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payesh mask designed with a full 6-layered filter to ensure
imporoved protection, support, and breathability.

officially niosh certified for certified respiratory support,
reliability, efficiency, and overall protection.



محصوت جاذب مواد نف شامل :
(BOOM)بوم های جاذب

(PAD)

(MATT)
(PILLOWS)

(ROLL)رول های جاذب
پدهای جاذب

بالشتک های جاذب
تشک جاذب مواد نف 

جوراب های جاذب
 

(SOCKS)
(Custom-made BOOM)

(Containment BOOM)
(PARTICULATE)

(DRUM TOPPER)
بوم های سفار

پد جاذب درپوشدار
 فنس بوم

جاذب های پودری
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25-26

27-28

29-30

31-32

33-34

ف تاسيس گرديده است و با دستيا به فرموسيون و فناوری  كت پايش با هدف حفاظت از آلود های زيست محيطى و همچن بازيافت مواد نف و روغ از دست رفته از چرخه م

 خاص به عنوان اول توليد كننده محصوت جاذب روغن وع به فعاليت نموده است

  اين محصوت دارای قابليت جذب، كاهش و جلوگی از نشت آلود های نف مى باشد كه در صنعت نفت و گاز و پوشيمى ها و ديگر  صنايع كاربرد بسيار وسيع و مهمى دارد

كشورهاي در حال توسعه و پيفته در روند توسعه خود با مشكل پساب و پسماند صنايع نفت وگاز، پوشيمي كه از مشكت روند توسعه صنع آنهاست به عنوان ي از منابع مهم

.آينده محيط زيست روبرو شده اند و در حال حا تش هاي زيادي در سطح جهان جهت غلبه بر اين مشكل در جريان است

.

.

.

.

چکیده معرفى شرکت ایمن سازان پایش آینده

معرفى ماسک                   و سوپاپ دار صنعتىمعرفى محصوالت جاذب مواد نفتى و روغنى

معرفى ماسک هاى یکبارمصرف سه الیه پزشکى

تصاویر مجوزات و تاییده هاى محصوالت پایش

گالرى تصاویر مجموعه پایش

   مشخصات کنترل کننده آلودگى نفتى

 محصوالت کنترل نشتى اتصالت تاسیسات

 معرفى محصوالت ضد مواد شیمیایى

مشخصات لباس یکسره یکبارمصرف

معرفى دستکش هاى صنعتى و کار

مشخصات فنى ماسک هاى

(فنس بوم)

(N95-FFP2-FFP3)

( کاور فلنج)

(مقنعه-گتر-لباس و غیره)

بر هم اساس مجتمع صنع  پايش با بهره گی از نو های متخصص و كارآزموده در زمينه ايم، بهداشت و محيط زيست و بر پايه به روز ترين تحقيقات جها ، محصوت كاربردی را در

خصوص كنل آلود نف و  نش روغن ومواد هيدروكرب به صنايع مختلف ارائه مى دهد

كت پايش  بازيافت كامل مواد جاذب روغن خود را تضم مى كند،اين نكته در صنعت بسيار با اهميت است كه بتوان از طريق بازيافت محصوت جاذب مواد نف همچون بوم

ف بازگرداند.   مواد نف از دست رفته را به چرخه م

اين مجموعه در حال انجام تحقيق و توسعه درجهت بهبود جاذب ها ی صنع و نف است تا بتواند با تكيه بر توانمندی خود محصو بومى و با كيفيت در سطح جها عرضه نمايد.



 PAYESHSPILL PREVENT OIL   LEAKAGE INTO NATURE
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Effective cleaning of water
coastline and land that have
experienced oil spills
and complete removal
of iridescent film

كت پايش با دارا بودن دف فروش در شهر تورنتو كانادا و ثبت عمت نام تجاری خود به نام پايش اسپيل با پشتكار و اراده متخصص خود در تش است
گامى بلند در راستای ارتقاء اين محصوت و عرضه آن در تا جهان بردارد 

در مدت كوتاهى كه از زمان توليد محصوت جاذب مواد نف پايش ميگذرد با استقبال بسيار گسده ا جهت مقابله با انواع آلود های مواد نف از سوی
صنايع و بنادر در سطح كشور مواجه بوده است

