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خرید عمده ماسک سه الیه | فروش عمده ماسک سه الیه

برای خرید عمده ماسک سه الیه می توانید، با شماره تماس 09196111896 تماس حاصل

نما�د.

چنانچه قصد خرید ماسک سه الیه را در تیراژ باال دارید، می توانید اول نمونه و کیفیت را

مشاهده کنید و بعد سفارش دهید.

در این قسمت می توانید ویدیو مربوط به توضیحات کارشناس سل ماجور درباره
ماسک سه الیه را مشاهده نما�د.

📞



7/5/2020 خرید عمده ماسک سھ الیھ [مستقیم از تولید کننده] | فروش ماسک سھ الیھ از سل ماجور

https://sellmajor.ir/buy-three-layer-mask/ 2/14

کلیه سفارشات در اسرع وقت توسط واحد فروش تکمیل شده و به دست مشتریان می رسد.

چنانچه تمایل به سفارش ماسک در هر تعداد و به صورت انبوه یا عمده هستید، با بخش

مشاوره و فروش تولیدی سل ماجور تماس حاصل نما�د.

در ادامه ما برای شما اطالعات الزم را در این زمینه قرار داده ایم.

درباره انواع ماسک ها به تفسیر برای شما دوستان گرامی اطالعاتی را فراهم کرده ایم که می

توانید، از آن ها استفاده نما�د.

فهرست

1. ماسک سه الیه جراحی

2. ماسک سه الیه نانو

3. ماسک سه الیه کودک
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📞



7/5/2020 خرید عمده ماسک سھ الیھ [مستقیم از تولید کننده] | فروش ماسک سھ الیھ از سل ماجور

https://sellmajor.ir/buy-three-layer-mask/ 3/14

4. ماسک سه الیه ساده

5. ماسک سه الیه تنفسی

n95 6. ماسک

7. ماسک تنفسی

8. ماسک جراحی 

9. ماسک فیلتر دار

n99 10. ماسک

11. ماسک سه الیه پزشکی

12. ماسک پارچه ای

13. ماسک سه الیه تا چه مدت قابل استفاده است؟

14. کارایی ماسک سه الیه

15. از ماسک سه الیه در چه قسمت هایی استفاده می شود؟

16. درباره خرید عمده ماسک سه الیه

خرید ماسک سه الیه
📞

https://sellmajor.ir/wp-content/uploads/2020/06/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-1.jpg


7/5/2020 خرید عمده ماسک سھ الیھ [مستقیم از تولید کننده] | فروش ماسک سھ الیھ از سل ماجور

https://sellmajor.ir/buy-three-layer-mask/ 4/14

1. خرید عمده ماسک سه الیه جراحی

ماسک سه الیه جراحی از سایر مواد مانند پروپیلن پزشکی ساخته شده است.

پزشکان برای جلوگیری از انتقال میکرو ارگانیسم های موجود در هوا در زمان عمل جراحی از

ماسک های جراحی یکبار مصرف استفاده می کنند.

ماسک سه الیه جراحی حاوی یک الیه هیدروفیلیک است که از یک الیه داخلی، یک الیه فیلتر

میانی و یک الیه هیدروفوبیک تشکیل می شود.

یک ماسک سه الیه باید حداقل 80 درصد کارایی تصفیه باکتری داشته باشد.

2. ماسک سه الیه نانو

ماسک سه الیه نانو قابلیت جذب انواع ذرات بزرگتر از 3 نانومتر را دارد که شامل باکتری،

ویروس، دود، ذرات آلرژی زا و ریزگردها می شود.

درباره نانو چه می دانیم؟

نانو یا همان نانو تکنولوژی یا نانوفن آوری و به زبان  انگلیسی (Nanotechnology) یک رشته

فوق العاده تخصصی و دارای کاربرد های بسیار وسیع مطالعاتی و دانشگاهی می باشد.

امروزه این دانش بسیار وسعت پیدا کرده است و هر روزه مطالب بسیاری از علوم را شامل می

شود.
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این بدان معناست که مواد با ساختار های اتمی بزرگتر از واحد نانو نمی توانند بر آن تاثیر

بگذارند، که معموًال حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر را شامل می شود.

