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Tiki medical on yksi markkinoiden 
edistyneimmistä turvallisuustuotteista. 
Se on kehitetty Ruotsissa suojaamaan 
ihmisiä, jotka työskentelevät vaarallisissa 
ympäristöissä. Maskissa on sekä sisään- 
että uloshengityssuodatin, joten se 
suojaa käyttäjää ja ympärillä olevia 
ihmisiä. Puhallin säätää ilman virtausta 

automaattisesti käyttäjän tarpeen mukaan, 
jolloin hengittäminen on helppoa myös 
pidempiaikaisessa käytössä. Tikissä on 
integroitu LED-valaisin, ja se on sertifioitu 
käyttövoimaisten ilmaa puhdistavien 
hengityslaitteiden (PAPR) korkeimman 
suojausluokan EN 12942 TM3P mukaan.

Vallankumouksellista 
hengityssuojausta 
terveydenhuoltoon

Tiki medical
Sisältää kaikki osat, joita tarvitaan Tiki 
medicalin käytön aloittamiseen: 
Maski, valjaat, kaksi suodatinta, valkoinen 
suodatin sisäänhengitykseen ja vihreä 
suodatin uloshengitykseen, puhallin 
sisäänrakennetulla akulla, laturi ja 
ruuvitiiviste. 
Valitse oikea maskin koko kolmesta 
vaihtoehdosta: S, M ja L.

1200-51  TikiSTART Medical Small Standard 

1200-52 TikiSTART Medical Medium Standard 

1200-53 TikiSTART Medical Large Standard

Tiki medical -aloituspakkaus

Tiki medical
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Varaosat

Lisävarusteet

TikiEXTERN
Setti, joka sisältää ulkoisen akun, laturin 
ja johdon. Ulkoisella akulla on suuri 
kapasiteetti. Siinä on myös vyöklipsi 
kätevää kiinnitystä varten.

1007-51 Ulkoinen akku ja laturi

TikiHARNESS 5 kpl:n 
pakkaus
Pehmeät valjaat maskin 
paikallaan pitämiseen. 

1012-51 Valjaat 5 kpl:n pakkaus

TikiCAR-autolaturi
12–24V autolaturi. 

1080-51  Autolaturi

TikiCHARGER
Laturi vaihtovirtapistorasioihin. 

1013-53  Laturi

TikiMASK Medical 5 kpl:n pakkaus
Vaihdettavat maskit.

1210-51 Vihreä maski, 5 kpl:n pakkaus, koko S 

1210-52 Vihreä maski, 5 kpl:n pakkaus, koko M 

1210-53 Vihreä maski, 5 kpl:n pakkaus, koko L

TikiFILTER valkoinen suodatin 
sisäänhengitykseen
Vaihdettavat P3-hiukkassuodattimet.

1005-51 Valkoiset P3-suodattimet 2 kpl 

1005-52 Valkoiset P3-suodattimet 120 kpl 

1005-53 Valkoiset P3-suodattimet 2x30 kpl

TikiFILTER vihreä suodatin 
uloshengitykseen
Vaihdettavat P3-hiukkassuodattimet.

1005-56 Vihreät P3-suodattimet 2 kpl 

1005-57 Vihreät P3-suodattimet 120 kpl 

Ruuvitiiviste
Maskin vasemmalla puolella olevan 
ulkoisen akun liitoskohdan reiän 
tiivistämiseen. 

1121-52 Tiki-ruuvitiiviste

Silmälasien pidike
Pidike, johon voidaan kiinnittää 
taitettavat silmälasit maskin sisällä. 

1120-51 Tiki -silmälasien pidike

Tiki medical



 

 

 

 

 

 

 

 

Tiki saa virtansa sisäisestä akusta, joka kestää 
noin 1–2,5 tuntia kuormituksesta riippuen. 
Tehokkaampi ulkoinen akku on saatavilla 
lisävarusteena. Puhallinyksikkö on varustettu 
LED-valaisimella, jotka mahdollistavat 
työskentelyn pimeissä olosuhteissa.

Helppokäyttöinen maski on valmistettu 
PET-G- ja TPE-muoveista, ja se tarjoaa 
esteetöntä näkyvyyttä. Erinomainen 
näkyvyys helpottaa viestintää, sillä voit 
nähdä työkavereidesi silmät ja kasvojen 
ilmeet.
Puhelimen käyttö maskin kanssa on 
myös helppoa.

Kestävät, kevyet ja säädettävät 
hihnat tarjoavat parasta mukavuutta 
ja varmistavat hyvän istuvuuden 
päähän. 

Hiukkassuodatin suojaa kaikilta hiukkasmaisilta 
epäpuhtauksilta (P3). Sekä suodattimen että 
maskin vaihtaminen on helppoa. 
Suodatin on nelikulmainen, jolloin saavutetaan 
suurin suodatinpinta-ala sekä pitkä käyttöikä.

Puhallin toimii ulkoisella akulla 
6–10 tuntia kuormituksesta 
riippuen.

Puhallinyksikkö säätelee 
puhaltimen nopeutta sen mukaan, 
kuinka paljon ilmaa tarvitaan 
säilyttämään positiivinen paine 
hengityssuojaimen sisällä. 
Tämän etuja ovat parempi 
mukavuus, pidempi akun kesto, 
suodatinten säästäminen sekä 
hiljaisempi puhallin. 

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-197 40 Bro
RUOTSI

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com
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Suodatettua ilmaa sisään, suodatettua 
ilmaa ulos.
Uloshengityssuodatin on sijoitettu 
maskin ulostuloon, ja se suodattaa 
käyttäjän hengityksen. Tämä tekee siitä 
ihanteellisen hoitohenkilökunnalle ja 
sairaalan henkilöstölle.
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