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Πώς να αγοράσετε την καλύτερη μάσκα
προστασίας για τον κορωνοϊό
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Υγεία και ιατρικά θέματα

Οι μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Μάσκες μίας χρήσης και 2. Επαναχρησιμοποιούμενες Μάσκες.
Είναι οι μεν ασφαλέστερες από τις δε; Και ποια είναι η καλύτερη μάσκα μίας
χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενη εκεί έξω; Τι είναι οι επαναχρησιμοποιούμενες
ιατρικές

μάσκες;

Για

να

απαντήσουμε

στα

παραπάνω

ερωτήματα,

σας

παρουσιάζουμε τι πρέπει να γνωρίζετε και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να
αναζητήσετε πριν αγοράσετε την επόμενη μάσκα σας. Αλλά πριν εμβαθύνουμε στις
μάσκες και στο πώς να βρούμε την καλύτερη, ας συμφωνήσουμε ως προς το εξής:
Κάθε μάσκα προσώπου είναι καλύτερη από καμία μάσκα.
Πολλοί ειδικοί αναφέρουν ότι οι ιατρικές μάσκες κατάλληλες μόνο για κοινό που
ανήκει

σε

κατηγορία

υψηλού

κινδύνου.

Από

την

άλλη,

οι

απλές

επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες δεν προσφέρουν τόσο υψηλή προστασία, ενώ
πλέον υπάρχουν και επαναχρησιμοποιούμενες ιατρικές μάσκες που συνδυάζουν τα
οφέλη και των δύο κατηγοριών.
Η σωστή κάλυψη του προσώπου είναι αναμφίβολα ο αποτελεσματικότερος
μηχανισμός για την πρόληψη της μετάδοσης ιών. Πάνω από το 40% των ατόμων
που έχουν προσβληθεί από τη νόσο Covid-19 είναι ασυμπτωματικά και δεν
γνωρίζουν την κατάστασή τους, με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένες πιθανότητες
να μεταδώσουν τον ιό. Η κατάλληλη μάσκα ανακόπτει την πορεία και την
ταχύτητα των σταγονιδίων, έτσι ώστε να μην ταξιδεύουν τόσο μακριά, αλλά και

να μην εισέρχονται στο αναπνευστικό μας σύστημα.
Πριν

αγοράσετε

ένα

κουτί

μάσκες

μίας

χρήσης

ή

οποιαδήποτε

επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα, ιδού τι επισημαίνουν οι ειδικοί:
Θυμηθείτε τη διαφορά μεταξύ μάσκας ιατρικού και μη ιατρικού τύπου, και
βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τη σωστή για τις ανάγκες σας (δείτε τη συσκευασία),
Οι μη ιατρικές μάσκες έχουν επιστρώσεις. Ιδανικά επιλέξτε μάσκα με τρία ή
τουλάχιστον δύο στρώματα,
Ελέγξτε αν η μάσκα αδρανοποιεί ή απλώς φιλτράρει τον ιό. Οι πιο εξελιγμένες
μάσκες αδρανοποιούν στην επιφάνειά τους τον SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο
COVID-19. Προσφέρουν έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια και εξαλείφουν το πρόβλημα
της κακής χρήσης της μάσκας, αφού αυτο-απολυμαίνονται,
Αναζητήστε μάσκες με εσωτερική επένδυση και αντιβακτηριακές ιδιότητες,
Επιλέξτε μάσκα με ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης. Αυτό το κλιπ (ή σύρμα) μειώνει τα
επικίνδυνα κενά, συγκρατώντας στο εσωτερικό της μάσκας τα σωματίδια που
παράγονται όταν αναπνέετε ή βήχετε, και επιπλέον μειώνει το θόλωμα των
γυαλιών,
Αν μια μάσκα δεν εφαρμόζει σωστά, προτιμήστε κάποια άλλη επιλογή. Χρειάζεστε
μια μάσκα που να ταιριάζει άνετα στη μύτη, στο στόμα και το πηγούνι. Αν
γλιστράει, δεν είναι κατάλληλη για εσάς, επειδή, μεταξύ άλλων, η κίνηση
αναγκάζει τους χρήστες να αγγίξουν το πρόσωπό τους, με κίνδυνο να κολλήσουν
και να μεταδώσουν τον ιό. Για αυτό τον λόγο θεωρούνται καλύτερη επιλογή οι
μάσκες που αδρανοποιούν το ιό,
Οι φθηνότερες μάσκες δεν είναι απαραίτητα πιο οικονομικές, ενώ οι ακριβότερες
μάσκες δεν εγγυώνται καλύτερη προστασία. Δείτε το θέμα της οικονομίας σε
βάθος χρόνου, αφού οι μάσκες ήρθαν για να μείνουν,
Λάβετε υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον επιλέγετε μεταξύ
μασκών που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Η επιλογή στις μάσκες μίας χρήσης
Αν επιλέξετε να χρησιμοποιείτε μάσκες μίας χρήσης, τότε θα πρέπει να κινηθείτε
στις μάσκες τύπου Ν95/ FFP2, οι οποίες είναι τυποποιημένες και με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Μακροπρόθεσμα όμως, οι μάσκες αυτές συχνά αποτελούν πιο
ακριβή επιλογή από τις επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, ενώ θα πρέπει να
προσέχετε πως αγγίζετε και μεταχειρίζεστε τη μάσκα.
Η επιλογή στις επαναχρησιμοποιούμενες ιατρικές μάσκες
Οι απλές επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες αποτελούν επιλογή ανάγκης, όμως οι
ιατρικές

επαναχρησιμοποιούμενες

μάσκες

αποτελούν

την

πρόταση

που

συγκεντρώνει

τα

περισσότερα

πλεονεκτήματα.