لذا توليدات با كيفيت محصوت جاذب مواد نف پايش ميتواند جايگزين مناس برای محصوت واردا چه از نظر قيمت و چه از نظر كيفيت ميباشد

از جمله محصوت جاذب مواد نف مى توان به  پد ، بوم جوراب، بالشتک و يا كوسن، تشک و رول كه با بهين كيفيت در حال توليد ميباشد، اشاره كرد

Items related to petroleum absorbents



بوم جاذب جهت جذب ريزش هاي هيدروكرب و نش هاي نف و روغ در وسعت زياد از روي سطوح خش و آب در صنايع

مختلف همچون نفت، گاز و پوشيمى و بخصوص بنادر كاربرد فراوان دارد 

پد جاذب جهت جذب نش سطحى و جز روغن و نفت در خش و يا در مخزن آ كوچک وهمچن جلوگی يع از نش كاربرد وسيعى

 دارد و همينطور قابليت استفاده در اطراف ماش آت و تمامى وسايل صنع را دارا مى باشد .

ابعاد: 50*40

ابعاد و ضخامت پد های متفاوت به صورت سفار پذيرفته مى شود

داراي خاصيت جداسازی آسان نفت يا روغن از آب و عدم غرق شدن در آب بعد از اشباع كامل

مناسب جذب انواع هيدروكربن سبک، متوسط و سنگ – جذب بر روی سطوح خش و  آب

04

بالشتک جاذب جهت تم نگه داش دستگاه ها كه در ح كار و تعمات نش روغن دارند وپاكسازی محيط اطراف آن ها از روغن

مورد استفاده قرار ميگد .  ابعاد :40*40 سان م مربع

دارای قابليت تنظيم كردن در طول های مورد نياز وابسته به حجم  نش (توسط قب) ابعاد : طول 3 م قطر 25 سان م

داراي خاصيت جذب گزين نفت از آب (جداسازی آسان نفت يا روغن از آب)

(BOOM)بوم

(PAD)

(PILLOWS)

 پَد جاذب

بالشتک

آيتم های مرتبط با جاذب های مواد نف
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-قابل استفاده برای بشكه های نف و روغ و ايجاد يک طبقه كار تم و ايمن بروی درب

-جلوگی از نشت مواد نف و روغ پس از استفاده از پمپ مكش نف  

با استفاده ازاين پودر مى توان روغن را از هر نوع سطح و يا پسماند روغ و نف

بدون استفاده از آب پاک كرد،امكان استفاده در محيط های خشك 

.تشک جاذب جهت استفاده در ورودی چاهای نفت و نش های شديد نف و روغ قرار ميگد

ابعاد :۷۸*۱۰۰ سان م مربع 

داراي خاصيت آبگريزی  و جذب گزين نفت از آب، جداسازی آسان نفت

يا روغن از آب و عدم غرق شدن در آب بعد از اشباع كامل – مناسب جذب انواع

هيدروكربن سبک، متوسط و سنگ – جذب بر روی  سطوح خش و آب

بسته بندي ۵۰ كيلوگرمى

-دارای جذب بسيار يع انواع روغن

 متناسب با درام های ۵۵ گالن با ۱ يا ۲ سوراخ

OIL SPILL ITEMS
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(DRUM TOPPER)پد جاذب درپوشدار

جاذب های پودری

تشک جاذب مواد نف

(PARTICULATE)

(MATT)
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فنس بوم نفتى یک شناور جامد است که شامل یک دامنه قابل انعطاف و یک شناور میباشد که براى مهار نشتى و عملیات بازیابى در

آب هاى نسبتا محافظت شده و آب هاى آرام است.

فنس بوم نفتى توسط قایق ها، تریلرها یا شخصى که در آب مستقر است نصب مى شود و داراى اتصاالت سبک وزن آلومینیومى

است که با سایر اتصاالت                  میتواند متصل شود .

فنس بوم نفتى یکى از بوم هاى اقتصادى بسیار ارزان است که در عین حال عملکرد و دوام بسیار خوبى دارد.

فنس بوم نفتى کمترین حجم براى نگهدارى نسبت به انواع بوم شناور دارد و مى توان در پالت ها ،کانتینرها یا بر روى قرقره بوم نگهدارى کرد.

