálně 99,97%

Tzn. evropský ekvivalent FFP2 je srovnatelný s N95 a KN95. Evropský standard FFP3 je srovnatelný s N100.
Jsou N95 / N100 skutečně lepší než FFP2 / FFP3?
Zatímco specifikace pro (N95 / N100) jsou o něco vyšší než FFP, neznamená to, že respirátory jsou opravdu lepší. Výrobci často prodávají přesně
stejný respirátor v USA a Evropě. V USA bude mít hodnocení N95 / N100 a v Evropě to bude hodnoceno FFP2 / FFP3 jen proto, že se jedná o
uznávané ratingové specifikace v příslušných regionech.
Je také důležité si uvědomit, že tyto standardy specifikují pouze minimální % částic, které respirátory filtrují. Například, pokud je maska hodnocena
podle FFP2, bude filtrovat alespoň 94% částic, které mají průměr 0,3 nebo větší. V praxi však bude filtrovat někde mezi 94% a 99%. Přesný údaj
bude výrobce často uváděn v popisu produktu.
Doporučení, jak popř. prodloužit účinnost respirátorů:
Dezinfekce teplem:
Horkou párou nebo v mikrovlnce (v případě respirátorů bez kovových částí; dle výkonu 3-5 minut; je třeba napřed navlhčit vodou například
rozprašovačem; je nutné mít pod dohledem, aby nedošlo ke vzplanutí)
Mikrovlny fungují pro sterilizaci velice dobře, jedná se o metodu založenou na lokálním ohřevu materiálu, sterilizované předměty by měly být vlhké
až mokré. Prodávají se i sterilizátory do mikrovlnné trouby, ale postačí i nějaká nekovová nádoba, do které se předmět vloží. Plasty degradují, ale
jen pomalu, nebo při zahřátí na velmi vysokou teplotu. Riziko vzplanutí předmětu v mikrovlnce existuje, proto před ním varujeme, ale zase hodně
záleží na materiálu. Některé druhy jednorázových roušek se nepodařilo zapálit ani po 30minutovém ohřívání.
Dezinfekce UV zářením:
Kdo má UV lampu, popř. takzvané horské sluníčko, může osvítit z každé strany tři minuty
Ultrafialové záření (zejména UV-C) hubí bakterie i viry. Poměrně hodně lidí má doma takzvané horské sluníčko. Je pravda, že působí jen na povrchu
a sterilizační dávka pro nový typ koronaviru zatím není známa. Samozřejmě je třeba také dát pozor na to, aby UV záření nebyla delší dobu
vystavena pokožka, protože hrozí riziko popálenin a další zdravotní komplikace. Každý zdroj UV záření by měl mít návod se specifikací i riziky jeho
použití.
Chemická dezinfekce:
Použít dezinfekční prostředek na plochy (třeba ten, který vyrábí i FJFI ČVUT), nechat oschnout
Dezinfekční roztok obsahuje ethanol (asi 75 %), glycerol (asi 2 %), peroxid vodíku (malé množství, asi 5 % tříprocentního roztoku) a vodu. Tento
roztok, jehož hustota je blízká hustotě vody, se používá k dezinfekci rukou i na plochy. Je samozřejmě vhodné nechat respirátor či roušku
proschnout, aby člověk zbytečně nedýchal alkoholové páry, ale jedná se o vysoce funkční metodu.
Dezinfekce vyvařováním:
Jde o jednu z nejstarších lidstvu známých metod sterilizace, která je navíc široce dostupná.

Pro jakékoliv dotazy týkající se našich produktů a služeb nás neváhejte kdykoliv kontkatovat na :
info@lxenergy.cz
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