در ساختار های پارچه ای نانو معموال فواصل بین ذرات تشکیل دهنده پارچه مهم است، که این

فاصله ها در حد نانو متر است.

این فواصل به حدی کوچک هستند، که معموال به سختی موادی از آن ها عبور می کند، و همین

امر باعث افزایش کارایی این پارچه ها و مقاومتشان در برابر مایعات و مواد عفونی مانند ویروس

ها و سایر میکروارگانیسم هاست.

نانو تکنولوژی دانشی  میان  رشته ایست و  در رشته هایی چون پزشکی، داروسازی، نساجی،

شیمی، فیزیک کاربردی، کشاورزی نیز کاربرد دارد.

ادامه مطلب خرید عمده ماسک سه الیه را می خوانید.

3. ماسک سه الیه کودک

خرید عمده ماسک سه الیه کودک با طرح های مخصوص کودکان با سه الیه اسپان باند – ملت

بلون – اسپان باند.

این نوع ماسک ها از نظر کارایی و کیفیت مانند سایر ماسک های سه الیه می باشند و تنها

تفاوتی که وجود دارد می تواند در اندازه و طراحی ظاهری ماسک باشد.

کودکان با توجه به شناختی که از محیط دارند در استفاده کردن از وسایل بهداشتی سختی و

مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. همین امر باعث می شود که استفاده از وسایلی مانند
📞
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ماسک نیز برای آن ها سخت باشد.

به همین منظور استفاده از طرح های فانتزی می تواند کمکی باشد برای اینکه کودکان مقاومت

کمتری در استفاده از این نوع ماسک ها داشته باشند.

توجه به اندازه ماسک هم بسیار حائز اهمیت است لذا نمی توان برای کودکان همان ماسکی را

استفاده کرد که بزرگساالن استفاده می کنند.

4. ماسک سه الیه ساده

ماسک سه الیه معمولی برای استفاده روزانه می باشد، به همین دلیل از هیچ گونه ماده

حساسیت زایی استفاده نشده است.

این ماسک به خوبی بر روی صورت و بینی فیکس می شود و بدون پشم و شیشه می باشد.

از آنجایی که این ماسک برای استفاده روزانه تهیه شده است، در برابر آالینده های موجود در

هوا و عوارض آلودگی و ذرات معلق مقاوم نمی باشد.

ماسک های سه الیه یاده معموال همان ماسک های سه الیه پزشکی هستند، این نوع ماسک ها

دارای یک کش برای قرار گرفتن در پشت گوش به همراه یک پارچه سه الیه برای قرارگیری جلوی

دهان و بینی می باشند.

بیشترین استفاده ممکن را در بین عموم و جامعه همین ماسک های سه الیه ساده دارند، و این

به دلیل کیفیت مناسب و همچنین قیمت مناسبی هست که این دسته از ماسک ها دارند.
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(ادامه مطلب فروش عمده ماسک سه الیه را می خوانید)

خرید ماسک سه الیه

5. ماسک سه الیه تنفسی

ماسک سه الیه کش دار به صورت یکبار مصرف تهیه می شود.

و به همین بهتر است در جای تمیز نگهداری شود.

برای اینکه بتوان یک ماسک سه الیه کش دار مناسب نیاز فرد پیدا کرد، باید موارد مصرف این

محصول را دانست و اینکه از چه موادی تهیه شده است.

تا هرکس براساس نیاز خود و درجه ای از محافظت این محصول را انتخاب کند.

ضخامت موجود در ماسک سه الیه متغیر است. پزشکان، افراد عادی، میانساالن و کودکان

مجموعه ای گسترده هستند که از ماسک سه الیه استفاده می کنند.

n95 6. خرید ماسک

N95 بدین معناست که این ماسک حداقل 95 درصد ذرات معلق درهوا را پاالیش می کند.

ماسک  فیلتردار N95  یکی از مناسب ترین ماسک ها در برابر آلودگی هواست که طبق استاندارد

آمریکایی “NIOSH”  نامگذاری شده است.
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N  نشانه عدم مقاومت نسبت به روغن و 95 بدین معناست که این ماسک حداقل 95 درصد

ذرات معلق درهوا را پاالیش می کند.

