آراد
دربـاره شـرکـت
شـرکـــت تـجــهــیـــزات پـزشـکـــی جانان طب آراد تولید کننده ماســـک های تنـفـــسی فیلـتـــردار
جهـــت مصـــارف بیمـــارستانی ،صنعـــتی و امـــاکن عمـــومی بــا برنــد تجــاری جانــان طب می باشــد.
شــرکت تجهیــزات پزشــکی جانـــان طـــب آراد ضمــن پیــاده ســازی فرآینــد تولیــد بــر اســاس
اســتانداردهای جهانــی بــا مـــجوز اداره کل تجهیــزات پزشــکی ،تائیدیه ســازمان انـــرژی اتـــمی ایران و
پـــروانه بـهـــره بـــرداری از وزارت صـنـعـــت ،مـعـــدن و تـجـــارت تولیداتش را با رعایت اصول GMP
و بهینــه ســازی مســتمر ،بــا کیفیــت بــاال تولیــد و رقیــب جــدی برندهــای مطــرح دنیــا در منطقــه مــی
باشــد.
ماســک تنفســی جانـــان طـــب بــا هــدف حفــظ ســامت هموطنــان بــه ســفارش دانشــگاه هــای علوم
پزشــکی کشــور تولیــد و در اختیــار مراکــز درمانــی ،داروخانــه هــا و صنعتگــران محتــرم قــرار گرفتــه
اســت.
ایــن مجموعــه تــوان تولیــد روزانــه  ۱۵هــزار عــدد ماســک فیلتــردار بــا مشــخصات فنــی ماســک ،N95
ماســک  ،FFPماســک ویــژه کــودکان و اماکــن عمـــومی را دارد کــه بــا بهـــره منــدی از کادری مجــرب
و توانمنــد توانســته همــگام بــا تــاش هــای جهـــانی گامــی موثــر در راســتای مبــارزه و کنتــرل شــیوع
ویـــروس کرونـــا در کشــور عزیزمان بــردارد.

پروانه ساخت شرکت جانان طب آراد
از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران

گواهی رضایتمندی کیفیت محصول
از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بازدید دکتر ســید محمد حســین بحرینی طوســی رییس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد از
کارخانــه جانان طب
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد ضمــن بازدیــد از رونــد تولیــد محصــول،
از اقدامــات انجــام شــده در تامیــن ملزومــات مــورد نیــاز کادر بهداشــت و درمــان
قدردانــی کــرد.
دکتــر ســید محمــد حســین بحرینــی طوســی کــه بــه همــراه دکتــر جــوان ریاســت
اداره تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد از خــط تولیــد
ماســک  N95جانــان طــب بازدیــد کــرد اظهــار کــرد :سیاســت وزارت بهداشــت و
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد حمایــت از تولیــد کننــدگان داخلــی اســت و درصــورت
وجــود محصــوالت بــا کیفیــت داخلــی ،از واردات مشــابه آن نیــز جلوگیــری مــی شــود.
ریاســت اداره تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد نیــز بــا
اشــاره بــه اینکــه مجموعــه جانــان طــب کــه مــورد بازدیــد ریاســت دانشــگاه قــرار گرفتــه
یکــی از مجموعــه هــای موفــق در حــوزه تولیــد ماســک  N۹۵اســت ،اظهــار کــرد :ماســک
هــای تولیــدی ایــن مجموعــه مــورد تاییــد ســازمان انــرژی اتمــی اســت.
دکتــر علیرضــا جــوان خاطــر نشــان کــرد :خــط تولیــد ایــن مجموعــه روزانــه ۱۵هــزار
ماســک  N۹۵تولیــد مــی کنــد کــه دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد بــه منظــور حفاظت
از ســامت نیروهــای درگیــر بــا بیمــاران کرونایــی و مدافعــان ســامت هفتــه ای ســی
هــزار ماســک از ایــن مجموعــه خریــداری مــی کند.

