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Co je to BFE?
Jednorázová třívrstvá rouška vyráběná v Prostějově firmou H&D, a.s., jak název definuje, se skládá ze
tří vrstev. Ochranu nositele zabezpečuje prostřední vrstva (filtr) z netkané textilie vyrobené metodou
meltblown, která vzniká stříkáním polymeru polypropylenu pod tlakem mnohačetnou tryskou na
sběrný buben.
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Filtrační textilie a její BFE (Bacterial filtration efficiency)-antibakteriální
filtrační účinnost
Filtrační textilii používáme ve třech různých kvalitách testovaných na účinnost filtrace. Měřítkem
účinnosti je normovaný údaj BFE Statisticky vyjádřeno koeficient v tabulce vyjadřuje, jaké procento
bakterií filtrem neprojde:
-

BFE ≥ 98%
BFE ≥ 95%
BFE ≥ 90%
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Tabulka 1: EN14683: Požadavky na zkoušky a výkonnostní požadavky zdravotnických masek
Reciprokou hodnotou je prodyšnost roušky, která naopak s vyšší účinností filtrace klesá. Z těchto
vlastností tedy i plyne cílový účel použití:
 Úroveň BFE≥90% BÍLÁ je vhodná pro širokou veřejnost (MHD, na ulici, v obchodech) a uživatele
s obtížemi při dýchání. Má nejvyšší prodyšnost a nejdelší dobu trvá zavlhčení doušky vlhkostí
vlastního výdechu.
 Úroveň BFE≥95% MODRÁ má nejširší účel použití při ochraně zaměstnanců, kteří se každodenně
stýkají s širokou veřejností - s různými osobami, se kterými se neznají a se kterými jsou v blízkém
kontaktu při výkonu své profese (ostatní zdravotníci, lázeňští pracovníci, úředníci, pokladní,
policisté apod.)
 Úroveň BFE≥98% ZELENÁ je používaná především ve zdravotnictví při výkonech, kdy dochází ke
styku se sliznicí pacienta (operativní úkony, zubní lékaři apod.)
Nabízí se otázka, proč garantujeme pouze antibakteriální vlastnosti roušky, když vlastní virion SARSCoV-2 je shluk proteinových makromolekul kulovitého tvaru, ve kterém je zabalena makromolekula
virionu o průměru cca 120 nanometrů. Odpovědí je skutečnost, že vlastí virion je neschopný přenosu
ve vnějším prostředí a jeho transportním prostředkem jsou kapénky, což je vzdušný aerosol o
stejných rozměrech jako testovací bakterie v průměru zhruba tisíckrát větší než vlastní virion. Proto
testování filtračního účinku bakteriemi je rovnomocné s filtrační účinností proti kapénkám (u vlastní
kapénky nelze testovat přímou filtrační účinnost, protože jsou ve vzduchu všudypřítomné).

Proč právě naše rouška?







Vyrobena v České republice
Při výrobě 100% kontrola kvality včetně kvality ultrazvukového spoje (pevné uchycení gumiček)
Certifikace prostřednictvím ITC Zlín zprostředkovaně ve Vídni
Každá role na materiálu na vstupu odpovídá 100% kvalitativním požadavkům (je otestována)
100% garance deklarované účinnosti
Nejlepší dýchatelnost ověřená zákazníky (filtr z mikrovláken garantuje nejlepší dýchatelnost při
deklarované účinnosti BFE)
 Nejdelší čas funkčnosti do zvlhnutí vlastním dechem
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