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A máscara Tiki medical é um dos produtos 
de segurança mais avançados do mercado, 
desenvolvida na Suécia para proteger 
o pessoal que trabalha em ambientes 
perigosos. A máscara possui um filtro 
de inalação e outro de expiração e, 
por isso, é adequada para ser utilizada 
em serviços de cuidados de saúde. O 
ventilador ajusta automaticamente o 

fluxo de ar à respiração do utilizador, 
facilitando a respiração, mesmo durante 
períodos mais longos. A máscara Tiki 
possui LEDs integrados e está certificada 
em conformidade com a classe de 
proteção mais elevada para respiradores 
purificadores de ar motorizados (PAPR), a 
norma EN 12942 TM3P.

Uma proteção respiratória 
revolucionária concebida 
para os cuidados de saúde

Tiki medical
Contém todas as peças necessárias para 
começar a utilizar a máscara Tiki medical: 
uma máscara, um arnês, dois filtros, um 
filtro branco para inalação e um filtro verde 
para expiração, um ventilador com bateria 
integrada, um carregador e uma proteção 
do parafuso. 
Escolha entre três tamanhos da máscara: 
S, M ou L.

1200-51  TikiSTART Medical Standard Pequena 
1200-52 TikiSTART Medical Standard Média 
1200-53 TikiSTART Medical Standard Grande

Kit de iniciação Tiki medical
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Peças de substituição

Acessórios

TikiEXTERN
Conjunto de bateria externa, carregador 
e cabo. A bateria externa tem uma 
capacidade elevada. Possui ainda um 
clipe para fixar a bateria comodamente 
no cinto.

1007-51 Bateria externa e carregador

TikiHARNESS pack de 5
Arnês macio para manter a 
máscara no lugar. 

1012-51 Arnês pack de 5

TikiCAR carregador
Carregador para automóvel de 12-24V. 

1080-51 Carregador para automóvel

TikiCHARGER
Carregador para saídas CA. 

1013-53  Carregador

TikiMASK Medical pack de 5
Máscaras permutáveis.

1210-51 Pack de 5 máscaras verdes S 
1210-52 Pack de 5 máscaras verdes M 
1210-53 Pack de 5 máscaras verdes L

TikiFILTER branco para inalação
Filtros de partículas P3 permutáveis.

1005-51 Filtros P3 brancos 2 unid. 
1005-52 Filtros P3 brancos 120 unid. 
1005-53 Filtros P3 brancos 2x30 unid.

TikiFILTER verde para expiração
Filtros de partículas P3 permutáveis.

1005-56 Filtros P3 verdes 2 unid. 
1005-57 Filtros P3 verdes 120 unid. 

Proteção do parafuso
Tape o buraco no lado esquerdo da 
máscara, onde se liga a bateria externa. 

1121-52 Proteção do parafuso Tiki

Suporte para óculos
Um suporte para colocar óculos 
"flip up" no interior da máscara. 

1120-51 Suporte para óculos Tiki
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A máscara Tiki é alimentada por uma bateria interna 
com uma duração de 1 a 2,5 horas, dependendo 
da carga. Está disponível uma bateria externa mais 
potente, como acessório. A unidade do ventilador está 
equipada com luzes LED que facilitam o trabalho em 
condições de pouca luminosidade.

Uma máscara fácil de usar, feita de 
plástico PET-G e TPE, com uma 
visão completamente desobstruída. A 
excelente visão 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). Tanto a substituição 
do filtro como da máscara é rápida e simples. 
O filtro é quadrado, de modo a obter uma 
superfície de filtragem máxima e uma vida útil 
prolongada.

Com a bateria externa, o 
ventilador pode funcionar entre 
6 a 10 horas, dependendo da 
carga.

A unidade do ventilador regula a 
velocidade do mesmo 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, 
maior duração do filtro e um ventilador 
mais silencioso. 

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-197 40 Bro
SUÉCIA

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com
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Ar filtrado à entrada e à saída.
O filtro de expiração, que é 
colocado na saída da máscara, 
filtra a respiração dos utilizadores, 
o que o torna ideal para 
cuidadores e pessoal hospitalar.
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