فنس بوم یک بوم شناور محکم است که جنبه اقتصادى آن براى مهار نفت اثبات شده است.
انواع فنس بوم نفتى در آب هاى بسته ، آرام، شرایطى که جریان آب کم است وهمچنین در آبهاى باز داراى آالینده هاى نفتى 

مورد استفاده قرار مى گیرد.

 PAYESHSPILL PREVENT OIL  LEAKAGE INTO NATURE

ASTM
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فنس بوم بادى

OIL SPILL ITEMS
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مشخصات فنى فنس بوم بادى

 فلنچ اتصال بومها به یکدیگر

پارچه تشکیل دهنده فنس فوم
پارچه این محصول از جنس پى وى سى با الیاف بافته شده میباشد که در شرایط آب و هواى دریا بسیار مناسب است

 کابل کششى بوم
 وزنه زنجیرى

 تیوپ باد شونده
کوپلینگ سیستم براى اتصال لنگر و ثابت نگهداشتن بوم در دریا

موتور پمپ باد جهت باد کردن سکشنهاى فنس بوم

این قسمت از بوم که ازجنس آلومینومى میباشد توسط پیچ و مهره اتصال  بومها را برقرار میسازد
(Aluminium connector)

(Tension cable)
(Ballast chain)

(Inatable tube)

-1

-2

-3
-4
-5
-6
-7



حفاظت قابل اعتماد و مقرون به صرفه در برابر آسیب ناشى از نشت
PH کاور فلنج پوشش بسیار قوى در برابر نشتى مواد شیمیایى و مواد اسیدى با         باال
UVمقاومت بسیار خوبى در برابر        و بسیارى از مواد شیمیایى براى عملکرد طوالنى مدت

Flange

(1) (2) (3)

Cover Cover Flange

فلنج کاور

Closing cover

09



صنایع اى که داراى اتصاالت خطوط لوله اى هستند براى جلوگیرى از نشتى مواد جارى مانند (سیال اسیدى، مایع داغ 
مواد شیمیایى،بخارات داغ همواره دچاره آسیب هاى مخرب و هزینه بر سنگین مى باشند 

براى حفاظت از نواحى اتصال لوله ها در برابر نشتى و پاشش سیال در  شرایط خاص، در این نواحى از پوشش هایى 
براى پوشاندن دور فلنج ها استفاده مى شود

در صورتى که در این نواحى  به هر دلیل مثل، شل شدن پیچ ها و یا عدم آب بندى گسکت، مواد جارى به بیرون پاشیده  شود و
نشتى آغاز شود کاور فلنج مانع از پاشش مواد جارى به اطراف لوله و آسیب افراد در محیط مى شود

نه تنها از پاشش ماده جلوگیرى مى کند بلکه خود نیز دچار تغییر فرم نخواهند شد از آنجایى که این پوشش ها از موادى خاص نه تنها از پاشش ماده جلوگیرى مى کند بلکه خود نیز دچار تغییر فرم نخواهند شد از آنجایى که این پوشش ها از موادى خاص 
تهیه شده اند

.

.

.

کاور محافظ نشتى فلنج
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این محصول از کاربر در برابر محیط هاى شیمیایى و اسیدى محافظت میکند 
هود ساخته شده با آستر منجنید و جنس پى وى سى  تقویت شده میباشد
سازگار با تمامى ماسک هاى شیمایى نیم صورت موجود در زمینه ى ایمنى

داراى سوپاپ دیافراگم و ضامن نگه دارنده جهت شستشو با آب

قابلیت استفاده از دو مدل ماسک تک فیلتر و دو فیلتر

داراى پوشش محافظ سر طلق شفاف ضد اسید سبک و راحت
قابلیت تغییر سایز نسبت به سفارش مشترى

11
Filtered escape half mask protecting the user against chemical
products when escaping to a safe and breathable environment.
Hood made of PVC without lining. Transparent PVC visor.
Filter type ABEK. It offers protection against a wide range
of toxic gases and vapours. It does not provide breathable air.

