
 

 دی مطهابی   بهه  ذیه   دی ، هها  ماسه   انهوا   خصهو   دی اطالعهات   بهه  نوها   و کرونها  ویروسه   بومهای   شهوو   بهه  توجه با

 .شود م  پرداخته کایبردشان و آنها انوا  خصو 

ماسه  جراحه  بهه عنهوان یه  مدهابر دی برابهر         .عنوان ماس  ها  جراح  شناخته م  شوندماس  ها  پزشک  بوشتر به 

آنها به طوی عمده . ذایت معلق عفون  دی بضا شناخته شده و توسط متخصصان سالمت دی حون عم  جراح  توصوه شده است

دی برابر شوو  بومهای  هها  عفهون      توسط متخصصان مراقیت ها  بهداشت  موید استفاده قرای م  گورند تا ا  خود و دیگران

 .ناش  ا  هوا ، مایعات بدن و ذیات معلق مدابظت کنند

آنها با مهواد  طراحه  شهده انهد     . ماس  ها  پزشک  یا جراح  برا  پوشاندن دهان و بون  شما دی نظر گربته شده است

ن است حاو  ویروس یها بهاکتر  ههای     یا مسدود کنند ، همه این مواید ممک... که م  توانند ذیات بزیگ ، ترشدات و 

  .باشد که برا  شما مضر باشد

  .با این حال ، ذیات کوچ  ممکن است هنو  هم بتوانند به ی  ماس  پزشک  نفوذ کنند

 
 شهرایط  دی و چسهیند  نمه   صویت به اما پوشانند م  یا دهان و بون  ها ماس  این :یکشدا دوالیه معموب  ها  ماس 1-

 مایعهات  خهرو   ا  وممانعهت  جلوگور  برا  ، طربه ی  مدابظت برا  ها ماس  این. شوند م  استفاده پزشک  عموم 

 . نوستند مقاوم خون برابر دی و اند شده طراح  عطسه و سربه ا  جلوگور  برا  طویمثال به ، هوا به ویود و بدن

 

 
 مقاوم ها باکتر  ذیات برابر دی نوز دیصد59دی برابر خون، ترشدات و حدود  :یدا بند الیه سه جراح  ها  ماس 2-

 آل ایده بولتردای ها  ماس  که حاب  دی. چسیند م  صویت به معموب  ها  ماس  ا  بوشتر ها ماس  این. هستند

 مانع آنها. دهند م  انجام ویروس ا  مدابظت  مونه دی یا مفود کایها  ا  برخ  هم هنو  نوز جراح  ها  ماس  هستند،

 بایدی 19ط متوس طوی به ما مطابعه، ی  طیق. شوند م  بون  و دهان ویژه به صویت با ما ها  دست مکری ها  تماس ا 

  ی و کاربرد آنهاپزشک های ماسک انواع

 



 کنوم، منتق  خود صویت به سپس و دستها به یا موکروبزا عوام  توانوم م  بنابراین. کنوم م  بمس یا خود صویت ساعت

 .شود م  مدسوب مفود مواید این دی جراح  ماس  ا  استفاده پس

 
 

  .بوش ای دو ساعت پ  دی پ  توصوه نموشود ماس  ها  بدون بولتر استفاده ا 

 :برد  حفاظت برا  بولتردای ها  ماس 3-

 بولتر با. چسیند م  صویت به کامال و اند شده طراح  صویت کام  ده  پوشش منظوی به و هستند مدکم ها ماس  این

 مقهاوم  یوغنه ،  غوهر  ذیات و ترشدات خون، برابر دی و اند شده طراح  طربه دو حفاظت برا  ، شده تنفس هوا  کردن

 .کنند م  کاوی یا صویت کامال برخ  و پوشانند م  یا صویت نومه برخ . باشند م ف مصر یکیای صویت به. هستند

 
 

 : انواع ماسک فیلتردار

  FFP ماسک های

 : بند  شده اندطیقه  EN149: 2001 که با استانداید ایوپای  FFP ماس  ها 

 دیصد 08موکرون با بولتراسوون  9ماس  مناسب برا  ذیات بزیگتر ا   : FFP1 ماس  بولتر دای

 دیصد 59موکرون با بولتراسوون  9تا  2ماس  مناسب برا  ذیات بون  : FFP2 ماس  بولتر دای

 دیصد 55ون موکرون با بولتراسو 2ماس  مناسب برا  ذیات کوچکتر ا   : FFP3  ماس  بولتر دای

  



 
 N95 ماس 

  

