KUPARI SISÄLLÄ,
TAUDINAIHEUTTAJAT
ULKONA

AVAIN
OMINAISUUDET
✓ 99,9% viruksista torjutaan atomitasolla.
✓ Materiaali on pehmeä ja miellyttävä ja
maskin läpi on helppo hengittää.
✓ Kuparihiukkaset säilyttävät aktiivisuutensa eivätkä menetä tehoaan käytössä.
✓ Israelilainen tutkimus ja kehitystyö sekä
patentointi.
✓ CE hyväksytty (IIR, EN 14683).
✓ Antaa paremman suojan.
✓ Käytössä edullisempi kuin N95,

HYÖDYT
✓ Vähentää käyttäjän tartuntariskiä
maskin pinnalta.
✓ Samat kuparihiukkaset jatkavat uusien
virusten torjumista menettämättä
tehoaan.
✓ Ei enää kalliita, kivuliaita ja tehottomia
hengityssuojain kokemuksia.
✓ Ekologinen, pitkä käyttöikä: tavallisia
maskeja EI VOI kierrättää.

2

K U PA R I M A S K I

TIEDE

Tappaako kupari taudinaiheuttajia? Kyllä, se tehoaa
COVID-19 virukseen neljässä tunnissa

✓ Kupari voi tappaa viruksia ja muita
taudinaiheuttajia muuttamalla ja häiritsemällä organismien suojaavia kerroksia
ja aineenvaihduntaprosesseja.
✓ Uusi tutkimus osoittaa, että SARSCoV-2, coronavirus pandemian aiheuttaja ei pysty tarttumaan oltuaan 4 tuntia
kuparin kanssa tekemisissä, kun taas
muovin pinnalla kyseinen virus voi säilyä
jopa 72 tuntia.
✓ Kuparia voidaan käyttää monin tavoin
sekä sairaala-, että muissa ympäristöissä, joissa taudinaiheuttajat leviävät
helposti.
✓ Tämän artikkelin lääketieteellisen
tarkistuksen on tehnyt allergia- ja
immunologia spesialisti Tania Elliott,
MD, NYU Langone Health.
✓ Tämä artikkeli on osa julkaisua Insider`s
guide ”How to Kill Germs”s.
Vaikka saatetaan ajatella, että antiseptiset
pyyhkeet tai suihkeet ovat tarpeen tappamaan bakteereja, on itse asiassa olemassa
metalli, joka tappaa bakteerit kosketuksessa – ja puhdistustarvikkeita ei tarvita.
Usko tai älä, kuparin käyttö terveydenhoitotarkoituksiin juontaa juurensa muinaiseen
Egyptiin asti. Tänä päivänäkin tutkijat oppivat edelleen uutta kuparin uskomattomista
eduista.
Kupari tappaa taudinaiheuttajia
Kuparilla on antimikrobisia ominaisuuksia,
joka tarkoittaa sitä, että kupari voi tappaa
mikro-organismeja, kuten bakteereja ja
viruksia. Kuparin on kuitenkin oltava kosketuksissa mikro-organismin kanssa tappaakseen. Tätä kutsutaan kontaktitappamiseksi
(contact killing).

Tohtori Edward Bilskyn, Ph.D., Provest
and Chief Academic Officer at Pacific
Northwesrt University of Health Sciences,
mukaan kupari voi tappaa taudinaiheuttajia
mm. seuraavilla tavoilla:
• Kupari muuttaa ja häiritsee bakteerin
soluseinämiä – Kupari hiukkaset vahingoittavat sen soluseinämiä ja pinnoittaa
ne sekä voivat tuhota mikrobin DNA:n ja
RNA:n.
• Kupari aiheuttaa hapettumisstressiä bakteerisoluille ja muodostaa vetyperoksidia,
joka voi tappaa solun.
• Kupari häiritsee proteiineja, joilla on
bakteereille elintärkeitä tehtäviä
Kuparilla on kyky tappaa viruksia
ja bakteereja
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kosketuksessa kupari voi tappaa monen tyyppisiä taudinaiheuttajia (bakteereita). Vuoden
2015 tutkimuksen, joka on julkaistu arvostetussa Health Environments Recearch
and Design Journalissa, mukaan tavanomaisimpia taudinaiheuttajia, joita kupari
tappaa ovat:
• MRSA
• E.coli
• Influenza A
• Norovirus
Uudessa tutkimuksessa, joka julkaistiin The
New England Journal of Medicine lehdessä,
todettiin, että kupari voi olla tehokas SARSCoV-2: ta vastaan, se on virus, joka on vastuussa koronaviruspandemiasta. Tutkimus
osoitti, että neljän tunnin kuluttua virus ei
ollut enää tarttuva kuparin pinnalla. Vertailun vuoksi koronavirus oli edelleen tarttuva
muovipinnoilla 72 tunnin kuluttua.

