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moeten onder optimale omstandigheden 
worden verricht. 

De laadtijd en de gebruikstijd kunnen 
afhangen van de temperatuur, het filter-
type, de hoeveelheid deeltjes in de lucht, 
de ademintensiteit van de gebruiker etc.

Alle rechten voor het Tiki medical-
masker en deze gebruiksaanwijzing zijn 
voorbehouden.

Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag 
in enige vorm worden gereproduceerd 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Tiki Safety AB.

Op alle illustraties en teksten in deze 
gebruiksaanwijzing rust auteursrecht © 
2020.

Het Tiki medical-masker dat in deze 
gebruiksaanwijzing wordt beschreven, 
is wereldwijd gepatenteerd onder 
patentnummer D755953.

De gebruiksaanwijzing in het Engels (EN) 
is de originele gebruiksaanwijzing; de 
gebruiksaanwijzingen in andere talen 
zijn vertalingen. 
 
Deze gebruiksaanwijzing kan te 
allen tijde worden aangepast. De 
nieuwste versie is te downloaden 
op www.tikisafety.com. Zorg dat 
u altijd de nieuwste versie van de 
gebruiksaanwijzing bij de hand hebt.

Tiki Safety AB heeft al het mogelijke 
gedaan om het Tiki medical-masker 
te produceren volgens de strengste 
industrienormen, wettelijke eisen en 
veiligheidsvoorschriften, en om te zorgen 
voor een maximaal gebruikscomfort.

Bent u als gebruiker tevreden met het 
Tiki medical-masker, vertel het dan aan 
uw netwerk!

Bent u ondanks onze inspanningen 
niet tevreden of denkt u dat er aan het 
Tiki medical-masker nog iets verbeterd 
kan worden, vertel het dan aan ons! 

Wij zien het als een uitdaging om 
onze productiestandaarden nog verder 
te verbeteren. Al uw feedback is van 
harte welkom!

Tiki Safety AB geeft geen verklaringen 
of garanties af voor de inhoud van dit 
document. 

Daarnaast kan de informatie in 
het document veranderen zonder 
voorafgaande kennisgeving. 

Deze gebruiksaanwijzing is met alle 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Desalniettemin aanvaardt Tiki Safety 
AB geen aansprakelijkheid voor fouten of 
omissies of voor schade die voortvloeit 
uit het gebruik van de informatie in deze 
publicatie. 

De metingen en handelingen met 
het Tiki medical-masker die in deze 
gebruiksaanwijzing worden beschreven, 

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-197 40 Bro
Zweden
www.tikisafety.com 

medical
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1 Veiligheid

In deze gebruiksaanwijzing worden met de term 'gevaarlijke mengsels' 'stoffen en 
mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en tegen schadelijke biologische 
agentia' bedoeld, zoals gedefinieerd in EU-verordening 2016/425, bijlage II, lid 3.10.

1.1 Lees de gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel voordat u het Tiki medical-masker gaat 
gebruiken!

Zorg dat u elk onderdeel van deze gebruiksaanwijzing volledig begrijpt voordat u 
het Tiki medical-masker gaat gebruiken.

1.2 Training

Tiki Safety AB geeft geen klassikale trainingen in de veiligheid, het gebruik of het 
onderhoud van het Tiki medical-masker.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf te trainen in de 
veiligheidsaspecten, de voorbereiding, het gebruik en het onderhoud van het Tiki 
medical-masker.

Gebruik het Tiki medical-masker conform de betreffende instructies. Deze vindt u:
	■ In deze gebruiksaanwijzing 

Daarom dient u deze als gebruiker grondig door te nemen
	■ In de video op www.tikisafety.com/video. 

Verder heeft Tiki Safety AB speciale aandacht besteed aan een veilig, ergonomisch en 
eenvoudig gebruik van het Tiki medical-masker.

