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Tiki medical on innovatiivinen Ruotsissa 
valmistettu hengityssuojain, joka on 
tarkoitettu käytettäväksi haasteellisissa 
ympäristöissä, joissa tarvitaan suojaa ilmassa 
olevilta hiukkasilta ja mikrobeilta. Tiki 
medical on suunniteltu terveydenhuollon 
tarpeisiin, ja se sopii erityisesti terveys- 
ja pelastuspalveluiden henkilöstön 
käyttöön. Maski suodattaa sekä sisään että 
uloshengitysilmaa, ja se on ilmaa puhdistavien 
hengityssuojaimien korkeimman suojaus-
luokan mukaan sertifioitu (EN 12942 TM3P).

Paras suoja yhdistettynä parhaaseen 
mukavuuteen
Tiki on suunniteltu käyttäjän mukavuutta 
ajatellen, myös pitkäaikaisessa käytössä. 

Puhallin vaihtuvalla nopeudella 
Maskin sisään rakennetun paineherkän 
anturin ansiosta puhaltimen nopeus voidaan 
sovittaa hengityksesi mukaan, joka takaa 
parhaan käyttömukavuuden.

Ergonominen istuvuus 
Maski on saatavilla kolmessa eri koossa: pieni, 
keskisuuri ja suuri – se sopii kaikille kasvoille. 

Kevyt 
Toisin kuin monet muut markkinoilla olevat 
hengityssuojaimet, Tiki medical on kevyt 
ja painaa vain 430–450 grammaa koosta 
riippuen.

Esteetön näkymä ja helppo viestintä
Yläosaan sijoitettu sisäänhengityssuodatin 
antaa esteettömän näkymän sekä alaspäin 
että sivuille. Uloshengityssuodatin on 
sijoitettu leuan tienoille, joten suu jää 
näkyviin. Tämä jättää kasvojen ilmeet näkyviin, 
helpottaa sekä visuaalista että sanallista 
viestintää ja mahdollistaa puhelimen käytön. 
Integroidun LED-valaisimen ansiosta Tiki 
mahdollistaa työskentelyn myös pimeissä 
olosuhteissa.
  

Suunniteltu helpottamaan 
sinun työtäsi

Kyky hengittää vapaasti 

ja nähdä esteettömästi 

turvallisuudesta tinki-

mättä ovat vain muuta-

mia Tiki medical-maskin 

etuja. 



 

 

 

 

Miten Tiki toimii? 
Tiki pitää positiivisen paineen 
hengityssuojaimen sisällä. Positiivinen paine 
luodaan akkukäyttöisellä puhaltimella, 
joka vie ilmaa maskiin suodattimen 
läpi. Maski ylläpitää positiivista painetta 
automaattisen paineanturin avulla oman 
hengityksesi mukaan, jolloin saavutetaan 
ylivertainen mukavuus verrattuna 
perinteisiin hengityssuojaimiin. Tämä 
yksilöllinen ominaisuus parantaa akun- ja 
suodattimien käyttöikää. Puhallinyksikössä 
on sisäänrakennettu varoitusjärjestelmä, joka 

varoittaa käyttäjää, jos akun virta on vähissä, 
maskin paine on väärä, suodatin on tukossa 
tai likaantunut.

Helppokäyttöinen 
Tiki medical koostuu viidestä komponentista: 
Puhallin, sisäänhengityssuodatin (valkoinen), 
uloshengityssuodatin (vihreä), maski ja 
kiinnitysremmit. Tiki on käyttövalmis heti, kun 
kiinnitysremmit, tuuletin ja suodattimet ovat 
asennettu paikoilleen.Suodattimet voidaan 
vaihtaa helposti ilman työkaluja ja itse maski, 
jos se naarmuuntuu tai likaantuu.

Tiki-hengityssuojain saa virtansa sisäisestä akusta, 
jonka käyttöaika on 1–2,5 tuntia kuormituksesta 
riippuen.Lisäakku on saatavilla lisävarusteena, 
jos tarvitaan pidempää käyttöaikaa. Maskissa 
on myös LED- valaisin, joka mahdollistaa 
työskentelyn pimeässä.

Maski on valmistettu kierrätettävistä 
PET-G ja TPE-muoveista. Maskin 
esteetön näkyvyys parantaa 
kommunikointia ympärillä olevien 
ihmisten kanssa ja myös puhelimen 
käyttö on mahdollista.

Säädettävät kiinnitysremmit 
ovat kestävät, pehmeät, kevyet 
ja mukavat.

P3- tason hiukkassuodattimet suojaavat 
ilmateitse leviäviltä partikkeleilta. 
Suodattimet ovat nelikulmaisia, jolloin 
saavutetaan suurin suodatinpinta-ala sekä 
pitkä käyttöikä. Lisäksi suodattimien ja 
maskin vaihtaminen on vaivatonta..

Tiki suodattaa sisääntulevan ja 
ulos menevän ilman. Tämä takaa 
turvallisuuden sekä käyttäjälle 
että ympärillä oleville ihmisille, ja 
tekee siitä ihanteellisen suojaimen 
terveydenhuollon henkilöstölle.

Ulkoisen akun kapasiteeti on 
6-10 tuntia kuormituksesta 
riippuen.

Puhallinyksikkö säätelee puhaltimen 
nopeutta sen mukaan, kuinka 
paljon ilmaa tarvitaan säilyttämään 
positiivinen paine hengityssuojaimen 
sisällä. 
Tällä saavutetaan parempi 
käyttömukavuus, parempi kuuluvuus 
sekä pidempi akun- ja suodattimien 
käyttöikä. 



 

 

 

Ajattele ympäristöä
Tiki-tuotteet valmistetaan kestävän 
kehityksen mukaisesti, valmistuksessa 
käytetään vihreää ekologista energiaa 
ja pyrimme aktiivisesti vähentämään 
tuotannossa syntyvää jätettä. Tiki-
maski on valmistettu PET-G- ja TPE- 
muoveista, se voidaan kierrättää ja näin 
on mahdollista vähentää jätteen määrää 
kertakäyttötuotteisiin verrattuna.

Ota yhteyttä ja kokeile
Ota yhteyttä, pyydä meiltä tarjous ja kokeile.

Soita tai lähetä viesti jo tänään!
+46 8-353 249 (arkisin 8.00–17.00 GMT)
info@tikisafety.com 

Kymmenen hyvää syytä  
valita Tiki-medical 
hengityssuojain

• Ainutlaatuinen hengityssuojain, joka 
suodattaa ilman sekä sisään tullessa 
että ulos mennessä

• Eurooppalaisten standardien 
mukainen korkein suojausluokka

• Vaivaton hengittää anturiohjatun 
ilmansyötön ansiosta

• Kevyt, paino vain 430 grammaa

• Erinomainen näkyvyys ja 
kommunikointi

• Pitkä akun kesto: jopa kymmenen 
tuntia ulkoisella akulla

• P3-suodattimet tarjoavat 
korkeimman tason suojan 

• Integroitu LED-valaisin

• Vaivaton suodattimien ja maskin 
vaihto

• Taloudellinen: pienet 
kokonaiskustannukset

Lisätietoja osoitteesta 

tikimed.com
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