
 

 
Szűrőinket gyártótól független laboratóriumban tesztelték, és 
nagyon hatékonynak bizonyultak a baktériumok és vírusok 
átjutásának megakadályozására. A klinikailag meghatározó 
jelentőségű vizsgálatokat a Staphylococcus aureus (3,0 µm ± 0,3 
µm) és a phi X174 bakteriofág (0,025 µm ± 0,002 µm) 
alkalmazásával hajtották végre az amerikai Nelson Laboratories 
laboratoriumában. Filter certifikátok száma:  

CE 1639 - REF 1644000 illetve CE 2195 - REF 40920 
Az általunk használt filtereket kis térfogatú HME / VF szűrőként 
tartják számon és nélkülözhetetlenül szükséges példáúl a 
lélegeztető készülékek használatához.  
Mivel e szűrők légáteresztő képessége és ellenállása optimális 
lélegeztetés esetén, olyan bőrbarát  és rugalmas maszkot 
terveztünk hozzá, mely alkalmassá teszi azt a Covid-19 járvány 
idején való használatra a páciensek illetve környezetük 
védelmében. 
Ezek a maszkok két méretben készülnek, így a női vagy fiatal 
felhasználók is használhatják anélkül, hogy az megnehezítené 
a látást, vagy szemüveg használatát.  
FONTOS: 
Ezek a maszkok megvédik a felhasználótól a környezetében 
tartózkodó pácienseket illetve orvosokat miközben a 
felhasználónak is védelmet biztosítanak a belégzés ideje alatt. 
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A KC maszk az egyetlen védelmet 
biztosító “MASZK” a piacon, 
amely megvédi a felhasználó 
környezetét és a felhasználót a 
vírusoktól és baktériumoktól a 
speciálisan kifejlesztett vírus-
szűrők segítségével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az európai forma- és 
mintaoltalommal ellátott maszkok 
a beépített szűrőkkel 99,98 %-os 
szűrési hatásfokkal működnek 
mindkét irányban (belégzés és 
kilégzés egyaránt) teljes 
mértékben megállítva a vírusokat, 
a pollen- és porszemcséket, a 
baktériumokat és allergéneket is. 
- Összehasonlítva az FFP1-3 

hitelesítésű légzésvédelmi 
eszközökkel melyek tesztelése 
rendszerint csak a belégzés 
irányában történik illetve csak a 
felhasználót védi, egyik FFP 
kategóriájú porvédő maszk sem 
tanúsított, vagy jóváhagyott a 
vírusok, és a baktériumok 
szűréséhez, vagy azok elleni 
védelemhez! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Az egyéb kategoriájú vírus- és 

baktériumszűrő KC maszkokat 

Magyarországon a  KC Struktur 

Kft. gyártja és forgalmazza.  

 

 Egyszer használatos vírusszűrők 99,98% -os vírusvisszatartási 

hatékonysággal; kórházi, vírussal fertőzött környezetben való 24 órás aktív 

használatra  

 könnyű, rugalmas szerkezet, puha nyílással, változatos arcformával való 

szoros összekapcsolódás érdekében 

 kis ellenállás: csak 1,7 mbar légzési ellenállás 60 L / perc sebességnél 

 puha, hőálló, bőrbarát anyagból gyártva; az ISO 10993 alapján hitelesített 

anyagokból; biológiai értékelés a Toxikon Europe – belgiumi cégnél 

 kettős hevederes kialakítás a gyors rögzítéshez és az egyszerű beállításhoz 

 különböző méretek férfi és női felhasználók számára (nem univerzális) 

 állítható orrcsattal és szemüvegtartóval ellátva.   
Különleges tulajdonságok: 

 újrafelhasználható tartókeret, felxibilis maszktest és cserélhető alkatrészek 

fertőtlenítőszereknek, alkoholos tisztítószereknek ellenálló anyagokból 

 hőálló, forró vizbe is fertőtleníthető, autoklávozhatók 134 Celsius fokig 
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KC Struktur Kft. 
1111 Budapest – HU 
Lágymányosi utca 12/2 
Tel:+36 20 454 0851 
TAX:HU26154147-243 
www.kcstruktur.com 
www.kcvirusmask.com 
www.kcvirusmask.shop 
E-mail: 
info@kcstruktur.com 
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