
 ها/ کدام ماسک در برابر ویروس کرونا مقاوم است؟ماسک آشنایی با انواع

  

 
ها مراجعه کنندگان به داروخانهتواند خطر انتقال ویروس را کاهش دهد، اما وقتی مصرفمی استفاده از ماسک در زمان شیوع ویروس کرونا

 .هاستپرسند چه تفاوتی میان آنشوند و از خود میها مواجه میکنند با انواع مختلف ماسکمی

و نوعی  تواند خطر انتقال ویروس را از طریق پخش ذرات معلقِ ناشی از عطسه یا سرفه کاهش دهداستفاده از ماسک در زمان شیوع ویروس کرونا می

 .محافظت در مقابل انتقال دست به دهان را فراهم کند

هاست؟ کدام پرسند چه تفاوتی میان این ماسکشوند و از خود میه میها مواجکنند با انواع مختلف ماسکها مراجعه میکنندگان به داروخانهوقتی مصرف

هایشان بپردازیم؛ لذا برای کسب اطالعات ها و تفاوتیک بهتر است و باید از کدام یک استفاده شود؟ در این گزارش قصد داریم تا به بررسی انواع ماسک

 .اریم، ادامه گزارش را بخوانیدها که این روزها همه ما به آن نیاز دتر درباره ماسککامل

های و ماسک« دارمعمولی دو الیه کش»های ، ماسک«پزشکی یا جراحی»های شوند. ماسکبندی میها به دو نوع فیلتردار و بدون فیلتر تقسیمماسک

های در دسته ماسک R و سری P سری ،N ، سریFFP سری هایشوند و ماسکهای بدون فیلتر محسوب میجزء خانواده ماسک« جراحی سه الیه بنددار»

 .فیلتردار قرار دارند

 های بدون فیلترماسک

توانند ذرات اند که میها برای پوشاندن دهان و بینی در نظر گرفته شده است. آنها با موادی طراحی شدهاین نوع ماسک :جراحی یا پزشکی هایماسک

 .توانند از ماسک پزشکی نفوذ کنندمی بزرگ و ترشحات را مسدود کنند، ولی همچنان ذرات کوچک

 
 



 طرفهیک محافظت برای هاماسک این از استفاده. چسبدنمی صورت به ولی پوشانندمی را دهان و بینی هااین ماسک :دارهای معمولی دو الیه کشماسک

 .برد بهره توانمی هوا به ورود و دهان از مایعات خروج از پیشگیری و

 .ون مقاوم نیستندخ برابر در ولی اند،شده طراحی عطسه و سرفه از جلوگیری برای دارهای معمولی دو الیه کشماسک

 
 هاماسک این کهاین به توجه با.هستند مقاوم هاباکتری ذرات درصد ۹۵ها در برابر خون، ترشحات و این ماسک :های جراحی سه الیه بنددارماسک

 .شوند بینی و دهان ویژهبه صورت با ما هایدست مکرر هایتماس از مانع توانندچسبند میهای معمولی به صورت میماسک از بیشتر

 
 های فیلتردارماسک

 FFP های سریماسک

مناسب برای  FFP۱ اند. ماسک فیلترداربندی شدهدسته FFP۳ و FFP۲ ،FFP۱ به سه دسته EN۱۴۹: ۲۰۰۱ که با استاندارد اروپایی FFP هایماسک

درصد و نیز  ۹۴مناسب برای ذرات بین دو تا پنج میکرون با فیلتراسیون  FFP۲ درصد، ماسک فیلتردار ۸۰تر از پنج میکرون با فیلتراسیون ذرات بزرگ

 .درصد است ۹۹تر از دو میکرون با فیلتراسیون مناسب برای ذرات کوچک FFP۳  ماسک فیلتردار



 
  N های فیلتردار سریماسک

های فیلتردار کند، ولی در برابر روغن مقاوم نیست. نکته قابل توجه در استفاده از ماسکدرصد از ذرات موجود در هوا را فیلتر می ۹۵حداقل : N ۹۵ماسک

ای و شکل و فرم خود را از دست الب کاسهق ماسک کهصورتی در البته باشد، داشته ادامه صورت مداومتواند تا هشت ساعت بهعمر مفید آن است که می

 .داشت خواهد تعویض به نیاز ماسک شود داده باشد و باعث نشت هوای بیرون به درون ماسک

 
د؛ بنابراین استفاده از این ماسک برای افرادی که عالئم بیماری های جدی ریوی شوتواند سبب بروز بیماریمی N۹۵ استفاده چهار ساعت مداوم از ماسک

 .شودو یا ارتباط نزدیک با شخص بیمار را ندارند توصیه نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 .کند، ولی در برابر روغن مقاوم نیستدرصد از ذرات موجود در هوا را فیلتر می ۹۹حداقل : N ۹۹ماسک

 
 .در برابر روغن مقاوم نیست N ۹۹و N ۹۵درصد از ذرات موجود در هوا را فیلتر می کند و این نوع ماسک هم مانند ماسک ۹۹،۹۷حداقل : N ۱۰۰ماسک

 
 R های فیلتردار سریماسک

 .کند و تا حدودی در برابر روغن مقاوم استدرصد از ذرات موجود در هوا را فیلتر می ۹۵حداقل : R ۹۵ماسک

 .درصد و در برابر روغن مقاوم است ۹۹میکرون با فیلتراسیون  ۰،۳ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از : R ۹۹ماسک



 
 .درصد و در برابر روغن مقاوم است ۹۹.۹۷میکرون با فیلتراسیون  ۰،۳ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از : R ۱۰۰ماسک

 P های فیلتردار سریماسک

 .کند و به شدت در برابر روغن مقاوم استدرصد از ذرات موجود در هوا را فیلتر می ۹۵حداقل : P ۹۵ماسک

 
 

 

 

 

 

 



 .کند و به شدت در برابر روغن مقاوم استدرصد از ذرات موجود در هوا را فیلتر می ۹۹حداقل  :P ۹۹ماسک

 .از ذرات موجود در هوا را فیلتر می کند. به شدت در برابر روغن مقاوم است ۹۹،۹۷٪حداقل  :P ۱۰۰ماسک

 
 از کدام ماسک استفاده کنیم؟

برای جلوگیری از ویروس  N۹۵ هایی که به آنها اشاره شد، بنا به گفته کارشناسان بهداشتی و درمانی، استفاده از ماسکدر واقع در میان انواع مختلف ماسک

 .عایت شودکند، البته به شرط اینکه شرایط استفاده و مدت زمان استفاده از آن که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، رکرونا کفایت می

با امنیت  N۹۵ های پزشکی، ماسکشود. بر خالف ماسکدرصد ذرات بسیار کوچک استفاده می ۹۵ای است که برای جلوگیری از وسیله N۹۵ ماسک

   .گیرد و قادر است ذرات موجود در هوا را فیلتر کندبیشتری روی صورت و پوست شما قرار می

شود، اما به طور کلی توصیه می R و P های سریتر هستید تا در برابر ذرات بسیار ریز مقاوم باشد، ماسکای ایمنهمند به استفاده از ماسکاما اگر عالقه

 .شودهای درشت محسوب میشناسان معتقدند کرونا جزء ویروسماسکی مقاوم در برابر ویروس کروناست؛ چون پزشکان و ویروس N۹۵ ماسک

 