Lees eerst deze handleiding en bekijk de vermelde video's.
Als de gebruiker daarna nog vragen heeft over de veiligheidsaspecten, het 

voorbereiden, het gebruik of het onderhoud van het Tiki medical-masker, raadt Tiki 
Safety AB aan om:

	■ Als tweede stap iemand om advies te vragen die ervaring heeft met volledige 
gezichtsmaskers

	■ Als derde stap contact op te nemen met Tiki Safety AB

1.3 Voor het gebruik

Met het Tiki medical-masker hoeft de gebruiker niet op bijzondere gezondheids- en 
veiligheidseisen te letten, mits:

	■ Het Tiki medical-masker exact wordt gebruikt zoals in deze gebruiksaanwijzing 
staat

	■ De instructies in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het gevaarlijke 
mengsel worden opgevolgd
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Lees deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel voordat u het Tiki medical-masker gaat 
gebruiken.

Zorg dat u elk onderdeel van deze gebruiksaanwijzing volledig begrijpt voordat u 
het Tiki medical-masker gaat gebruiken.
Van de volgende situaties moet voor het gebruik van het masker worden beoordeeld 
of ze een potentieel risico vormen.

Deze risicoanalyse is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de 
organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker, bijvoorbeeld in de hoedanigheid 
van werkgever.

Voor het gebruik moet het Tiki medical-masker door de beoogde gebruiker 
worden getest volgens de procedure 3.1 Voor het gebruik testen of het masker aansluit 
op pagina 24.

Zie voor alle onderstaande situaties ook paragraaf 1.8 Tijdens het gebruik op pagina 9.

1.3.1 Gezichtsbeharing
Gezichtsbeharing kan ervoor zorgen dat de afdichting tussen het Tiki medical-masker 
en het gezicht van de gebruiker niet goed is.

Dit veroorzaakt een risico op openingen tussen het Tiki medical-masker en het 
gezicht van de gebruiker.

Tiki Safety AB raadt aan om – indien nodig – gezichtsbeharing weg te scheren 
voordat men het Tiki medical-masker gebruikt.

Let vooral op de plekken waar het masker in contact komt met het gezicht.

1.3.2 Uitstekende neus
Een uitstekende neus kan in contact komen met de binnenrand van het Tiki medical-
masker en leiden tot:

	■ Ongemak voor de neus van de gebruiker
	■ Een risico op openingen tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de 

gebruiker

Tiki Safety AB heeft het Tiki medical-masker ontworpen volgens industriële 
ergonomienormen, maar situaties zoals een uitstekende neus kunnen zich voordoen.

Om dit risico te voorkomen raadt Tiki Safety AB aan om – indien mogelijk – een 
groter masker te gebruiken.

Tiki Safety AB raadt aan om ongemak voor de neus te verkiezen boven het risico 
op openingen.

1.3.3 Brillen
Tiki Safety AB heeft het Tiki medical-masker ontworpen volgens industriële 
ergonomienormen met betrekking tot brillen bij de gebruiker.

De bril van de gebruiker kan er echter voor zorgen dat de afdichting tussen het Tiki 
medical-masker en het gezicht van de gebruiker niet werkt.
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Dit veroorzaakt een risico op openingen tussen het Tiki medical-masker en het 
gezicht van de gebruiker.

Daarom raadt Tiki Safety AB aan om:
	■ Dit risico te beoordelen voordat men het Tiki medical-masker gebruikt
	■ Het masker waar mogelijk te dragen in combinatie met contactlenzen

1.4 Het Tiki medical-masker voorbereiden

Bereid het Tiki medical-masker nu nog niet voor. Lees eerst deze 
veiligheidsvoorschriften.

Bereid het Tiki medical-masker voor volgens de procedure 3.2 Het masker 
voorbereiden voor gebruik op pagina 25. Zit er een rode sticker links bovenop het 
masker, verwijder deze dan niet!

Als deze rode sticker links bovenop het masker niet aanwezig is of per ongeluk 
is verwijderd, gebruik dat masker dan alleen met een externe batterij of met de 
schroefafdichting die is meegeleverd met het masker.

Een masker zonder deze rode sticker links bovenop kan veilig worden gebruikt met 
een externe batterij of met de schroefafdichting die is meegeleverd met het masker!

1.5 Training met gevaarlijke mengsels

Tiki Safety AB heeft het Tiki medical-masker geproduceerd als persoonlijk 
beschermingsmiddel (PBM) zoals gedefinieerd in EU-verordening 2016/425, bijlage II, lid
3.10, 'stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en tegen schadelijke 
biologische agentia'. 