  R  و P و N ماسک های

 : طیقه بند  شده اند NIOSH که با استانداید امریکای  R  و P و N ماس  ها 

  N ماسک فیلتر دار

 دیصد غورمقاوم نسیت به یوغن 59موکرون با بولتراسوون  8.0ماس  مناسب برا  ذیات بزیگتر ا  : N95 ماس 

 دیصد غورمقاوم نسیت به یوغن 55موکرون با بولتراسوون  8.0برا  ذیات بزیگتر ا  ماس  مناسب  : N99 ماس 

 دیصد غورمقاوم نسیت به یوغن 55.59موکرون با بولتراسوون  8.0ماس  مناسب برا  ذیات بزیگتر ا   : N100 ماس 

 

 R ماسک فیلتر دار

دیصهد مقهاوم نسهیت بهه یوغهن تها        59بولتراسهوون  موکرون بها   8.0ماس  مناسب برا  ذیات بزیگتر ا   : R95 ماس 

 ساعت 0حداکثر 

دیصهد مقهاوم نسهیت بهه یوغهن تها        55موکرون بها بولتراسهوون    8.0ماس  مناسب برا  ذیات بزیگتر ا   : R99 ماس 

 ساعت 0حداکثر 

بهه  دیصهد مقهاوم نسهیت     55.59موکهرون بها بولتراسهوون     8.0ماسه  مناسهب بهرا  ذیات بزیگتهر ا       : R100 ماسه  

 ساعت 0تا حداکثر  یوغن

  

 P ماسک فیلتر دار

 دیصد مقاوم نسیت به یوغن 59موکرون با بولتراسوون  8.0ماس  مناسب برا  ذیات بزیگتر ا   : P95 ماس 

 دیصد مقاوم نسیت به یوغن 55موکرون با بولتراسوون  8.0ماس  مناسب برا  ذیات بزیگتر ا   : P99 ماس 
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   دیصد مقاوم نسیت به یوغن 55.59موکرون با بولتراسوون  8.0را  ذیات بزیگتر ا  ماس  مناسب ب : P100 ماس 

  

 : ماسک فیلتردار کربن اکتیو یا کربن دار

به منظوی حفاظت دی مقابه  گها  هها و بخهای هها دی نظهر       ( کربن اکوتو)  ا  کربن بعال شده دی این نو  ماس  ها الیه های

 بو  آبودگ  و گا ها  مضر هوا به داخ  ماس  نفوذ نکندگربته م  شوند که باعث م  شود که 

  

 : تاریخ انقضا و عمر مفید استفاده از ماسک فیلتردار

ساعت کای  باشد اما بطوی کل  دی سه حابت  یر  0م  تواند تا  ffp2 و n95 به طوی عموم  عمر مفود ماس  بولتردای

 : تعویض شود ffp2 یا n95 باید ماس  بولتردای

قابب کاسه ا  شک  ماس  برم خود یا ا  دست داداه باشد و یو  صویت تان بطوی کام  مدکم نچسید که اگر  -

 .باعث نشت هوا  بورون به دیون ماس  شود

 .اگر با وجود  دن ماس  یو  صویت بو  دود و هوا  آبوده ا  بورون یا احساس م  کنود -

 .غیای یو  سطح آن دیده شود که قاب  تموز شدن نیاشند اگر بولتر ماس  کثوف شده باشد و آبودگ  ها گرد و -

 .بیمار از دیگر عفونی عامل هر ویا ترشحات خون، به شدن آغشته 

 .ماسک دیدن آسیب

 یتنفس مقاومت توجه قابل افزایش
 :جدی توصیه

 گردد ریوی جدی های بیماری بروز سبب تواند میN95ساعت مداوم از ماسک 4استفاده 

 را بیمار شخص با نزدیک ارتباط یا و بیماری عالئم که افرادی جهت ماسک این از استفاده لذا

 دشو نمی توصیه ندارند

 

 :N95 تفاوت بین ماسک پزشکی و یک ماسک

بر خالف ماسه  هها    . ذیات بسوای کوچ  استفاده م  شود ٪59وسوله ا  است که برا  جلوگور  ا   N95 ماس 

یو  صویت و پوست شما قرای م  گورد و قادی است ذیات موجهود دی ههوا یا   با امنوت بوشتر   N95 پزشک  ، ماس 

   .بولتر کند

موکهرون   8.0بسوای کوچ  که )ا  ذیات بسوای کوچ  یا مسدود کند  ٪59م  تواند  N95 دی حاب  که ی  ماس  

