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Maski chirurgiczne sà przeznaczone do ochrony pacjenta przed wydalanymi z jamy nosowo-gard∏owej 
i ustnej personelu mikroorganizmami. Maski powinny posiadaç wysokà efektywnoÊç filtracji a jednoczeÊnie
byç wygodne w u˝ytkowaniu, nie dra˝niç i nie ocieraç skóry. Firma 3M oferuje szeroki wybór masek 
chirurgicznych, dostosowanych do ró˝nych potrzeb i preferencji personelu medycznego. Oferujemy 
tradycyjne wiàzane p∏askie maski, jak i maski kszta∏tne, z os∏onà na oczy, czy te˝ przeznaczone dla osób 
noszàcych okulary lub majàcych zarost na twarzy. W odró˝nieniu od innych masek dost´pnych na rynku,
najnowsza maska chirurgiczna odporna na przesiàkanie zapewnia ochron´ personelu przed przesiàkaniem
p∏ynów (np. krwi i innych potencjalnie zakaênych p∏ynów).

3M™ 1819 Maska chirurgiczna odporna na przesiàkanie

•  p∏aska maska wiàzana 
•  czterowarstwowa
•  spe∏nia wymogi najnowszego standardu EN, dotyczàcego masek

chirurgicznych
•  wysoka efektywnoÊç filtracji
•  ∏atwoÊç oddychania
•  hypoalergiczna
•  wodoodporna
•  odporna na przesiàkliwoÊç (>120 mm Hg)

3M™ 1838 Filtron™ maska chirurgiczna 

•  ukszta∏towana maska – „kaczy dziób”
•  zwi´kszony komfort, dzi´ki nieprzyleganiu do ust i nozdrzy
•  zabezpiecza przed parowaniem okularów
•  polecana dla osób z zarostem na twarzy
•  trójwarstwowa
•  wysoka efektywnoÊç filtracji
•  hypoalergiczna
•  wodoodporna

3M™ 1818 Tie-on maska chirurgiczna komfortowa

•  p∏aska, wiàzana maska
•  trójwarstwowa
•  mocny materia∏
•  wysoka efektywnoÊç filtracji
•  doskona∏y komfort
•  hypoalergiczna
•  wodoodporna

3M™ 1800+ Aseptex™ pó∏sztywna maska chirurgiczna

•  wysoki komfort po∏àczony z wysokà efektywnoÊcià filtracji
•  trójwarstwowa
•  doskona∏e dopasowanie do kszta∏tu twarzy
•  ∏atwa w zak∏adaniu i zdejmowaniu
•  hypoalergiczna
•  wodoodporna
•  gumka nie pociàgajàca za w∏osy
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3M™ 1810F Maska chirurgiczna tradycyjna

•  tradycyjna p∏aska, wiàzana maska
•  trójwarstwowa
•  dobra efektywnoÊç filtracji
•  ∏atwoÊç oddychania
•  hypoalergiczna
•  wodoodporna

3M™ 1810G Maska chirurgiczna lekka

•  p∏aska, wiàzana maska
•  z lekkiego materia∏u
•  ∏agodna dla skóry
•  doskona∏a ∏atwoÊç oddychania
•  trójwarstwowa
•  wysoka efektywnoÊç filtracji
•  hypoalergiczna
•  wodoodporna

3M™ 1818FS Tie-on maska chirurgiczna z os∏onà na oczy

•  p∏aska, wiàzana maska
•  trójwarstwowa
•  wysoka efektywnoÊç filtracji
•  antyrefleksyjna os∏ona na oczy odporna na zaparowywanie 
•  doskona∏y komfort
•  hypoalergiczna
•  wodoodporna

3M™ 1816 Maska chirurgiczna

•  p∏aska wiàzana maska
•  trójwarstwowa
•  wysoka efektywnoÊç filtracji
•  wygodna w u˝ytkowaniu
•  hypoalergiczna
•  wodoodporna

3M™ 1826 Maska chirurgiczna z gumkami

•  p∏aska maska z gumkami na uszy
•  trójwarstwowa
•  wysoka efektywnoÊç filtracji
•  wygodna w u˝ytkowaniu
•  hypoalergiczna
•  wodoodporna



W przypadku przeprowadzania pewnych procedur medycznych i niektórych
czynnoÊci mo˝e dojÊç do zagro˝enia personelu medycznego drogà oddechowà.
Czynniki stanowiàce zagro˝enie to zarówno czynniki mikrobiologiczne, 
jak i chemiczne. W wielu sytuacjach mikroorganizmy przedostajà si´ do powie-
trza. Na przyk∏ad podczas stosowania narz´dzi pneumatycznych, wierte∏, pi∏ 
dochodzi do powstania aerozoli krwi w powietrzu, przed którymi nie chronià
maski chirurgiczne. Równie˝ diatermia, czy laser powodujà przedostanie si´ 
zakaênych czàstek do powietrza. Przygotowywanie cytostatyków, procesy mycia
i dezynfekcji, to sytuacje, które mogà prowadziç do nara˝enia personelu 
na szkodliwe czynniki. Kontakt z pràtkujàcymi pacjentami stanowi ogromne 
nara˝enie dla personelu. 
We wszystkich tego typu sytuacjach personel powinien stosowaç Êrodki ochro-
ny osobistej uk∏adu oddechowego. Firma 3M oferuje maski ochronne zgodne 
z zharmonizowanym standardem PN/EN149: 2001. Maski te spe∏niajà 
rygorystyczne wymogi dla poszczególnych klas filtracji.