Daarom is het niet de verantwoordelijkheid van Tiki Safety AB om gebruikers van 
het Tiki medical-masker te trainen in de risico's van deze gevaarlijke mengsels.

Het trainen van de gebruikers van het Tiki medical-masker in de risico's van 
gevaarlijke mengsels is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de organisatie 
die verantwoordelijk is voor de gebruiker, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van 
werkgever.

Tiki Safety AB raadt gebruikers aan om een training te volgen in de risico's en 
de preventieve en beschermende maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke 
mengsels te beperken.

1.6 Beperkingen van de filter

Net als elke andere filter hebben ook de P3-deeltjesfilters van het Tiki medical-masker 
beperkingen.

Ga dus na of de filters van het Tiki medical-masker aansluiten bij het beoogde 
gebruik en of ze de gebruiker beschermen tegen de verwachte risico's in de beoogde 
gebruiksomgeving.
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Zie hiervoor ook de volgende paragrafen: 
	■ 2.5 Pictogrammen op pagina 20
	■ 5.2 De inademfilter (wit) vervangen op pagina 36
	■ 5.3 De uitademfilter (groen) vervangen op pagina 37

De inademfilter (wit) mag alleen worden gebruikt als inademfilter! Niet als uitademfilter!
De uitademfilter (groen) mag alleen worden gebruikt als uitademfilter! Niet als 

inademfilter!
De filters zijn rechtsboven voorzien van het volgende logo:
De informatie naast deze logo's geeft aan hoe lang nieuwe filters bewaard 

kunnen worden als ze in hun originele verpakking blijven zitten.
Dit wordt aangegeven via een afkorting van de maand in drie (3) letters  
(Engelse spelling) en het jaar.

Na deze aangegeven levensduur mag de filter niet meer gebruikt worden.

1.7 Materiaal van het Tiki medical-masker

Component Onderdeel Materiaal

Inademfilter (wit) Filterkap (wit) ABS

Uitademfilter (groen) Filterkap (groen) ABS

Masker Afdichting Thermoplastisch elastomeer (TPE)

Hoofdbanden Klem Nylon

Masker
Maskervizier klein / 
medium / groot

PETG

Blazer Blazerkap ABS

Hoofdbanden Gesp POM

Masker Zitting uitlaatventiel PETG

Masker Membraan uitlaatventiel Siliconen

Hoofdbanden Hoofdbanden PA, rubber

Masker Kinbeschermer CR, geëxpandeerd

Externe batterij
Batterijklemmen met 
schroeven

ABS, staal

1.7.1 Basiscomponenten
Het Tiki medical-masker bestaat uit de basiscomponenten die staan omschreven in 
paragraaf 2.1 Omschrijving op pagina 12.

Deze basiscomponenten zijn gemaakt van de bovenstaande materialen.
Geen van de materialen stelt de gebruiker van het Tiki medical-masker bloot aan 

gezondheids- of veiligheidsrisico's.
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1.7.2 Batterijen
De blazer met de interne batterij en de externe batterij werken allebei met lithium-
polymeerbatterijen (lipo-batterijen). 

Houd u daarom aan de volgende voorschriften:
	■ Gooi lipo-batterijen niet in het vuur en stel ze niet bloot aan extreme hitte
	■ Haal lipo-batterijen niet uit elkaar
	■ Gebruik lipo-batterijen niet als ze tekenen van mechanische schade of zwelling 

vertonen
	■ Gebruik lipo-batterijen niet bij zware regenval of onder een douche en dompel 

ze niet onder in water
	■ Wordt de batterij warm, stop dan meteen met opladen of koppel de batterij los 

van een apparaat
	■ Laad een lipo-batterij niet op bij een omgevingstemperatuur onder de 0°C

In het onwaarschijnlijke geval dat de batterij van de blazer beschadigd is en er 
elektrolyt lekt, dient u te zorgen dat het elektrolyt niet in contact komt met de ogen 
van de gebruiker.

