
أقنعة التنفس للحمایة من الجزیئات الصلبة والسائلة من المواد السامة أو شدیدة السمیة  
یتم تحدید نطاق الحمایة من خالل معلومات المنتج والمعاییر الفنیة ولوائح التطبیق 

CPA
 حمایة الجھاز التنفسي من
جائحة فیروس كوفید-19



Effectiveness of 

>95%

approx. 500cm2

filter surface area when material is pleated, 
i.e. almost double the filter area of comparable masks –

greater effectiveness thanks to efficient use 
of material

far 

less breathing 
resistance

أقنعة التنفس الفائقة الفعالیة من إتنا
(CPR) حمایة الجھاز التنفسي من جائحة فیروس كوفید-19

CONVENTIONAL MASKS FROM HARDWARE SHOPS

بالمقارنة
أقنعة توافقیة من متاجر األجھزة
انخفاض مستوى كفاءة الفصل -
مقاومة أعلى للتنفس -
 تقریبا. 270 سم 2 من سطح -
المرشح

بالمقارنة

  إتنا حمایة تنفسیة ضد جائحة كوفید -19

 تحقیق كفاءة تصفیة عالیة جًدا ، بمتوسط ، 97.6٪ (معھد أبحاث
 ٪بووندسویر للحمایة النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة) و 96.5
(DEKRA) فضالً لمواد الترشیح الفعالة.

 تم فحص كفاءة الترشیح العالیة والتحقق منھا من قبل الھیئات المعتمدة 
.وتتم مراقبتھا باستمرار كجزء من ضمان جودة إتنا

الثنییات المطویة لمنطقة ترشیح أكبر للسطح
 إتنا حمایة تنفسیة ضد جائحة كوفید -19 تتسم بطیاتھا الدقیقة التي
 تعمل على زیادة مساحة سطح المنتج - إلى ضعف مساحة أقنعة
.التنفس التقلیدیة تقریبًا
 قامت إتنا بتطویر تقنیة خاصة لتصنیع األقنعة بطریقة أكثر فعالیة
.بفضل الطیات الخاصة ، والتي یتم استخدامھا في تقنیة الھواء

عالیة التقنیة مواد تصفیة 
مع الموردین الموثوق بھم لفلتر الصوف ، نختار األفضل 

المواد من أجل تصنیع أقنعة عالیة الكفاءة تلبي جمیع 
.متطلبات الحمایة من العدوى



إتنا تحمل الشھادات التالیة
Management

System
ISO 9001:2015

SCC**
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.

.

كفاءة ترشیح 100٪ تقریبًا
تم اختبار فعالیة إتنا - حمایة تنفسیة ضد جائحة كوفید -19 بواسطة DEKRA وكذلك 

من قبل معھد أبحاث القوات المسلحة األلمانیة لتقنیات الحمایة والحمایة النوویة 
والبیولوجیة والكیمیائیة. أثبتت كفاءة الترشیح أنھا في المتوسط 97.6٪ (نظام معلومات 

 FFP2.  كفاءة فصل بمستوى (DEKRA) ٪96.5 المنظمة) و
بالمقارنة: عندما یتعلق األمر بأصغر الجسیمات ، فإن العدید من أقنعة KN95 المتاحة 

حالیًا تحافظ على حوالي 75 ٪ فقط من جمیع الجسیمات المخترقة. قد تحتوي أیًضا على 
ملوثات وال یتم اختبارھا إلى حد ما وبیعھا في السوق بدون شھادات اختبار. تم التحقق 

من كفاءة التصفیة العالیة للحمایة التنفسیة للوباء الوبائي COVID-19 من إتنا والتحقق 
. منھا من قبل الھیئات المعتمدة ویتم مراقبتھا باستمرار كجزء من ضمان الجودة لدینا

 لسنوات عدیدة ، كانت إتنا واحدة من اثنین من الموردین البارزین للحمایة النوویة  كما 
في(B  والبیولوجیة والكیمیائیة للقوات المسلحة الفیدرالیة. والحمایة من الفیروسات 

البیولوجیة( تقع أیًضا ضمن ھذا االختصاص

.

وسادة األنف الناعمة
 تعمل الوسادة كحمایة إضافیة تحت الدعامة المرنة. لمنع التسرب ویشعرك بالراحة

.على أنفك. كما تمنع الوسادة نظارتك من التبخیر

 إغالق آمن حول الفم وعلى
الجانبین

 بفضل الضفائر الخاصة في الحمایة
 التنفسیة للوباء كوفید -19 من إتنا ،
 یمكن أن تغطي الفم والذقن وجوانب

 الوجھ بأمان. ال یمكن ألي مواد خطرة
 على الصحة أن تمر عبر القناع ، سواء

.من الداخل أو الخارج

دعامة امنھ
 یستخدم عنصر التقویة إلعطاء القناع صالبة واالحتفاظ بھ قوي. یظل القناع

مریًحا لالرتداء بفضل تصمیمھ المرن والناعم



مریحة لالرتداء ومقاومة للتنفس المنخفض

 نظًرا النخفاض مقاومتھا للتنفس وكونھا مریحة للغایة ، فإن أقنعة جھاز
 التنفس من إتنا ھي األفضل لألرتداء بین أقنعة التنفس التقلیدیة. في

