
CO WYBIERAĆ DO
WALKI Z             ?



MASKA BAWEŁNIANA
WIELORAZOWA

NASZA MASKA  MEDYCZNA TYP II

50 %

POZIOM OCHRONY SIEBIE

MASKA FFP2

95 % brak 
danych

POZIOM OCHRONY INNYCH

MASKA BAWEŁNIANA
WIELORAZOWANASZA MASKA  MEDYCZNA TYP II

99,9%
MASKA FFP2

98% brak 
danych

Ochrona (Filtracja)



Używana powszechnie przez wszystkich.
Filtruje średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi,
baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego,
pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%
Korzysta się przykładowo w zakładach przemysłowych, w
których przekraczane są dopuszczalne stężenia takich
substancji, jak dym, toksyczne pyły lub aerozole we wdychanym
powietrzu (np. przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, przy
obróbce drewna twardego).
Dla personelu medycznego ze względu na wysoką skuteczność
w ochronie przed zakażeniem wirusem – zgodnie z europejskimi
normami pracownik medyczny opiekujący się chorym jest
zobowiązany do noszenia maski przeciwwirusowej o klasie
filtracyjnej FFP2 lub FFP3. 
Pracownicy biurowi: praca w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.
Spacer na otwartej przestrzeni, skupiska ludzi, transport
publiczny, praca w zatłoczonym miejscu, ilozacja domowa,
bliskie sąsiedztwo osób.

Używana powszechnie przez wszystkich. 
Dla osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2
lub rozpoznanym COVID-19 .
Dla personelu medycznego z wyjątkiem sytuacji
kontaktu zpacjentem zakażonym lub z
podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. 
Pracownicy biurowi: praca w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.
Spacer na otwartej przestrzeni, skupiska ludzi,
transport publiczny, praca w zatłoczonym miejscu,
izolacja domowa, bliskie sąsiedztwo osób.

NASZA MASKA  MEDYCZNA TYP II MASKA FFP2 MASKA BAWEŁNIANA
JEDNOWARSTWOWA

Stosowanie powinno być ograniczone
do sytuacji niskiego ryzyka jak praca w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
wizyta w parku lub innej otwartej
przestrzeni.
Otwory sporych rozmiarów w materiale
z którego wykonana jest maseczka
wypływają na jej niskie właściwości
ochronne, czyniąc ją mniej skuteczną
w ochronie użytkowników przed
wirusem.

Zalecane przeznaczenie



Zalecane przeznaczenie cd.
OSOBY Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
SARS-COV-2 LUB ROZPOZNANYM COVID-19

MASKA  MEDYCZNA TYP II

PERSONEL MEDYCZNY NIE MAJĄCY
BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU 
Z ZAKAŻONYM PACJENTEM SARS-COV-2

MASKA FFP2

PERSONEL MEDYCZNY OPIEKUJĄCY SIĘ
CHORYM Z ZAKAŻONYM PACJENTEM 
SARS-COV-2

MASKA  MEDYCZNA TYP II
MASKA FFP2

STOMATOLODZY, SALONY BEAUTY,
PRYWATNE PRZYCHODNIE 

MASKA FFP2
PRACOWNICY APTEK

PRACOWNICY FIZYCZNI

PRACOWNICY BIUROWI

TRANSPORT PUBLICZNY

MASKA  MEDYCZNA TYP II
MASKA FFP2

SKLEPY, GALERIE HANDLOWE

MASKA  MEDYCZNA TYP II
MASKA FFP2
MASKA BAWEŁNIANA
WIELORAZOWA

OTWARTA PRZESTRZEŃ

MASKA  MEDYCZNA TYP II
MASKA FFP2

PRACA W DOBRZE
WENTYLOWANYM
POMIESZCZENIUMASKA  MEDYCZNA TYP II

MASKA FFP2

MASKA  MEDYCZNA TYP II
MASKA FFP2

MASKA  MEDYCZNA TYP II
MASKA FFP2

MASKA  MEDYCZNA TYP II
MASKA FFP2

MASKA FFP2

FABRYKI O DUŻYM ZAPYLENIU

MASKA FFP2

PRZEMYSŁ HUTNICZY

MASKA FFP2

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

MASKA FFP2

TARTAKI



Przyleganie

JEDNORAZOWA
czas używania: ≤ 1 GODZINA
(w zależnosci od warunków
otoczenia, wilgotności,
temperatury, itp.)