In het onwaarschijnlijke geval dat er elektrolyt in contact komt met de ogen van de 
gebruiker:

	■ Spoelt u de ogen in een veilige omgeving uit met water
	■ Raadpleegt u onmiddellijk een arts

1.8 Tijdens het gebruik

Om het Tiki medical-masker veilig te gebruiken, moet het nauw aansluiten op het 
gezicht van de gebruiker.

Als het Tiki medical-masker niet nauw aansluit op het gezicht van de gebruiker, 
bestaat het risico dat: 

	■ Er door openingen tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de 
gebruiker gevaarlijke mengsels in de lucht tussen het Tiki medical-masker en 
het gezicht van de gebruiker kunnen komen. De gebruiker is dan dus niet meer 
beschermd tegen gevaarlijke mengsels!

Daarom moet de gebruiker het Tiki medical-masker gebruiken en verstellen volgens:
	■ De procedures in deze gebruiksaanwijzing; zie hiervoor:

 › 3 Procedures voor het gebruik op pagina 23
 › 4 Gebruiksprocedures op pagina 27
 › 5 Onderhoudsprocedures op pagina 34

	■ De video op www.tikisafety.com/video

De gebruiker moet controleren of het masker goed aansluit, anders kunnen er 
gevaarlijke mengsels tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker 
komen.
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Als extra maatregel om dit risico te verminderen heeft Tiki Safety AB het Tiki 
medical-masker ontworpen als masker met positieve druk.

Dat betekent dat de druk tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de 
gebruiker hoger is dan de omgevingsdruk.

De lucht stroomt zodoende naar binnen via de filter aan de bovenkant en weer 
naar buiten via het uitademventiel en de uitademfilter aan de onderkant.

Het effect hiervan is als volgt:
	■ Als er door onjuist gebruik een opening ontstaat tussen het Tiki medical-masker 

en het gezicht van de gebruiker, wordt er in optimale omstandigheden lucht 
naar buiten geduwd, zodat er geen gevaarlijke mengsels naar binnen kunnen 
komen

	■ Als er door onjuist gebruik ondanks de positieve druk toch gevaarlijke mengsels 
tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker komen, duwt de 
positieve druk de gevaarlijke mengsels naar buiten via het uitademventiel

Als er een opening is en er gedurende een bepaalde tijd negatieve druk is, wordt dit 
gedetecteerd en gaat er een hoor- en zichtbaar alarm af. Zie hiervoor ook  
2.3.4 Filterwaarschuwing of -lek op pagina 17.

Als er een opening is tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker, 
verbruikt het Tiki medical-masker meer energie en is de batterijduur dus korter.

Houd u dus altijd aan de gebruiksinstructies voor het Tiki medical-masker.

Bij onjuist gebruik van het Tiki medical-masker vervalt de garantie.

1.9 Risicovolle situaties

Het Tiki medical-masker levert geen zuurstof (O2). Gebruik het Tiki medical-masker dus 
niet in omgevingen met een zuurstofgehalte (O2) van minder dan 19,5%.

Het Tiki medical-masker heeft een batterij. De werking van het Tiki medical-masker 
hangt daarom af van de batterijstatus.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor en tijdens het 
gebruik het energiepeil van de batterij te controleren.

Als het energiepeil van de batterij te laag is, ontstaat er een risicovolle situatie.

De volgende situaties geven aan dat het energiepeil van de batterij te laag is of dat het 
Tiki medical-masker niet volledig werkt:

	■ Het alarm voor een te laag batterijpeil gaat af
	■ De luchttoevoer naar het masker neemt af of stopt
	■ Er zijn symptomen die duiden op blootstelling aan gevaarlijke mengsels zoals 

aangegeven op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het gevaarlijke mengsel
	■ Overig
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In een risicovolle situatie moet de gebruiker de omgeving met het gevaarlijke mengsel 
verlaten en zich zelfstandig of met hulp begeven naar een omgeving die als veilig 
wordt beschouwd.

1.10 Na het gebruik

Houd u aan de instructies in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het gevaarlijke 
mengsel.

Houd u aan de instructies voor verplaatsingen van de omgeving met het gevaarlijke 
mengsel naar een veilige omgeving.

Het is niet de verantwoordelijkheid van Tiki Safety AB om dergelijke instructies op te 
stellen.

Dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de organisatie die 
verantwoordelijk is voor de gebruiker.

