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Sarrera

Aurkeztatuko gaia, maskarillen eraginkortasuna da. Gai hori aukeratu dugu, orain bizitzen ari
garen egoerarako ezinbestekoa delako, egoera batean gaude, non birus bat pertsonen
bizitzekin amaitzen ari da, eta egoera zaila da, eta ez kutsatzeko, maskarak erabili behar
ditugu birusa gure gorputzetan sar ez dadin, birus horren erruz, mundu osoa kutsatuta dago,
eta pandemia mundialean sartu ginen, eta horregatik, hiru hilabetez egon behar izan genuen
gure etxeetan itxita, ez kutsatzeko, baina dagoeneko aurkitu dute txertoa, eta laster
amaitzea espero dugu.
Esperimentu honetan maskarilla gehienak aztertuko ditugu bere eraginkortasuna
konprobatzeko eta maskarilla batzuk erabilgarriak diren edo ez diren aztertzeko.
Normalean farmazietan eta supermerkatuetan saltzen diren maskarillak erabilgarriak dira,
baina, etxeak egiten ditugunak? Maskarilletan, filtroak ez dira erabili behar edo
ezinbestekoak dira?

2



Hipotesia

● Etxean egindako filtro gabeko maskarillak ez dute ezer edo gutxi babesten, filtroa
gehien babesten duena delako. Gehien babesten duena da, partikula hia guztiak eta
birus gehienak hor gelditzen direlako eta kanpora irtetzen ez direlako edo oso gutxi
irteten direlako.

● Kea maskarillak pasatzen uzten badu, maskarilla hori ez da erabilgarria izango
kaleko egoerarekin baina alderantziz, kea ez bada pasatzen erabilgarri izango da
COVID-19aren aurka
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Marko teorikoa

COVID - 19a

Birus oso bitxia da, horrela deitzen zaio, mikroskopio batekin bakarrik ikusi ahal delako,
gainazalean duen proteinekin koro bat bezala sortzen delako. Birus hau, arnasketa
aparatuari afektatzen dio, birikietan arazoak sortzen ditu eta arnasteko zailtasuna duzu.
Kasu batzuetan, sintoma txikiak sortzen duen katarroa da baina beste kasu batzuetan,
neumonia eta infekzio larriagoak sortu ahal ditu, baita heriotza ere.

Zer esan nahi du COVID-19?

Sintomak

Normalean, sukarra, eztul lehorra eta nekea dira sintoma ohikoenak. Horretaz aparte,
sintoma ez hain ohikoak dagoz, adibidez, sudur pilaketa, buruko mina eta zaporea eta
usaina galtzea.
COVIDa duten 5 pertsonetatik 1 izaten da larria eta gainera, jende nagusiak eta aurretik
mediku baldintzak dituztenak kutsatuak izateko probabilitate gehiago dute.

Nola babestu ahal gara?

Munduko Osasun Erakundeak 3 segurtasun neurri orokor ipini ditu, lehenengoa eskuak ura
eta jaboiarekin edo gel hidroalkoholarekin garbitzea da. Bigarrena, segurtasun distantzia
mantentzea da, gutxienez, metro bateko distantzia egon behar da pertsonen artean. Gero,
maskarilla erabiltzeko beharra dago, mota asko daude eta beherago azalduta daude.
Maskarillak, besteak babesten dute baina gainera, errespetua irudikatzen dute, kaletik
doazenean, denek daroatelako maskarilla, eta hori esan nahi duena denok era berdinean
gagozala da.
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Nola hedatzen da?

Pertsona bat COVID-19arekin infektatu daiteke, kutsatuta dagoen beste batekin
harremanetan jartzean. Normalean, ahotik eta sudurretik irtetzen diren partikulek kutsatzen
dute estulka edo hitz egiterakoan. “Listu” honek objetu eta gainazaletan geratzen da
adibidez, mahaiak, barandillak… eta beste oertsonak objetu edo gainazal hori ikutzerakoan,
gero begiak, sudurra eta ahoa ikutzen dute eta horrela kutsatzen dira.

Ba al dago COVID-19aren aurkako txertorik, sendagairik edo tratamendurik?

