
Робимо надзвичайні 
речі можливими. 
Із комфортом.

Безпека та комфорт є головними пріоритетами 3М. Третє покоління 

респіраторів Aura™ отримало ряд покращень, що поєднали 

вражаючі нові технології з ергономічним дизайном. Новий клапан 

3M™ Cool Flow™ Comfort відкривається легше, допомагаючи 

зменшити кількість тепла під маскою та покращуючи комфорт 

користування.

Новий клапан 

3М Cool Flow™ 

Comfort

3m™  Aura™ 9300+Gen3  

респіратор третього покоління.
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“Допоки люди матимуть причини, 
щоб не хотіти носити респіратор, 
ми продовжуватимемо 
працювати над їх подоланням”

Кріс Хендерсон, учений 3М та один з 

винахідників, що працювали над третім 

поколінням респіраторів Aura™

“Я працюю заради того дня, 
коли наші респіратори стануть 
настільки комфортними, що люди 
навіть забуватимуть, що носять їх”

Д-р. Філіп Ейтсман, вчений 3М та розробник 

клапана 3M™ Cool Flow™ Comfort

Протиаерозольний респіратор 
3MTM AuraTM 9300+Gen3 - це зараз 
третє покоління
У 1996 році 3М презентував перший 3-панельний складаний 

одноразовий респіратор.

У 2011 році було створено серію AuraTM 9300+ з новим 

покращеним фільтром та верхньою панеллю, розробленою 

таким чином, щоб добре поєднуватись із захисними 

окулярами та зменшувати запотівання лінз.

Ми в 3М усвідомлюємо важливість впевненості 
в захисті, забезпечуваному носінням респіратора.

Тому, 9300+ Gen3 зберігає всі цінні функції свого 
попередника і покращує його новим клапаном 
3M™ Cool Flow™ Comfort, більш міцним плетеним 
оголів’ям та накладками  на верхній і нижній панелі 
для додаткової зручності використання

Знайомство з конструкцією 
третього покоління
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Більш 
прохолодне 
дихання*

Легше 
одягати*

Більш 
довговічні*Прохолодніше дихання 

НОВИЙ клапан Cool Flow™ Comfort

• Відкривається на 37% легше*

• Розроблений так, щоб бути сумісним 

із захисними окулярами від 3М

• Пропускає більш ніж на 36% більше 

повітря через клапан*

• Забезпечує більш прохолодне дихання 

Удосконалений електретний фільтр 
3M™ Filter Media™ (АЕМ)
• Високий заряд на волокнах 

фільтруючого матеріалу притягує 

частинки з більш широкої області 

захоплення, що дозволяє зменшити 

потребу у фільтрах

• Низький опір диханню

Зручність використання 

Індивідуальна упаковка

• Гігієнічна індивідуальна 

упаковка захищає респіратор 

від забруднення перед 

використанням

• Дозволяє практичне зберігання 

і видачу на робочому місці

Легкість позиціонування 

НОВІ верхні та нижні накладки

• Разом із новою функцією утримування 

на клапані, робить можливим більш 

легке розкриття респіратора для 

полегшеного позиціонування та 

припасування до обличчя

• Вбудований носовий затискач для 

персонального прилягання

Чітке бачення 

Рельєфна верхня панель 
Допомагає перенаправити 

видихуване повітря, тим самим 

зменшуючи ризик запотівання лінз

Вигнута низькопрофільна 
конструкція

• Добре прилягає до носа 

та контурів очей - допомагає 

забезпечити гарне поле зору

• Розроблений так, щоб бути 

сумісним із захисними окулярами 

від 3М

Оригінальна конструкція 3М 

3-панельна складана конструкція 

• Розроблена для прилягання до 

різних за формою та розміром облич

Матеріали

• Великий м'який пінний матеріал 

для ділянки носа та м’яке внутрішнє 

покриття

• Продукт не містить компонентів, 

виготовлених з:

· натурального каучукового латексу

· ПВХ

*Порівняно із попередньою серією 3M™ Aura™ 9300+ Series

Розроблено для комфорту 

НОВІ плетені оголів’я

• Підвищена міцність без шкоди для 

комфорту

• Колірне кодування для легкої 

ідентифікації (жовтий - FFP1, 

синій - FFP2, червоний - FFP3)



НОВИЙ клапан 
Cool Flow™Comfort
Більший потік повітря, менше тепла всередині респіратора 

Одна з найбільших проблем під час роботи з респіратором - це 

внутрішнє нагрівання.  Тепле повітря, видихуване користувачем, може 

залишатися всередині респіратора та викликати втому. Респіратори 

3M™ Aura™ 9300+Gen3 оснащені двома унікальними функціями, які 

допомагають зменшити температуру всередині респіратора.

