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Egyéni védőfelszerelés 

Célja, feladata: 
• megvédje viselőjét, hogy megfertőződjön 
• megvédi a környezetet a befertőződéstől 
 

 A védőruha: 
• A teljes testfelületet,- beleértve az arcot is – védi. 
• Megakadályozza, hogy a ruházatra, bőrfelületre kórokozó 
  kerüljön.  
• A fertőzött, „szennyezett” terület elhagyásakor szakszerű 
  fertőtlenítés, és helyes levétel esetén a környezetbe nem 
  jut fertőző ágens. 

 A légzésvédő: 
• Védi a légutakat a kórokozó bejutásától. 
• Védi a légutakat a káros gázoktól. 
• Oxigén hiány esetén biztosítja a megfelelő O2-szintet. 
 



A védőruházattal szemben támasztott követelmények: 

• Maximális védelem a munkavégzés teljes időtartama alatt. 

• Fertőzött por, fertőzött aeroszol nem juthat át rajta. 

• Munka közben ne legyen sérülékeny. 

• A lábbeli ne csússzon, ne szakadjon ki könnyen. 

• Teljesen zárt ruházat legyen.  

  ( egyes vírusok esetében  hermetikusan zárt ruházat, „szkafander”  

   nélkülözhetetlen). 

• Kényelmes viselet. 

• Ne akadjon be semmibe. 

• Jó kilátást, és mozgékonyságot biztosítson. 

• Ne nyomjon, ne szorítson, ne vágjon, ne irritáljon. 

• Ne izzadjunk bele.  

• Egyszerű fel- és levétel. 

• Könnyen kivitelezhető legyen még fáradtan is. 

• Kevés legyen a hibaforrás. 

• Fertőtleníthetőség 

• Vízhatlan legyen. 

• Ne legyenek „holt terek”. 

• Álja a legkülönfélébb fertőtlenítő szereket. 



A védőfelszerelés, védőruházat részei 

• Védőruha: egy vagy kétrészes (kabát+nadrág vagy overall) 

  

• Védőkesztyű: (lehet egybe építve a ruhával is) 

• Elég vékony legyen a jó fogás, precíz munkavégzés miatt, 

de kellően vastag legyen a védelem miatt, és ne szakadjon 

ki könnyen 

• Ne csússzon, stabil fogást biztosítson. 

  

• Lábvédő: (lábzsák, gumicsizma) (szintén lehet egybeépített  

                   a ruhával.) 

• Csúszás biztos 

• Kényelmes 

• Könnyen fel- és levehető legyen 

  

• Légzésvédő 



Védőruházat 

Mivel nincs „tökéletes” védőruha, mindig a célnak, 

feladatnak megfelelőt kell választani. 

A választás mindig kompromisszum a kényelem, a 

viselhetőség és a védelem között.  

 

A kényelem rovására egy határon túl nem lehet „alkudni”, mert 

az már a biztonság, a munka rovására mehet. (Kényelmetlen 

körülmények között figyelmünk elterelődhet a feladatról. Ezt 

mérsékelni lehet megfelelő gyakorlással.) 

A munka terepe is befolyásolja választásunkat. ( Pl.: könnyű 

terepen, helyiségekben nem annyira kell strapabírónak lennie 

a ruházatnak, lehet kényelmesebb. Szűk helyen fontos, hogy 

semmi ne akadjon be, a ruha ne szakadjon könnyen.) 

Lehet azonban olyan körülmény is, mikor minden 

kényelmetlenséget el kell viselni, mikor a biztonság az első. 







• Könnyű, kényelmes ruha, melyben sokáig  

   lehet dolgozni könnyű terepen, helyiségben.  

  

 

 

 

 

 

• Strapabíró ruházat nehéz terepre. 

 

 

 

 

 

 

 

• Teljesen zárt „szkafander”, mely maximális 

   biztonságot nyújt. 



