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Turvallisuus

Hengityssuojain suojaa 
myös käyttäjäänsä 

täneet kansainvälisiä kilpailijoita.
– Toivomme, että kuluttajatkin 

löytävät suojaimemme. Suurin ris-
kiryhmä on yli 60-vuotiaat, ja hei-
dän keuhkonsa voivat olla valmiiksi 
vajaatehoiset. Suojaimen läpi täytyy 
olla kevyt hengittää. Silmälasitkaan 
eivät huurustu, jos suojaimen aset-
taa oikein, Nurminen lupaa.

JedX-suojainten hengitysvas-
tukset ovat alhaisemmat kuin 95 
prosentilla markkinoitten hengi-
tyssuojaimista. Lisäksi jopa Je-
dX:n FFP2-suojain suojasi viruk-
selta yli 99-prosenttisesti, vaikka 
94 prosenttia olisi riittänyt sertifi-
kaattiin. FFP3-suojaimissa suojaus-
teho on lähes sata, vaikka 99 pro-
senttia olisi riittänyt.

Hengityssuojainta ei saa myydä 
kuluttajalle ilman tyyppihyväksyn-
tää. Kangasmaskeja voi, nimellä 
kansalaismaski, koska kuluttajan 
oletetaan ymmärtävän, että kan-
salaismaski ei täysin suojaa käyt-
täjäänsä eikä muita.

Kotimainen tuotanto
JedX Medcare valmistaa Suomes-
sa FFP2-, FFP3-, N95- ja N99-tason 
hengityssuojaimia Vantaalla varta 

O len käyttänyt hengityssuo-
jainta, joka oli tuontitava-
raa. Sen kautta oli vaikea 

hengittää ja se haisi.
– Siinä on pähkinänkuoressa syy, 

miksi JedX valmistaa hengityssuo-
jaimia Suomessa, toimitusjohtaja 
Jari Nurminen toteaa.

JedX valmistaa hengityssuojai-
mia terveydenhoidon ammattikäyt-
töön, jolloin käyttömukavuuden ja 
turvallisuuden pitää olla huipputa-
soa. Samalla suojaimella voi tehdä 
töitä 8 tuntia. Syksystä lähtien suo-
jaimia on myyty kolmisen miljoonaa 
noin sadalle sairaalalle Suomessa ja 
Euroopassa, missä ne ovat syrjäyt-

Suoja. Ammattitason 
hengityssuojaimet 
ovat myös kuluttajan 
ulottuvilla. Tyyppi- 
hyväksytyt, suomalai-
set hengityssuojaimet 
tekee JedX Medcare.  
TEKSTI      SUSANNA BELL 

Tuotekehityksen ja laaduntarkkailun osalta JedX tekee yhteistyötä VTT:n kanssa. Jatkuvan laaduntarkkailun ansiosta asiakas saa käyttöönsä aina parhaan mahdollisen tuotteen. 

JUHA ARVID HELMINEN

vasten rakennetuissa tuotantotilois-
sa ja tuotantolinjoilla. Työntekijöille 
on tietysti JedX-hengityssuojaimet, 
hanskat käsissä ja sairaalan suoja-
vaatetus. Ulos ja sisään kulkiessa 
kädet desinfioidaan. Hygieniataso 
on korkeampi kuin laki edellyttää.

Nurmisen mukaan kevään ko-
ronakriisin keskellä heiltä kysyt-
tiin kovasti Kiinan tuontia. Heräsi 
kysymys, miksi suojaimia piti tuo-
da Kiinasta asti kovalla hinnalla, 
vaikka laatu saattoi olla mitä ta-
hansa. Miksi ei hengityssuojaimia 
voisi tehdä itse Suomessa?

JedX tarttui hetkeen ja otti sel-
vää, millaiset laitteet, linjastot ja 
raaka-aineet tarvittiin. Oppimis-
käyrä oli huima.

– Jos olisimme silloin tienneet, 
mitä kaikkea pitää tietää, emme 
ehkä olisi lähteneet tähän, Nurmi-
nen naurahtaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö jakoi 
paljon teknistä tietämystä. Business 
Finland antoi 100 000 euroa ko-
ronatukea toiminnan kehittelyyn.

JedX sopi Valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen kanssa sadas-
ta materiaalitestistä, jotka todis-
tivat, että JedX:n hengityssuojai-

mien läpi oli helppo hengittää, ja 
että ne suojasivat hyvin.

JedX on ainoa suomalainen val-
mistaja, jonka FFP2- ja FFP3-hengi-
tyssuojaimilla on tyyppihyväksyntä. 

MASKI EI OLE HENGITYSSUOJAIN
Kansanmaskeja ovat pestävät kangasmaskit ja eri mate-
riaaleista valmistetut kertakäyttöiset maskit. Kansanmaskin 
tarkoitus on vähentää pisaroiden leviämistä, mutta se ei 
täysin suojaa käyttäjäänsä. Niissä ei saa olla CE-merkintää.

Kirurgiset suu- ja nenäsuojukset ovat sinisiä kerta- 
käyttömaskeja, joiden tarkoitus myös on suojata muita,  
esimerkiksi potilaita. Ne luokitellaan lääkinnällisiksi  
laitteiksi, ja niissä pitää olla CE-merkintä.

Hengityssuojaimet ovat henkilönsuojaimia. Vasta hengi-
tyssuojain suojaa myös käyttäjäänsä. Hengityssuojaimissa 
pitää olla muun muassa CE-merkintä ja laatua valvovan 
 ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.

Yritys on osa suomalaista huolto-
varmuutta. Myös Työterveyslaitos 
testasi hengityssuojaimet ja totesi, 
että ne istuivat hyvin keskivertoih-
misen kasvoille.

Euroopassa suojaintasoista käytetään nimityksiä FFP2 ja FFP3, Yhdysvalloissa N95 ja N99.  
Jälkimmäiset nimitykset kertovat, kuinka monta prosenttia ilman epäpuhtauksista suodattuu. 
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