Вдихання - це більш прохолодна частина циклу; Удосконалений 
електретний фільтр 3M™ Filter Media™ (АЕМ) дозволяє легко вдихати 

холодне зовнішнє повітря через респіратор.

Коли користувач вдихає, повітря проникає через респіратор і 

температура поверхні зменшується. Пластикове покриття клапана 

зберігає частину тепла завдяки особливостям складу матеріалу. Коли 

користувач видихає, респіратор наповнюється теплим вологим повітрям.

Видихання. Клапан Cool Flow™ Comfort відкривається на 37% легше, 

ніж нинішній клапан Cool Flow™, пропускаючи на 36% більше повітря, 

разом із природним теплом. Оскільки гаряче видозмінене повітря 

виходить через клапан, інша частина респіратора залишається більш 

прохолодною і більш комфортною. Термографічне зображення дозволяє 

нам побачити охолоджувальний ефект від клапана на поверхні виробу.

Кольори теплових зображень відображають зміну температури поверхні 

під час вдиху та видиху.

Вдих: 9322+Gen3 з клапаном

Вдих: 9320+Gen3 без клапана

Видих: 9322+Gen3 з клапаном

Відкривається 
на 37% легше*

>36% більший 
потік повітря*

Тестування проводилося з використанням 
дихального тренажера на 85 літрів 
в хвилину при видиху в умовах 36° C 
і відносною вологістю 90%.

Видих: 9320+Gen3 без клапана



Удосконалений електретний 
фільтр 3M™ Filter Media™ (АЕМ)

Використовуючи унікальний технологічний процес, кожне волокно в 

структурі 3М AEM наділене дуже високим електростатичним зарядом. Цей 

високий рівень заряду дозволяє кожному AEM-волокну вашого фільтра 3M 

залучати частинки з більш широкої зони захоплення, ефективно їх вловлювати 

та утримувати.

Сильний заряд 3M AEM означає, що для ефективного уловлювання частинок 

знадобиться менша кількість волокон. Це дозволяє 3М побудувати ефективний 

фільтр з набагато більш відкритою структурою, порівняно зі звичайними 

електретними фільтрами, і звільнити більше простору для проходу повітря.

Фільтрування повітря за допомогою електростатичних зарядів

Більш прохолодно 
всередині респіратора

*Порівняно із попередніми респіраторами AuraTM серії 9300+

78% опитаних працівників заявили, що 
нова модель клапана Aura™ 9300+Gen3 є 
більш зручною, ніж попередня модель



Одноразові респіратори ефективні лише тоді, коли між краями респіратора та вашим обличчям є хороше 

ущільнення.

Якщо це ущільнення розірване, рівень захисту опиняється під загрозою, оскільки забруднене повітря може 

проникати через найменші щілини.

Ці інструкції з припасування мають бути дотримані щоразу, коли ви вдягаєте протиаерозольний респіратор 

3М™ Aura™ 9300 + Gen3.

Важливість прилягання

1. Тримаючи респіратор зворотною стороною 
догори, за допомогою язичків відокремте верхню 
та нижню панель.

1

7. Двома руками сформуйте носовий затискач по 
формі носа, забезпечуючи щільне прилягання та 
необхідний ступінь герметичності. При обтисканні 
носового затискача лише однією рукою можливе 
менш ефективне функціонування респіратора.

8. Щільність прилягання респіратора до обличчя 
необхідно перевірити перед входом у робочу 
зону.

5. Другою рукою візьміть почергово кожен ремінь 
та надягніть на голову.
6. Розташуйте верхній ремінь на маківці голови, 
а нижній ремінь під вухами. Ремені не повинні 
перехрещуватися. Відрегулюйте верхню та нижню 
панель за допомогою накладок для зручного 
припасування. Перевірте, щоб на панелях не було 
складок і накладки були розправлені.

5 6

7 8

3. Продовжуючи тримати респіратор за язички, 
піднесіть його відкритою стороною до обличчя.