Lähde: Insider – https://www.insider.com/does-copper-kill-germs-and-viruses
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CopKupari: Meidän puolellamme oleva säälimätön tappaja.
Professori Bill Keevil, Director of the Environmental Healthcare
Unit at University of Southampton’s School of Biological
Sciences oli ensimmäisten mikrobiologisten tutkijoiden
joukossa, joka kokeili kuparin tehokkuutta patogeenisiä ja
ei-patogeenisiä E. coli -bakteerikantoja vastaan ja osoitti
kyseisen metallin luontaisen antimikrobisen ominaisuuden.

Vuodesta 2009 kupariteollisuus on järjestänyt maailmanlaajuisia kenttäkokeita kiireisissä sairaaloissa Briteissä, Saksassa,
Japanissa, Yhdysvalloissa, Chilessä ja
Etelä-Afrikassa siirtääkseen professori
Bill Keevilin ja muiden asiantuntijoiden
tutkimustulokset kliinisen käyttöön. Tutkimukseen osallistuneet sairaalan osastot
varustettiin kupariseospinnoilla ja näytteitä
otettiin päivittäin näiltä pinnoilta ja verrattiin
kontrollipintoihin. Tulokset osoittivat, että
kuparipinnat johtivat mikrobien määrän
vähenemiseen 90%;sti.
Vähentääkö kupari myös infektioiden
määrää potilaiden keskuudessa?
Yhdysvaltain tämänhetkisessä tutkimuksessa, joka esiteltiin jo vuoden 2011 alussa,
yritetään varmistaa juuri tämä, ja alustavat
tiedot osoittavat, että kuparin vaikutukset
ovat erittäin lupaavia. Erityisesti tämä mineraali ei ole uusi terveysalalla. - “Muinaisista
ajoista lähtien ihmiskunta on ollut tietoinen
kuparin hyödyllisistä ominaisuuksista
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mikrobi-infektioiden vähentämisessä vaikka ihmiset eivät vielä ymmärtäneetkään
mikrobiteoriaa, he tunnistivat korrelaation
kuparin ja tautien torjunnan välillä”, Bill
Keevil selitti. ”5000 vuotta sitten esimerkiksi egyptiläiset käyttivät kuparia veden
kuljettamiseen ja haavojen parantamiseen.
Myöhemmin, 1850-luvulla, huomattiin, että
Pariisin koleran puhkeamisen aikana kuparityöläiset eivät saaneet tartuntaa. Mutta
vaikka 1900-luvulla kupariseoksia käytettiin
laajasti ovenkahvoissa, työntölevyissä,
hanoissa tai työpinnoissa, nykyaikaisten
materiaalien, kuten ruostumattoman teräksen ja muovien, kehitys alkoi vähentää
kuparia arjesta yhä enemmän. ‘’ Professori
Keevil perusteli kuparitutkimukseen
osallistumisesta, hän sanoi: ”Aloitimme
1980-luvulla kuparin parissa työskentelemään Kansanterveyslaboratorion palvelukeskuksessa Porton Downissa ja myöhemmin Southamptonin yliopistossa ensin
vedenjakelujärjestelmissä ja myöhemmin
eri kosketuspinnoilla. Syynä siihen olivat

MEDICAL FACE MASK

TRUSTED BY COVID-19 MEDICAL TEAMS

Legionella-bakteererien aiheuttamat epidemiat, jotka aiheuttivat Legioonalaistaudin
ihmisillä. Legionellan taudinaiheuttajana leviää erityisesti juomaveden ja jäähdytysjärjestelmien kautta. Se osoitti, että jos ihmiset
käyttivät kupariputkia, legionellaluvut olivat
paljon pienemmät.”
-”Se jälkeen aloimme tutkia elintarviketeollisuuden Escherichia coli O157: tä ja osoitettiin jälleen, että taudinaiheuttajat kuolivat
hyvin nopeasti kuparipinnoilla. Samalla
havaitsimme ensimmäistä kertaa lääkeresistenttejä “superbakteereja” ja mietimme, tappaisiko kuparipinnat myös nämä.
Ensimmäisissä kokeissa levitimme pinnoille
märkää inokulaattia (siirrostuksessa käytettyjä mikro-organismeja). Nämä osoittivat, että kaikki taudinaiheuttajat kuolivat
kahden tunnin sisällä kosketuksesta - kun