Centralny Instytut Ochrony Pracy zaleca stosowanie masek o okreÊlonych 
klasach ochrony:

klasa P1 – zagro˝enie: kontakt z chorym, zaka˝enie kropelkowe 
(b∏onnica, mykoplazma, krztusiec, paciorkowce)

klasa P2 – zagro˝enie: pneumonia i mycobacterium, nebulizatory
klasa P3 – zagro˝enie: zabiegi laserowe (CO2), patogeny przenoszone

drogà krwi (aerozole krwi)
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„Ârodki ochrony osobistej powinny byç stosowane przez personel medyczny w sytuacjach, w których istnieje 
ryzyko kontaktu z czynnikami zakaênymi.”
Wytyczne odnoÊnie zasad izolacji w szpitalach – zalecenia standardowe, CDC, 1996

„Pracodawca  musi dostosowaç charakterystyk´ stosowanych przez pracobiorców masek i innego sprz´tu 
ochrony osobistej do charakterystyki wyst´pujàcego zagro˝enia.”
Dyrektywa o Sprz´cie Ochrony Osobistej  89/656/EEC
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Zgodnie z Dyrektywà Europejskà 90/697/EWG czynniki mikrobiologiczne 
sà podzielone na 4 grupy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy zaleca stosowanie w∏aÊciwych masek
ochronnych w zale˝noÊci od wielkoÊci czàstek bioaerozolu i grupy ryzyka, 
do której jest zaliczony okreÊlony czynnik mikrobiologiczny:

Grupa ChorobotwórczoÊç Zagro˝enie Wyst´powanie Profilaktyka Leczenie
w Êrodowisku

I Najprawdopodobniej Brak lub Mogà wyst´powaç Mo˝liwa Mo˝liwe 
nie sà przyczynà znikome w Êrodowisku profilaktyka
chorób zagro˝enie

II Mogà byç Znikome Nie wyst´pujà Mo˝liwa Mo˝liwe
chorobotwórcze zagro˝enie powszechnie profilaktyka leczenie

w Êrodowisku

III Wywo∏ujà ci´˝kà Powa˝ne Mogà powszechnie Mo˝liwa Mo˝liwe
chorob´ zagro˝enie wyst´powaç profilaktyka leczenie

w Êrodowisku

IV Wywo∏uje bardzo Bardzo powa˝ne Stwarza Zwykle brak Zwykle brak
ci´˝kà lub Êmiertelnà zagro˝enia powa˝ne skutecznej skutecznego
chorob´ zdrowia i ˝ycia ryzyko profilaktyki leczenia

Rodzaj Êrodka Bioaerozol Grupa ryzyka
ochrony osobistej

maski P1 Czàstki >1mikrometra I

maski P2 Czàstki 0,5 - 1 mikrometra II

maski P3 Czàstki 0,3 – 0,5 mikrometra III

sprz´t specjalistyczny IV
(np. z wymuszonym 
obiegiem powietrza)



3M™ Maski ochronne dla personelu

Trójpanelowa budowa masek, zapewniajàc 
modny, stylowy wyglàd, akceptowany przez 
personel, umo˝liwia: 

•  p∏askie przyleganie oraz noszenie 
okularów i gogli

•  poruszanie ˝uchwà
•  z∏o˝enie jeÊli nie u˝ywana
•  trójwarstwowy filtr wykonany z polipropy-

lenu zapewnia bardzo wysokà efektywnoÊç
filtracji a jednoczeÊnie jest  mi´kki i delikatny
dla skóry.

•  kolorowe gumki na g∏ow´, wykonane z termoplastycznego materia∏u, 
nie powodujà uczucia ucisku na g∏owie i pozwalajà na proste 
zró˝nicowanie klasy ochronnej maski: 

P1 – ˝ó∏ty
P2 – niebieski
P3 – czerwony.

•  dost´pne maski z zaworem wydechowym, umieszczonym na wprost ust
i nosa, który zapobiega gromadzeniu si´ ciep∏a i wilgoci (wydychane 
powietrze jest w tym przypadku niefiltrowane, tego typu maski 
nie mogà byç stosowane podczas zabiegów inwazyjnych)

•  bardzo lekkie – najci´˝szy respirator (1873V) wa˝y 15 gram.