در تحقیقات انجام شده مشخص شده است که ضدعفونی کردن این ماسک با محلول اتانول یا

کلر سفید باعث کاهش بازده تصفیه هوا می شود.

توانایی تصفیه هوا پس از ضدعفونی کردن با اتانول از 96 درصد به 56 درصد و پس از تماس با

سفیدکننده تا 73 درصد کاهش می یابد.

کارشناسان اشعه ماوراء بنفش اعالم کردند که با دمای 180 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه

می توان بدون کاهش بازدهی ان تا 50 بار استفاده کرد.

فروش ماسک فیلتر دار

7. ماسک تنفسی

باتوجه به شیوع بیماری کرونا استفاده از ماسک به صورت بخشی از شرایط عادی جدید ما

تبدیل خواهد شد.

ماسک ها انواع مختلفی دارند که ممکن است برای مردم سردرگمی ایجاد کند.

در شرایط امروز دنیا به مردم توصیه می شود از ماسک استفاده کنند.

اکثر ماسک ها طوری طراحی شده اند که دهان و بینی را به طور کامل می پوشانند.

انواع ماسک های تنفسی
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ماسک پزشکی

ماسک فیلتردار

N , P ,R   ماسک

ماسک فیلتردار کربن دار

(ادامه مطلب خرید عمده ماسک سه الیه)

8. ماسک جراحی

ماسک های جراحی در برابر ذرات معلق عفونی در فضا شناخته شده اند و زمان استفاده عمل

جراحی توصیه شده است.

متخصصان بهداشتی برای جلوگیری از ذرات معلق هوا، مایعات بدن و بیماری های عفونی ناشی

از هوا استفاده می کنند.

ماسک های جراحی با موادی تهیه شده اند که از ورود ذرات بزرگ، ترشحات و… جلوگیری می

کنند، این ذرات می توانند ویروس یا باکتری باشد که برای بدن مضر است.

(ادامه مطلب خرید عمده ماسک سه الیه)

9. ماسک فیلتردار

N95 , N99 , N100 : Nماسک فیلتردار
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ماسک فیلتردار R:  این ماسک ها در برابر ذراتی با پایه ی روغن و نفت به مدت 8 ساعت مقاوم

هستند.

R95 , R99 , R100 که انواع آن

ماسک فیلتردار P : این نوع ماسک شما را در برابر ذرات نفت و روغن بیش از 8 ساعت

محافظت می کند.

P100 از انواع آن ماسک

ماسک فیلتردار کربن اکتیو یا کربن دار: در این ماسک الیه هایی از کربن در ساخت آن برای

جلوگیری از بخار و گاز به کار رفته است.

ماسک وسیله ای بهداشتی است و هیچگاه به صورت مکرر از آنها استفاده نکنید.

N99 10. ماسک

N99: حداقل 99 درصد از ذرات موجود در هوا را فیلتر می کند و در برابر روغن مقاوم نیست.

خرید عمده ماسک فیلتر دار

11. خرید عمده ماسک سه الیه پزشکی

ماسک پزشکی همان ماسک جراحی است و خصوصیات و مواد تشکیل دهنده آن یکی است.

برای محصوالت پزشکی و نیز خرید لباس ایزوله بیمارستانی می توانید به صفحه مربوطه مراجعه

��نما�د.
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اجزای ماسک سه الیه پزشکی

12. ماسک پارچه ای

گرچه ماسک های پارچه ای حفاظفتی برای جلوگیری از ویروس کرونا ندارند، اما بهتر از نداشتن

ماسک است.

ماسک پارچه باید با رعایت فاصله اجتماعی 1،8 و شستن مرتب دست با آب و صابون همراه

باشد.

ماسک چه دوخته شده باشد یا نشده باشد، اگر در جلوی دهان و بینی گرفته شود مشکلی ندارد.

ماسک پارچه ای باید از جنس کتان ریز بافت باشد.

