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Prohlášení společnosti 

Prohlášení společnosti Memmert GmbH + Co.KG
Metoda pro „přepracování „ respirátorů  

Komu se to může týkat
1. dubna německé ministerstvo práce a sociálních věcí (Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) a 
ministerstvo zdravotnictví (Bundesministerium für Gesundheit), BMAS / BMG dále, navrhlo metoda pro 
přepracování respirátorů). [a]

V zásadě pojmenovaný návrh popisuje možnost scénáře 2krát omezeného přepracování
 ► MNS
 ► FFP-2
 ► FFP-3

respirátory dekontaminací inaktivací suchým teplem.
Další informace jsou podrobně popsány v dokumentu poskytnutém hodnoceným krizovým týmem schvá-
leným BMAS / BMG použití respirátorů ve zdravotnických zařízeních (dokumenty jsou k dispozici pouze v 
německém jazyce). [b]

Jakékoli „přepracování“ zařízení je velmi složité . Lze jej považovat za bezpečné pouze tehdy, jsou-li 
všechny požadované parametry procesu použity, zaznamenány a přesně uloženy - stejně jako bezpečně 
zdokumentovány. 

Pro přepracování BMAS / BMG navrhuje teplotní expozici v čase jak následuje:
 ► Suché teplo při teplotě mezi 65 ° C - 70 ° C po dobu 30 minut.

Memmert Medical Devices se specializuje na obojí: udržujte nastavenou teplotu (např. 68 ° C) v nejvyšší 
možné míře,  přesná tolerance teploty na jakémkoli místě v celém prostoru komory a přesné načasování 
expozice tepla.
Zásadní otázkou je samozřejmě také zatížení(vytížení) a konfi gurace zatížení. Memmert doporučuje použít 
otevřenou konfi gurace / zátěžový model respirátorů v komoře, aby se předešlo nežádoucím zpoždění 
odezvy zahřívání každého jednotlivého respirátoru. Odpovědnosti za zřízení a dokumentaci o konfi guraci 
nákladu musí převzít hygienické oddělení a / nebo úředník zdravotnického zařízení.
V případě potřeby dalšího zatížení(vytížení) jsou speciální Memmert Medical Devices schopny zajistit fl e-
xibilitu termočlánky, které lze umístit na libovolné místo zatížení ( vytížení). Využití těchto lokalizovaných 
termočlánků v nejhorším případě (tj. místo s maximálním zpožděním zahřívání) může poskytnout užitečné 
informace posoudit dodatečný čas (30 min + x), což může být nezbytné k úplnému „zpracování“ všech 
respirátorů s doporučeným časovým / teplotním rámcem.  
Expozice teploty v průběhu nastaveného času, tj. Parametry cyklu, jsou zaznamenány a uloženy společností 
Memmert Medical zařízení . Nahrané soubory lze kdykoli zkontrolovat a vyhodnotit.

i.A. Dr. Stefan Manhart    
Regulatory Aff airs
Memmert GmbH & Co. KG

Source reference:
[a] https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/versorgungssicherheit-bei-atemschutzmasken-sichern.html;jsessionid=39566F
BFFFA5137BB715CBF6B2912676

[b] https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsschutz/einsatz-schutzmasken-einrichtungen-gesundheitswesen.pdf;jsess
ionid=81868E6535DD4FAE994B69D8BDDD346E?__blob=publicationFile&v=1

Stefan Manhart (Apr 9, 2020)
Stefan Manhart
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