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ZAKAJ POTREBUJEMO MASKE?

Dvojna zaščita:

• zaščita pacienta

• zaščita zdravstvenega osebja



Samo 1mili liter krvi lahko vsebuje?

• HIV virus 10 -10.000

• HEPATITIS C virus 1 mio

• HEPATITIS B virus 10 mio do10 trilion

• *Morgan, david R. Mission the point A review of needle stick injury and occupational risks  from bloodborne viruses. 

Journal of american biological safety association. 2001

Penetracija krvi znotraj 

maske.



Vsakodnevna izpostavljenost nevarnim situacijam



REGULATIVA

• EN14683-2014 medicinske maske in testne metode

• ASTM F2100-11 standardna specifikacija za uporabo materialov medicinskih mask



REGULATIVA



EN14683-2014



PIRAMIDA UPORABE MASK

Maske odporne 
na tekočino

Maske ne-odporne na 
tekočino

Maske za bolnike

• Type IIR

• Type II

• Type I



DEFINIRANJE POTREB PRI UPORABI MASK 
- 3 P’S -

• Protection – zaščita: Varnost je na prvem mestu! Uporabnik in bolnik morata biti ustrezno zaščitena: DVOJNA ZAŠČITA!

Kakšna je nevarnost infekcij v zraku?

Ali je kontakt s telesnimi tekočinami?

Ali je potrebna zaščita oči?

Ali obstaja potencialna izpostavljenost laserskim žarkom ali kauterskim izpuhom?

• Procedure – postopek: Kaj in Kje?

Trajanje procesa?

Ali je postopek izpostavljanja tekočinam intenziven/visok riziko škropljenja/razpršitja?

Upoštevanje ocene tveganja v zdravstveni ustanovi?

• Personal comfort and preference – udobje in prednosti: Spodbujanje skladnosti.

2 glavni stvari: mehkoba in dihanje

Iz kakšnega materiala je maska?

Ali se maska prilega na obraz?



NADEVANJE MASK



ODSTRANJEVANJE KIRURŠKIH MASK

• Ko je maska enkrat nošena, se smatra, da je kontaminirana.

• Kontaminirana maska ne sme priti v stik z rokami uporabnika, masko iz obraza odstranimo le z 

dotikanjem trakcev oz. elastike.

• V smeti jo odvržemo tudi le z dotikanjem trakov.



RESPIRATORJI – ščitijo uporabnika od zunaj navznoter
EN 149:2001 => stopnja zaščite pred prahom

• zaščita pred aerosoli (prah, spreji, vlakni…)

• ponujajo največjo stopnjo zaščite (ebola, mers, tbc…) 

• 3 tipi (filtriranje delcev)

FFP1: nižja stopnja, učinkovitost 78%

FFP2: standardna stopnja, učinkovitost 92%

FFP3: visoka stopnja, učinkovitost 98%



RESPIRATORJI NADEVANJE & ODSTRANJEVANJE



KDAJ ZAMENJAMO MASKO?

• KIRURŠKE MASKE

• RESPIRATORJI



Hvala za pozornost 

Irena Klopčič

irena.klopcic@sanolabor.si


