
Uma revolução na 
tecnologia dos respiradores

FEITO NA SUÉCIA



A máscara Tiki é um inovador respirador de 
proteção fabricado na Suécia, para utilização 
em ambientes desafiantes em que exista a 
necessidade de proteger o utilizador contra 
partículas e bactérias transportadas pelo 
ar. A máscara Tiki medical foi concebida 
especificamente para uso médico e é, por 
isso, particularmente adequada para serviços 
de saúde e de emergência. A máscara filtra 
o ar tanto à entrada como à saída e está 
certificada em conformidade com a classe 
de segurança mais elevada para respiradores 
purificadores de ar (norma EN 12942 TM3P).

A proteção ideal aliada ao máximo conforto
A máscara Tiki foi concebida com o conforto 
do utilizador em primeiro plano, mesmo 
durante longos períodos de trabalho. 

Ventilador com diferentes velocidades 
Graças ao sensor sensível à pressão integrado 
na máscara, a velocidade do ventilador pode 
ser adaptada à sua respiração, o que resulta 
no máximo conforto para o utilizador.

Ajuste ergonómico 
A máscara está disponível em três tamanhos 
diferentes: pequeno, médio e grande - para 
se adaptar a todos os tipos de rosto. 

Peso reduzido 
Ao contrário de muitos outros respiradores 
de proteção no mercado, a máscara Tiki 
medical é leve, pesando apenas entre 430 e 
450 gramas, dependendo do tamanho.

Visão desobstruída e comunicação fácil
Uma vez que o filtro de inalação se situa na 
parte superior da máscara, a sua visão fica 
desobstruída, tanto para baixo como para 
os lados. O filtro de expiração encontra-
se junto ao queixo, de modo a que a boca 
fique visível. Este desenho facilita tanto a 
comunicação visual como verbal. É possível 
ver o rosto dos interlocutores e até mesmo 
falar ao telefone enquanto usa a máscara. 
Com o seu sistema de iluminação LED 
integrado, a máscara Tiki permite trabalhar 
em condições de fraca luminosidade ou com 
pouco espaço. 
  

Concebida para 
facilitar o seu trabalho

Poder respirar livre-

mente e ter uma visão 

desobstruída, conferindo 

ao mesmo tempo maior 

segurança, são apenas 

algumas das vantagens 

da máscara Tiki medical. 



 

 

 

 

Como funciona a máscara Tiki? 
A máscara Tiki funciona ao garantir uma 
pressão positiva no interior da mesma. A 
pressão positiva é gerada por um ventilador 
a bateria, que aspira o ar para o interior da 
máscara através de um filtro purificador. 
Através de um sensor integrado sensível 
à pressão, a máscara mantém a pressão 
positiva completamente ajustada à sua 
respiração, o que oferece maior conforto 
em comparação com um respirador 
tradicional. Esta opção de personalização 
tem a vantagem adicional de melhorar a 
vida útil tanto da bateria como do filtro. A 
máscara possui ainda um sistema de aviso 
integrado que lhe permite saber se a energia 
da bateria está demasiado baixa, se a pressão 

da máscara está incorreta ou se o filtro está 
entupido ou se necessita de ser substituído.

Fácil de usar 
A máscara Tiki medical é composta por 
cinco componentes: o ventilador, o filtro 
de inalação (branco), o filtro de expiração 
(verde), a máscara e o arnês. A máscara 
Tiki está pronta a ser utilizada a partir do 
momento em que tiver fixado o arnês, 
facilmente ajustável. O filtro pode ser 
substituído de forma rápida e simples, sem 
necessidade de quaisquer ferramentas. A 
própria máscara também pode ser substituída 
de forma rápida e simples, no caso de ficar 
arranhada ou inutilizável.

O respirador de proteção Tiki é alimentado por uma bateria 
interna com um tempo de funcionamento de 1 a 2,5 horas, 
dependendo da carga. Está disponível uma unidade de bateria 
externa, como acessório, para aqueles que necessitam de mais 
bateria. A máscara está ainda equipada com luzes LED que 
facilitam o trabalho em condições com pouca luminosidade.

Uma máscara fácil de usar, feita de 
plástico PET-G e TPE, com uma 
visão completamente desobstruída. 
A excelente visão que a máscara 
proporciona facilita a comunicação, 
permitindo ver os olhos e as expressões 
faciais dos seus colegas de trabalho.
É também fácil utilizar o telefone 
enquanto usa a máscara. 

Um arnês durável, com um 
design suave e leve, para 
máximo conforto.

O filtro de partículas protege contra todos 
os tipos de partículas poluentes (P3). A 
substituição do filtro e da máscara é rápida 
e simples. O filtro é quadrado, de modo a 
obter uma superfície de filtragem máxima e 
uma vida útil prolongada.

Ar filtrado à entrada e à saída.
O filtro de expiração, que se 
situa na saída da máscara, filtra a 
respiração dos utilizadores, o que 
o torna ideal para cuidadores e 
pessoal hospitalar.

A bateria externa pode 
funcionar entre 6 a 10 horas, 
dependendo da carga.

A unidade do ventilador regula a 
velocidade do ventilador de acordo 
com a quantidade de ar necessária, 
de modo a manter a pressão positiva 
no interior do respirador de proteção. 
Algumas das vantagens são um maior 
conforto, maior duração da bateria 
e do filtro e um ventilador mais 
silencioso. 



 

 

 

Pense no ambiente
Como a máscara e o filtro podem ser 
reutilizados, o desperdício é menor em 
comparação com produtos descartáveis. 
Além disso, a máscara é feita de plásticos 
PET-G e TPE e pode ser reciclada. Durante 
o fabrico, apenas é utilizada energia verde 
de fontes sustentáveis e a Tiki trabalha 
ativamente para reduzir continuamente o 
desperdício na produção.

Tiki a sério
Não hesite em contactar-nos se quiser saber 
mais, obter um orçamento ou experimentar 
a máscara a sério.

Ligue ou envie-nos um e-mail hoje!
+46 8-353 249 (dias úteis, das 8h00 às 
17h00 GMT)
info@tikisafety.com 

Dez boas razões para 
optar pela máscara 
Tiki medical

• Proteção respiratória única que filtra o 
ar à entrada e à saída

• Classe de proteção mais elevada 
em conformidade com as normas 
europeias

• Extremamente confortável devido ao 
fornecimento de ar controlado por 
sensores

• Peso reduzido: desde 430 gramas

• Proporciona excelente visibilidade e 
comunicação

• Duração prolongada da bateria: até 
dez horas com a bateria externa

• Filtro P3 quadrado para um 
desempenho otimizado e duradouro 

• Iluminação LED integrada

• Tanto a substituição da máscara como 
do filtro é rápida e simples.

• Económica: custo total de 
propriedade reduzido

Em tikimed.com 

encontrará mais infor-

mações e factos sobre a 

máscara Tiki. 
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Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-197 40 Bro
SUÉCIA

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com


