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WHO tarafından "Pandemi" olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeni ile bilgisi olan olmayan herkes 

maskeler hakkında "fikir" beyan eder hale geldi. Bu kritik dönem içerisinde maske arzının talebi 

karşılamaması nedeniyle sağlık profesyonelleri için gerek cerrahi maske gerekse FFP3 (N95) maske 

tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşandığı için tabi ki önceliğin sağlık çalışanlarına verilmesi gerekmektedir. Ancak 

televizyonlarda, sosyal mecralarda "maskeler korumaz", "maskeler korumadığı gibi tam tersi ellerle temas 

yolu ile bulaşı artırır", "maskeleri sadece hastalar takmalı, sağlıklı insan takmamalı" gibi ifadelerle yalan ve 

yanlış haberlere de "DUR" deme ihtiyacı vardır. Daha bu sabah ünlü bir haber sitesinde yıkanabilir maske 

ürettiler yazıyor. Hiç bir standart ve testten geçmeyen ürünlerin maske diye tanıtılması tam bir facia... Bu 

nedenle Cerrahi Maskeler ve Filtreli Maskeler hakkında bir bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağını 

düşünüyorum. Hatta belki de 3M, Drager, MFA gibi üretici firma yetkililerinin Resmi bir açıklama yapması çok 

daha doğru olacaktır… 

CERRAHİ MASKELER; 

TS EN 14683+AC standartlarına uygun üretilen ve bu standartların gerektirdiği testleri (Bakteri Filtrasyon Testi+ 
Solunum Direnç Testi+ Sıçrama Testi) karşılayan Cerrahi Maskeler "Tıbbi Cihaz Direktifi (93/42 /EC)" 
kapsamında Sınıf 1 cihaz olarak adlandırılır ve 3 tipi vardır. (Tip1 , Tip2 ve Tip2R)
Cerrahi maskeler, 89/686 Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi kapsamında "Kişisel Koruyucu Donanım" olarak 
nitelendirilmez. Cerrahi maskelerin en önemli amacı kullanıcıdan nefes yolu ile çıkabilecek büyük biyolojik 
partiküllerin kullanıcı yoluyla hastaya veya çalışma ortamına geçişini engellemeye yardımcı olmaktır. Cerrahi 
maskeler ayrıca sıçramalara (kan veya diğer infekte malzemeler) karşı dayanıklılık testlerini karşılar. Bu nedenle 
ameliyathanelerde de kullanılır.
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Cerrahi maskelerinde uygulanan Bakteri Filtrasyon Testi (BFE) yaklaşık 1-5 mikron boyutunda olan Staf. Aures 

bakteri ile yapılır.Virüsler 1 mikron (0,1-0,6) altındaki organizmalar olduğu için cerrahi maskeler tarafından 

tutulamaz. Cerrahi maskeler yüze uyum ve uygunluk testlerini geçmez, yüzü tam sızdırmaz bir şekilde 

kaplamak üzere tasarlanmaz. 

FİLTRELİ MASKELER; 

FFP3 (N95) partikül filtreli maskeler 89/686 Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi kapsamında, 3. 

kategoride ve EN 149+A1 standartları gereklerini sağlayan maskelerdir. N95 Amerikan Standardı olup 

Avrupa'da EN 149 veya EN 143 standardındaki P2 ya da P3 koruma seviyesindeki maske veya filtrelere 

denk düşünülebilir. EN 149+A1 standartlı maskeler yüze sıkıca oturmayı sağlamak ve yüz ile maske 

arasında sızdırmazlığı oluşturmak üzere tasarlanır. Bu tasarım sayesinde solunabilir hava, maske 

çeperinden sızmaz, maske üzerinden filtre edilerek geçer. (Maske kullanımından önce "Uygunluk Testi" 

veya yüze uyum testlerinden geçmesi önemlidir) Bu nedenle özellikle hastanelerin enfeksiyon 

kliniklerinde solunum izolasyonu gerektiren hastalarla temas durumunda sağlık profesyonelleri 

tarafından sürekli kullanılır !!!
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EN 149 ve EN 143 onaylı maske ve filtreler coronavirüs maruziyetin azaltılmasına yardımcı olan 

önlemlerden biridir. Bu maskeler havadaki tehlikelere karşı kullanıcının maruziyetini azaltmak üzere 

tasarlanmıştır. Bakteri, virüs gibi biyolojik ajanlar bir çeşit partikül olup partikül filtreli maskeler 

tarafından filtre edilebilirler. Endüstriyel partiküllerin aksine corona,SARS, domuz gribi virüsü gibi 

biyolojik ajanlar için izin verilen maruziyet sınırı (Eşik Sınır Değer) bulunmadığı için maskeler kullanıcının 

virüslere yakalanmamasını garanti edemez. Maskeler havadaki biyolojik kirliliklere maruziyeti 

azaltmaya yardımcı olabilirler. Maske ve filtreler maruziyet riskini, enfeksiyonu, hastalığı veya ölümü 

%100 engellemeyi garanti edemez ancak bu "maskeler koruyucu değil" demek değildir!!!! 

Detaylı bilgi için 3M, Drager ve MFA gibi üretici firmaların internet sayfalarını ziyaret edebilir, ilgili 

standartları da okuyabilirsiniz. 

Konu ile ilgili olarak örnek çalışma linkini paylaşıyorum. (“korumuyor” diyenlere iletilmek üzere) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29707364 


