
Паспорт виробника 

Маски медичні захисні тришарові, для одноразового 

використання 

 
Маски медичні захисні тришарові, для одноразового використання (маски 

медичні) відповідають вимогам ДСТУ EN 149:2017(EN 149:2001+A1:2009, IDT) 
та виготовляються за ТУ У 13.9-43236788-001:2020. 

 

Найменування показника Значення 
Довжина петлі, мм 175 

Еластичність петлі, Н 5,5 

Габаритні розміри захисного полотнища1), мм: 175 × 90 

Поверхнева щільність матеріалу:  
- нижній шар, г/м2 20-30 
- верхній шар, г/м2 20-30 
- середній шар (фільтруючий елемент MeltBlown), г/м2 20-30 

Ефективність захисту від пилу, %, не менше  99,5 

Ефективність фільтрації бактерій (BFE), %, не менше  92,0 

Затримка вологи, Па, не менше 98,0 
1) На замовлення дозволяється виробництво масок інших розмірів. 

 
Сфера застосування та реалізації, за ТУ та СЄЄ: 
оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі, побут, медичні та громадські 

заклади, виробництва, військові частини та державні установи, для захисту 
органів дихання дорослих та дітей. 

Маски медичні складаються з захисного полотнища що утворюється 
зовнішнім та внутрішнім шаром з матеріалу SpanBond (щільність 25-30 г/м²) 
та середнього шару – фільтруючого елемента – з матеріалу Meltblown 
(щільність 25-30 г/м²), та двох еластичних петель на вуха і фіксатором на 
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переніссі для утримання маски на обличчі людини. Скріплення частин маски 
між собою виконується шляхом ультразвукового зварювання. 

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи (СЕЕ) №12.2-18-1/7665 від 
10.04.2020 на відповідність виготовлення масок медичних по ДСТУ EN 
149:2017(EN 149:2001+A1:2009, IDT). 

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-2/8601 від 

17.04.2020 на ТУ У 13.9-43236788-001:2020. 

    Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/10438 від 

08.05.2020 на відповідність виготовлення масок медичних за ТУ У 13.9-

43236788-001:2020. 

     

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/9020 від 

27.04.2020 на відповідність матеріалу Meltblown. 

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/5400 від 

7.03.2017 на відповідність матеріалу SpunBond. 

Маска медична виробляється за усіма санітарними нормами, зокрема 

ДСН 3.3.6.042 та ДБН В.2.2-28, і згідно ДСТУ 7234 все обладнання має, дійсні, 

декларації про відповідність технічним регламентам. 

 

Даний документ є доповненням до офіційних видаткових накладних від 

ТОВ «Абіфарм»  