Badago, normalean txerto bat prestatzen 4-7 urte iraunten dute baina COVID-19aren
txertoarekin urte bat baino gutxiago behar izan dute. Arrazoiak hurrengoak dira, errekurso
asko mobilizatu dute, txertoen garapenaz informazio asko dutelako eta ikerketa faseak
nahastatu dira (euren artean lagundu dira).

Zelan erabili ondo maskarillak

-Garbitu eskuak jantzi aurretik

-Denbora guztian zehar maskak ahoa, sudurra eta kokotsa estali behar ditu

-Garrantzitsua da zure aurpegira egokitzea

-Saihestu maskara ukitzea janzten duzun bitartean

-Erosotasun eta higiene arrazoiak direla eta, maskara 4 ordutik gorako denbora ez
erabiltzea gomendatzen da. Erabilera dela eta heze edo hondatzen bada, beste batekin
ordezkatzea gomendatzen da. Ez erabili maskarak berrerabilgarriak direla adierazi ezean
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-Maskara kentzeko, atera atzeko aldetik, aurrealdea ukitu gabe, bota ontzi itxi batean eta
garbitu eskuak

-Maskara berrerabilgarriak fabrikatzailearen argibideen arabera garbitu behar dira

-Sudurra tapatuta euki behar da, bestela maskarilla janztiko ez bazenu bezala da

-Maskarilla ez da oso ajustatuta eroan behar, bestela aire gehiago fortzatu ahal du

Maskarilla higienikoa

UNE ( una norma española ) arauetan adierazitako materialekin eta fabrikazio metodoekin
fabrikatutako maskara higieniko hauek bakterioen iragazkiaren eraginkortasuna (% BFE)
edo maskarako materialen eraginkortasuna ematen dute bakterioen sartzearen aurkako
oztopo gisa,% 95 baino handiagoa. Botatzeko erabilgarriak eta% 90 baino gehiago edo
berrerabilgarriak direnak, transpiragarritasuna edo airearen iragazkortasuna <60
eskaintzeaz gain.

50% efektibitatea dauka
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Maskarilla kirurgikoak

Maskarilla kirurgikoak, hospitaletan lan egiten dutenek erabiltzen zuten lehen baina orain
maskarilla bat baino gehiago jartzen dira, gehiago babesteko. Aukerarik onena dela esaten
da, erosoak eta merkeenak direlako. Baina benetan dakigu ze funtzionamendu duten edo
zelan erabili behar diren?

Lehenik eta behin zertarako erabiltzen diren jakin behar dugu. Besteak ez kutsatzeko
erabiltzen da, hau da: Birus guztiak ez sakabanatzeko eta gaixotasunak ez transmititzeko
erabiltzen dira. Adibidez, hitz egiten denean, listua ez ateratzeko eta berdina gertatzen da
eztula egiterakoan. Maskarilla, kaletik eramatea beharrezkoa da bestela isuna jartzen dute
baina ez da beti maskarilla berdina eraman behar.
Maskarilla kirurgikoak, lau ordu erabili ahal dira. Denbora gehiago erabiltzen badira, ez dute
lehen moduan babesten.

Maskarillak guztiak ez dira berdinak hau da: hiru geruza behar dira bestela ez dira
fidagarriak.
Geruzak

1. Material xurgatzaile bat adibidez algodoia. (Hori ahoaren aldean egon behar da)
2. Erdian, filtroa  joan behar da
3. Kanpotik, ura irristatzen duen material bat egon behar da adibidez polipropilenoa

Geruza honek baditu, maskarilla erabilgarria da bestela ez da erabili behar.

Amaitzeko maskarilla honen ebaluaketa dago. Maskarilla honek 50% segurua da. Hau da:
zuk ez bituzu birusak zakabanatzen baina besteek maskarilla eramaten ez badute, haiek
zuk kontagiatu ahal dizute.
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FFP1,FFP2 eta FFP3

Maskara horiek, maskarak kirurgikoek ez bezala, arnastutako airea iragazteko airearen
ordez iragazteko xedea dute, horrela partikula kutsagarriak gorputzean sartzea ekiditen da.

