
 ماسک سه الیه چیست؟

پزشکی،  باشد، ماسک جراحی، ماسک شدهتشکیلا بیشتر ی الیهباید حداقل از سه  طورمعمولبههر ماسکی 

داخلی  یالیهماسک سه الیه هستند.  معموالًهمگی ماسک پرستاری  و زشکی، ماسک تنفسیماسک دندان پ

یا هیدروفیل باشد )مواد  دوستآبک تنفسی سه الیه که در تماس مستقیم با صورت قرار دارد باید ماس

قطرات آب را جذب کنند.  راحتیبهآن را دارند( تا  هایمحلولهیدروفیلی قابلیت ایجاد پیوند هیدروژنی با آب و 

را  هاانانسداخلی ماسک تنفسی بسیار مهم است زیرا باید تمام قطرات موجود در بازدم  یالیههیدروفیل بودن 

داخلی ماسک صورت سه الیه باید رنگی  یالیهدر فضا شود. همچنین  هاآنجذب کند و مانع پخش شدن 

.بودن یا خشک بودن ماسک را نشان دهدمرطوب  راحتیبهباشد تا  روشن داشته  

ماسک صورت است. این الیه  یالیه ترینمهممیانی ماسک سه الیه باید مثل یک فیلتر عمل کند و  یالیه

.شودمیاز مواد پروپلینی ساخته  معموالً  

پخش  یاجازه گریزآب)مواد  یا هیدروفوب باشد گریزآبخارجی ماسک تنفسی سه الیه باید  یالیهدر آخر 

معلق در هوا توسط شخصی که  یذرهطره یا ق گونههیچ( تا دهندنمیطح شدن یا جذب شدن آب را روی س

.شودمیساخته  استریپلیاز مواد  معموالًبیرونی  یالیهماسک سه الیه پوشیده است تنفس نشود. این   

 

جراحی یالیهماسک سه   

عمل جراحی در اتاق وشیدن ماسک پ .کنندمیکنان اتاق عمل همگی از ماسک جراحی استفاده پزشک ها و کار

از دماغ و دهان افراد حاضر در  هامیکروبک جراحی جلوی انتقال ماسبه علت دالیل بهداشتی اجباری است. 

و  هاافشانهل . همچنین ماسک جراحی از صورت پزشک جراح در مقابگیردمیاتاق عمل به زخم باز بیمار را 

احتمال عفونت زخم بیمار را باال  تواندمیاشتباه پوشیدن ماسک جراحی  .کندمیاحتمالی مراقبت  هایپاشیدن

را طوری بپوشند که چانه،  دارکش چندالیهیا  دارکشباید ماسک سه الیه  حتماًببرد. افراد حاضر در اتاق عمل 

بپوشاند. کامالًبینی و دهان را   

 

 ماسک سه الیه دندان پزشکی



در مقابل بازدم بیماران قرار  کامالًزیرا  کنندمیک بار مصرف استفاده از ماسک سه الیه جراحی ی پزشکانندندا

عالوه بر ماسک جراحی باید  پزشکاندندانو احتمال انتقال عفونت و بیماری بسیار باال است. همچنین  گیرندمی

دندان به چشم جلوگیری کنند. هایتکهتا از ورود قطرات بزاق دهان، خون و یلد استفاده کنند از ش  

 

 ماسک سه الیه پزشکی و پرستاری

ز قرنطینه ا هایبخشباید در مواجه با بیماران ویروسی و هنگام ورود به کادر درمانی تمام پزشکان، پرستاران و 

بعضی  در .گیردار جلوگیری کنندوا هایبیماریده کنند تا از پخش کبار مصرف استفای الیهسه ماسک تنفسی 

استفاده کنند اما در مواقع عادی از ماسک جراحی سه الیه استفاده  n95کادر درمان باید از ماسک مواقع خاص 

 .شودمی

 

 ماسک سه الیه پارچه ای

اند. در دوران کمبود ماسک بسیاری از مردم به  بین مردم محبوب شده ماسک های خانگی و پارچه ای بسیار در

هر روز استفاده از یک ماسک جدید ترجیح  جایبهدرست کردن ماسک پارچه ای روی آوردند. بعضی افراد 

کاربردی باشد که از  تواندمییک ماسک پارچه ای قابل شستشو داشته باشند. ماسک پارچه ای وقتی  دهندمی

 دوستآبو الیه بیرونی  فیلتر دار، الیه داخلی گریزآببیرونی  الیهیکداشتن عنی ی الیهقوانین ماسک سه 

 پیروی کند.

 

 ماسک اسپان باند

. پارچه اسپان باند وزن، است پروپیلنپلیو از جنس  شودمیبافته ساخته پارچه سوزنی ناسپان بند از ماسک 

یا ، فیلتر دار دوستآب، گریزآب توانندمیاسپان باند  هایپارچهمختلفی دارد.  هایقابلیتجنس، وزن، رنگ و 

. اسپان باند عالوه بر ماسک سه الیه شودمیدر تولید ماسک سه الیه استفاده  هاآنهمین از باشند برای  چندالیه

.شودمیو لوازم بیمارستانی یک بار مصرف استفاده  هالباسدر تولید انواع   

 

 خرید ماسک سه الیه



است. بعد از شیوع ویروس  پذیرامکانآنالین  صورتبهیه جراحی یا ماسک تنفسی سه الیه خرید ماسک سه ال

کبار مصرف ی الیهمحلی شروع به تولید ماسک سه  هایتولیدکنندهکرونا و کمبود مواد بهداشتی بسیاری از 
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 عددی به فروش می رسد.