 االختبارات ، یمكن ارتداء األقنعة لفترات تستغرق عدة ساعات دون التأثیر
سلبًا على كفاءة الترشیح

 مصنع معتمد من ألمانیا مع أكثر من 50 عاًما من الخبرة في
تكنولوجیا الترشیح

 كشركة مصنعة لتكنولوجیا التھویة وتكییف الھواء ، تخصصت إتنا في تصنیع 
 مرشحات الھواء ألكثر من 50 عاًما. توفر إتنا تكنولوجیا الحمایة للوقایة من الكوارث
 والحمایة النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة لجمیع المؤسسات الرائدة في ألمانیا لسنوات

 عدیدة ، والتي تشمل أیًضا الحمایة ضد المواد البیولوجیة الخطرة مثل الفیروسات. یتم
 تصنیع جمیع المنتجات وفقًا لمعاییر الجودة المعتمدة في ألمانیا ویتم اختبارھا وتقییمھا

على فترات منتظمة للتأكد من أنھا تلبي المتطلبات األكثر صرامة
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Pleated filter masks  
CPA – FFP2 from etna

Conventional masks from 
hardware shops

لماذا ال یوجد صمام؟
 الحمایة التنفسیة للوباء الوبائي كوفید -19 من إتنا لیس لھا صمام لسبب وجیھ: الصمام یسمح

 بطرد الھواء عند خروج الھواء بدون تصفیة! في حین أن الصوف المرشح عالي الجودة المستخدم
 من إتنا یحافظ على أكثر من 90 ٪ من COVID-19 في حمایة الجھاز التنفسي من الجائحة

 جمیع الجسیمات بغض النظر عما إذا كان مرتدیھا یقوم بالشھیق أو الزفیر. وبالتالي ، توفر حمایة
 الجھاز التنفسي من جائحة كوفید-19 من إتنا الحمایة لكل من مرتدیھا ومن حولھا بشكل فعال من

الفیروسات والملوثات المحمولة جواً
.



 یرجى قراءة كتیب المعلومات ھذا بعنایة قبل استخدام معدات الحمایة 
الشخصیة

أجھزة التنفس CPA – FFP2

شھادة (EU) 2020/403 – PG  
in accordance with EN 149:2001 + A1:2009

وفقًا لـ DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum

الھیئة المبلغة 3417545.10-CPA-Rev.1

 لحمایة الجھاز التنفسي من CPA COVID-19 یفي ھذا المنتج بمتطلبات معیار مراجعة
 لترشیح األقنعة للحمایة من DIN EN 149: 2001 + A1: 2009 الجائحة باإلشارة إلى

 الجسیمات ویفي بمتطلبات االتحاد األوروبي 2020/403 ، فضال عن التشریعات المحلیة
 . ZLS المعمول بھا. یمكن االطالع على تفاصیل متطلبات االختبار والتفویض على موقع

یرجى مالحظة تعلیمات االستخدام واالھتمام بجمیع ملصقات التحذیر

 تعلیمات

 قبل وضع القناع ، استخدم یدیك لضبط مشبك األنف لتناسب شكل أنفك 

 أمسك القناع على أنفك وفمك وضع الروابط المرنة
 حول رأسك. یجب أن یكون الرباط السفلي مستویًا مع

 مؤخرة عنقك., یجب أن یمر الرباط العلوي فوق
أذنیك ویدور حول الجزء الخلفي من رأسك

قم بثني القناع ألعلى فوق أنفك وأسفل ذقنك. احرص على توزیع قناعك بالكامل

 اضبط مشبك األنف لیالئم أنفك وتأكد من أن القناع
.مناسب

 یمكنك التحقق من أن الروابط ضیقة ومالئمة من
 خالل تطویق القناع بكلتا یدیك ، والتنفس بعمق

.والزفیر بقوة
 إذا تم طرد الھواء في قوس األنف ، فیجب الضغط

 علیھ بقوة أكبر. إذا شعرت بأي مناطق أخرى
 فضفاضة ، یمكنك تعدیل القناع برفق لیالئم وجھك

بشكل أفضل

 ال یحتوي قناع التنفس على صمامات استنشاق ، وبالتالي یحمي مرتدیھا 
 حولھ. تم تطویر القناع أوالً وقبل كل شيء لألستخدام في القطاع الطبي. تمومن

 تصمیم مادة القناع لتمكین التنفس بشكل أفضل باإلضافة إلى توفیر الحمایة
الكاملة



تعلیمات االستخدام

 یتم تقسیم أقنعة الترشیح إلى ثالث ، EN 149: 2001 + A1: 2009 تحذیر: وفقًا لـ
 یرجى التحقق من فئة جھاز حمایة الجھاز التنفسي . .FFP3  و FFP2 و FFP1 :فئات
 الذي حددتھ، قبل قراءة المعلومات التالیة: سیتم توضیح ذلك على العبوة وعلى الجھاز

