Vanaf 1 december is er een mondkapjes plicht in Nederland. Dit houdt in dat het verplicht is om in publieke ruimtes, zoals
winkels en supermarkten, een mondkapje te dragen. In het openbaar vervoer is dit al verplicht. Maar welke mondkapjes zijn
hiervoor geschikt en wat is nou eigenlijk het verschil tussen alle mondkapjes die er op de markt zijn? Wij leggen graag het
verschil aan u uit.
Om te beginnen is er een verschil tussen medische en niet-medische mondkapjes, of terwijl, chirurgische (medische)
mondmaskers en adembeschermingsmaskers (niet-medische mondmaskers). Een medisch mondmasker moet voldoen aan
verschillende richtlijnen. In Nederland is dat de richtlijn medische hulpmiddelen en aan de NEN-EN 14683 norm. Een van die
medische mondmaskers is bekend onder de naam: chirurgische mondmasker en beschermt patiënten tegen ziekteverwekkers
uit de mond of neus van zorgprofessionals. Wij hebben twee soorten medische mondmaskers in ons assortiment.
Onze medische mondmaskers:
• Chirurgische mondmasker 3-laags Type IIR
o Hoog filtratie vermogen (> 99%) en getest volgens NEN-EN 14683 norm).
• Herbruikbare Mondmasker 3-laags Type IIR
o Dit masker is behandeld met een antibacteriële laag (benzalkoniumchloride), dat is goedgekeurd door Canada
Health om COVID-19 te bestrijden.
Een niet-medisch mondmasker, ook wel een adembeschermingsmasker, is een persoonlijk beschermingsmiddel die de gebruiker
beschermt tegen ziekteverwekkers die via de lucht verspreid kunnen worden. Dit is het soort mondmasker dat door de overheid
verplicht wordt gesteld om te dragen in de publieke ruimtes. Het effect van een “gewoon” mondmasker is afhankelijk van de
kwaliteit, pasvorm en of deze voldoet aan de Nederlandse en Europese normen. Er zijn drie soorten masker die voldoen aan
deze normen: FFP1, FFP2 en FFP3. Als deze maskers voldoen aan de norm NEN-EN 14683, valt dit mondmasker ook onder de
medische mondmaskers. Het dragen van een mondmasker is in Nederland dan ook een aanvulling op andere
hygiënemaatregelen, zoals het “stuk” wassen van de handen en de 1.5 meter samenleving.
Onze niet-medische mondmaskers:
• Mondmasker 3-laags Type-I Comfort
o Made in Germany, daarom van betere kwaliteit en een perfecte pasvorm.
• Mondmasker FFP2 (KN95)
o Gecertificeerd en getest volgens de Chinese norm GB2626-2006 en volgens de Nederlandse en Europese norm
NEN-EU 149:2001+A1:2009
• Chirurgische Mondmaskers Type-I
o Standaard niet-medisch mondmasker. Conform EN 149:2001 + A1:2009 en GB/T 32610-2016
Onze mondmaskers accessoires:
• Mondmasker clip
o Hulpmiddel om een mondmasker achter het hoofd te bevestigen i.p.v. achter de oren.
• Siliconen Mondmasker Beugel (Airframe)
o Hulpmiddel om wat extra ruimte te creëren tussen de mond het mondmasker. Zorgt voor een minder benauwd
gevoel tijdens het dragen van een mondmasker.
Daarnaast hebben wij ook verschillende soorten gezichtsschermen in ons assortiment. Een gezichtsscherm is een hulpmiddel en
geen vervanging voor een mondmasker. Het masker beschermt namelijk ook de ogen, want ook via de ogen kunnen
verschillende ziekteverwekkers het lichaam binnentreden. In het openbaar vervoer en in publieke ruimtes wordt het dan ook
verboden om alleen een gezichtsscherm te dragen. Wat wel kan is een combinatie van een mondmasker en een gezichtsscherm.
Dit is een van de beste manieren om je te beschermen tegen spatten, druppels en andere vernevelingen van vloeistoffen. Deze
combinatie ziet u dan ook vaak bij uw tandarts.
De gezichtsschermen in ons assortiment:
• Transparant mondmasker Kinmodel
• Gezichtsscherm bril montuur
• Gezichtsmasker
• mVisor 7001 Gezichtsscherm
o Goedgekeurd als hulpmiddel voor de medische wereld en is voorzien van een CE-keurmerk volgens de
normering EN 166:2001.
Wel moet bij het dragen van gezichts-, mond- en neusbescherming ook altijd (indien mogelijk) de 1.5 meter afstand in acht
genomen worden. Dan bent u het beste beschermd!

