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KİŞİSEL KORUYUCU 

DONANIM KULLANIMI

(Solunum Koruma)

• Solunum sistemini burun, ağız, soluk borusu,
hava yolları, akciğerler ve hava kesecikleri
oluşturur.
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• Vücuttaki hücrelerin oksijene ihtiyacı vardır. Kalp hücreleri

bir kaç saniyeden fazla oksijensiz kalırsa, hasar görürler.

beyin ve sinir sistemi hücreleri 4-6 dakika oksijensiz kalırsa

ölürler bu nedenle dokulara oksijen sağlayan ve

karbondioksitin atılmasını sağlayan solunum sistemi

vücudun önemli bir bölümünü oluşturur akciğerler göğüs

boşluğunda serbestçe durur. Kasları olmadığından

kendiliğinden kasılıp, genişleme yetenekleri yoktur.

Ancak göğüs kafesinin hareketlerini izlerler ve ona

uygun olarak genişleyip küçülürler. Dışardaki hava

ve içerdikleri soluk borusu yolu ile akciğerlere

oradan da hava keseciklerine ulaşır. Havada

bulunan toz, gaz vb. zararlı maddelerin vücuda

alınma yollarından biri de budur.
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• Akciğer dokusunda değişiklik yapanlar: Silis, Kömür, Asbest, Talk,

• Kana geçerek zehirlenme yapanlar: Kurşun, Kadmiyum, Krom, 

Manganez,

• Kanserojen etki gösterenler: Asbest. Arsenik, Kromatlar, Nikel,

• Radyoaktif etki yapanlar: Uranyum ve tuzları, Toryum, Radyum ve tuzları,

• Alerji yapanlar: Pamuk, Kendir, Saman ve yün 
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Üst Solunum Yolları:

Astım ve bronşit gibi 
hastalıklarla

Sonuçlanabilecek ağır 
hassasiyet.
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Ak Ciğerler:

Ciğerlerimizin uzun süre tehlikeli

maddelere maruz kalması sonucu ciğer

dokusunun zarar görmesi, fonksiyonlarını

yerine getirmemesi sonucunda belirli

tozların teneffüsü ile meydana gelen

akciğer hastalığı (pneumoconiosis) vb.

gibi Rahatsızlar meydana gelir.

İç Organlar:

Ciğerlerimizdeki kirliliğin kana karışması

sonucu

karaciğer, böbrek ve beyin gibi

organlarımız

hasar görür.
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• EN 149:2001+A.2009 standardına göre maskelerin 
üzerinde işaretleme yapılması zorunludur

• FFP1,FFP2,FFP3 işaretleri koruma faktörünü belirtir.

• NR(Tekrar Kullanılamaz): Tek kullanımlık. Rahat ve 
tüm vardiya boyunca dayanıklı.

• R(Tekrar Kullanılabilir):Yanak bölgesi silinebilir, 
dezenfekte edilebilir ve birden fazla vardiya için 
kullanılabilir.



7

Bilinmesi gerekenler;

• Filtreler plastik veya folyo çantalarda üretici tarafından paketlenir. Üreticinin
önerisi saklama ısılarının -10 ile +15°C arasında olmasıdır ve rutubet oranı %75’nin
altında olmalıdır.

• Kullanım aralarında açık filtre sarılarak muhafaza edilmeli ve oksijene teması
kesilmelidir. Değişim için 6 aydan fazla zaman geçirilmemelidir.
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Bilinmesi gerekenler;

• Maksimum civa filtresinin kullanımı için verilmiş
zaman,Hg-P3 (aynı zamanda A2 B2 E2 K2 Hg- P3 , A1

E1Hg-P3 , reaktör Hg-P3 ) 50 saat EN 14387: 2004 .

• AX filtresi sadece tek kullanım içindir ve her
kullanımdan sonra yenisiyle değiştirilmelidir (pr EN

529:2003).

Bilinmesi gerekenler;

• Radyoaktif maddeler, mikroorganizma parçacık ve enzim filtresi, sadece tek kullanım
için üretilir.

• İzole respiratör kullanılması gerekir. Eğer;

a) Oksijen konsantrasyonu %19 ‘un altında ise;

b) Ortamdaki kirliliğin ne olduğu bilinmiyorsa;

c) Var olan kirliliğe karşı uygun filtre yok ise;

d) Kirliliğin uyarısı yok ise (Örn: kokusuz gaz)

• Kullanımdan sonra filtreler özel atık kategorisine girerler. Filtreledikleri maddeye (gazlar
ve partiküler ) göre yürürlükteki atık işlemleri yasalarına bağlı olarak elden
çıkarıldığında emin olunuz.
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GAZ FİLTRESİ NE 

ZAMAN

DEĞİŞTİRİLMELİDİR?

