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Tiki medical is een van de meest geavan
ceerde veiligheidsproducten op de markt. 
Het is ontwikkeld in Zweden en is bedoeld 
om personeel in gevaarlijke omgevingen te 
beschermen. Het masker heeft een in en 
uitlaatfilter en is zodoende geschikt voor 
de zorg. De blazer past de luchtstroom 
automatisch aan op de behoefte van de 

gebruiker waardoor deze eenvoudig kan 
ademen, ook gedurende langere periodes. 
Tiki heeft ingebouwde verlichting en is 
gecertificeerd conform EN 12942 TM3P, 
de hoogste beschermingsklasse voor 
luchtzuiverende ademhalingstoestellen 
(PAPR).

Revolutionaire 
adembescherming 
voor de zorg

Tiki medical
Bevat alle onderdelen die nodig zijn om  
aan de slag te gaan met Tiki medical: 
Een masker, hoofdbanden, twee filters, een 
wit inademfilter, een groen uitademfilter, 
een blazer met ingebouwde batterij, een 
oplader en een schroefafdichting. 
Het masker is verkrijgbaar in drie maten:  
S, M en L.

1200-51  TikiSTART Medical klein standaard 
1200-52 TikiSTART Medical medium standaard 
1200-53 TikiSTART Medical groot standaard

Tiki medical-startpakket
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Reserveonderdelen

Accessoires

TikiEXTERN
Set met externe batterij, lader en kabel. 
De externe batterij heeft een hoge 
capaciteit en een riemclip zodat hij 
eenvoudig te bevestigen is.

1007-51 Externe batterij en lader

TikiHARNESS 5-pack
Zachte hoofdbanden om het 
masker op zijn plaats te houden. 

1012-51 Hoofdbanden 5-pack

TikiCAR-lader
Autolader voor 1224 V. 

1080-51 Autolader

TikiCHARGER
Lader voor stopcontacten. 

1013-53  Lader

TikiMASK Medical 5-pack
Verwisselbare maskers.

1210-51 5-pack groene maskers S 
1210-52 5-pack groene maskers M 
1210-53 5-pack groene maskers L

TikiFILTER wit om in te ademen
Verwisselbare P3deeltjesfilters.

1005-51 Witte P3-filters 2 st. 
1005-52 Witte P3-filters 120 st. 
1005-53 Witte P3-filters 2 x 30 st.

TikiFILTER groen om uit te ademen
Verwisselbare P3deeltjesfilters.

1005-56 Groene P3-filters 2 st. 
1005-57 Groene P3-filters 120 st. 

Schroefafdichting
Dicht het gat voor de externe 
batterijaansluiting aan de 
linkerkant van het masker. 

1121-52 Tiki-schroefafdichting

Brilhouder
Een houder om "opklapbrillen" aan 
te brengen in het masker. 

1120-51 Tiki-brilhouder
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De Tiki werkt op batterijen. De interne batterij gaat 
1 tot 2,5 uur mee, afhankelijk van de belasting. Ook 
is er een krachtigere externe batterij verkrijgbaar als 
accessoire. De blaasunit is voorzien van ledlampen 
die het werk makkelijker maken in donkere 
omgevingen.

Een eenvoudig te gebruiken masker van 
PET-G en TPE-plastic met een volledig 
vrij zicht. Het uitstekende zicht maakt 
communicatie makkelijker omdat u de 
ogen en de gezichtsuitdrukkingen van uw 
collega's kunt zien.
Ook kunt u eenvoudig telefoons gebrui-
ken terwijl u het masker draagt.

Robuuste hoofdbanden met 
een zacht en lichtgewicht 
design voor optimaal comfort.

De deeltjesfilter biedt bescherming tegen 
alle soorten vervuilende deeltjes (P3). De 
filter en het masker zijn snel en eenvoudig te 
verwisselen. De filter is vierkant, wat zorgt voor 
een maximaal filteroppervlak en een lange 
levensduur.

Met de externe batterij kan de 
blazer 6 tot 10 uur werken, 
afhankelijk van de belasting.

De blaasunit reguleert de blaassnel-
heid op basis van de hoeveelheid 
lucht die nodig is om in het 
ademhalingstoestel een positieve 
luchtdruk te houden. 
Een aantal voordelen hiervan 
zijn meer comfort, een langere 
batterijduur, een langere gebruikstijd 
van de filter en een stillere blazer. 

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-19740 Bro
ZWEDEN

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com
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Gefilterde lucht erin, gefilterde lucht 
eruit. De uitademfilter op de uitlaat 
van het masker filtert de adem 
van de gebruiker. Daardoor is het 
masker ideaal voor zorgverleners en 
ziekenhuispersoneel.
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