JEDNORAZOWA
czas używania: ≤8 GODZIN  (w
zależnosci od warunków
otoczenia, wilgotności,
temperatury, zapylenia itp.)

WIELORAZOWA
należy prać po każdym
użyciu w temp. min 60 stopni.

Czas używania

NASZA MASKA  MEDYCZNA TYP II MASKA FFP2
Dość ściśle przylega do twarzy.
Posiada pasek dociskający na nos
umożliwiający dopasowanie do kształtu twarzy.

Ściśle przylega do twarzy.
Posiada pasek dociskający na nos
umożliwiający dopasowanie do kształtu twarzy.
Przy odpowiednim dopasowaniu minimalne
nieszczelności mogą pojawić się jedynie przy
krawędziach maseczki, podczas oddychania.

MASKA BAWEŁNIANA WIELORAZOWA
W zależności od modelu, nieszczelności
mogą pojawić się przy krawędziach
maski.
Brak paska dociskającego
umożliwiającego dopasowanie do
kształtu twarzy.

1 h 8 h



NIE. Niektóre osoby zamiast maseczek, wybierają osłonę twarzy z pleksi  (przyłbicę).
Tymczasem nie są one żadną ochroną dróg oddechowych, ponieważ nie posiadają filtra
powietrza wydychanego i wdychanego. Przyłbice początkowo hamują ruch strumienia do
przodu, jednak krople aerozolu stosunkowo łatwo rozprzestrzeniają się wokół i to na dużym
obszarze. Wizualizacje maski z zaworem oddechowym pokazały, że duża część
aerozolu swobodnie przechodzi przez maskę, co zmniejsza jej skuteczność, jako
środka ochronnego przeciwko dalszym zakażeniom.
Zdaniem ekspertów, można je porównać raczej do okularów.
Przyłbica czy gogle nie może zastąpić maseczki ochronnej - powinno się stosować je razem.

2.Czy maski z zaworkiem mogą skutecznie
chronić przed zakażeniem koronawirusem?
NIE. Coraz większa liczba osób zastępuje maseczki maskami z zaworami
oddechowymi. Dzieje się tak ze względu na większy komfort ich użytkowania.
Jednak maski z portami wydechowymi zawierają zawór jednokierunkowy, który
ogranicza przepływ powietrza podczas wdechu, ale pozwala na swobodny odpływ
powietrza. Wdychane powietrze jest filtrowane przez maskę, ale wydychany oddeh
przechodzi przez zawór w stanie niefiltrowanym.
Wyniki eksperymentu sugerują, że maski z zaworami oddechowymi nie są tak
skuteczne w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się aerozoli, jak zwykłe
maseczki. Zdaniem badaczy komfort ich używania, możemy przypłacić
spowolnionym tempem walki z pandemią.

1.Czy przyłbice mogą skutecznie chronić
przed zakażeniem koronawirusem?

FAQ
Maska medyczna i maska FFP2 zostały zaprojektowane do innych zadań. 

Maska medyczna z założenia ma chronić pacjentów przed potencjalnym
zakażeniem. Ochrona użytkownika w tym przypadku wynosi 50% a ochrona innych
99,9%.

Maska FFP2 jako środek ochrony indywidualnej (ŚOI) - z założenia ma chronić
użytkownika przed zakażeniem.  Ochrona użytkownika w tym przypadku wynosi 95 %
a ochrona osoby z zewnątrz  PFE 98%.

W związku z dużą szczelnością masek FFP2, wysoką skutecznością ochrony
użytkownika, długością czasu używania (do 8h), oraz mozliwością stosowania ich
jako środków BHP, nie tylko jako środkó do walki z COVID - można wyciągnąć
wniosek, że maska FFP2 jest bardziej skuteczna i bardziej wszechstronna. 

3.Czy maska FFP2 jest bardziej skuteczna niż
maska medyczna i jak tak to dlaczego?

MASKA FFP2-VAT 23% klasyfikuje się jako ŚRODEK OCHRONY OSOBISTEJ.
MASKA MEDYCZNA - VAT 8% klasyfikuje się jako wyrób medyczny.

