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Dapat Diakses Juga Melalui:

Saat ini banyak beredar masker medis palsu dan tidak

sesuai anjuran Kementerian Kesehatan yang beredar di

masyarakat. Namun tidak semua orang mengetahui

apakah masker yang mereka gunakan bisa memfiltrasi

dengan baik terutama ditengah pandemi Covid-19.

Masker yang mendapatkan izin edar dari Kementerian

Kesehatan harus memenuhi mutu keamanan dan telah

lulus uji Bacterial Filtration Efficiency (BFE), Partie

Filtration Efficiency (PFE), dan Breathing Resistance

sebagai syarat untuk mencegah masuknya dan

mencegah penularan virus serta bakteri.

Berikut jenis-jenis masker medis.
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Masker bedah yaitu menggunakan

material berupa non-woven spunbond

meltblown spunbond dan spunbond

meltblown spunbond.

Masker respirator yang bisa disebut

N95 atau KN95 menggunakan material

terdiri dari 4-5 lapisan dan memiliki

kemampuan filtrasi yang lebih baik

dibandingkan masker bedah.

Masker medis terbagi dalam dua

jenis yaitu :

1.

2.

JENIS-JENIS MASKER MEDIS
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Masker medis terdiri dari tiga lapis, lapisan

tengahnya mirip seperti tisu yang elektrostatis,

sedangkan masker medis palsu lapisan

tengahnya berupa kertas.

Masker medis asli tidak menembus air

(waterproof) sedangkan masker medis palsu

tembus air.

Jika meniup lilin menggunakan masker medis

asli, api akan sulit padam karena memiliki filtrasi

yang baik sedangkan masker medis yang palsu

sebaliknya.

Sebelum membeli masker, pastikan untuk

memeriksa izin edar masker tersebut di website

Kementerian Kesehatan untuk lolos uji dan

syarat filtrasi masker.

1.

2.

3.

4.

CARA MEMBEDAKAN
MASKER MEDIS ASLI
DAN PALSU
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Kunjungi laman laman

infoalkes.kemkes.go.id 

Klik Ikon Pencarian di Sebelah Kanan 

Pilih Kategori Pencarian (nomor izin edar,

nama produk, pendaftar, tipe dan

produsen) 

Masukkan kata kunci (misal, nama dari

produk masker). 

Klik Cari.

Untuk mengecek nomor izin edar masker,

masyarakat dapat mengakses laman

infoalkes.kemkes.go.id. Berikut langkah

mengecek masker medis yang memiliki izin

edar Kemenkes: 

1.

2.

3.

4.

5.

CARA MENGECEK IZIN
EDAR MASKER DI WEBSITE
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Jika menemukan masker yang dicurigai tidak memenuhi standar,

masyarakat diimbau untuk melaporkan ke Kemenkes. Ada dua cara yang

bisa dilakukan yaitu melalui website http://e-watch.alkes.kemkes.go.id/

atau bisa menghubungi Call Center Hallo Kemenkes di 1500567.

WASPADA MASKER
TIDAK SESUAI STANDAR

KEMENTERIAN KESEHATAN
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