بازدیددکتر محمد حسین بحرینی طوسی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتــر ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی ،نائــب رئیــس اول مجلــس شــورای اســامی طــی
بازدیــد از خــط تولیــد ماســک «جانــان طــب» اظهــار کــرد :ارزش برندهایــی ماننــد «جانــان طــب» بــه
تولیــدات اســتاندارد ،شــکیل و بــا دقــت همــه جانبــه اســت.
نـائـــب رئـیـــس اول مجلــس شـــــورای اســالمــــی در بــازدیــــد از کـارخـانـــه تولیــد
ماســک (جـانـــان طــــب) ،گفــت :اکـنـــون ســامت مــــردم در خطــر بــــوده و تولیــد
ماســک بـــا کیفیــت ضـــــروری اســــت؛ در همیــن راسـتـــا تولیدکننــدگان ماســک
بــایــــد مـجـمـوعـــه هـایـــی مـانـنـــد (جـــانـــــان طـــــب) را ا لــگــــوی خـــــود قـــــرار دهـنـــد.
دکتــر ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی ،نائــب رئیــس اول مجلــس شــورای اســامی طــی بازدیــد
از خــط تولیــد ماســک (جانــان طــب) اظهــار کــرد :ارزش برندهایــی ماننــد (جانــان طــب) بــه تولیــدات
استاندارد ،شکیل و با دقت همه جانبه است .وی افــــــــزود :کـیـفـیـــت تــولــیــــد در ایــــــن مـجـمـوعـــه
از تـــعـــــداد آنهــــــا بـــــرای تولیدکنندگان مهمتر بــــوده کـــه ایــــن مسئله بسیار مهم و ارزشمند اســـت.
چنیــن مجموعــه هایــی بایــد بــــرای دیگــر تولیدکننــدگان الگــو شــوند تـــا ســایر تولیدکننــدگان نیز با
همیــن دقــت نظــر در زمینــه تولیــدات خــود حرکــت کننــد.
نائــب رئیــس اول مجلــس شـــورای اســامی ادامـــه داد :اکنــون کشــور نیــاز جــدی بــه ماســک دارد
و ســامت مــــردم در خطــر اســــت ،در نتیجــه بــــرای تولیــد انبــوه ماســک ،وجود چنیــن مجموعه
هایــی بــه طــور کامــل در کشــور احســاس مــی شــود .وی تاکیــد کــرد :یکــی دیگــر از نــکات مثبــت
مجموعــه (جانــان طــب) اشــتغالزایی بــرای بانــوان مشــهدی اســت کــه از اهمیــت بســیار باالیــی نیــز
برخــوردار مــی باشــد.
دکـتـــر جــــــوان ،رئـیـــس اداره تـجـهـیـــزات پـزشـکـــی دانــشــگــــاه عـلـــوم
پزشــکی مـشـهـــد در ایـــــن بـــازدیـــــد عــنــــوان کــــــرد :مـجـمـوعـــه جــانــــان طــــب
کـامـلتـریـــن مجموعــه در زمـیـنـــه تـولـیـــد مـاســـک اســـــت و بــــا کیفیــت تریــن مـاســـک
هـــای  N95اســـتـــــان خـــراســـــان رضــــــوی را در ســطــــح اســـتـــــان تــولــیــــد مـــی کـنـــد.
وی متذکــر شــد :ســایر تولیدکننــده هــا در روزهــای اول شــروع شــیوع ویــروس کرونــا هــر نــوع
ماســکی را بــا هــر کیفیتــی کــه تولیــد مــی شــد ،بــه بــازار عرضــه مــی کردنــد امــا مجموعــه جانــان
طــب حساســیت ویژهــای بــر روی کیفیــت تولیــدات خــود داشــته اســت.
رئیــس اداره تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد :ماســک مصرفــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد ماســک جانــان طــب اســت و از زمانــی کــه از ایــن ماســک هــا اســتفاده مــی کنیــم ابتــا
کادر درمــان بــه بیمــاری کرونــا کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه (جانــان طــب) توانســته ســطح اســتاندارد تولیــد ماســک  N95را در
کشــور ارتقــا دهــد و یکــی از بــا کیفیــت تریــن ماســکهای  N95کشــور را تولیــد کنــد ،خاطرنشــان کــرد:
ایــن مجموعــه دارای مجــوز از اداره کل تجهیــزات پزشــکی مــی باشــد.

بازدید دکتر سید امیر قاضی زاده هاشمی
نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی

گواهینامه تست عملکرد فیلتراسیون N95
از آزمایشگاه ایمنی و محیط زیست سازمان انرژی اتمی

تفکیک الیه های ماسک های  ۸الیه
جانان طب آراد

ماسک  ۸الیه فیلتردار جانان طب مدل JT2

ایــن نــوع ماســک به واســطه قــدرت باالیــی کــه در فیلتراســیون هــوا دارد جهــت پرســنل درمــان ،مراکز بیمارســتانی
و محیــط هــای پــر خطــر ماننــد صنایــع و معــادن ،هواپیمــا و قطــار کــه نیــاز بــه مراقبــت در برابــر نفــوذ ویــروس و
باکتــری موجــود در هــوا دارنــد بســیار موثرمــی باشــد.