Mintavétel a helyszínen 



Biztonsági laboratórium 



Tyvek C classik egyszer használatos védőruha 

• Könnyű, kényelmes viselet 

• Rendkívül olcsó                       

• Könnyen szakad 

• Nedves aeroszol átmegy rajta 

• Nem vízálló 

• Folyadék hatására foszlik („papír overál) 

• Kis méretű részecskék átjutnak rajta 





Tyvek C (classic) 





Tyvek C 









„Madárinfluenza” elleni 

védőfelszerelés 



Tyvek C ruha FFP3-as fél álarccal és szemüveggel 





        Tyvek-Protect-F 

 

 

• 100%-os részecske 

tömítettség 

• 5 bar-ig légtartó 

• álarcpánt 

• cipzár-fedő öntapadó csík 

• víz és vegyszer álló 









Egyszer használatos Tyvek védőruhák 



Tyvek 





                

           

           CoverStar CS501              CoverStar CS502              CoverStar CS503    CoverStar CS500  

  

                                                      

CoverStar CS400  





CoverChem CC300 vegyivédelmi overál  

 
Tulajdonságai: 

Szín: Sárga. 

Minőség: EN 466/465/13982-1/13034/1037-2/14126/1149-

1/369 

Védelmi osztály PSA kategória III, típus: 3,4,5+6. 

Méret: M – XXXL 

Megfelelőségi szabványok: 

· EN 466 Folyadékállóság. 

· EN 465 Permetállóság. 

· EN 13982-1 Részecskeállóság. 

· EN 1073-2 : 2002 , Szennyeződés védelem nukleáris porok 

ellen. 

· EN 13034, Fröccsenés ellenálló. 

· EN 14126 : 2002 ,Fertőzésvédelem vér és vírusok ellen. 

· EN 1149-1 , Belső felület antisztatikus. 

· EN 369 Védelem olajokkal, kenőanyagokkal szemben. 

             

•Gumírozott kámzsa. 

•Szoros álarctömítés. 

•Gumírozott csukló és boka. 

•Leragasztott varratok. 

•Cipzár dupla lezáró fedéllel 

•Légzáró arcfedő. 

•Hüvelykujj szalag. 

 









CoverChem 













Vízhatlan, többször használatos védőruhák 





Pedi Dorado vegyi védelmi ruha.  

  

• Többször használható 

• Csekély súlyú, mosható, fertőtleníthető, strapabíró, vízhatlan.  

• Négyféle méretben készül. 

• A kámzsa olyan kialakítású, hogy bármilyen teljes álarccal  

  alkalmazható. 

















AstroProtec C védőruha AstroProtec F védőruha 

Védőruhák 

Enyhe túlnyomást biztosító, szűrt levegős ruha (szkafander) 



Az AstroProtec C és F ruhák fel- és 

levétele egyedül nem lehetséges, 

csak segítővel. 

 

A ruhafel-, levételének és illetve a 

levegőrásegítő be- ill. 

kikaocsolásának sorrendje 

lényeges! 



























Katonai vegyvédelmi ruhák 

NATO-kompatíbilis, kétrészes „Régi” Magyar 





















Védőruhák 

    CoverStar       CoverChem 300     AstroProtec C    Pedi Dorado 



Teljes izolációt 

biztosító, palackos  

ruhák 



Külső palackos és puttonyos vegyvédelmi ruha  



Könnyű gázvédő ruha sűrített levegős palackkal (izolációs) 

Védőruhák 

Könnyű gázvédő ruha sűrített levegős palackkal (izolációs) 



Könnyű gázvédő (izolációs) ruha 

sűrített levegős palackkal 



Könnyű gázvédő 

(izolációs) ruha 

sűrített levegős 

palackkal 





   

Trellabor Trellchem Light többször használható knyű gázvédő ruha 



      

   

Trellchem Evo többször használható nehéz gázvédő ruhák 



      

Trellchem Super többször használható nehéz gázvédő ruhák 







Nehéz gázvédő (izolációs) ruha sűrített levegős palackkal 



Védőruhák 

Nehéz gázvédő ruha sűrített levegős palackkal (izolációs) 