 .دوذ کنناحتمال وجود داید که ذیات مضر بتوانند دی دستگاه تنفس نف ٪9هنو  ( دی نظر گربته م  شود

باید با دستویابعم  ها  دقوق ا  سا نده تهوه شده و توضهوح دههد کهه چگونهه مه  تهوان ماسه          N95 هر نو  ماس  

 .برا  اطمونان ا  مدابظت مناسب برا  شما و بومایانتان ، این دستویابعم  ها باید یعایت شوند. استفاده کرد



 :ماسک پزشکی را چگونه به صورت بزنیم 

 
 :را تمیز کنیددستان خود  
  

 
 

 
  بایهد دسهتان خهود یا    .قی  ا  بمس ماس  تموز ، دستان خود یا با آب و صابون کامالً بشهویود : دستان خود یا تموز کنود 

  .ثانوه بشویود 28حداق  

هموشه ا  ی  حوبه کاغذ  تموز برا  خش  کردن دستان خود استفاده کنود و سپس آن حوبهه کاغهذ  یا دیون سهط     

قی  ا  اینکه آن یا دوی بوندا ید ممکن است بخواهود ا  آن حوبه کاغذ  اسهتفاده کنوهد تها پهس ا  شسهتن      . بوندا ید بابه 

 .دستان خود ، دی یا با  و بسته کنود

هنگام  که ی  ماس  جدید یا ا  جعیه دیم  آویید ، آن یا چ  کنوهد تها اطمونهان حاصه      : ماس  یا بریس  کنود  

اگر ماس  دایا  نقایص ، سویاخ و شهکاف اسهت ،   . نقص ، سویاخ و پایگ  دی ماس  وجود ندایدکنود که هوچ گونه 

 .دیگر  یا انتخاب کنود( استفاده نشده)آن یا دوی ییخته و ماس  جدید 

 

 

 

 مراحل قرار دادن ماسک روی صورت
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به پوست شما نزدی  شود ، قسمت بهاال   برا  اینکه ماس  تا حد ممکن : قسمت باال  ماس  یا به دیست  تنظوم کنود

قی  ا  استفاده ا  ماسه  یو   . ماس  دایا  بیه خموده اما مدکم خواهد بود که م  تواند دی اطراف بون  شما قرای گورد

 .صویت خود اطمونان حاص  کنود که این قسمت به سمت باال قرای داید

 

 قسمت داخلی بیشتر ماسک های پزشکی به رنگ سفید است

  
قسمت داخل  بوشتر ماس  ها  پزشک  به ینگ سفود است : ا  طرف مناسب ماس  به سمت بورون اطمونان حاص  کنود

قی  ا  استفاده ا  ماس  بهر یو  صهویت خهود ، اطمونهان حاصه       . ، دی حاب  که قسمت بورون  دایا  نوع  ینگ است

  .کنود که قسمت سفود ماس  به سمت صویت شما باشد

 
 

 بر اساس نوع بستن مختلف ماسک های پزشکیانواع 
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انوا  مختلف  ا  ماس  هها  پزشهک  موجهود اسهت کهه ههر کهدام یو  هها          : ماس  یا یو  صویت خود قرای دهود

   .مختلف  برا  اتصال ماس  به سر شما دایند

این حلقه ها بهه طهوی معمهول ا  یه      . حلقه گو  دی دو طرف ماس  هستند 2برخ  ا  ماس  ها دایا  :  حلقه گو  

حلقه یا دوی ی  گو   1این نو  ماس  یا توسط حلقه ها بردایید ، . ماده االستو  ساخته شده اند تا بتوان آنها یا کشود

 .هودقرای دهود و سپس حلقه دیگر یا دی اطراف گو  دیگر خود قرای د

بوشهتر  . برخ  ا  ماس  ها با تکه ها  پایچه ا  که به پشت سر شما گره خویده است ، ایائه مه  شهود  :  گره ا  یا بند  

ماس  یا به وسوله بندها  باال بلند کنوهد ، بنهدها یا دی پشهت سهر خهود      . ماس  ها با بندها  باالی  و پایون  همراه هستند

 .دقرای دهود و آنها یا به هم وص  کنو

ماسه  یا  . بند االستو  هستند که دی پشت و اطراف پشهت سهر شهما قهرای داینهد       2بعض  ا  ماس  ها دایا  :  نوای  

سهپس بانهد   . جلو  صویت خود نگه دایید ، بند باال یا باال  سر خود بکشود و آن یا دی اطراف تا  سر خود قهرای دهوهد  