غبار باکترى آلودگىفیلتراسیون دود

مقنعه ضد مواد شیمایى پایش



براى محیط هایى که داراى آالینده هاى شیمیایى، گازها، بخارات، سندبالست و ذرات هستند 

 موارد مصرف:پتروشیمى، صنایع نفت و گاز، پاالیشگاه ها، خودروسازى و سازمان انرژى اتمى

به علت پوشیده بودن، به یک ماسک نیز مجهز مى باشد که از لحاظ تنفسى کاربر را محافظت مى نماید

سرپوش از جنس             نرم و سبک داراى ماسک تمام صورت، ضد خش با گستره دید وسیع مى باشد

سرپوش ضد مواد شیمیایى در حین کار با مواد شیمیایى و  انواع اسیدها و قلیایها مورد استفاده قرار مى گیرد

این سرپوش ها جهت عدم نفوذ ذرات شیمیایى به سر، صورت و گردن کاربر میباشد

به صورت یکپارچه بدون منافذ در ناحیه ى سر و دوخت ها به صورت پرسى

PVC

Valved Active Carbon Particulate Respirator
Acid-Proof Hood
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این محصول از کاربر در برابر محیط هاى شیمیایى و اسیدى محافظت میکند 
آستین ضداسید ساخته شده با آستر منجنید و جنس پى وى سى  تقویت شده میباشد
ساخته شده از          ، داراى ویژگى هایى مانند مقاومت در برابر سایش و مواد شیمیایى

قادر به محافظت موثر از مچ دست و ساعد در برابر آلودگى شیمیایى
نیروى کشش در دو سر آستین از لغزش و نفوذ مایع جلوگیرى میکند

خاص به کار رفته در این آستین براى کاربرد هاى چند منظوره در محیط فرسایشى طراحى گردیده است

قابلیت تغییر سایز نسبت به سفارش مشترى و استفاده راحت و آسان

This product protects the user against chemical
and acidic environments
The anti-acid sleeve is made of mangenid liner
and reinforced PVC
Ability to change size to customer order and easy
to use

PVC

PVC

کاور آستین ضد اسید پایش

13



 موارد مصرف: پتروشیمى، صنایع نفت و گاز، پاالیشگاه ها، خودروسازى و...

الیه خارجى گتر ضد مواد شیمیایى در مقابل کلیه مایعات غیر قابل نفوذ است

گتر محافظ از جنس            نرم و سبک میباشد که تمام قسمت هاى پا را پوشش میدهد

گتر محافظ ضد اسید در حین کار با مواد شیمیایى و  انواع اسیدها و قلیاها مورد استفاده قرار مى گیرد

این پا پوش ها جهت عدم  نفوذ مایعات به قسمت هاى ساق و مچ و انگشت هاى پا کاربر طراحى شده

جنس الیه  خارجى گتر ضد اسید  از الستیک پى وى سى ویژه اى میباشد که کامال آنتى باکتریال بوده

PVC گتر محافظ پا ضد اسید پایش

Anti-acid protective foot gaiter

Foot gaiter cover, PVC layer on the back
with good Anti-acid type

Elastic band design at both ends, suitable
for most shin foot, double routing, more durable

14
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 Anti-Acid protective
safety

Chemical Spray Coveralls
per case; This model
features a hood, boots
zipper front and elastic

wrists
Made of a 1.5 mil
polyethylene-coatedpolyethylene-coated
fabric, to resist many
water-based liquids
greases and oils and
liquid chemical splashes
 wick-away lining for
enhanced comfort

Design oDesign offers generous
fit and freedom of
movement
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نام :ضد مواد حل 55-00
Neoprene : جنس
مدل : بيلرسوت بند دار

 2XL-XL-L-M : سايز
وزن : 1980 گرم

كاربرد: حافظت در برابر محيط های
آزمايشگاهى، محيط های روغآزمايشگاهى، محيط های روغ

 EN 1073-2-2002 : استاندارد

نام : ضد مواد حل 22-20
Neoprene-pvc : جنس
مدل : دو تكه كاپشن شلوار
 2XL-XL-L-M : سايز

وزن : 2230 گرم
كاربرد: حافظت در برابر محيط های
آزمايشگاهى، ميحط های اسيدیآزمايشگاهى، ميحط های اسيدی

 EN 1073-2-2002 : استاندارد

نام : ضد مواد حل 33-30
Neoprene-pvc : جنس
مدل : يكه بیلرسوت

 2XL-XL-L-M : سايز
وزن : 2350 گرم

كاربرد: حافظت در برابر محيط های
آزمايشگاهى، محيط های اسيدیآزمايشگاهى، محيط های اسيدی