AirMaXX légző készülék Ultraelite álarccal 



















Aláöltözet póló anyagból („műnyul”) 
Belga vegyvédelmi  

aláöltözet 











Egyéni védőeszközök 

• Légzésvédelem 

• Felület (testfelület, bőr) védelem 

Légzésvédelem 

    Légtérben  az egészségre 

     káros anyagok jelenléte 

 

• ipari tevékenység 

• égés 

• biológiai folyamatok 

• harci cselekmény, terrortámadás 

     Kevés O2 jelenléte 

            a légtérben 

 

• égés 

• erjedés 

• biológiai folyamatok 



Az egészségre káros anyagok jelenléte a légtérben 

               Irritáló anyagok                         Mérgező anyagok                  

            

Nagy mennyiségben 

 már toxikusak 

(könnyfakasztók, stb.) 

Kiss mennyiségben  

csak irritálók 

( Klór gáz, ammónia) 

Nagy mennyiségben 

 is csak irritálóak 

Már kis mennyiségben 

is toxikusak 

(ideggázok, CO, stb.) 



Légzésvédő eszközök csoportosítása 

Védelmi osztály szerint: 

 

• Kiss kapacitású légzésvédő eszközök            1.-2. Védelmi osztály 

• Közepes kapacitású légzésvédő eszközök      2.-3. Védelmi osztály 

• Nagy kapacitású, vagy izolációs                         3. Védelmi osztály 

   légzésvédő eszközök 

  

Ismert irritáló, ill. mérgező anyagok esetén, ha a  mérgező anyag 

koncentrációja nem nagyobb 1 tf %-nál, illetve a légtér O2-tartalma 

nem kisebb 17 tf %-nál, csak akkor használható légzésvédelmi 

eszközök: 

 

• Kiss kapacitású légzésvédő eszközök                1.-2. Védelmi osztály 

• Közepes kapacitású légzésvédő eszközök          2.-3.Védelmi osztály 

. 



 

 
                         

 

 

 

 

 

Részecskeszűrők  Gázszűrők  Kombinált szűrők 

Részecskeszűrő 

félálarc 

Részecskeszűrő 

Betét + lég.csat 

Gázszűrő 

félálarc 

Kombináltszűrő 

félálarc 
Gázszűrő 

Betét + lég.csat 

Kombinált szűrő 

Betét + lég.csat 

Szűrő típusú. eszközök      



A légzésvédelmi eszközök által biztosított levegő: 

• Szűrt levegő 

• Friss (izolált) levegő 

  

    Szűrt levegő: 

    Szűrő betétek által előállított belégzésre alkalmas levegő 

 

• Kis kapacitású szűrők (fél álarcok szűrői) 

 

• Közepes kapacitású szűrők (teljes álarcok szűrői)  

 

• Nagy kapacitású szűrők (Nyomólevegős rendszerek, szűrőgyertya) 



Szűrt levegős eszközök 



FÉLÁLARC 



 

Osztályozás és megjelölés  

      Megengedett teljes  alászívás, % 

                    MSZEN149 

 

FFP1 

FFP2 

FFP3 

 

22 

8 

2 

 

  Megengedett alászívás 

 



  1. Álarctest 

  2. Fejheveder   

   3. Orrkengyel 

   4. Szűrő 

   5. Szűrőház 

   6. Kilégzőszelep  

   7. Belégzőszelep 

   8. Előszűrő 

 

Részecskeszűrő betétes félálarc 



 

 

Légzés csatlakozó típus  

 

 

Szűrő típus 

Megengedett teljes  alászívás 

% 

MSZEN143 MSZEN140 

Negyed álarc 

Félálarc 

Negyed álarc 

Félálarc 

Negyed álarc 

Félálarc 

      P1 

      P1 

      P2 

      P2 

      P3 

      P3 

22 

22 

8 

8 

2 

2 

Negyed- és félálarcok osztályozása 















Nem formázott, egyszerű, sebész maszk 



Nem formázott maszk (nem sokat ér) 



Formázott maszk kilégzőszelep nélkül 



Formázott álarc kilégzőszeleppel 







Ragasztós. 

