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"، التابعة إلى شركة روستيخ الحكومية لتنظيم توريد أقنعة واقية خاصة إلى أفريقيا ليس لديها معدات الطيران"ة تخطط شرك
يعها على مادة من نسيج امتزاز كيميائي نظائر في العالم من بين األقنعة الواقية الشخصية. ألنها تعتمد في تصن

(chemisorption الفريدة القادرة بفعالية على التقاط الكائنات الدقيقة على سطحها، مما يعوق نموها وتكاثرها. تم تصميم )
 أقنعة للوقاية من أجل حماية السكان المحليين من فيروس االيبوال.

بع إلى شركة "معدات الطيران" بتطوير و إختبار أقنعة الوقاية. يتم اآلن نقلهم إلى "قام معهد البحوث العلمية للمواد النسجية التا

المديرية الطبية العسكرية الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع من أجل تنفيذ التجارب في أفريقيا في مجال انتشار فيروس إيبوال قال 

ستخدمة في القناع تمنع تأثير الجراثيم و الميكروبات و مكسيم كوزيوك مدير عام "معدات الطيران". المواد المبتكرة الم

مرة من كل نظرائه العالم. حيث أن معامل  083ساعة، وهي مدة أكثر بحوالي  063الفيروسات الذي يستمر على مدى أكثر من 

 ".%033ترشيح الميكروبات هو 

نوع سبونبوند إصطناعية محبوكة ، والداخلية  يتكون قناع الحماية الشخصية من ثالث طبقات. وتتكون الطبقات الخارجية من

. مواد جديدة تمتلك خصائص تنقية و ترشيح عالية بحيث أن القناع قادر على حماية 3من نسيج اإلمتزاز الكيميائي كي تي إم 

الفطرية و تثبيط  فعالة ضد المواد الضارة الكيميائية والكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك الميكروبات والفيروسات والبكتيريا

 مرة(. 03نموها وتكاثرها. وبالتالي يمكن استخدام وسائل الحماية الشخصية بعد الغسيل المتكرر )

في إطار التنمية وتنويع اإلنتاج تقوم الشركة القابضة بإنتاج أجهزة االستنشاق األكسجين، و بدالت "كاشتان" المضادة للصدمات 

في حاالت الطوارئ، وسال إيقاف النزيف أثناء الطوارئ، وأنظمة التنظير الداخلي وأكثر  لتوفير الرعاية قبل دخول المستشفى 

من ذلك بكثير، بما في ذلك قناع الحماية الشخصية. يتوفر اآلن القناع الوقائي من إنتاج شركة "معدات الطيران" في عدد من 

 ة موسكو.مستشفيات موسكو، و من المقرر استخدامهم في إطفاء الحرائق في منطق

عند انتهاء الشركة القابضة بنجاح من جميع عمليات التفتيش و االختبارات المطلوبة إن األقنعة جاهزة لبدء أعمال التوريد 

التسلسلية لوسائل الوقاية الفردية وحماية المجتمعات اإلفريقية المحلية، وخدمات الطوارئ والطواقم الطبية العاملة في منطقة 

 ي أفريقيا.إنتشار اإليبوال ف
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