 .مه قرای دهودپایون یا باال  سر خود بکشود و آن یا دی پایه جمج
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 تنظیم قسمت روی بینی ماسک

  
اکنون که ماس  پزشک  یو  سر و صویت شما قرای گربته است ، ا  انگشت اشایه و انگشهت  : قطعه بون  یا تنظوم کنود

 .شست خود استفاده کنود تا قسمت خموده بیه باال  ماس  یا دی اطراف پ  بون  خود بچسیانود
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اگر دی حال استفاده ا  ماس  بها بنهدهای  هسهتود کهه دی قسهمت بهاال و       : پایون ماس  یا گره بزنوددی صویت بزوم باند  

ا  آنجا که تنظوم قطعهه بونه  مه     . پایون گره خویده است ، اکنون م  توانود باند پایون یا دی  یر پایه جمجمه خود بیندید

 .ا  تنظوم قسمت بون  بندها  پایون یا بیندیدتواند بر یو  مناسب بودن ماس  تأثور بگذاید ، بهتر است بعد 

 .اگر تسمه ها  پایون یا قیالً به هم گره  ده اید ، شاید دی صویت بزوم مجیوی شوید دوبایه آنها یا مدکم تر کنود

 
 

  
ید که پس ا  آنکه ماس  کامالً ایمن شد ، آن یا تنظوم کنود تا مطمئن شو. ماس  یا به صویت و  یر چانه خود بچسیانود

 .صویت و دهان شما یا پوشانده است ، و بیه پایون   یر چانه شما قرای داید

  

 :درآوردن ماسک 
بسته به آنچه که قی  ا  برداشتن ماس  با دستان خود انجام داده اید ، ممکن است ال م باشد که : دستان خود یا تموز کنود

 دستان خود یا بشویود
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.  

 
  

 
 کیسه جدا بیندازیدماسک آلوده را در 
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 پیشگیری از بیماریها

  

. دی ی  مدوط غور پزشک  که ماس  م  تواند آبوده باشد ، ماس  یا به تنهای  دیون ی  کوسه پالستوک  قرای دهود

 .کوسه پالستوک  یا گره بزنود و سپس کوسه پالستوک  یا دیون سط   بابه بوندا ید

 یا یکیای دیگر بشویودپس ا  دیآویدن ماس  ، دستان خود 

 

 روش صحیح استفاده از ماسک

 .ها یا تموز کنود قی  ا  دست  دن به ماس ، دست هایتان یا بشویود و آن .０

 .ا  سابم بودن ماس  و نداشتن سویاخ و منابذ با  مطمئن شوید .2

 .پس ا  قرای دادن ماس  یو  صویت، توغه یو  بون  یا بشای داده و آن یا مدکم کنود .0

ها  آن  قی  ا  قرای گربتن دی مد  آبوده، چندبای داخ  ماس  نفس بکشود تا ا  نفوذ نکردن هوا ا  جدایه .9

 .مطمئن شوید

ماس  باید کامال بر یو  صویت . هرگز ا  ماس  مخصو  بزیگساالن برا  کودکان استفاده نکنود .9

 .ماسکها یا بقط یکیایاستفاده کنود .کودکان قرای گورد
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 ح برداشتن ماسکروش صحی

 .قی  ا  برداشتن ماس  دست هایتان یا بشویود .1

برا  برداشتن ماس  ا  بندها  آن کم  بگورید و به قسمت جلوی  و بولتر آن دست نزنود چرا که امکان انتقال  .2

 .آبودگ  به بدن شما وجود داید

بنابراین وقت  ماس  یا جدا کردید ، . هستندماس  ها  پزشک  طوی  طراح  شده اند که بقط ی  بای قاب  استفاده  .0

 .بویاً آن یا دیون سط   بابه بگذایید

دی مدوطها  پزشک  احتماالً سط   بابه مخصو  برا  وسای  بووشوموای  مانند ماس  ها  استفاده شده و دستکش 

دیون ی  کوسه پالستوک  دی ی  مدوط غور پزشک  که ماس  م  تواند آبوده باشد ، ماس  یا به تنهای   .وجود داید

 .کوسه پالستوک  یا گره بزنود و سپس کوسه پالستوک  یا دیون سط   بابه بوندا ید. قرای دهود

پس ا  برداشتن و دوی انداختن ماس  دوبایه دست هایتان یا بشویود تا آبودگ  منتق  شده به دست هایتان یا ا  بون  .9

 . بیرد

 
 