Igen kicsi alászívás! 



Közepes kapacitású légzésvédő eszközök 

I. Teljes álarc közepes kapacitású szűrő betétekkel 

• A teljes arcot védi 

• A fél álarcokhoz képest lényegesen kisebb az alászívás 

Kétféle kivitel: 

Keretálarc 
 (ma már többnyire panoráma álarc) 

 

  Sisakálarc 

• kényelmes viselet 

• egyszerű,gyors fel- és levétel 

• háromféle méret (S,M,L), vagy 

  univerzális (egy méret) 

• jobb szellőzés 

• kényelmetlenebb 

• nehézkesebb felvétel 

• több méret (fontos a pontos 

   fejméret ismerete) 

• a lehető legkisebb az alászívás 

• hőguta! 



A gázálarcok védelmi osztályba sorolásának alapja 

az alászívás mértéke. 

 

   Osztály        Legnagyobb alászívás % 

          belégzés           kilégzés 

 

    TM1    5  5 

    TM2    0,5  1 

    TM3    0,05  0,1 



Névleges védelmi tényező 

A szennyező anyag légtérben és a gázálarcban 

(légzéscsatlakozó alatt) mért származtatott 

koncentrációjának arányából határozható meg a 

megengedhető maximális alászívás (szivárgás) állapotában. 

 

 

                     1 

    NVT = ---------- x 100 (%)                 L a megengedett max.    

                     L                                         alászívás százalékban 

                      



Teljes álarc (gázálarc) 







      M17                    M40                     MCU 2/P                   M95 

USA 

     C4                  AVON S10              70M                        93M 
  Canada                 Anglia                           Magyarország 

Finnország 



Biomask 

Magyar gyártmányú munkavédelmi panoráma keretálarc. 

 

Az álarctest anyaga:  anyagában illatosított neoprén 

belső félálarc:   neoprén 

Látómezó:   klórálló, ? 

Méret:  Egyféle, „univerzális” méretben gyártják 

 

Szemüveget nem lehet bele illeszteni!!! 

 

Védelmi osztály: TM2!!! 



Biomask 



Biomaszk 





II. Kámzsa közepes kapacitású szűrő betétekkel, levegő rásegítéssel 

A deréktájon elhelyezett akkumulátorról üzemelő szivattyú 

közepes kapacitású szűrön keresztül enyhe túlnyomást hoz 

létre a kámzsa alatt. 
• legkényelmesebb (legkomfortosabb) viselet 

• nem irritálja a bőrt 

• nincs „bezártság” érzet 

• szakállasok is viselhetik 

• ha az akkumulátor leáll, megszűnik a védelem 

• sérülékenyebb  

• a mozgást esetleg jobban gátolhatja 

• védelmi képesség megfelelő szűrőkkel TH3  

Közepes kapacitású légzésvédő eszközök 



Készülék 

osztályozása 

     A megengedett teljes alászívás %   

MSZEN146 

 

TH1P 

TH2P 

TH3P 

 

10 

5 

0,2 

 

 A kámzsák alászívása és védelmi osztályba történő besorolása 



SCOTT Flowhood 1 SCOTT Flowhood 2 







Flowhood 2 

Levegő rásegítéses teljes kámzsa TH3 



Scott Flowhood 2 

Védelmi képesség: TH3 

Tornádó levegőrásegítő 





SCOTT Automask SCOTT Automask Litehood 





Automask-Litehood 

Keret:  polietilén 

Látómező: cellulóz acetát 

Kámzsa: PVC 

Védelmi osztály:  TH3    





Scott Procap légzésvédő sisak             Scott Automask-Litehood  

    Védelmi képesség: TH2                    Védelmi képesség: TH3 



SCOTT ProFlow 2 



Scott Proflow2 120 Sc levegőbefúvó egység 



Bármelyik NATO-kompatíbilis 

Gázálarc is használható a  

Proflow2 120 Sc levegőrásegítővel. 



