
 

 
 خبر صحفي 

 
 حاصل على براءة اختراع   بالكماماتخاص : ابتكار فرنسي أيرونيست

 

 2021في جيتكس دبي   هسيتم عرض
 
 

 الكمامة مع طبيعي بشكل   بالتنفسيسمح تهوية  جهاز
 

 بالكمامة  توصيلهيتم جهاز تهوية فرنسي مبتكر  •

 الكمامات بدون التأثير على كفاءة ترشيح  بسهولة وبشكل طبيعييسمح بالتنفس  •

 ساعة  12للسماح بتدفق الهواء المتجدد لمدة تصل إلى  تهويةسرعات  3قابل للتعديل بسهولة مع  •

 الكمامات  مع جميع أنواع  يمكن ارتداؤه •
 
 

عاًما في   15تزيد عن الطويلة التي  تها خبرب  مدعومة   -  2021،   أكتوبر  -بي ، اإلمارات العربية المتحدة د 
المبتكرة لتلبية   معداتها  أحدث بطرح   ،الفرنسية  تازتاغ - نيو باد ميكر  ستقوم شركة ،  مجال االبتكار التكنولوجي

-17، وذلك خالل أسبوع جيتكس للتقنية )"القاعدة" الجديدة الكمامة متطلبات العالم الحديث الذي أصبح فيه ارتداء 
ال سيما في المواقف  ، اليومية لحماية أنفسنا واألشخاص من حولنا الكمامات  ارتداء  فنظرا لكون . أكتوبر(   21

تحديات وصعوبات   من  ما ينتج عن ذلكنظرا لو،  ضرورة ، قد أصبح  لساعات أطول  ها ءفيها ارتدا التي يمثل 
 هذه الغاية. لتحقيق   بالكمامة هوية يتم توصيله  ، جهاز ت أيرونيست قام فريق نيو باد ميكر بتطوير  تتطلب المعالجة ، 

 
 

نظام    بالكمامة من خالل بأمان وبدون عناء    وصلههو ابتكار فرنسي حاصل على براءة اختراع يمكن   أيرونيست 
بمجرد تثبيت المروحة المدمجة بالجهاز بأمان  و الترشيح. تها على كفاءأو    تهاتثبيت مغناطيسي ال يتعارض مع بني 

المريح ، يمكن   أيرونيست بفضل تصميم بهذا، والهواء النقي من الخارج.  أيرونيست سحب يوالوجه ،    الكمامة بين 
، قماش( ، في حين أن سرعات التهوية   ة، جراحي  N95   ،FFP2) الكمامات استخدامه بسهولة على أي نوع من 

تجدد تدفق الهواء لمدة تتراوح  بتسمح    - بنقرة واحدة دون الحاجة إلى إزالتها والتي يمكن ضبطها بسهولة   -الثالث 
 ساعة.  12إلى   8ما بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



من درجة الحرارة والرطوبة وثاني أكسيد   أيرونيست الكمامة ، يقلل  اخلد إلى  الهواء النقي سحب من خالل 

الكربون داخلها ، مما يساعد بدوره على تقليل  أسباب التعب والبثور الجلدية والبخار على النظارات. ومن خالل 

من ضغط الكمامة  على األذنين و  أيرونيست ربط حلقات األذن بالحزام الموجود خلف الرأس ، يمكن أن يخفف 

 األلم.يزيل 

 

 

أن جهاز أيرونيست المناسب للجميع، يمكن استخدامه بسهولة على أساس يومي في العمل ، أثناء التسوق ، يذكر 
في الرحالت الجوية والمواصالت العامة ، في المدارس والجامعات ، في المستشفيات ، في دور السينما  

 والمسارح. 
 

نحن سعداء للغاية وفخورون بتقديم    باد ميكر:"   نيو رئيس شركة تعليقا على هذا الموضوع، قال إريك فوشار، 

 االبتكار  أيرونيست منتجنا الفريد الذي يعتبر نموذجا على  خدمة التكنولوجيا لصحة اإلنسان ورفاهيته. يمثل جهاز  

في أفضل حاالتها ، وقد تم تطويره لمساعدتنا على التنفس بسهولة مع الحفاظ على الحماية من اإلصابة بفيروس 

 ونشره."  19-د كوفي

 

جيتكس " : قائال دبي ، أضاف السيد فوشارد ب  2021لنجوم المستقبل مشاركة في معرض جيتكس العلى  قيباتعو

هذه لعرض منتجاتنا المبتكرة للعالم. كما ستمنحنا   الفرصة السانحة  وكبير ، هالعالمي التقني الحدث الدبي ، 

للجميع في  امتاحمنتج أيرونيست الفرصة للقاء شركاء وموزعين محليين ودوليين محتملين من أجل جعل المشاركة 

 جميع أنحاء العالم ". 

 

  خالل الفعاليات    المبتكر جهازها وكجزء من جهود الشركة لعرض في أعقاب مشاركتها  بمعرض جيتكس،  
  –أكتوبر  21 من كونكور ليبين باريس ،أيرونيست  ب عرض أيًضا     في جميع أنحاء العالم ، سيتم التقنية الكبرى 

   . 2021نوفمبر   1 إلى
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