---------- Původní e-mail ----------

Live test roušek: dýcháme v nich toxické
úrovně CO2
Sepsal Orgonet:
5. 7. 2020 (období kdy bylo povinné nošení roušek kvůli šíření covid19)
Našel jsem zajímavé video o měření CO2 pod rouškou, které provedl jeden
americký youtuber. Údaje nepřekvapí, ani nepotěší. Jak by se dalo očekávat, čím
hustší a těsnější maska, tím škodlivější množství CO2 dýcháme. A někdy přímo
toxické...
Není to vůbec složité, stačí si zakoupit detektor. Podíval jsem se na nabídku
těchto detektorů, indikátorů a měřičů u nás, a je velmi slušná, jak vidíte z
následujícího printscreenu, takže i vy si můžete ověřit...
Z popisu k jednomu z výrobků (https://www.hutermann.cz/produkt/detektor-oxidu-

uhliciteho-co2-s-alarmem-a-pameti-loggerem-hutermann-alarm-co2-501-meric-vydychanostivzduchu) přetiskuji tabulku "vydýchanosti vzduchu", která je stejná jako
použitá ve videu.

Úroveň CO2 ve vzduchu se měří pomocí jednotky ppm (parts per million).
• 350 - 450 ppm hodnota totožná s běžným vnějším prostředím
• do 1000 ppm doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
• 1200 až 1500 ppm doporučená MAXIMÁLNÍ úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
• nad 1500 ppm nastávají příznaky únavy, snižování koncentrace, bolest hlavy
• do 5000 ppm maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
• nad 5000 ppm nevolnost a zvýšený tep
• nad 15000 ppm dýchací potíže
• nad 40000 ppm možná ztráta vědomí
Hygienická norma pro veřejné místnosti (školy atd.): 1550 ppm
(viz https://www.denik.cz/zdravi/skodlive-studium-tretina-ceskych-deti-se-veskolach-dusi-20180312.html )
Maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik je 5 000 ppm.
A nyní, kolik CO2 naměřil otec Del Bigtree pod různými maskami svého syna
Evera; totéž dýchaly vaše děti, když byly vládou přinuceny chodit do školy s
maskou...:
•
•
•
•

Pod "profesionální maskou": přes 10 000 ppm, dále měřič již
nedokáže změřit - výrazně toxická hodnota.
Pod běžnou maskou z lékárny: přes 8 000 ppm. - toxická
hodnota
Pod plastovým štítem: přes 1 500 ppm. - dle normy přijatelná
hodnota.
Pod látkovým šátkem: přes 9 000 ppm. - toxická hodnota.

Viz měření ve videu:

https://www.bitchute.com/video/ypLjmXQoLygi/