استفاده از یک فیلتر در مابین دو پارچه می تواند حفاظت بیشتری ایجاد کند و این فیلتر می

تواند از صافی های کاغذی قهوه باشد.

13. ماسک سه الیه پزشکی تا چه مدت قابل استفاده است؟

اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید بدانیم که تا چه مدت از این ماسک ها استفاده می

شود، یعنی اینکه این نوع از ماسک تا چه میزان روی صورت فرد قرار می گیرد.

این بدان معنی است که اکثرا تمام ماسک ها بخصوص ماسک های سه الیه پس از قرار گیری

در روی صورت افراد و یک بار استفاده عمال ویژگی و کارآیی قبل را نخواهند داشت.

و این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد که کلیه وسایل بهداشتی از این نوع به سرعت آلوده

می شوند.
📞
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در صورت استفاده مکرر از این نوع ماسک باعث افزایش آلودگی در ناحیه صورت می شوید. و

چه بسا خود این عمل باعث افزایش ریسک ابتال به بیماری های واگیر گردد.

ماسک سه الیه پزشکی قابل شستشو نیست!

شما باید به این نکته بسیار مهم توجه نما�د، که اکثر ماسک هایی که دارای ملت بلون هستند

با شستشو خاصیت خود را از دست داده و دیگر کارایی اولیه را ندارند. و استفاده مجدد ماسک

های شستشو داده شده عمال کاری غیر بهداشتی است.

ادامه مطلب خرید عمده ماسک سه الیه را می خوانید

14. کارآیی ماسک سه الیه پزشکی

با توجه به کیفیت الیه های موجود در این نوع از ماسک می توان گفت سطح امنیت و ایمنی

بهداشتی این نوع از ماسک تا حدودی قابل قبول است.

باید توجه داشت که ذرات آلوده ویروسی اندازه هایی در حد نانو دارند و این یعنی کوچکتر از

مولکول های تشکیل دهند آب.

یعنی اگر حتی آب هم از پارچه عبور نکند این بدان معنی نیست که در برابر ویروس ایمن باشد.

سطح ایمنی این نوع از ماسک ها در حدود 80% است یعنی 20 % مابغی که شامل ذرات معلق

می باشند ممکن است از این نوع ماسک عبور نمایند.

📞
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ولی این موضوع به این معنی نیست که کارایی این نوع از ماسک ضعیف و ایمنی آن کم

اهمیت است.

برعکس این نوع از ماسک ها به دلیل سه الیه بودن نسبت به ماسک های ساده سطح ایمنی

باالتری دارند.

15. از ماسک سه الیه پزشکی در چه قسمت هایی استفاده می شود؟

از این ماسک ها در اغلب موارد پزشکان و کادر پزشکی و پرستاری استفاده می کنند. به سبب در

گیر بودن این افراد با محیط های آلوده عفونی و بخصوص ویروسی این نوع از ماسک ها مورد

استفاده قرار می گیرند.

سبک بودن این نوع از ماسک ها، قیمت مناسبی که دارند و لطافتشان باعث افزایش استفاده از

این نوع ماسک ها شده است.

در دوران کرونا ما به شدت شاهد استفاده عمومی مردم از این نوع از ماسک ها بوده ایم. و این

خود گویای این نکته است که مزیت های استفاده از این ماسک بسیار زیاد و قابل قبول می باشد.

16. درباره خرید ماسک سه الیه

تولیدی سل ماجور تمام تالش خود را در زمینه ارتقای کیفیت و بهداشت محصوالت خود کرده

است. از این رو تمامی ماسک ها دارای پوشش بهداشتی و در کارتن های بهداشتی عرضه می شود.

از آنجا که تیراژ کار در زمینه ماسک باال می شود. کلیه سفارشات پذیرفته شده به تعداد باال مورد

قبول واقع می شوند.
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جهت خرید عمده ماسک سه الیه می توانید، با شماره تماس 09196111896 تماس حاصل

نما�د.

پایان مطلب خرید ماسک سه الیه

خرید ماسک فیلتر دار

    
5/5 (2 نظر)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تولیدی سل ماجور می باشد

📞
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