الیه بندی ماسک  ۸الیه جانان طب JT2

 3الیــه ملــت بلــون 2 ،الیــه اســپان لــس 1 ،الیــه اس ام اس و  ۲الیــه بایکــو بــا ضخامــت هــا وگرمــاژ مختلــف
تشــکیل شــده اســت.

فیلتراسیون ماسک  JT2 N95جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  ۹۵/21%برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۹۵
ذرات باکتری %۱۰۰
گرد وغبار %100
ذرات معلق در هوا %100

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولJT2 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار N95
تعداد الیه ها ۸ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
 ۶۰درصد کاهش رطوبت فضای داخلی ماسک

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۸الیه

ماسک  ۸الیه فیلتردار جانان طب مدل JT2

ایــن نــوع ماســک به واســطه قــدرت باالیــی کــه در فیلتراســیون هــوا دارد جهــت پرســنل درمــان ،مراکز بیمارســتانی
و محیــط هــای پــر خطــر ماننــد صنایــع و معــادن ،هواپیمــا و قطــار کــه نیــاز بــه مراقبــت در برابــر نفــوذ ویــروس و
باکتــری موجــود در هــوا دارنــد بســیار موثرمــی باشــد.

الیه بندی ماسک  ۸الیه جانان طب JT2

 3الیــه ملــت بلــون 2 ،الیــه اســپان لــس 1 ،الیــه اس ام اس و  ۲الیــه بایکــو بــا ضخامــت هــا وگرمــاژ مختلــف
تشــکیل شــده اســت.

فیلتراسیون ماسک  JT2 N95جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  ۹۵/21%برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۹۵
ذرات باکتری %۱۰۰
گرد وغبار %100
ذرات معلق در هوا %100

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولJT2 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار N95
تعداد الیه ها ۸ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
 ۶۰درصد کاهش رطوبت فضای داخلی ماسک

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۸الیه

ماسک  ۷الیه فیلتردار جانان طب مدل JT2

ایــن نــوع ماســک به واســطه قــدرت باالیــی کــه در فیلتراســیون هــوا دارد جهــت پرســنل درمــان ،مراکز بیمارســتانی
و محیــط هــای پــر خطــر ماننــد صنایــع و معــادن ،هواپیمــا و قطــار کــه نیــاز بــه مراقبــت در برابــر نفــوذ ویــروس و
باکتــری موجــود در هــوا دارنــد بســیار موثرمــی باشــد.

الیه بندی ماسک  ۷الیه جانان طب JT2

 3الیــه ملــت بلــون 2 ،الیــه اســپان لــس 1 ،الیــه اس ام اس و  ۱الیــه اســپان بانــد بــا ضخامــت هــا وگرمــاژ مختلــف
تشــکیل شــده است.

فیلتراسیون ماسک  JT2 N95جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  ۹۵/21%برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۹۵
ذرات باکتری %۱۰۰
گرد وغبار %100
ذرات معلق در هوا %100

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولJT2 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار N95
تعداد الیه ها ۷ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
 ۶۰درصد کاهش رطوبت فضای داخلی ماسک

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۷الیه

ماسک  ۵الیه فیلتردار جانان طب مدل P5

ماســک فیلتــردار اماکــن عمومــی جانــان طــب از الیــه هــای محافظتــی چنــد الیــه تشــکیل و بیــن الیــه هــای پارچــه
فیلترهایــی وجــود دارد کــه بــا عملکــرد بــاالی  ۷۱درصــد و بــه صــورت مؤثــر مانــع از ورود آالینــده هــای موجــود در
هــوا و باکتــری هــای موجــود در خــاک بــه درون بــدن مــی شــوند نفــس کشــیدن در ایــن ماســک هــا بــه راحتــی
صــورت مــی گیــرد و نقــش حفاظتــی آن هــا نســبت بــه ماســک هــای پارچــه ای و  ۳الیــه پرســتاری بیشــتر اســت.

الیه بندی ماسک  ۵الیه جانان طب P5

 ۲الیه اس ام اس و  ۳الیه اسپان باند با ضخامت ها وگرماژ مختلف تشکیل شده است.