2. Потягніть за язички на носовій та підборідній 
панелі, поки носовий затискач не вигнеться 
таким чином, щоб респіратор прийняв форму 
чаші. Переконайтеся, що обидві панелі повністю 
розгорнуті.

2

3

4a) Респіратор З КЛАПАНОМ - однією рукою 
візьміться за сторони клапана, щоб зафіксувати 
положення респіратора на обличчі.

4b) Респіратор БЕЗ КЛАПАНА - візьміть 
респіратор в одну руку, накривши його долонею 
зверху, відкритою стороною до обличчя.

4

Процедура перевірки прилягання 
1. Накрийте передню частину респіратора обома руками, 

намагаючись не порушити прилягання респіратора.

2а. Респіратор З КЛАПАНОМ - зробіть різкий ВИДИХ. 

2б. Респіратор БЕЗ КЛАПАНА - зробіть різкий ВДОХ.

3. Якщо спостерігається витік повітря навколо носа, 

відрегулюйте носовий затискач, щоб усунути витік. 

Повторіть вищевказану перевірку прилягання ще раз.

4. Якщо витік повітря має місце по краях респіратора, 

відведіть ремені назад вздовж голови, щоб усунути витік. 

Повторіть вищевказану перевірку прилягання ще раз.

Якщо ви НЕ МОЖЕТЕ досягнути потрібного прилягання, 

НЕ ЗАХОДЬТЕ до забрудненої зони. Зверніться до свого 

керівника.

Переконайтеся, що ваше обличчя добре 
поголене. Респіратори не можна носити, коли на 
обличчі є щетина, борода чи інше волосся у зоні, 
що потрапляє під респіратор, оскільки це може 
завадити правильному приляганню до обличчя

Нижній ремінь повинен 
розташовуватись під 
вухами. Ремінь не має бути 
перекрученим.

Переконайтеся, що панелі 
повністю розгорнені, 
а вкладки вирівняні

Респіратор слід правильно 
розташувати на обличчя за 
допомогою носового затискача та/ 
або регулюючи верхню і нижню 
панелі, використовуючи язички

Верхній ремінь 
має бути 
розташований 
на маківці. 
Ремінь не 
має бути 
перекрученим.

Затискач для носа має бути 
притиснений до носу та щік, щоб 
забезпечити щільне прилягання.



Види протиаерозольних респіраторів 3MTM AuraTM 9300+Gen3 

Без клапана З клапаном

3M™ Aura™ 9310+Gen3 3M™ Aura™ 9320+Gen3 3M™ Aura™ 9330+Gen3 3M™ Aura™ 9312+Gen3 3M™ Aura™ 9322+Gen3 3M™ Aura™ 9332+Gen3 

FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D

Новий процес аутентифікації 
продуктів 3M Safe Guard™
• Перевіряйте онлайн, чи є ваш продукт 

оригінальним, виробленим у 3М

• Відвідайте 3М.com/SafeGuard для 

більш детальної інформації

Допомогти покращити 
безпеку працівників – 
наш пріоритет у 3M

Металообробка Фармацевтика  Деревообробка Будівництво Автомобільна 
промисловість

Процес Аутентифікації Продуктів



Для тренувань та консультацій з питань захисту дихання, 
будь ласка, зверніться до місцевого представника 3M™.

Увага: Вибір найбільш підходящого засобу захисту органів дихання 

(ЗОД), буде залежати від конкретної ситуації і повинен проводитися 

тільки кваліфікованим фахівцем, що знає фактичні умови праці та 

існуючі обмеження щодо ЗОД.

Подробиці, що стосуються продуктивності і обмежень використання, 

викладені на упаковці респіратора та в інструкції користувача. Перш 

ніж використовувати будь-який з цих респіраторів, користувач повинен 

прочитати та зрозуміти інструкції для кожного продукту. Необхідно 

дотримуватись місцевого законодавства конкретної країни.

Новий клапан 
3М Cool Flow™ 
Comfort

3M та Aura є торговими марками компанії 3M Україна. 
© 3M 2018. Всі права захищені

3М Україна 
Відділ Засобів 
Індивідуального Захисту 3М

Тел.: +38(044)4905777 
Факс: +38(044)4905775; 
www.3M.ua

ООО «ИНТА» Официальный дистрибьютор 3M в Украине

03035, г. Киев, ул. Василия Липковского, 1

Телефон: +38 050 394 64 40, +38 044 337 84 17

www.inta.pro

www.3M.ua
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