TOZ MASKESİ NE ZAMAN 

DEĞİŞTİRLMELİDİR?
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FİLTRE SAKLAMA 

KOŞULLARI NELERDİR?

FFP TOZ MASKELERİ

ActivForm


ve 

DuraMesh


Özellikliği taşıması 

gerekir.

!
Toz, 

Buğu, Nem
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Toz,
Buğu,Nem

!

• Sürekli yüze oturuş

• 30 yüz kasına bağlı 

olarak • ActivForm sayesinde 
otomatik olarak 

• (3 boyutu sayesinde) her 
yüze uyum sağlar.

Toz,
Buğu,Nem

• Yıpranmaz – uzun süreli kullanım

• Maske çalışanın 
vardiyası boyunca 
rahat etmesini 
garanti etmelidir.

• Polipropilen dış 
kabuk sayesinde 
dayanıklılık 
sağlamalıdır.

!
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• İşyeri havasında bulunan zararlı maddeler; metal 
tozları, çözücüler (solventler) çeşitli zehirlenmelere 
sebep olurlar. 

• Silis, amyant, kömür tozları gibi zararlılar 
pnömokonyoz olarak adlandırılan akciğer 
hastalığına neden olurlar. 

•

• Bu ve benzer zararlıların, maksimum 
konsantrasyon değerlerini geçmeleri durumunda, 
uygun aspirasyon sistemleri kullanılmalıdır. 

• Ancak bu sistemlerin kurulamadığı veya yetersiz 
kaldığı durumlarda, solunum sistemi 
koruyucularının kullanılması gerekmektedir.
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• Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler

• Hava beslemeli solunum cihazları

• Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi 

bulunduran solunum cihazları

• Dalgıç donanımı

• Dalgıç elbisesi

Hava temizleyici maskeler

Hava beslemeli  maskeler

Temiz havası kendinden olan  solunum 

cihazları  (Oksijen Beslemeli)
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Mekanik Filtre Tipi (Partikül Tutucu) Maskeler:

• Metal ve silis tozlarına karşı kullanılır,

• Ortamda asılı duran toz partikülleri solunum
esnasında, filtre tarafından tutulur,

• Kısa sürede toz ile dolar, bu nedenle sık 
değiştirilmelidir,

• Filtre renginin koyulaşması, koruma özelliğini 
kaybettiğini gösterir.

Kimyasal Filtre Tipi Maskeler:

• Havada bulunan toz, gaz, duman ve

toksik partiküllere karşı kullanılır,

• Zararlı gazlar ve partiküller, aktif granül

kömür tarafından emilerek reaksiyona

sokulur.
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Toz Maskeleri:

• Genellikle, selülozik elyaftan yapılmış basit 

maskelerdir,

• 0,2 – 5 mikron arasındaki tozlara karşı 

kullanılır,

• Kullanma süresi çok kısadır, sadece ağız ve 

burun bölgesini kapatır.

Filtre Kutulu Gaz Maskeleri:

• Tüm olarak yüzü kaplayan, filtre kutusuna bağlı
olan ve organik buhar, asit gazları, NH3, CO
veya bunların farklı bileşimlerinden oluşan
zararlılara karşı kullanılır,

• Gaz yoğunluğunun düşük olduğu, geniş
alanlarda kullanılır,

• Kısa süreli, acil durumlarda kullanılır, sürekli
kullanılmaz,

• Oksijen yetersizliği durumunda yararlı olmaz.
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• İşyeri havasında bulunan zararlı etkilerden korunmak üzere, 

hortum vasıtasıyla dışarıdan hava verilir,

• Tehlikeli konsantrasyonlardaki toz, sis, buhar veya gaz içeren 

tanklar, kuyular, galeriler vb. yerlerde kullanılırlar.

• Zararlı gazların yüksek konsantrasyonlarında ve
oksijen yokluğunda, tam bir solunum sağlarlar,

• Çeşitli tipleri vardır, sırtta taşınanları her yerde
kullanılabilir, ancak ağır olması bir dezavantajdır,

• Kimyasal kartuşların belirli kullanma süreleri vardır, son
kullanma tarihi dolan kartuşlar değiştirilmelidir,

• Filtreler, neme ve mekanik zararlara karşı korunmalıdır
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• Kullanıldığı yere ve kullanım maksadına uygun

olarak seçilmelidir.

• Her kullanıştan sonra gözden geçirilmeli ve

filtreleri çıkarıldıktan sonra temizlenmelidir.

• Koruma özelliğini kaybeden filtreler,

değiştirilmelidir.