Bent u in een veilige omgeving en heeft u de instructies voor verplaatsing 
opgevolgd, zet het Tiki medical-masker dan af via procedure 4.7 Het Tiki medical-
masker afzetten op pagina 33.

Maak het Tiki medical-masker na gebruik schoon. Zie hiervoor:
	■ Het veiligheidsinformatieblad van het gevaarlijke mengsel
	■ De procedure 5.1 Het Tiki medical-masker schoonmaken op pagina 35

Als het gevaarlijke mengsel van dien aard is dat u het inademfilter van het Tiki medical-
masker – of in zeer extreme gevallen het hele Tiki medical-masker – na gebruik moet 
weggooien, zie hiervoor dan:

	■ Het veiligheidsinformatieblad van het gevaarlijke mengsel
	■ De procedure 5.2 De inademfilter (wit) vervangen op pagina 36
	■ Hoofdstuk 6 Verwijdering op pagina 39
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2 Ontwerp

2.1 Omschrijving

2.1.1 Algemene omschrijving
Het Tiki medical-masker is:

	■ Een luchtzuiverend ademhalingstoestel of Powered Air Purifying Respirator 
(PAPR)

	■ Een masker dat het hele gezicht van de gebruiker bedekt
	■ Uitgerust met twee (2) filters: het inademfilter (wit) en een optioneel 

uitademfilter (groen). Beide (2) filters zijn P3-deeltjesfilters

De inademfilter (wit) is een filter die de lucht zuivert welke tussen het Tiki medical-
masker en het gezicht van de gebruiker komt. Zo kan de gebruiker gefilterde lucht 
inademen.

De uitademfilter (groen) is een filter die de lucht zuivert dewelke wegstroomt uit de 
ruimte tussen het Tiki medical-masker en het gezicht van de gebruiker. Zo wordt de 
lucht die de gebruiker uitademt gezuiverd.

Het Tiki medical-masker kan dus bijvoorbeeld worden gebruikt in een medische 
omgeving met patiënten die door ziekte of andere oorzaken een verzwakt 
immuunsysteem hebben.

Zo worden deze patiënten niet onbedoeld besmet met ziektekiemen in aerosolen 
of druppeltjes die afkomstig zijn van het medisch personeel.

2.1.2 Onderdelen
Behalve de onderstaande onderdelen bevat de verpakking van het Tiki medical-masker 
de volgende artikelen die niet staan aangegeven op afbeelding 1:

	■ Deze gebruiksaanwijzing
	■ Een kleine halfronde kinbeschermer

De batterijlader wordt geleverd met vier (4) stekkers die kunnen worden aangepast op 
de lokale situatie bij de klant.

De batterijlader is een standaardadapter van AC naar DC met als ingangsstroom 
100 – 240 V, 50 – 60 Hz en 0,7 ampère.

Het Tiki medical-masker bestaat uit de volgende onderdelen.
Zie ook afbeelding 1 op de volgende pagina.
	■ Het masker (vizier) van PET en TPE.
	■ De hoofdbanden, bestaande uit elastische spanbanden en nylon clips. 

De hoofdbanden kunnen worden hergebruikt, tenzij ze worden blootgesteld 
aan gevaarlijke omgevingen, besmettelijke ziektekiemen of andere schadelijke 
deeltjes.
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	■ De blazer bevat de ventilator, de werklamp, de bedienknoppen en de 
waarschuwingsmelders.  
Hij past de luchtstromen automatisch aan op de vraag in het masker zodat de 
luchtdruk positief blijft.  
De blazer heeft een lipo-batterij waarmee de blazer, als de batterij volledig is 
opgeladen, minimaal 60 minuten kan werken.

	■ De inademfilter (wit) is een P3-deeltjesfilter. 
Het Tiki medical-masker heeft alleen deeltjesfilters en mag daarom niet worden 
gebruikt in gebieden met gasvormige oplosmiddelen en andere besmette lucht 
die een P3-deeltjesmasker niet kan zuiveren.  
Het inademfilter bestaat uit ABS-plastic en HEPA-glasvezel.