 EN 1073-2-2002 : استاندارد

نام : ضد مواد حل 62-00
pvc : جنس

مدل : شلوار فاق بلند چكمه دار
 2XL-XL-L-M : سايز

وزن : 2250 گرم
كاربرد: حافظت در برابر محيط های
آزمايشگاهى، دامداری، صنعآزمايشگاهى، دامداری، صنع

 EN 1073-2-2002 : استاندارد

Payesh Anti-acid Coverall 16



Disposable waterproof clothing

safety

Disposable waterproof clothing
isolated nonwoven protection gown
Materials: 38-60 gsm Hydrophobic
Non-woven
Ties at neck and waist for secure protection
Gowns are breathable, elastic, fluid-resistant
and comfortable for all-day useand comfortable for all-day use
Long-sleeve 3/4 length gown offers full-body
coverage.
Protects against harmful germs, diseases
and viruses. Effectively helps isolate
unwanted substances by providing a barrier 
o prevent transmission of harmful substances.

17



Payesh Coverallلباس ایزوله یکبار مصرف

نام : لباس ايزوله كد 2565
جنس : اسپان باند پ اتيلن
ف يكه مدل : يكبارم

 2XL-XL-L-M : سايز
وزن : 150 گرم

كاربرد: حافظت در برابر محيط های
آزمايشگاهى، رنگپا، دامداریآزمايشگاهى، رنگپا، دامداری

 EN 1073-2-2002 : استاندارد

نام : لباس ايزوله كد 7020
جنس : اسپان باند پ پروپيلن
ف يكه مدل : يكبارم

 2XL-XL-L-M : سايز
وزن : 170 گرم

كاربرد: برای محيط های پزش
آزمايشگاهى، فعاليت های بيولوژيآزمايشگاهى، فعاليت های بيولوژي

 EN 1073-2-2002 : استاندارد

نام : آن استاتيک كد 5054
جنس : اسپان باند ضخيم
ف يكه مدل : يكبارم

 2XL-XL-L-M : سايز
وزن : 165 گرم

كاربرد: مناسب برای تعمات
دامداری ،اورهال پايشگاهىدامداری ،اورهال پايشگاهى

 EN 1073-2-2002 : استاندارد

نام : آن استاتيک كد 2522
جنس : پ اتيلن ضخيم
ف يكه مدل : يكبارم

 2XL-XL-L-M : سايز
وزن : 180 گرم

كاربرد:برای محيط های بهداش
آزمايشگاهى، رنگپا صنعآزمايشگاهى، رنگپا صنع

 EN 1073-2-2002 : استاندارد

18



work gloves
safety انواع دستکش هاى صنعتى پایش
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دستکش ضد برش

کاربرد

طراحى خوش فرم و متناسب جهت کاهش خستگى
چنگش مناسب جهت کنترل بهتر اجسام

روکش متخلل جهت جلوگیرى از سر خوردن اجسام
داراى جنس لتکس ضد برش

فعالیت هاى ظریف و حساس با مقاومت برشى
کار با ورق فلزى - مناسب جهت مونتاژکارى
مناسب براى محیط هاى کارگاهى و صنعتى

دستکش کف مواد شیارى

کاربرد

طراحى خوش فرم و متناسب جهت کاهش خستگى
چنگش مناسب جهت کنترل بهتر اجسام

روکش شیار دار جهت جلوگیرى از  سر خوردن اجسام
داراى جنس نیتریل کف مواد

 فعالیت هاى عمومى و مصالح ساختمانى
کار با قطعات مهندسى ظریف و نگهدارى و تعمیرات

مونتاژ کارى اجسام ریز و حساس

20

دستکش مونتاژ کارى کف ساده

کاربرد

طراحى خوش فرم و متناسب جهت کاهش خستگى
چنگش مناسب جهت کنترل بهتر اجسام

الیاف پلى استر با روکش نیتریل
ضدحساسیت ، راحت ، سبک و مقاوم در برابر مواد نفتى و روغنى

فعالیت هاى ظریف و حساس ، بهداشتى، مکانیکى ، حمل و نقل
مصارف عمومى ، فعالیت هاى ساختمانى

مناسب براى محیط هاى کارگاهى و صنعتى

3 3 11



work gloves
safety انواع دستکش هاى صنعتى پایش
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دستکش نیم مواد