4. Jakie są stawki podatku VAT dla naszych
masek



MASKI FFP2 z ograniczoną licencją NIE DOTYCZĄ NASZYCH MASEK FFP2! 
Maski z ograniczoną licencją  mogą być nabywane przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez
oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2. 
Oznacza to, że aby mogły być stosowane przez BHP na potrzeby zabezpieczenia przed pyłem - musiałyby
posiadać wszystkie wymagane badania i oznakowanie CE z numerem jednostki notyfikowanej.  NIE MOŻNA
STOSOWAĆ PRZEZ BHP do walki z pyłem  masek przeznaczonych tylko do walki z Covid. 

NASZE MASKI FFP2 - posiadają komplet dokumentów, w tym: badania techniczne produktów dla półmasek
filtrujących FFP2, badanie typu UE i certyfikat, przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną: SGS Fimko
Oy. Nasze maski klasyfikowane są do ochrony przed pyłem i wirusami i mogą być stosowane zarówno do
walki z Covid, jak i stosowane przez BHP do walki z pyłem. 

FAQ
TAK, odpowiadają za ochronę przed szkodliwymi cząstkami oraz filtrację zanieczyszczeń.  
Maski FFP2 są przeciwpyłowe i filtrują średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru,
tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę
powyżej 10%. 
Korzysta się z tych masek przykładowo w zakładach przemysłowych, w których przekraczane są
dopuszczalne stężenia takich substancji, jak dym, toksyczne pyły lub aerozole we wdychanym
powietrzu (np. przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, przy obróbce drewna twardego). 

Potwierdzeniem tego jest spełnienie wymogów normy EN 149:2001 + A1:2009 oraz badanie typu UE i
certyfikat przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną: SGS Fimko Oy. oraz prawidłowe oznaczenia
na maskach i opakowaniu (patrz rysunek).

6. Co znaczy, że licencja dla FFP2 jest na czas pandemii i są
produkowane jako środki ochrony przed Covid. 
Czy mogą być też stosowane przez BHP do zabezpieczenia
przed pyłem?

cd.
5.Czy maski FFP2 są przeciwpyłowe i co daje
potwierdzenie tego?

MASKI PRZECIWPYŁOWE I DO
WALKI Z COVID

MASKI DO WALKI Z COVID
 

PRZYKŁADOWE OZNACZENIA MASEK FFP2

znak CE z numerem
jednostki notyfikowanej,
klasa produktu (FFP2 NR)

norma dot. środków
ochrony indywidualnej

nazwa marki

nazwa modelu

niepełne badania, brak
numeru jednostki
notyfikowanej przy CE

chińska norma, brak CE
brak oznaczeń
wymaganych do ochrony
przed pyłem

https://www.dropbox.com/s/lhkapdwcy86cv0y/CE%20certificate%EF%BC%88SGS%EF%BC%89.pdf?dl=1


NIE. WHO nie zaleca stosowania masek materiałowych. ECDC (Europejskie Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób) zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane ze
stosowaniem materiałowych masek wielokrotnego użytku. Dostępne dane wskazują, że
maski takie mogą nawet
zwiększać ryzyko zakażenia z powodu szybkiego zawilgacania, zatrzymywania
wirusa i przepływu cieczy przez materiał maski. Wykazano, że
penetracja cząstek przez materiał sięga nawet 90%. MacIntyre i wsp.
wykazali nawet w badaniu z randomizacją, że częstość występowania
grypopodobnej choroby układu oddechowego była większa w grupie pracowników
stosujących maski materiałowe.

7.Czy w przypadku braku masek jednorazowych można
korzystać z masek wielorazowych, materiałowych?

Półmaski ochronne powinny spełniać następujące wymagania:
 zgodność z normami: 
 PN-EN 140:2001/Ap1:2003
      Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania,   badanie, znakowanie
( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); 
PN-EN 149+A1:2010 
     Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed
      cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)
 
Maseczki medyczne powinny spełniać następujące wymagania
zgodność z normami: 
 
PN-EN 14683:2006
   Maski chirurgiczne -- Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2019)

8. Jakie są wytyczne CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy) dotyczące
produktów wykorzystywanych podczas zwalczania Covid-19?

Zapraszamy do kontaktu
LAVA GROUP S.C.

Eugeniusza Romera 4b, 02-784 Warszawa
M: +48 502 323 446

E: head@lavagroup.pl
www.lavagroup.pl

FAQ cd.

http://www.lavagroup.pl/