Maski ochronne zapewniajà w∏aÊciwà ochron´ uk∏adu oddechowego 
pod warunkiem: wyboru w∏aÊciwego typu maski, w∏aÊciwego za∏o˝enia 
oraz noszenia przez ca∏y czas wyst´powania zagro˝enia.
Maski ochronne nale˝y wymieniç w przypadku: uszkodzenia, utrudnienia 
oddychania i po 8 godzinach u˝ytkowania.
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Nr katalogowy maski ochronnej Klasa ochrony

1861 P1

1862 P2

1863 P3

1872V z zaworem wydechowym P2

1873V z zaworem wydechowym P3



3M™ Ochrona oczu

Personel medyczny przyk∏ada coraz wi´kszà wag´ do bezpieczeƒstwa pracy.
W przypadku niektórych zabiegów istnieje du˝e niebezpieczeƒstwo kontaktu
z oczami zakaênych lub niebezpiecznych p∏ynów lub innego materia∏u. Personel
medyczny powinien stosowaç Êrodki ochrony osobistej uniemo˝liwiajàce kon-
takt tych czynników z oczami. 

3M™ 1880 Okulary ochronne

•  chronià przed ekspozycjà personelu na krew 
i inne potencjalnie zakaêne p∏yny

•  wielokrotnego u˝ytku
•  pow∏oka antyrefleksyjna i przeciwko zaparowywaniu zapewniajà wysokà

jakoÊç u˝ytkowania
•  panoramiczny kszta∏t nie ogranicza pola widzenia
•  ramiona oprawki sà anatomicznie wyprofilowane
•  mo˝liwoÊç dopasowania d∏ugoÊci ramion oprawek

3M™ K410 Okulary ochronne

•  chronià przed ekspozycjà personelu 
na krew i inne potencjalnie zakaêne p∏yny

•  wielokrotnego u˝ytku
•  panoramiczny kszta∏t nie ogranicza 

pola widzenia

3M™ K420 Gogle ochronne

•  chronià przed ekspozycjà personelu na krew 
i inne potencjalnie zakaêne p∏yny

•  wielokrotnego u˝ytku
•  umo˝liwiajà noszenie wi´kszoÊci rozmiarów okularów korekcyjnych

3M™ Nomad Mata przeciwpy∏owa

Stosowane w obszarach wzmo˝onego re˝imu sanitarnego (sale operacyjne, 
oddzia∏y intensywnej opieki, oddzia∏y chemioterapii, dzia∏y sterylizacji, 
laboratoria, apteki). Zast´pujà tradycyjne wycieraczki, zbierajàc kurz 
i zanieczyszczenia z obuwia. Winylowe pod∏o˝e przykleja si´ do pod∏ogi. 
Pokryte akrylowym klejem arkusze maty usuwa si´ w momencie, kiedy przesta-
jà si´ kleiç. Klej zawiera Êrodek bakteriobójczy, który niszczy bakterie.

•  ∏atwe Êledzenie zanieczyszczenia (bia∏y kolor)
•  nie utrudniajà przemieszczania ∏ó˝ek, stolików

(2,1 mm gruboÊci)
•  ∏atwoÊç monta˝u (nie wymagajà stosowania

specjalnych ram, lecz mieszczà si´ 
w ju˝ istniejàcych)

•  d∏ugie stosowanie (40 warstw)
•  ∏atwa do okreÊlenia liczba pozostajàcych 

arkuszy, dzi´ki na przemian bia∏ym 
i niebieskim numerowanym „uszom”

•  uniwersalny rozmiar (45 x 115 i 60 x 115 cm).
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3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 60 00
fax (22) 739 60 05
www.3M.pl

Oddzia∏ w Katowicach
ul. Sowiƒskiego 46
40-018 Katowice
tel. (32) 609 11 50
fax (32) 353 86 80

Oddzia∏ w Gdaƒsku
ul. Spichrzowa 21
80-750 Gdaƒsk
tel. (58) 300 93 20
fax (58) 300 93 30

Oddzia∏ we Wroc∏awiu
ul. Kwidzyƒska 6
51-416 Wroc∏aw
tel. (71) 325 25 52
fax (71) 325 31 18

Informacji udziela:

3M™ TempaDot™ 
Kliniczne termometry jednokrotnego u˝ytku

„JeÊli to mo˝liwe, nie nale˝y stosowaç tych samych wyrobów medycznych 
u wi´cej ni˝ jednego pacjenta” – kategoria IB 
Wytyczne odnoÊnie zasad izolacji w szpitalach, CDC, 1996

•  wyklucza ryzyko zaka˝enia krzy˝owego pomi´dzy pacjentami
•  produkowany z zachowaniem warunków re˝imu sanitarnego 

i pakowany pojedynczo
•  jednokrotnego u˝ytku
•  eliminuje czas i koszty zwiàzane z dezynfekcjà, kalibracjà, ∏adowaniem,

naprawà termometrów elektronicznych i b´benkowych
•  bezpieczny – nie zawiera rt´ci, eliminuje ryzyko zatrucia rt´cià 

i koszty zwiàzane z jej usuwaniem
•  mi´kki i podatny
•  wiarygodny i ∏atwy pomiar ciep∏oty cia∏a
•  dok∏adnoÊç pomiaru +/– 0,1°C
•  szybki odczyt – tylko 60 sekund w jamie ustnej lub 3 minuty pod pachà

lub w odbytnicy
•  nie wymaga zaanga˝owania piel´gniarki w dokonywanie pomiaru 

u doros∏ych pacjentów
•  eliminuje mo˝liwoÊç „oszukiwania” podczas pomiaru


