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Tiki medical je jedním z nejvyspělejších 
výrobků na trhu, vyráběný ve Švédsku pro 
ochranu osob pracujících v nebezpečných 
prostředích. Maska má inhalační i 
výdechový filtr, takže je vhodná pro použití 
ve zdravotnických profesích. Ventilátor 
automaticky upravuje průtok vzduchu 

podle potřeb uživatele, takže se mu dýchá 
snadno i po delší dobu užívání. Maska Tiki 
má zabudované LED diody a má certifikaci 
dle nejvyšší třídy ochrany pro filtrační 
prostředky s pomocnou ventilací (PAPR) 
EN 12942 TM3P.

Revoluční respirační 
ochrana navržená pro 
obor zdravotnictví

Tiki medical
Obsahuje všechny díly potřebné pro 
zahájení používání masky Tiki medical: 
Masku, popruhy, dva filtry, bílý inhalační 
filtr a zelený výdechový filtr, ventilátor 
se zabudovanou baterií, nabíječku a 
šroubovací těsnění. 
Vyberte si ze tří velikostí masky: S, M  
nebo L.

1200-51  TikiSTART Medical malá standardní 
1200-52 TikiSTART Medical střední standardní 
1200-53 TikiSTART Medical velká standardní

Startovací sada Tiki medical
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Náhradní díly

Příslušenství

TikiEXTERN
Sada s externí baterií, nabíječkou a 
kabelem. Externí baterie má vysokou 
kapacitu. Navíc je vybavena sponou 
pro praktické připnutí.

1007-51 Externí baterie a nabíječka

TikiHARNESS balení 5 ks
Měkké popruhy pro stabilní 
upnutí masky. 

1012-51 Popruhy balení 5 kusů

TikiCAR nabíječka
Nabíječka do auta pro  
12-24 V. 

1080-51 Nabíječka do auta

TikiCHARGER
Nabíječka pro AC zásuvky. 

1013-53  Nabíječka

TikiMASK Medical balení 5 ks
Výměnné masky.

1210-51 Zelené masky balení 5 kusů S 
1210-52 Zelené masky balení 5 kusů M 
1210-53 Zelené masky balení 5 kusů L

TikiFILTER bílý inhalační
Výměnné filtry částic P3.

1005-51 Bílé filtry P3 2 ks 
1005-52 Bílé filtry P3 120 ks 
1005-53 Bílé filtry P3 2 x 30 ks

TikiFILTER zelený výdechový
Výměnné filtry částic P3.

1005-56 Zelené filtry P3 2 ks 
1005-57 Zelené filtry P3 120 ks 

Šroubovací těsnění
Těsnění do otvoru na levé straně 
masky pro připojení externí baterie. 

1121-52 Šroubovací těsnění Tiki

Držák na brýle
Držák pro připnutí odklápěcích 
(„flip-up”) brýlí uvnitř masky. 

1120-51 Držák na brýle Tiki
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Respirátor Tiki je napájený baterií, a to interní 
baterií s výdrží 1-2,5 hodiny podle provozní 
zátěže. Jako příslušenství je k dispozici externí 
baterie s větší kapacitou. Ventilátor je dále 
vybaven LED osvětlením, které usnadňuje 
práci v temných podmínkách.

Snadno použitelná maska z plastů 
PET-G a TPE poskytuje zcela volný 
výhled. Skvělý výhled usnadňuje 
komunikaci, neboť 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 i 
masky je rychlá a snadná. 
Filtr má čtvercový tvar pro dosažení 
maximální filtrační plochy a dlouhé 
životnosti.

S externí baterií ventilátor 
vydrží v chodu od 6 do 10 
hodin, podle provozní zátěže.

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

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-19740 Bro
ŠVÉDSKO

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