PREMIUM MASK

ENVIRONMENTALLY SAFE

pinnalla oli 10 miljoonaa solua. Jos solujen lukumäärää vähennettiin 1000 soluun
- osastoympäristössä vain 1000 superbakteeri-solua voi olla pieniä pitoisuuksia
ovenkahvan kaltaisella pinnalla - ne kuolivat jopa 15 minuutissa.” ”Sitten kehitimme
kuivakoe-testin jäljittelemään käden kosketusta. Laitoimme pinnalle hyvin pienen
määrän organismeja, pinta kuivuu melkein
välittömästi ja ekvivalentti kuivia kontakteja
osoitti, että jopa 10 miljoonaa solua kuoli
alle 10 minuutissa. Kun pienensimme solujen
pitoisuutta, ne kuolivat vielä nopeammin.
Joten tiedämme nyt, että kupariseos alkaa
tappaa taudinaiheuttajia heti, kun ne koskettavat pintaa. Kun pinta on märkä, 10
miljoonan bakteerin tappaminen kestää 45
minuutista kahteen tuntiin, ja jos se on kuiva
pinta, kestää 10 minuuttia tai vähemmän.”

Lähde: Healthcare-in-europe.com - https://healthcare-in-europe.com/en/news/copper-the-relentless-killeron-our-side.html%20#
Smithsonian Magazine - https://www.smithsonianmag.com/science-nature/copper-virus-kill-180974655/
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MIKSI PITÄISI
KÄYTTÄÄ COPPER
INSIDE -MASKIA

Suojaa viruksilta
Suojaa bakteereilta
Elinikäinen käyttö
CE/FDA hyväksyntä
Steriili

Kirurginen maski
ei
ei
ei
kyllä
ei/kyllä

N95
ei
ei
ei
kyllä
kyllä

Copper Inside
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

louhittu sukupolvien ajan palvelemaan ihmiskuntaa. Egyptologien mukaan muinaiset
egyptiläiset käyttivät kuparia kirjaimellisesti
pyramidien rakentamiseen. Jo sukupolvien
ajan on kuparilla tiedetty olevan antibakteerisia ja viruksilta suojaavia ominaisuuksia. Lukuisat tieteelliset tutkimukset
osoittavat kiistattomasti, että bakteerit ja
virukset eivät pysty selviytymään kuparin
läsnä ollessa. Jostain syystä siihen tarttuvat
kappaleet murenevat ja häviävät.

Kuparimaski sisältä
On hyvin todennäköistä, että joko omistat kupari tuotteita tai olet ainakin joskus
käyttänyt niitä. Googlaa vaikka Amazon ja
etsi kuparia. Kuparia on kaikkialla, ja sitä on

6

K U PA R I M A S K I

Terveysalan haasteena oli miten hyödyntää
kuparin supervoima käytännöllisellä ja turvallisella tavalla. Ratkaisu löydettiin Israelista. Tätä tieteellistä saavutusta tukee yli
30 patenttia, ja FDA hyväksyi sen vuonna
2018. Seuraava haaste oli valmistaa

kirurginen maski, jossa onnistuttiin. Copper
inside -maski valmistetaan näin: Itse maski
on valmistettu kolmesta kerroksesta.
Ulompi kerros estää pisaroiden pääsyn ja
sisältää mikroskooppisia kuparioksidipolymeerejä. Keskikerros vangitsee pienet
hiukkaset, jotka voivat kulkea ulkokerroksen
läpi. Se estää myös hiukkasten virtauksen
ulospäin. Sisin kerros on lähellä nenää ja
suuta ja se on suunniteltu imemään kosteutta, plus se sisältää kuparioksidipolymeerejä
varmistaakseen, että virus ei pysty selviämään. Kaiken kaikkiaan pieni määrä kuparihiukkasia sekoitetaan maskiin, joka saa
aikaan persikan värin. Kangas on muuten
identtinen ”tavallisen” kirurgisen maskin
kanssa ja tarjoaa kaiken tarvittavan suojan
USA:n ja EU:n asetusten (IIR / EN14683)

mukaisesti. Maski on steriili, hajuton ja mukava käyttää.
Kuparimaski testattiin ja viimeisteltiin EU:n
markkinoille huhtikuussa 2020. Saksalainen
laboratorio TÜV SÜD suoritti tiukan testausprosessin. Vaikka kuparia voidaan lisätä tekstiiliin ja kudottuihin vaatteisiin, lopputuotteet
eivät ole suositusten kuten, EN14683mukaisia
ja ne ovatkin pääosin vaatteita, eivätkä
täytä tarvittavia turvallisuus- ja tehokkuusstandardeja.
Kuparin viruksilta suojaavat ominaisuudet
eivät heikkene ajan kuluessa. Niin kauan kuin
maski on fyysisesti ehjä (ei reikiä), se tarjoaa
virusten vastaisen suojan ilman sterilointia.
Maski on itse steriloituva kuparin ansiosta.
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Markkinoija Suomessa:
Immitec Sverige Ab
Tegelhagen 2 LT 3
02780 Espoo
040 968 1737
mika@immitec.fi