فیلتراسیون ماسک  P5اماکن عمومی جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  %۷۱برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۷۱

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولP5 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار P5
تعداد الیه ها ۵ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
قابل شستشو

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۵الیه

گواهینامه تست عملکرد فیلتراسیونFFP1
از آزمایشگاه ایمنی و محیط زیست سازمان انرژی اتمی

ماسک  ۶الیه فیلتردار جانان طب مدل JT3

ایــن نــوع ماســک بــه واســطه قــدرت باالیی کــه در فیلتراســیون هــوا دارد جهــت اماکــن درمانــی ،مراکز بیمارســتانی
و محیــط هــای پــر خطــر ماننــد مــدارس ،هواپیمــا و قطــار کــه نیــاز بــه مراقبــت در برابــر نفــوذ ویــروس و باکتــری
موجــود در هــوا دارنــد بســیار موثرمی باشــد.

الیه بندی ماسک  ۶الیه جانان طب JT3

 ۲الیــه ملــت بلــون 2 ،الیــه اســپان بانــد 1 ،الیــه اس ام اس و  ۱الیــه بایکــو بانــد بــا ضخامــت هــا وگرمــاژ مختلــف
تشــکیل شــده اســت.

فیلتراسیون ماسک  JT3 N95جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  %۸۵برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۸۵
ذرات باکتری %۱۰۰
گرد وغبار %100
ذرات معلق در هوا %100

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولJT3 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار FFP1
تعداد الیه ها ۶ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
سایز و طراحی مناسب صورت کودکان

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۶الیه

ماسک  ۶الیه فیلتردار جانان طب مدل JT3

ایــن نــوع ماســک بــه واســطه قــدرت باالیی کــه در فیلتراســیون هــوا دارد جهــت اماکــن درمانــی ،مراکز بیمارســتانی
و محیــط هــای پــر خطــر ماننــد مــدارس ،هواپیمــا و قطــار کــه نیــاز بــه مراقبــت در برابــر نفــوذ ویــروس و باکتــری
موجــود در هــوا دارنــد بســیار موثرمی باشــد.

الیه بندی ماسک  ۶الیه جانان طب JT3

 ۲الیــه ملــت بلــون 2 ،الیــه اســپان بانــد 1 ،الیــه اس ام اس و  ۱الیــه بایکــو بانــد بــا ضخامــت هــا وگرمــاژ مختلــف
تشــکیل شــده اســت.

فیلتراسیون ماسک  JT3 N95جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  %۸۵برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۸۵
ذرات باکتری %۱۰۰
گرد وغبار %100
ذرات معلق در هوا %100

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولJT3 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار FFP1
تعداد الیه ها ۶ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
سایز و طراحی مناسب صورت کودکان

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۶الیه

ماسک  ۶الیه فیلتردار جانان طب مدل JT3

ایــن نــوع ماســک بــه واســطه قــدرت باالیی کــه در فیلتراســیون هــوا دارد جهــت اماکــن درمانــی ،مراکز بیمارســتانی
و محیــط هــای پــر خطــر ماننــد مــدارس ،هواپیمــا و قطــار کــه نیــاز بــه مراقبــت در برابــر نفــوذ ویــروس و باکتــری
موجــود در هــوا دارنــد بســیار موثرمی باشــد.

الیه بندی ماسک  ۶الیه جانان طب JT3

 ۲الیــه ملــت بلــون 2 ،الیــه اســپان بانــد 1 ،الیــه اس ام اس و  ۱الیــه بایکــو بانــد بــا ضخامــت هــا وگرمــاژ مختلــف
تشــکیل شــده اســت.

فیلتراسیون ماسک  JT3 N95جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  %۸۵برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۸۵
ذرات باکتری %۱۰۰
گرد وغبار %100
ذرات معلق در هوا %100

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولJT3 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار FFP1
تعداد الیه ها ۶ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
سایز و طراحی مناسب صورت کودکان

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۶الیه

ماسک  ۶الیه فیلتردار جانان طب مدل JT3

ایــن نــوع ماســک بــه واســطه قــدرت باالیی کــه در فیلتراســیون هــوا دارد جهــت اماکــن درمانــی ،مراکز بیمارســتانی
و محیــط هــای پــر خطــر ماننــد مــدارس ،هواپیمــا و قطــار کــه نیــاز بــه مراقبــت در برابــر نفــوذ ویــروس و باکتــری
موجــود در هــوا دارنــد بســیار موثرمی باشــد.

