Safetech
3 Ply Surgical Mask

Protection and high barrier mask, ideal for protection against all types of airborne
particles, oral examination of patients that present a high risk. Ideal for performing
procedures that include high levels of spraying and sprinkling. The preferred
daily choice amongst most medical teams – designed for daily protection and
maximum comfort.

Manufactured pursuant to ASTM Level 1 and Israeli Health Ministry performance requirements

50 Masks

White color

Safetech

3 Ply Surgical Mask
 שלוש שכבות,מסכת פנים כירורגית

50 Masks

White color
Protection and high barrier mask, ideal for protection against
all types of airborne particles, oral examination of patients that
present a high risk. Ideal for performing procedures that include
high levels of spraying and sprinkling. The preferred daily choice
amongst most medical teams – designed for daily protection and
maximum comfort.
Uses

• Protection against exposure to airborne particles
• Oral examination of patients defined as presenting a high risk
• Laboratory work that includes exposure
to various contaminants

• Procedures that include high levels of spraying and sprinkling
• Performing orthodontic procedures
Advantages

• The external layers are manufactured from a non-woven
fabric for maximizing protection

• They highest-quality level filter for optimal filtering for

50

מסכות
גוון לבן
 אידיאלית עבור הגנה בפני כל סוגי החלקיקים,מסכת הגנה ומחסום גבוהה
. בדיקות אוראליות של מטופלים המהווים סיכון גבוה,הנישאים באוויר
 הבחירה היומיומית המועדפת.אידיאלית לביצוע הליכים הכוללים ריסוס והתזה
 מיוצרת. משמשת להגנה יומיומית ונוחות מרבית- בקרב הצוותים הרפואיים
. ודרישות משרד הבריאות1  רמהASTM בהתאם לדרישות
שימושים
	•להגנה מפני חשיפה לחלקיקים הנישאים באוויר
	•להגנה בעת ביצוע בדיקות אוראליות למטופלים שמוגדרים בסיכון גבוה
	•להגנה בעת ביצוע עבודות מעבדה שכוללות חשיפה למזהמים שונים
 התזה,	•להגנה בעת ביצוע הליכים הכוללים רמות גבוהות של ריסוס
	•להגנה בעת ביצוע הליכים אורתודנטיים
יתרונות
 מאפשרת עבודה נוחה ומיגון גבוה,	•מסכה קלה ובטיחותית
	•שכבות חיצוניות מיוצרות מבד בלתי ארוג למיקסום הגנה
	•פילטר ברמת האיכות הגבוהה ביותר לסינון אופטימלי ולנשימה קלה
	•לולאות אוזניים רכות וחזקות
	•פס אלומיניום המשפר את ההתאמה לפנים למיגון ונוחות

respiratory ease

• Soft and strong ear loops
• Integration of an aluminum strip for improving protection
and comfort

Inner Layer

Highest quality filter

Non-woven spunbond
outer layer material
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