کاربرد

طراحى خوش فرم و متناسب جهت كاهش خست
چنگش عا در محيط های خشک و روغ

دارای روكش نيم مواد از جنس نييل مى باشد
بافت نرم و روكش استاندارد از خست دست جلوگی كرده

فعاليت های ظريف و حساس
كارهای ساختما، كار با نفت و روغن و امور خدما

مناسب برای محيط های كارگاهى و صنع

دستکش تمام مواد

کاربرد

طراحى خوش فرم و متناسب جهت كاهش خست
چنگش عا و عمر طو

الياف پ اس و كتان با روكش تكس درجه يک
بافت نرم و روكش استاندارد از خست دست جلوگی كرده

مصارف عمومى ، ساختما ، بهداش ، باغبا ، مكاني ، حمل و نقل
مقاومت نس در برابر اشياء برنده ، راحت و سبک ، پوشش مناسب

مناسب برای محيط های كارگاهى و صنع

دستکش کف مواد سمباده ایى

کاربرد

طراحى خوش فرم و متناسب جهت کاهش خستگى
چنگش مناسب جهت کنترل بهتر اجسام
نیتریل درجه یک با دانه هاى سندى

داراى قابلیت ضد سایش، سبک و انطاف پذیر

 فعالیت هاى عمومى و مصالح ساختمانى
مقاوم در برابر سایش و سوراخ شدگى
مونتاژ کارى اجسام ریز و حساس

22
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دستکش کف دوبل

کاربرد

مقاوم در برابر جرقه و حرارت
 ضربه پذیرى مناسب

کف چرم مقاومت برشى سطح 2
 دوام فراوان براى فعالیت هاى ساختمانى

صنایع سنگین ، معادن ، فعالیت هاى ساختمانى
آهنگرى ، مصارف عمومى ، باغبانى ، حمل و نقل

مقاوم در برابر جرقه و حرارت
 ضربه پذیرى مناسب

کف چرم مقاومت برشى سطح 2
 دوام فراوان براى فعالیت هاى ساختمانى

صنایع سنگین ، معادن ، فعالیت هاى ساختمانى
آهنگرى ، مصارف عمومى ، باغبانى ، حمل و نقل

دستکش ساق بلند سیم دوز

کاربرد

مقاوم در برابر جرقه و حرارت
 ضربه پذیرى مناسب

کف چرم مقاومت برشى سطح 2
 دوام فراوان براى فعالیت هاى ساختمانى

صنایع سنگین ، معادن ، فعالیت هاى ساختمانى
آهنگرى ، مصارف عمومى ، باغبانى ، حمل و نقل

دستکش ساق بلند سیم دوز

کاربرد



24
شرکت پایش پس از 10 سال سابقه کارى و خدمت در زمینه ایمنى ،بهداشت و حافظت فردى
مفتخر هست که با عرضه محصوالت ایمنى با بهترین برند و کیفیت موجود در زمینه ایمنى

انتخاب شما را راحت تر و ایمن تر سازد 
ارائه تمامى محصوالت ایمنى با انتخاب شمابا باالترین پتانسیل ایمنى 

به ما اعتماد کنین ایمن کار کنین 
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الیه خارجى اسپان باند 

Second Layer Spun-Bonded

Third Layer Activated carbon

Fourth Layer Meltblown

Fourth Layer  Meltblown

Outer layer Around the face Spun-Bonded

Outer layer Spun-Bonded
الیه داخلى دوم اسپان باند 

الیه داخلى سوم کربن اکتیو 

الیه داخلى چهارم ملت بلون 

الیه داخلى پنجم ملت بلون 

الیه خارجى اسپان باند مجاور صورت

Valved Active Carbon 



الیه خارجى اسپان باند 

Second Layer Spun-Bonded

Third Layer Meltblown

Fourth Layer Spun-Bonded

Fifth Layer  Meltblown

Outer layer Around the face Spun-Bonded

Outer layer Spun-Bonded

الیه داخلى دوم اسپان باند 

الیه داخلى سوم ملت بلون 

الیه داخلى چهارم اسپان باند 

الیه داخلى پنجم ملت بلون 

الیه خارجى اسپان باند مجاور صورت
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دامنه کاربرد در اماکن عمومى،بیمارستان و محیط هاى صنعتى