التنفسي نفسھ. یتحمل المستخدم مسؤولیة اختیار جھاز تنفسي مناسب

تعلیمات عامة لالستخدام
 قبل االستخدام ، تأكد من عدم وجود عالمات تدل لى حدوث تلف مثل الثقوب أو

 التمزق أو أي تلف آخر في أي من مكونات أقنعة الترشیح. إذا اكتشفت أي ضرر
.للقناع ، فال تستخدم ھذا القناع تحت أي ظرف. بدالً من ذلك ، استخدم قناًعا جدیًدا
 فقط قم بإزالة قناع التنفس من عبوتھ قبل استخدامھ على الفور. قم بتركیب الجھاز

.التنفسي طبقًا لتعلیمات التركیب وتحقق من إحكامھ قبل دخول المنطقة الملوثة
 ارتِد الجھاز التنفسي طوال الوقت الذي تتعرض فیھ لمواد ضارة. ال تستخدم الجھاز

 التنفسي إال وفقًا لكتیب المعلومات واللوائح القانونیة المعمول بھا وأنظمة السالمة
.الخاصة بالنقابات المھنیة

 "DIN EN 529   و BGR 190 یجب مالحظة اللوائح الخاصة لالستخدام وفقًا لـ
." إرشادات األجھزة التنفسیة - توصیات لالختیار واالستخدام والرعایة والصیانة

 ھام: قم بتغییر القناع على الفور إذا تم وضع الجھاز التنفسي في منطقة خطرة ، أو
 أصبح التنفس أكثر صعوبة ، أو تم تلف القناع أو تشوھھ بحیث لم یعد مضمونًا أو

مناسبًا. استخدم القناع فقط وفقًا لتعلیمات التركیب ھذه

تحذیرات

 قد یؤدي عدم االمتثال لھذه التعلیمات والتحذیرات ، باإلضافة إلى االستخدام غیر
 السلیم لھذا المنتج ، إلى تقلیل فعالیتھ ویؤدي إلى أمراض خطیرة أو تھدد الحیاة أو

 إصابة دائمة. القناع الذي تم اختیاره بعنایة أمر حیوي لحمایة صحتك. قبل استخدام ھذا
 القناع ، استشر منظمة سالمة مناسبة للتأكد مما إذا كان ھذا القناع یفي بمتطلبات

النطاق المخطط للتطبیق

 تعتمد أقنعة الترشیح على الجو المحیط. ال تستخدم إال أجھزة التنفس في أماكن جیدة
 التھویة بمستویات عالیة من األكسجین. ال تستخدمھ إذا كان الغالف الجوي یحتوي

على أقل من7 ٪ أكسجین. ال تستخدم في جو متفجر

 یجب أن یكون مرتدیھا على درایة بوظائف القناع وكیفیة استخدامھ من الناحیة العملیة.
 یمكن أن یقلل شعر الوجھ ، وكذلك خصائص الوجھ المحددة ، من فعالیة ھذا القناع في

ظل ظروف معینة

 یجب علیك مغادرة مساحة العمل فوًرا إذا (أ) أصبح التنفس صعبًا ، أو(ب) بدأت

تشعر بالدوار أو اإلرھاق

لن یتم إجراء أي تغییرات أو تعدیالت على القناع

مصممة لالستخدام الفردي. ال حاجة للصیانة. تخلص منھ بشكل صحیح بعد االستخدام

التخزین
 یتم التخزین في مكان بارد وجاف. قم بتخزین المنتج ونقلھ في عبوتھ األصلیة
وحمایة القناع من المخاطر المیكانیكیة والكیمیائیة وأشعة الشمس واألوساخ

 غیر قابل إلعادة االستخدام (قم بالتخلص منھ بعد االرتداء لمرة NR :وضع العالمات

(واحدة
تاریخ انتھاء الصالحیة: انظر العبوة



etna GmbH 
Colmarer Straße 11 · 60528 Frankfurt/Main Phone: +49 (0) 69 40351-200 
Fax: +49 (0) 69 40351-386 
schutztechnik@etna.de
www.etna.de
Sales Middle East
Midia Mikolai
midia.mikolai@etna.de 
Dubai UAE +971509116444

 المنافع
 الخاصة بك
في لمحة

PLEASE RATE OUR PRODUCT:

www.surveymonkey.de/r/MM5Y389

تم اختبارھا من قبل القوات المسلحة االتحادیة و 
Dekra

مواد ترشیح عالیة مصنوعة في ألمانیا
 مصنع معتمد من ألمانیا مع أكثر من 50 عاًما من الخبرة

في مجال تقنیة الترشیح
٪كفاءة ترشیح أكثر من 95

 ثنیات مطویة لمساحة سطح مرشح أكبر - ضعف حجم
األقنعة التقلیدیة تقریبًا

مناسبة لالرتداء لفترات طویلة
مقاومة تنفس منخفضة للغایة

صدیقة للبیئة بفضل االستخدام الفعال للمواد
مریح لالرتداء بفضل وسادة األنف الناعمة

یمنع الزجاج من التبخیر
دعامة امنھ

إغالق محكم حول الفم والجوانب
بھم خاٍل من الصمامات ، وذلك لحمایة مرتدیھا والمحیطین

Stefan Barthel