Részecskeszűrők (jelzése P) 

Speciális szűrőpapíron keresztül jut a levegő a gázálarcba, vagy a 

  kámzsa alá.  

A teljes álarcos készülékekhez alkalmas szűrők a következők: 

 P1 kis hatékonyságú szűrő 

 P2 középhatékonyságú szűrő 

 P3 nagy hatékonyságú szűrő 

 (Legújabban létezik már P4-es szűrő is, speciális lebegőrásegítőhöz - 

lásd később.) 

A szűrés hatékonysága függ a:   

•Szennyező részecske nagyságától 

•Szennyezés méreteloszlásától 

•Szűrő ellenállásától 

•Szűrőn történő áthatolástól 

•Alászívás mértékétől 



Gázszűrők 

A gázszűrők gázokat és gőzöket abszorpcióval, adszorpcióval és 

kemoszorpcióval, katalízissel, vagy mindezek kombinációival távolítják el, ill. kötik 

meg. A gáz megkötés korlátozott, a katalizátor telítődéséig tart, majd megkezdődik 

az „áttörés”. Nem használható ott ahol az oxigén 17 tf.%-nál kevesebb, és ahol a 

légkör közvetlenül veszélyes a szervezetre. 

A szűrés hatékonysága függ a:   

• szennyező részecske nagyságától, 

• szennyezés méreteloszlásától, 

• szűrő ellenállásától, 

• az álarctömítéstől, a kilégző szelep szivárgásáról, 

A használati idő függ a  

• munkahelyen lévő szennyezés koncentrációjától,  

• szűrőben lévő katalizátor elnyelő képességétől,  

• levegő nedvesség tartamától,  

• hőmérséklettől és a 

• dolgozó légzési ütemétől. 

 



Gázszűrők osztályozása: 

 

• 1 osztály – kis kapacitású 

• 2 osztály – közepes kapacitású 

• 3 osztály – nagy kapacitású  

 



Szűrőtípusok: A, B, E és K. 

A-típus:  65oC-nál nagyobb forráspontú, bizonyos szerves gázok és gőzök 

                elleni használatra,   (ahogy a gyártó meghatározta). 

B-típus:  Bizonyos szervetlen gázok és gőzök elleni használatra, (ahogy a gyártó 

                meghatározta,  kivéve a szén-monoxidot). 

E-típus:  Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök elleni használatra (ahogy a gyártó 

                 meghatározta). 

K-típus:  Ammónia és szerves ammóniaszármazékok elleni használatra, (ahogy a 

                gyártó meghatározta). 

AX-típus: Gázszűrők és kombinált szűrők alacsony forráspontú szerves vegyületek 

                  ellen 

SX-típus:  Gázszűrők és kombinált szűrők speciálisan megnevezett vegyületek ellen. 

Természetesen a 2. és a 3. osztályú szűrők által nyújtott védelem tartalmazza az 

alacsonyabb osztályú, megfelelő szűrő által nyújtott védelmet is. A CO, NOP3, Hg-P3, 

stb. a speciális szűrők közé tartozna. 



Gázszűrők jelölése, színek: A gázszűrők kötelező jelölését és előírt színeket az 

EN 141 szabvány adja meg. 

 

A-, AX-típus barna 

B-típus  szürke vagy kombinációik 

E-típus  sárga 

K-típus  zöld 

NO-P3 típus kék-fehér 

Hg-P3 típus vörös-fehér 

SX-típus  ibolyaszínű 

- NO-P3 típus megjelölése "Csak egyetlen használatra" 

- SX-típus megjelölése "Csak egyetlen használatra" 

- AX-típus megjelölése "Csak egyetlen használatra" 

- Hg-P3 megjelölése "Legfeljebb 50 órai használatra" 

  A tárolhatóság lejártának éve és hónapja. 







Szűrők 

Részecskeszűrő                  Gázszűrő                 Kombinált szűrő 























Cél: 

 
• A teljes arc  védelme  

 

• A ruházat, és a bőrfelszín védelme 

 

• A kéz védelme 

 

• Láb védelme 

A teljes test védelme 