الیه بندی ماسک  ۶الیه جانان طب JT3

 ۲الیــه ملــت بلــون 2 ،الیــه اســپان بانــد 1 ،الیــه اس ام اس و  ۱الیــه بایکــو بانــد بــا ضخامــت هــا وگرمــاژ مختلــف
تشــکیل شــده اســت.

فیلتراسیون ماسک  JT3 N95جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  %۸۵برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۸۵
ذرات باکتری %۱۰۰
گرد وغبار %100
ذرات معلق در هوا %100

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولJT3 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار FFP1
تعداد الیه ها ۶ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
سایز و طراحی مناسب صورت کودکان

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۶الیه

ماسک  ۶الیه فیلتردار جانان طب مدل JT3

ایــن نــوع ماســک بــه واســطه قــدرت باالیی کــه در فیلتراســیون هــوا دارد جهــت اماکــن درمانــی ،مراکز بیمارســتانی
و محیــط هــای پــر خطــر ماننــد مــدارس ،هواپیمــا و قطــار کــه نیــاز بــه مراقبــت در برابــر نفــوذ ویــروس و باکتــری
موجــود در هــوا دارنــد بســیار موثرمی باشــد.

الیه بندی ماسک  ۶الیه جانان طب JT3

 ۲الیــه ملــت بلــون 2 ،الیــه اســپان بانــد 1 ،الیــه اس ام اس و  ۱الیــه بایکــو بانــد بــا ضخامــت هــا وگرمــاژ مختلــف
تشــکیل شــده اســت.

فیلتراسیون ماسک  JT3 N95جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  %۸۵برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۸۵
ذرات باکتری %۱۰۰
گرد وغبار %100
ذرات معلق در هوا %100

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولJT3 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار FFP1
تعداد الیه ها ۶ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
سایز و طراحی مناسب صورت کودکان

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۶الیه

ماسک  ۶الیه فیلتردار جانان طب مدل JT3

ایــن نــوع ماســک بــه واســطه قــدرت باالیی کــه در فیلتراســیون هــوا دارد جهــت اماکــن درمانــی ،مراکز بیمارســتانی
و محیــط هــای پــر خطــر ماننــد مــدارس ،هواپیمــا و قطــار کــه نیــاز بــه مراقبــت در برابــر نفــوذ ویــروس و باکتــری
موجــود در هــوا دارنــد بســیار موثرمی باشــد.

الیه بندی ماسک  ۶الیه جانان طب JT3

 ۲الیــه ملــت بلــون 2 ،الیــه اســپان بانــد 1 ،الیــه اس ام اس و  ۱الیــه بایکــو بانــد بــا ضخامــت هــا وگرمــاژ مختلــف
تشــکیل شــده اســت.

فیلتراسیون ماسک  JT3 N95جانان طب

فیلتراسیون ماسک جانان طب به تایید سازمان انرژی اتمی ایران  %۸۵برای ذرات  ۳نانو متر می باشد.
عملکرد فیلتر این مدل ماسک به شرح زیر می باشد:
ذرات ویروس بیش از %۸۵
ذرات باکتری %۱۰۰
گرد وغبار %100
ذرات معلق در هوا %100

اطالعات فنی محصول

کـد محصـولJT3 :
نوع محصـول :ماسک فیلـتردار FFP1
تعداد الیه ها ۶ :الیه استاندارد جهت تنفس راحت
دریچـه بـازدمی :ندارد
نــوع کِــش :ضـد حـســاسـیــت
گوشواره بزرگ با قابلیت تنظیم کش
فیکسچر بینی استاندارد و بین الیه های ماسک
ابر داخلی جهت جلوگیری از فشار روی بینی و جلوگیری از نشتی دم و بازدم
سایز و طراحی مناسب صورت کودکان

ماسک فیلتردار
بدون دریچه بازدمی  ۶الیه
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برای کسب اطالعات بیشتر از محصوالت
جـدیـــد و سفـارش آنـالین بـه آدرس
وب سایت جانـــانطب مراجعه فرمایید.

تلفن مستقیم سفارشات:

۰۹۱۵ - ۳۱۰ ۰۷۵۸
کارخانه :مشـــهد ،بز رگراه شهـیدچراغـچی
چراغـچـی ،۲۷بهـارســـتان ،۷کوچه شهید محمد اسالمی ۹

ساختمان جـانـان طـب

