
POROVNÁNÍ vs.   MASKAROUŠKA / RESPIRÁTOR

JEDNORÁZOVÉ / TEXTILNÍ roušky & RESPIRÁTORY

Své roušky/svého respirátoru 
kontaminaci roušky zvenku kontaminaci dýchacích 

cest

Rouška/respirátor celou plochou naší tváře
Z těchto důvodu hrozí vysoké riziko kontaminace 

při manipulaci s rouškou/respirátorem!

běžná rouška nemá reálné filtrační vlastnosti

nefiltruje 
vydechovaný vzduch

s výdechovým ventilem tak přenášejí viry 

Rouška jednorázovému 2-3 hodiny

zůstanou suché pouze prvních 15-20 minut používání

Finanční náklady

se člověk během nošení neustále dotýká rukama. To 
může vést ke  a poté následné 

 kvůli propustnosti dané látky. 

přichází do kontaktu téměř s , snadno se tak 
znečišťuje i z vnitřní strany. 

Látka, ze které je  vyrobena, . 

Rouška/respirátor zabraňuje pouze rozprašování kapiček z úst člověka, ale 
. 

Respirátory typu FFP2 a FFP3 a nemoc 
do okolí. Majitel respirátoru nemusí mít žádné příznaky nemoci. Stačí však, že je 
nositelem a nakazí také lidi ve svém okolí.

Doporučení prát roušky nejsou klinicky ověřena. Jelikož se doposud nikdy 
neuvažovalo o praní medicínských roušek, neexistuje žádná statistika o zachování 
jejich vlastností po oprání. 

 je určena k  nošení a doporučuje se ji obměňovat každé . 
Respirátor je určen k nošení po dobu 1 dne (obvykle 8 hodin). Jednorázovou roušku 
může používat pouze jedna osoba.

Rouška/respirátor má pouze jednu úroveň ochrany.

Během pandemie nařizují vládní orgány všem zaměstnavatelům, zajistit pro své 
zaměstnance roušky. 

Textilní roušky/respirátory , 
následně zvlhnou a zrychlují celý proces přenášení virů do dýchacích cest. 

 na nejlevnější roušky bez reálné ochrany se pohybují okolo 
0,70 € - 1 €/ks = 19 - 27Kč. Navíc, při několikanásobné výměně roušky přes den, 
náklady stoupnou na 3 - 4 €/den = 82 - 110 Kč. Také ceny respirátorů se pohybují 
kolem 4 - 5 € / ks = 110 - 138 Kč.

PRIMA Bilavčík s.r.o. MASK INDUSTRY SK1 & Ljusne od výrobce Gevorkyan

Maska je nepropustná Viry se tak nepřenášejí 
přes masku do dýchacích cest

Maska pouze po svém 
obvodu. Nehrozí proto žádný risk kontaminace při manipulaci s maskou!

3 -VRSTVÝ FILTR
Filtr

zajišťuje antibakteriální ochranu 95,70%

filtruje vdechovaný 
i vydechovaný vzduch

filtr s maximální účinností

Maska variabilní úroveň své ochrany

otřít/dezinfikovat dle potřeby i více 
krát denně splňujeme nařízení

Denní náklady 0,36 €
6,9 Kč/den

 je vyrobena z pevného plastu, . 
, a to i když se jí dotýkáme rukama. 

 nepřichází do kontaktu s naší tváří celou svou plochou, 

Maska obsahuje vyměnitelný : vnější a vnitřní hydrofobní 
vrstva zabraňuje pronikání kapiček do dýchacích cest.  s obsahem 
stříbra .

Maska zabraňuje rozprašování kapiček z úst člověka, 
, čímž chrání nejen svého uživatele, ale také celé 

své okolí.

Maska se jednoduše dezinfikuje pomocí běžně dostupné dezinfekce. 
Následně se vymění .

Balení masky obsahuje 30 filtrů = 30 dní.

Po vydezinfikování může masku nosit více osob. 

 má  
dle filtru, který do masky sami zvolíme.

Tělo masky lze jednoduše z vnitřní strany 

, čímž  
zdravotnických organizaci a vládních 
orgánů.

 na tuto masku činí 
tedy 

Kontaktujte nás:
    +420 733 182 202       mahdal@primab.cz

www.metrologie.cz
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