Iragazteko eraginkortasunaren arabera, maskarak hiru motatakoak izan daitezke: FFP1,
FFP2 eta FFP3. Beraz, COVID-19ri dagokionez, FFP2 erabiltzea
gomendatzen da.

● FFP1: iragazkiaren eraginkortasuna% 78, ingurumen
kontzentrazioak 4 VLA arte (efizientzia txikia). 60%

● FFP2: iragazkiaren eraginkortasuna% 92, inguruneko kontzentrazioak
12 VLA arte (efizientzia ertaina). 45%

● FFP3:% 98ko iragazte-eraginkortasuna, ingurumeneko kontzentrazioak 50
VLA arte (eraginkortasun handia). 1%

Ohialezkoak

OMEren gidaliburuak azpimarratzen du oihalezko maskara guztiek ez dutela iragazteko
kalitate bera, haien eraginkortasunaren faktore erabakigarrietako bat. Maskara eraginkorra
fabrikatzeko kontuan hartu beharreko materialak
polipropilenoa, kotoia eta poliesterra dira, eta zelulosa eta zeta
azken alternatiba gisa.

OMEk azaldu du ideala dela "oihalezko maskarak gutxienez 3
material desberdinetako geruza" izatea, material
xurgatzaileena (adibidez, kotoia) ahotik gertuago erabilita, eta
horrek eztula eginez gero, listu tantak hor geratzen dira.

Kanpoko aldea ur gehien uxatzen duen materiala izan behar du, poliesterra adibidez,
polipropilenoa iragazki gisa erabil daiteke (erdian), hau da, maskara kirurgikoetan erabiltzen
den materiala.
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Esperimentazioa (diseinua)

Hipotesia betetzeko, bi esperimentu ezberdin egin dira. Lehenengoa hau da: kandela piztea
eta maskarilla jarrita putz egin eta hia kandela amatatzen den ikustea.

Lehenengo esperimentua
Materiala

Kandela
Maskarilla

Kirurgikoa
FFP2
FFP3
Maskarilla filtro gabe
Ohialezkoak

Pizgailua

Prozedura

1. Kandela bat hartu
2. Pizgailuarekin kandela piztu
3. Maskarilla ezberdinekin kandelari putz egin

Esperimentoa

Bigarren esperimentua
Materiala

Intsentsua
Maskarilla

Kirurgikoa
FFP2
FFP3
Maskarilla filtro grabe
Ohialezkoak

Pizgailua

Prozedura

1. Intsentsua piztu
2. Maskarilla 15cm-ra jarri gutxi-gorabehera

Esperimentua
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Emaitzak
Lehenengo esperimentua
FFP2, FFP3, kirurgikoa eta ohialezkoak erabilgarriak dira, hau da, ezin izan da kandela
amatatu baina maskarilla bati filtroa kentzerakoan ez du ondo funtzionatzen.

Bigarren esperimentua

Lehenengo esperimentuan gertatu den bezala maskarilla guztiak filtroa izan dute eta
horregatik ez da kea erditik pasatu.

Ondorioak
Lehenengo esperimentua
Bideoan ikusi ahal den bezala filtroa ez duen maskarillari putz egiterakoan amatatzen da
baina beste guztietik (filtroa duena) ez da amatatzen. Horrek esan nahi duena, filtroa
ezinbestekoa dela esan nahi du. Berdin duea ze maskarilla erabiltzea, filtroa delako
garrantsitzuena, eta horregatik da beharrezkoa maskarilla guztiak filtroa izatea, bestela ezer
eroatea bezala da, lan guztia egiten duena filtroa delako.

Bigarren esperimentua

Bideoan ikus daitekeenez, maskara guztiek behar bezala funtzionatzen dute, keak maskara
pasatzen badu, ez luke funtzionatuko, eta kea alboetatik ateratzen bazen (gertatu bezala),
maskara erabilgarria izango litzateke eta birusaren aurrean babestuko gintuzke. Kea bi
aldeetatik jarrita jarri dugu maskara, kea ez dela zure ahorantz pasatzen egiaztatzeko, eta
zure ahoko listua ez dela kanporantz edo gainerako pertsonengana pasatzen.
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