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Ενώ στην Ελλάδα την κάνουμε υποχρεωτική για σούπερ μάρκετ και Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς στη Γαλλία έχει ανασταλεί η χρήση της γιατί η εθνική
υπηρεσία ασφάλειας υγείας της Γαλλίας (ANSES) αποφάσισε ότι οι μάσκες
FFP2 περιέχουν γραφένιο και δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούνται,
λόγω έλλειψης δεδομένων σχετικά με την τοξικότητα τους.
Υποχρεωτική θα είναι πλέον στην Ελλάδα η χρήση της μάσκας ΚΝ-95, για
είσοδο των πολιτών σούπερ μάρκετ και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αυτό
ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Θ. Πλεύρης, τη συγκεκριμένη μάσκα θα την

έχουμε πλέον όλοι μαζί, ειδικά όσοι πηγαίνουν για ψώνια ή χρησιμοποιούν
μέσα μεταφοράς.
«Η ANSES συνιστά στις δημόσιες αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην
εμπορία ή τη διάθεση μασκών χωρίς γραφένιο»
Η χρήση μασκών FFP2 που περιέχουν γραφένιο, έχει ήδη ανασταλεί
προσωρινά στη Γαλλία, πρέπει να αποφευχθεί προληπτικά λόγω έλλειψης
στοιχείων για την τοξικότητα αυτού του συνθετικού υλικού, έτσι έκρινε η
υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας Anses. και ανακοίνωσε μέσο δελτίο τύπου
μετά από έκθεση εμπειρογνωμόνων που ζήτησε η Γενική Διεύθυνση Υγείας.
Τον Απρίλιο, ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα που τόνισε τους πιθανούς
κινδύνους των μασκών FFP2 (ή KN95) για τον ίδιο λόγο, επειδή περιέχουν
γραφένιο. Είχε αφαιρέσει προληπτικά τις μάσκες γραφενίου που κατασκεύαζε
η κινεζική εταιρεία Shandong Shengquan New Materials, που τότε
υποπτευόταν ότι προκαλούσε προβλήματα στους πνεύμονες. Μετά από
ανάλυση, ο Καναδάς ενέκρινε τελικά ξανά αυτές τις μάσκες τον Ιούλιο,
θεωρώντας ότι δεν παρουσίαζαν αποδεδειγμένο κίνδυνο.
Η ANSES ωστόσο θεωρεί «αδύνατο να εκτιμηθεί ο κίνδυνος για την υγεία».
Σημειώνει μάλιστα «η έλλειψη πληροφοριών για το γραφένιο που
χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές, για την τοξικότητα αυτής της
ουσίας, είναι αδύνατον να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις ιδίως μακροπρόθεσμα».
Γι’ αυτό θεωρεί προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση αυτού του είδους
μάσκας.
Ο σύνδεσμος απο την ANSES κατέβηκε.. αλλα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες
κι ΕΔΩ
Τα συμπεράσματα δικά σας!

Νεότερα για το θέμα
Απο τότε που κυκλοφόρησε η είδηση πως οι μάσκες FFP2 ή ΚΝ-95 περιέχουν
γραφένιο, άρχισε η παραφιλολογία, με κάποιους να λένε πως τα μοντέλα που
περιέχουν γραφένιο έχουν αποσυρθεί, ή πως οι FFP2 δεν έχουν και έχουν
μόνο οι ΚΝ-95… και κατεβάστε το άρθρο… ντροπή σας…. παραπληροφορείτε
τον κόσμο…

Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε πως τα συγκεκριμένα μοντέλα μάσκας
ονομάζονται “FFP”, το N95 είναι ο βαθμός αναπνευστήρα, δηλαδή
προστάτευει κατα 95%. Το πρώτο μοντέλο FFP1 προστάτευε κατά 80% και το
τελευταίο μοντέλο FFP3 ή KN99 προστατέυει κατά 99%. Οι μάσκες αυτές δεν
είναι μόνο κινέζικες βγαίνουν σε πολλές χώρες (πχ Κορέα, ΗΠΑ) και έχουν
παντού τις ίδιες ονομασίες.
Δεν είναι βέβαιο πόσες απο αυτές περιέχουν γραφένιο, γιατί ενώ αρχικά το
διαφήμιζαν ως αντιικό, σταμάτησαν να το διαφημίζουν μετά τις
απαγορεύσεις… αλλά οι μάσκες που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι ολόιδιες.

Η ANSEN είναι η κύρια υπηρεσία παροχής συμβουλών υγείας της Γαλλίας και
συνιστά οριστικά στους ανθρώπους να αποφεύγουν τη χρήση μάσκας
προσώπου FFP2 που περιέχουν γραφένιο λόγω ανησυχιών σχετικά με αυτήν
την ουσία.
Παραπάνω στο άρθρο γράψαμε πως:
Τον Απρίλιο, ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα που είχε αφαιρέσει προληπτικά τις
μάσκες γραφενίου που κατασκεύαζε η κινεζική εταιρεία Shandong Shengquan New
Materials, που τότε υποπτευόταν ότι προκαλούσε προβλήματα στους
πνεύμονες. Μετά από ανάλυση, ο Καναδάς ενέκρινε τελικά ξανά αυτές τις

μάσκες τον Ιούλιο, θεωρώντας ότι δεν παρουσίαζαν αποδεδειγμένο κίνδυνο. Αυτό
όμως δεν είναι απόλυτα ακριβές!
Στο site της Health Canada βλέπουμε πως δεν ενέκρινε την πώληση
όλων των μοντέλων που περιέχουν γραφένιο παρά μόνο
συγκεκριμένων. Η τελευταία ενημέρωση στο σάιτ είναι 28-09-2021 και δεν
έχει ανανεωθεί.
Στο σάιτ της Health Canada βλέπουμε να αναφέρει:
«Η Health Canada συμβουλεύει τους Καναδούς να μην χρησιμοποιούν μάσκες
προσώπου που περιέχουν γραφένιο επειδή υπάρχει πιθανότητα να εισπνεύσουν
σωματίδια γραφενίου, τα οποία μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία.»
Άλλωστε αυτή η είδηση έχει κυκλοφορήσει σε πολλά blogs που σημαίνει πως
τα ellinika hoaxes ακόμα ψάχνουν μια δικαιολογία (εδώ και τρείς μέρες) να την
κατεβάσουν. Αν την είχαν βρει, θα το είχαν κάνει ήδη!

