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Meltblown Ultrasonik Cerrahi Maske 
UV ışını ile virüs ve bakterilerden arındırılmıştır

Tek kullanımlıkTYPE IIR

BAKTERİYEL FİLTRASYON VERİMLİLİĞİ (BFE),
% 98-99

SİZİ BAKTERİ VE VİRÜSLERDEN KORUR

Onn Secure Plus Ultrasonik Cerrahi Maskele-
rde Meltblown özel tıbbi filtre kullanılmış olup 
%98-99 bakteri filtrasyon verimliliği  sağlar.
Lastikli yapısıyla kolayca takılır ve yüze çok iyi 
uyum sağlar.
Esnek ve ayarlanabilir yapısı sayesinde rahatsız 
etmeden kullanılabilir.
Hijyen gereken durumlarda kullanılabilir.
Rahat nefes almanızı sağlar.
Ultra yumuşak kulak lastik seçeneği mevcuttur.

Spunbond :
Spunbond tekstil sanayisinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılan 
%100 polipropilen ham maddeden elde edilmiş ve diğer kumaşlar-
dan farkı dokusuz (non-woven: örülmemiş, dokuma işlemi yapıl-
mamış veya keçemsi) olarak tanımlanan bir tekstil kumaş türüdür.

Tamamen geri dönüştürülebilir olan Spunbond kumaşlar antibak-
teriyel özelliktedir. Çok katlı yapısından dolayı 3 μm kadar %99.8’e 
varan alerjen ve partikül tutucu özelliğine sahiptir. Dokusu sente-
tik olduğu için su ve nemden etkilenmez.

Meltblown :
Meltblown, bir polimer eriyiğinin yüksek hızlı üfleme gazı ile 
çevrili küçük nozullardan ekstrüde edildiği bir mikro ve nanofiber 
üretim yöntemidir. Meltblown kumaşlar genel olarak filtre ve tıbbi 
maske vs. gibi alanlarda kullanılmaktadır. 

Mikrofiber yapısı sayesinde daha sık lif yapısına sahiptir. 0.5 – 5 
μm çaplı mikrofiberler spunbond malzemeye göre daha yüksek 
filtreleme kabiliyeti göstermektedir.
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ONN SECURE PLUS Ultrasonik Cerrahi Maskelerde 
Meltblown özel tıbbi filtre kullanılmıştır. Tıbbi maskel-
erde filtreleme özelliği kumaşların geçirgenliği ve filtre 
edebilme kabiliyeti ile ortaya çıkmaktadır. Yüksek fil-
treleme kabiliyeti olan ONN Cerrahi maskelerin, %98-
99 bakteri filtrasyon verimliliği sağladığı yapılan testler 
ile kanıtlanmıştır.
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Ultra Yumuşak 
Kulak Lastiği

Hassas
Kulak Lastiği

* 100’lük kutu içeriğinde 
“Ultra Yumuşak Kulak Lastiği” bulunmaktadır. 

* 50’lik Kutu içeriğinde 
“Hassas Kulak Lastiği” bulunmaktadır. 