داراى نتیجه ازمون از سازمان انرژى اتمى

داراى استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکى

27

N95 And N99 Particulate Respirator Mask
6Layers Filtration Technology 

غبار باکترى آلودگىفیلتراسیون دود

Sp
un

Sp
un
-3

Sp
un
-4 Oco 2O2

co Sp
un
-2

M
el
t

M
el
t-2

ماسک یکبار مصرف           قابل تنفس،بهداشتى و راحت و مناسب براى استفاده

تا شده به صورت باریک و بسیار سبک براى استفاده اسان

داراى قابلیت فیلتراسیون 95    و فضاى تنفسى 360 درجه ،محافظ در برابر باکترى
N95

N99

%

%

N:8210
PA:N95

ماسک پایش طراحى شده است
توسط بهترین سیستم ها براى

فیلتر کردن و بهبود هواى تنفسى شما



 داراى یک الیه کربن فعال و دو الیه ملت بلون و سه الیه اسپان باند مى باشد

مورد استفاده در مناطق صنعتى است و داراى نتیجه آزمون از سازمان انرژى اتمى

داراى سوپاپ یکطرفه از جنس پلى اتیلن و دیافراگم از جنس سیلیکون

ماسک              سوپاپدار داراى دو مدل 8222 و 8226 مى باشد

مدل 8226 داراى یک الیه کربن فعال و دو الیه ملتبلون و سه الیه اسپان باند مى باشد

ماسک              مدل 8236 سوپاپدار و بدون سوپاپ مى باشر

مدل 8222 داراى دو الیه ملت بلون  و چهار الیه اسپان باند مى باشد

FFP2

FFP3

Valved Active Carbon Particulate Respirator

VALVED

EN149:2001
HY8226
FFP2-C1+

N:8236
PA:FFP3

N:8226
PA:FFP2

N:8222
PA:FFP2
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Safe+Health
ماسک یکبارمصرف سه الیه پزشکى

داراى استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکى

جهت فیلتراسیون ذرات آالینده تنفسى و قابل استفاده
در مراکز درمانى و اماکن عمومى 

 داراى نتیجه آزمون سازمان انرژى اتمى کشور

29 استفاده آسان و پوشش دهى کامل دهان و بینى



Elastic connection with press
اتصال کش به صورت پرسى

پرس بدون درز

بندکشى االستیک باال

فیلتراسیون 3 الیه ماسک محافظ یکبار مصرف

Seamless crimping

High-elastic ear strap

3-layer filtration Disposable Protective Mask

30

(3D) Tridimensional design
And cutting

Spun Bonded non-woven

Spun Bonded non-woven

Meltblown non-woven

Fully fit the facial outline
no bounding feeling, can effectivly

prevent from pollution

To absorb the hot air
exhaled from the body

Filter non-oily particles
in the air

Protection against visible droplets and fine particles

کامالً با طرح کلی صورت متناسب باشد
س محدود کننده ، می تواند بدون احسا
به طور موثر از آلودگی جلوگیری کرد

برای جذب ھوای گرم
بازدم شده از بدن

کاربرد فیتراسیون مواد غیر روغنی

جلوگیرى از ورود باکترى به سیستم تنفسى  جلوگیری در برابر قطرات قابل مشاھده و ذرات ریز

داراى سه الیه (اسپان باند,ملت بلون اسپان باند) 

استفاده مناسب و راحت در اماکن عمومى و کادر درمان 

3 الیه فیلتراسیون سالم و داراى کارکرد مناسب 

محافظت در برابر ذرات معلق و آالینده هاى تنفسى 
ماسک سه الیه یکبارمصرف پزشکى 



گزارش تست ماسک سه الیه پزشکى از آزمایشگاه میکروبى

گزارش تست ماسک                                          از آزمایشگاه میکروبى

Disposable Protective Mask 31



گزارش تست محصوالت جاذب از آزمایشگاه طبق استاندارد

گزارش تست بازرسى محصوالت جاذب از سازمان ملى استاندارد ایران

Disposable Protective Mask 32







The Payeshspill group of companies
provides the full cycle of development
and production of a wide range of unique
sorbent products.

UNIQUE SORBENTSAND PAYESH PRODUCTS

پایش اسپیل
 حافظ پاکى خلیج همیشگى فارس


