
3-LAAGS MEDISCH MONDMASKER
(TYPE I, NON STERILE)
Bescherm jouw familie, vrienden en collega’s

De belangrijkste manier om de ver-
spreiding van COVID-19 te stoppen, 
is door goede hygiëne en bij contact-
momenten, het dragen van mond-
maskers.

Als je een hoog kwalitatief masker 
draagt, kan dit zowel helpen voor-
komen dat jij het virus oploopt als 
dat je het virus verspreidt naar de 
mensen om jou heen.

Onthoud dat 25-50% van de geïn-
fecteerden asymptomatische drag-
ers zijn. Dit betekent dat die personen 
nog geen symptomen vertonen of 
nooit symptomen zullen vertonen.

Er zijn momenteel drie soorten 
3-laags maskers op de markt:

Ongedefinieerde: Deze worden ge-
produceerd zonder de juiste kwalifi-
caties of certificeringen om tot een 
CE gekeurd product te komen. De 
kwaliteit varieert van goed tot slecht, 
eigenlijk is er geen manier om te 
weten wat je koopt.

Medische maskers: Deze 
worden strikt gecontroleerd en 
onderverdeeld in drie bescher-
mingsniveaus.

Deze worden normaal gesproken 
gebruikt door iedereen in de me-
dische of gezondheidssector.

Type I (steriel en niet-steriel)
Normaal gesproken gebruikt 
door receptiemedewerkers, ver-
zorgers en andere niet-eersteli-
jnsmedewerkers. Dit is het enige 
type medisch masker dat in 
België vrij mag verkocht worden 
aan de consument.

Type II (steriel en niet-steriel) 
Gebruikt door eerstelijnswerkers. 
VERBOD op verkoop buiten de 
medische sector.

Type IIR (steriel en niet-steriel): 
Gebruikt door eerstelijnsmedew-
erkers in situaties met infectieziek-
ten. VERBOD op verkoop buiten de 
medische sector.

Deze 3-laags maskers zijn allemaal 
ontworpen voor eenmalig gebruik, 
daar waar geïnfecteerd slijm aan 
de binnenkant van het masker kan 
zitten als de drager geïnfecteerd 
is of buiten op het masker als de 
drager in nauw contact is gekomen 
met een geïnfecteerd persoon.

Nieuwe analyse wees uit dat het 
virus in de lucht mogelijks tot 3 
uur levensvatbaar kan blijven, op 
karton en katoen tot 24 uur en op 
plastic en roestvrij staal tot 72 uur. 
Raak daarom nooit de buitenkant 
van uw masker aan.

Om als medisch masker te 
worden gecertificeerd, MOET de 
onderstaande informatie op de 
doos worden afgedrukt, anders is 
het product niet authentiek:

❶ Producttype (medisch type I-masker) 

❷ De naam van de producent.

❸ De naam van een derde ver-
tegenwoordiger van de EU / een 
aangemelde instantie *

❹ EN Code
 
❺ CE

❻ Productie en vervaldatum

* Dit is vereist om een medisch prod-
uct te leveren, dus als er een prob-
leem is met de kwaliteit of prestaties 
van het product, is er een Europees 
bedrijf verantwoordelijk voor het 
corrigeren van de situatie en de zorg 
voor de productconformiteit. 
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