Ajakohased hingamiskaitsevahendidHaase-Lampe, W.Tuletõrjuja1928 / lk. 3-13 : fot
Ajakohased hingamiskaitsevahendid : [gaasitorbikud jm.]Haase-Lampe, W.Tuletõrjuja1927 / lk. 3-13 : joon., fot
Drägeri suitsumaskTuletõrjuja käsiraamat-kalender 19331932 / lk. 78-79 : fot
Elektriseadmete ümbristega tagatavad kaitseseadmed väliste mehaaniliste löökide eestTreufeld, Jüri; Risthein,
Endel2006https://www.ester.ee/record=b2175297*est
Gaasikaitse ja rohuteadlasedKoitmets, J.Eesti Rohuteadlane1934 / lk. 37-43
Gaasikaitse laboratooriumSõdur1937 / lk. 97-98
Gaasikaitse vahenditest õhukallaletungi puhul tulevikusõjasKaitse Kodu1931 / lk. 368-369 : fot
Gaasimaski füsioloogiline mõju inimorganismileKümmel, A.Töö ja Tervis1939 / lk. 157-159
Gaasimaskide tarvitamisestOras, J.Eesti Politsei1936 / lk. 429-434
GaasitorbikArro, H.Politseileht1939 / lk. 70-72 : joon., fot
G-torbik kodanikeleBuxhoevden, D.Kaitse Kodu1934 / lk. 351-353 : fot
HädagaasikaitsmeistArro, A.Õhu- ja gaasikaitse1939 / lk. 4-5 : fot
Imiku ja väikelaste gaasikaitsmed välismailLuiga, O.Võitluseks Valmis1941 / lk. 30-32 : fot
Ipriidikindlate kehakatete käsitsemineUmblia, E.Õhu- ja gaasikaitse1938 / lk. 109-111 : fot
Ipriidikindlate kehakatete valmistamisestPääro, K.Õhu- ja gaasikaitse1938 / lk. 71-72
KaasikaitseTuletõrje Teated1930 / lk. 45-47
Kaitsemaskid gaasi ja tolmumürgituste vastuKümmel, A.Töö ja Tervis1935 / lk. 25-27
Kodanliku õhukaitse ja rahva gaasitorbikArro, H.Õhu- ja gaasikaitse1939 / lk. 55-56 : fot
Meie maskide sees ei ole "usse" [Võrguväljaanne]Raudsik, Heliisepl.delfi.ee2021"Meie maskide sees ei ole "usse"
Mida peab tuletõrjuja teadma gaasi- ja suitsukaitsestTuletõrjuja käsiraamat-kalender 19371936 / lk. 132
Mõtteid g-kindla keebi otstarbekusestSõdur1938 / lk. 115-117 : joon
Praegusaja gaasikaitsevahendidNartsissov, B.Sõdur1939 / lk. 193-200 : fot
Suitsu- ja gaasimaskid tuletõrjesTuletõrje Teated1929 / lk. 67-68
Suitsumask Tartu tuletõrje lendsalgaleTuletõrje Teated1928 / lk. 28-29 : fot
Sõjagaasi kaitseBuxhoevden, D.Sõdur1925 / 27, lk. 652; 28, lk. 684-685
Sõjaväe gaasikaitse harjutused rahuajal : [ka gaasimaskidest]Buxhoevden, D.Sõdur1927 / lk. 173-175 : joon
Tulekustutamise praktikast : [suitsumaskidest]Tuletõrje Teated1931 / lk. 97-98 : fot
Tuletõrje gaasikaitse korraldamine : [gaasimaskidest]Tuletõrje Teated1930 / lk. 153-157
Tuletõrje suitsumask nõuab ettevaatlikku käsitamist ja maskikandja plaanikindlat harjutamistTuletõrje Teated1932 / lk. 28
Tulevikusõja ründeainetest : [gaasikaitsevahendid]Eesti Tuletõrje1937 / lk. 335-337
Uusi leiutisi gaasikurnade alalKaitse Kodu1937 / lk. 492-493 : joon., fot

VingumaskEesti Tuletõrje1934 / lk. 154-155 : joon
Õliriide kasutamisest ipriidikindlaiks kehakatteiks : Tomson-Madvärk'i ipriidikindlad ülikonnad T-M-gÜTomson, T.Õhu- ja
gaasikaitse1938 / lk. 107-108 : fot
XYPEX - unikaalne vahend betooni kaitseksReiman, VärdiEhitaja1999 / 9, lk. 46

