


Waarom fittesten? 

Door de groeiende globalisering hebben 
de gezichten van mensen steeds meer 
verschillende vormen en maten. Er zijn 
ook vele soorten en maten adem
beschermingsmiddelen verkrijgbaar. 
Maar, niet iedereen maakt gebruik van 
het juist passende middel. 
Daardoor sluit het adembeschermings
middel niet altijd goed aan op het 
gezicht en is de gebruiker onvoldoende 
beschermd. Controle van de pasvorm 
met een fittest is dus belangrijk. 

Wat is een fittest? 

Een fittest is een controle van de 
pasvorm (fit) bij de gebruiker door een 
'fittester'. Fittesten zijn uitsluitend af te 
nemen bij gebruikers van de zogeheten 
'Tight Fitting'-middelen: stofkapje, half
en volgelaatsmaskers. (Er bestaat geen 
fittest voor loszittende hoofdkappen; de 
fittest controleert immers de afdichting 
van een masker op het gelaat.) 

Daarnaast is een fittest geschikt als 
trainingsmiddel om de gebruiker te 
trainen hoe het adembeschermings
middel op te zetten en te onderhouden. 
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Kwalitatieve of kwantitatieve methode 

Er zijn twee verschillende fittest methoden. 
De kwalitatieve fittest: lage beschermingsgraad zoals stofkapje bij schoonvegen van een 
vloer. En de kwantitatieve fittest: hoge beschermingsgraad zoals volgelaatsmasker bij 
asbestsaneringswerkzaamheden. 

Kwalitatieve fittest 

De kwalitatieve fittest is een subjectieve 
testmethode en wordt ook wel de bitter/ 
zoet-test genoemd. Bij deze test moet de 
gebruiker zijn adembeschermingsmiddel 
opzetten. Daarna krijgt hij een grote kap 
over zijn hoofd. In deze kap wordt een 
bittere of zoete stof verneveld die men 
kan proeven. Neemt de gebruiker de 
geur of smaak niet waar tijdens de test, 
dan valt de fittest positief uit en kan de 
gebruiker het adembeschermingsmiddel 
gebruiken op de werkplek. 

Kwantitatieve fittest 

De kwantitatieve fittest is een objectieve 
manier om de afdichting van de 
adembescherming op de medewerker te 
controleren. Om een kwantitatieve fittest 
methode uit te voeren moet er een fittest 
protocol gevolgd worden. Hier is de HSE 
282/28 uit Engeland een voorbeeld van. 

Elk fittest protocol bestaat uit 
verschillende oefeningen die een drager 
(diegene die de test moet ondergaan) 
moet doorlopen. Gedurende de fittest 
wordt bij elke oefening een 'fitfactor' 
berekend. De fitfactor zegt iets over de 
mate van bescherming van het 
adembeschermingsmiddel in combinatie 
met de gebruiker. Deze fitfactor wordt 
berekend aan de hand van een meting 
van de concentratie aan stofdeeltjes 
binnen én buiten het masker. 

De oefeningen tijdens een fittest zijn o.a. 
het hoofd naar boven en beneden 
bewegen, hardop praten en diep in-en 
uitademen. Hiermee wordt de werk
pleksituatie zo goed mogelijk nagebootst. 
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Apparatuur voor kwantitatieve fittest 
De PortaCount Pro en PortCount Pro+ worden wereldwijd ingezet voor het uitvoeren van 
kwantitatieve fittesten. Met de PortaCount kunt u een objectieve meting uitvoeren en 
wordt giswerk uitgesloten. Zowel militaire eenheden, industriële bedrijven als 
asbestsaneerders gebruiken deze meet- en fittestmethode. 

De PortaCount kan ingezet worden in combinatie met verschillende adembeschermings
middelen zoals wegwerp-, half- en volgelaatsmaskers. 
Om een kwantitatieve fittest te kunnen uitvoeren wordt het masker aangesloten op de 
PortaCount Pro of PortaCount Pro+. Hiervoor zijn Adapter Kits verkrijgbaar die tussen het 
masker en het filter geplaatst worden. Voor elk merk en type masker is het van belang dat 
de juiste adapter gebruikt wordt. 

Naast het uitvoeren van een fittest is de PortaCount te gebruiken als trainingsmiddel. Na 
het opzetten van het adembeschermingsmiddel kan de fittester, door middel van de Real 
Time Fit Factor functie, het effect van het adembeschermingsmiddel bij de drager 
vaststellen. De fittester kan de drager hierdoor beter trainen in het juist opzetten en 
onderhouden van het adembeschermingsmiddel. 
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PortaCount Pro en Pro+ 

Stand-alone werking en Touch Screen 

Zowel de PortaCount Pro als de 
PortaCount Pro+ zijn snel te installeren 
en gemakkelijk te bedienen, zonder dat 
er een externe computer nodig is. 

Op het touch screen kleuren display kunt 
u het apparaat bedienen met een stylus,
pen of uw vinger. U heeft geen apart
toetsenbord nodig.

U heeft alleen een PC nodig om 
rapporten te generen en indien gewenst 
een FitîestKaart af te drukken. Gebruik 
simpelweg een USB flash-drive om de 
testgegevens over te zetten naar een PC 
om de gegevens bij te houden. 

FitPro™ Fit Test software maakt het makkelijk 

De FitPro™ Fit Test software leidt u stap-voor-stap door het testprotocol. U kunt geen 
fouten maken, en de testresultaten worden opgeslagen in een database voor het 
eenvoudig genereren van rapporten. 

Mogelijkheid tot het printen van persoonlijke FitTestPas 

Met de FitPro™ Fit Test software kunt u FitTestPassen afdrukkken*: een persoonlijk pasje 
voor iedereen die is getest. Dit is een handige manier voor auditors om te verifiëren of 
het juiste adembeschermingsmiddel (het voorgeschreven merk, het juiste model, de juiste 
maat) wordt gebruikt. De kaart is tevens een reminder voor de periodieke fittest. 

N-95 maskers

De PortaCount Pro+ heeft een ingebouwde N-95 kit wat deze uitvoering in staat stelt om 
naast FFP3, half- en volgelaatsmaskers ook FFP1 en FFP2 maskers te testen. Hiermee is de 
PortaCount het enige toestel dat gebruikt kan worden met wegwerpmaskers. 

* Let op: voor het afdrukken van een FitîestPas heeft u een speciale printer nodig.

Meetapparatuur voor professionals 
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