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Tiki medical je inovativní ochranný respirá-
tor vyrobený ve Švédku k použití v nároč-
ných prostředích, která vyžadují ochranu 
před částicemi a bakteriemi přenášenými 
vzduchem. Maska Tiki medical je navržena 
konkrétně pro zdravotnické použití, a tedy 
obzvlášť vhodná k použití ve zdravotnických 
a záchranářských službách. Maska filtruje 
vzduch na vstupu i na výstupu a má certifi-
kaci dle nejvyšší bezpečnostní třídy pro filt-
rační prostředky s pomocnou ventilací (EN 
12942 TM3P).

Optimální ochrana při optimálním komfor-
tu
Maska Tiki byla navržena s důrazem na uži-
vatelské pohodlí i při dlouhotrvající práci. 

Ventilátor s nastavitelnou rychlostí 
Díky čidlu citlivému na tlak zabudovanému 
do masky lze rychlost přizpůsobit frekvenci 
vašeho dechu, což je zárukou optimálního 
uživatelského pohodlí.

Ergonomický tvar 
Maska je k dispozici ve třech různých veli-
kostech: malá, střední a velká, takže dobře 
padne na všechny tvary obličeje. 

Nízká hmotnost 
Oproti mnoha jiným ochranným respiráto-
rům na trhu je maska Tiki medical lehká, v 
závislosti na velikosti váží jen 430-450 gra-
mů.

Volný výhled a snadná komunikace
Protože je inhalační filtr umístěn v horní části 
masky, vašemu výhledu směrem dolů a do 
stran nic nepřekáží. Výdechový filtr je umís-
těn u brady, takže jsou viditelná ústa. Tento 
design usnadňuje vizuální i verbální komu-
nikaci. Uživatelé tak vzájemně vidí svá ústa 
a s nasazenou maskou můžete dokonce 
telefonovat. Díky zabudovanému systému 
LED osvětlení maska Tiki umožňuje i práci v 
temných nebo stísněných podmínkách. 
  

Navrženo 
pro usnadnění vaší práce
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medical. 



 

 

 

 

Jak maska Tiki funguje? 
Maska Tiki zajišťuje přetlak uvnitř masky. 
Přetlak vytváří bateriově poháněný ventilátor, 
která nasává vzduch do masky přes čisticí 
filtr. S pomocí zabudovaného čidla citlivého 
na tlak zachovává maska přetlak zcela podle 
tempa vašeho dýchání, což v porovnání s 
běžnými respirátory poskytuje vysoký kom-
fort používání. Tato individuální adaptace má 
navíc výhodu v delší životnosti baterie i filtru. 
Maska má navíc zabudovaný systém varo-
vání, který vás upozorní na příliš nízké nabití 
baterie, nesprávný tlak uvnitř masky nebo v 

případě, že je filtr ucpaný nebo je nutné jej 
vyměnit.

Snadné použití 
Maska Tiki medical se skládá z pěti dílů: 
Ventilátor, inhalační filtr (bílý), výdechový filtr 
(zelený), maska a popruhy. Masku Tiki mů-
žete začít používat ihned po upevnění jejího 
snadno nastavitelného postroje s popruhy. 
Filtr lze rychle a snadno vyměnit bez jakého-
koli nářadí. Masku samotnou můžete rychle 
vyměnit, pokud například dojde k jejímu po-
škrábání nebo jinému znehodnocení.

Ochranný respirátor Tiki je napájen interní baterií 
s výdrží 1 až 2,5 hodiny v závislosti na provozní 
zátěži. Požadujete-li delší výdrž na baterie, můžete 
si objednat jako příslušenství externí baterii. Maska je 
dále vybavena LED osvětlením, které usnadňuje práci v 
temných podmínkách.

Snadno použitelná maska z plastů 
PET-G a TPE poskytuje zcela volný 
výhled. Maska poskytuje vynikající 
výhled a současně usnadňuje 
komunikaci, neboť s ní vidíte oči a 
výrazy obličeje vašich spolupracovníků.
Navíc při použití masky můžete snadno 
používat telefon. 

Kvalitní popruhy z měkkého 
a lehkého materiálu pro 
optimální komfort.

Filtr částic chrání před všemi druhy 
částicových nečistot (P3). Výměna filtru 
a masky je rychlá a snadná. Filtr má 
čtvercový tvar pro dosažení maximální 
filtrační plochy a dlouhé životnosti.

Vzduch je filtrován na vstupu i na 
výstupu.
Výdechový filtr je umístěn na výstupu 
z masky a filtruje dech uživatele, takže 
je maska ideální pro ošetřovatelský a 
nemocniční personál.

Externí baterie má výdrž  
6-10 hodin, podle zátěže.

Ventilátor je vybaven regulací otáček 
podle objemu vzduchu potřebného 
pro zachování přetlaku uvnitř 
ochranného respirátoru. 
K výhodám tohoto řešení patří vyšší 
úroveň pohodlí, delší výdrž na baterie, 
delší životnost filtrů a tišší ventilátor. 



 

 

 

Pamatujte na životní prostředí
Protože masku i filtr můžete používat 
opakovaně, je oproti výrobkům na jedno 
použití snížena tvorba odpadu. Navíc je 
maska vyrobena z plastů PET-G a TPE a lze ji 
recyklovat. Při její výrobě je využívána pouze 
zelená energie z obnovitelných zdrojů 
a firma Tiki aktivně pracuje na snižování 
množství odpadů vznikajících při výrobě.

Reálná zkušenost s Tiki
Pokud chcete více informací, cenovou 
nabídku nebo si naše výrobky reálně 
vyzkoušet, neváhejte nás kontaktovat.

Zavolejte nám nebo napište e-mail ještě 
dnes!
+46 8-353 249 (v pracovní dny od 8:00 do 
17:00 GMT)
info@tikisafety.com 

Deset dobrých 
důvodů proč vybrat 
Tiki medical

• Skvělá ochrana dýchacích cest s 
filtrací vzduchu na vstupu i výstupu

• Vysoký stupeň ochrany dle Evropských 
norem

• Extrémně komfortní díky přívodu 
vzduchu se senzorickou regulací

• Lehká konstrukce již od 430 gramů

• Poskytuje skvělé zorné pole a 
komunikaci

• Dlouhá životnost baterie: až deset 
hodin s externí baterií

• Čtvercový filtr P3 pro optimální funkci 
a dlouhou životnost 

• Zabudované LED osvětlení

• Rychlá a snadná výměna masky a filtru

• Hospodárnost: nízké celkové náklady 
vlastnictví

Na stránce tikimed.com 

najdete další informace 

o výrobcích Tiki. 

T
IK

I 
M

E
D

IC
A

L
 I

N
F

O
  

C
Z

  
1

0
9

1
-

3
8

  
0

3
/2

0
2

1

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-19740 Bro
ŠVÉDSKO

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