Οι

ιατρικές

επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες διαφέρουν πολύ από τις απλές υφασμάτινες,
λόγω της επεξεργασίας, αλλά και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τη
μεγιστοποίηση της ασφάλειάς τους. Οι απλές μάσκες θα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον

2

έως

3

στρώματα

υφάσματος,

ενώ

οι

ιατρικές

πληρούν

αυστηρότερες προδιαγραφές και καλύπτουν περισσότερα κριτήρια ασφαλείας, ενώ
κάποιες έχουν και ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Μία από τις καλύτερες επιλογές σε αυτού του τύπου μάσκες είναι η Clarion Mask,
προϊόν

Ελβετικής

τεχνολογίας

LivinguardTM,

με

πιστοποίηση

CE

Ιατροτεχνολογικού προϊόντος, Κλάσης Ι και χαρακτηρισμό χειρουργικής μάσκας

Τύπου ΙΙ, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 14683:2019.
Η συγκεκριμένη μάσκα προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα των μασκών σε ένα
προϊόν, ενώ συνοδεύεται επίσης από σχετικές πιστοποιήσεις, έναντι των άλλων
μασκών.
Πλεονεκτήματα που παρέχει η Clarion Mask:
Υψηλό επίπεδο προστασίας 99,9%,
Αδρανοποίηση του ιού,
Τέλεια εφαρμογή χωρίς κενά για άνεση και ασφάλεια,
Βελτιωμένη αναπνοή,
Οικονομία αφού μπορεί να αντικαταστήσει περισσότερες από 210 μάσκες,
Προστασία από την κακή χρήση της μάσκας,
Πλένεται μόνο με κρύο νερό (χωρίς απορρυπαντικό),
Γέφυρα (κλιπ) μύτης,
Χωρίς χαλκό και επικίνδυνα μέταλλα,
Οικολογική με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λόγω της ανθεκτικότητας
και της δυνατότητας πολλών χρήσεων,
Πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας.
Τεχνολογία LivinguardTM: 99% αδρανοποίηση του ιού αντί για φιλτράρισμα
Το σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας αυτής φιλοσοφίας στις μάσκες είναι ότι,
εκτός από το να φιλτράρει τον ιό, τον αδρανοποιεί, μειώνοντας κατά 99,9% τη
δράση του Κορωνοϊού, όπως και άλλων ιών ή βακτηρίων, αποτρέποντας την
εξάπλωσή τους, λόγω του απόλυτα ασφαλούς υλικού, το οποίο δεν περιέχει τοξικά
μέταλλα, όπως άργυρο και χαλκό. Η αποτελεσματικότητα της Clarion Mask έχει
αποδειχτεί σε επιστημονικές μελέτες ανεξάρτητων Πανεπιστημίων.
Άνεση και ανεμπόδιστη αναπνοή

Η άνεση και η ανεμπόδιστη αναπνοή αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη
βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά και βασικό χαρακτηριστικό ασφάλειας.
Όσον αφορά το πρώτο, είναι λογικό να θέλουμε να νοιώθουμε άνετα. Σε σχέση με
την ασφάλεια όμως, όσο πιο άβολη και αποπνικτική είναι μια μάσκα, τόσο
περισσότερο μας αναγκάζει να τη βγάζουμε και να την επανατοποθετούμε, με
αποτέλεσμα να αυξάνουμε τον κίνδυνο μόλυνσης. Για αυτό τον λόγο, είναι
σημαντικό να επιλέγετε μάσκα που σας ταιριάζει ή προσαρμόζεται στο πρόσωπό
σας. Μάσκες όπως η Clarion Mask παρέχουν άψογη εφαρμογή λόγω των
ρυθμιζόμενων βρόγχων αυτιού και της γέφυρας (κλιπ) μύτης, που βελτιώνουν την
αναπνοή και την άνεση.
Οικονομία και αντοχή
Το ξαναείπαμε, η φθηνότερη μάσκα δεν είναι απαραίτητα και η πιο οικονομική. Η
Clarion Mask ως ανθεκτική μάσκα είναι επαναχρησιμοποιούμενη, πλένεται εύκολα
μόνο με κρύο νερό έως και 30 φορές (1 φορά εβδομαδιαίως), αντικαθιστώντας
περισσότερες από 210 μάσκες μίας χρήσης, γεγονός που την καθιστά πολύ πιο
οικονομική, καθώς και μια περιβαλλοντικά φιλική επιλογή.
Μια μάσκα για όλους με προδιαγραφές για Υγειονομικό προσωπικό
Η Clarion Mask είναι μια μάσκα με προδιαγραφές για επαγγελματίες υγείας, αλλά
προσαρμοσμένη με στοιχεία άνεσης για το ευρύ κοινό. Η μάσκα έχει πιστοποιηθεί
ως απαλλαγμένη από τοξικά μέταλλα και ασφαλής για χρήση. Στην Ελλάδα
διατίθεται σε τρία χρώματα (γκρι, μπορντό και μπλε) στο ηλεκτρονικό κατάστημα
της GEA Solutions, στη διεύθυνση: geasolutions.gr/el/clarion-mask.
H GEA Solutions, είναι πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της ασφάλειας και της
υγιεινής, και διαθέτει στην Ελλάδα εξειδικευμένα προϊόντα που απευθύνονται σε
υγειονομικό

προσωπικό

και

εταιρείες

παροχής

πανεπιστήμια, ινστιτούτα, διαγνωστικά κέντρα κ.ά.
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