	■ De uitademfilter (groen) is een P3-deeltjesfilter. 
Het Tiki medical-masker heeft alleen deeltjesfilters en mag daarom niet worden 
gebruikt in gebieden met gasvormige oplosmiddelen en andere besmette lucht 
die een P3-deeltjesmasker niet kan zuiveren.  
De uitademfilter bestaat uit ABS-plastic en HEPA-glasvezel.

	■ De batterijlader voorziet de interne batterij van de blazer en de externe batterij 
van stroom. De batterijen moeten apart worden opgeladen. Eerst de interne 
batterij en daarna, indien aanwezig, de externe batterij.  
Laad batterijen altijd onder toezicht op en laad nooit batterijen op als de 
batterijtemperatuur lager is dan 0°C.

	■ De externe batterij is optioneel en wordt afzonderlijk verkocht. 
De externe batterij is een grotere lipo-batterij die kan worden vastgeklikt.  
Hij wordt aangesloten op de blazer via een kabel en een schroefaansluiting.  
Dit verlengt de batterijduur met minimaal zes uur, mits de afdichting van het 
masker goed is.
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Het Tiki medical-masker bestaat uit de volgende componenten die staan aangegeven 
op afbeelding 1:

1a Het masker, dat het hele gezicht van de gebruiker bedekt
1b De inademfilter (wit)
1c De blazer met interne batterij
1d De hoofdbanden
1e De batterijlader
1f De autolader, optioneel
1g De externe batterij met kabel, optioneel
1h De uitademfilter (groen)
1i De schroefafdichting

2.1.3 Druksensor
De blazer van het Tiki medical-masker heeft een druksensor.

Deze druksensor meet de druk in het masker via een klein gaatje bovenin het vizier. 

Afbeelding 1
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De snelheid van de blazer wordt automatisch aangepast zodat er een positieve druk 
van 0,2 mbar ontstaat.

Daarom is het belangrijk dat de gebruiker de blazer kalibreert bij elk gebruik van het 
Tiki medical-masker en wanneer de gebruiker een andere ruimte betreedt, bijvoorbeeld 
van binnen naar buiten, een andere verdieping, een operatiekamer enzovoort.

Zie hiervoor de procedure 4.4 Kalibreer de blazer op pagina 31.

2.2 Knoppen en indicatielampjes

Het Tiki medical-masker bevat de volgende knoppen, lampen en indicatielampjes. 
Deze zijn aangebracht op de blazer.

De knoppen kunnen worden gebruikt wanneer de blazer is aangebracht in het masker.
Zie hiervoor afbeelding 11:
11a De aan/uit-knop
11b De lampen om het werkgebied extra te verlichten
11c De knop voor de lampen bij 11b
11d Drie (3) indicatielampjes

2.2.1 De aan/uit-knop
U gebruikt de aan/uit-knop om:

	■ De blaasunit te kalibreren zoals omschreven staat onder 4.4 De blazer kalibreren 
op pagina 31

	■ De blaasunit aan en uit te zetten.  
Houd de aan/uit-knop hiervoor 3 seconden ingedrukt

	■ De blaassnelheid aan te passen zoals omschreven staat onder  
4.5 De blaassnelheid aanpassen op pagina 31

2.2.2 De lampen
Met de lampen kunt u het werkgebied extra verlichten.

2.2.3 De knop voor de lampen
Met de knop voor de lampen kunt u:
De lampen aan- of uitzetten als de blazer aan staat.

Afbeelding 11
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2.2.4 Drie (3) indicatielampjes
Het Tiki medical-masker heeft drie (3) indicatielampjes. Op afbeelding 11 staan deze 
bij 11d. Belangrijk: afbeelding 11 laat de onderkant van de blazer zien met aan de 
linkerkant de aan/uit-knop.

Wanneer u het Tiki medical-masker gebruikt, zit de blazer echter boven de ogen 
van de gebruiker en zit de aan/uit-knop dus rechts!

Hieronder staan de signalen die de drie (3) lampjes kunnen geven:

Het indicatielampje staat uit en geeft geen licht.

Het indicatielampje staat aan en geeft licht.

Het indicatielampje knippert en geeft dus afwisselend wel en geen licht.

2.3 Meldingen van de indicatielampjes

2.3.1 Blazer uit
Geen van de indicatielampjes brandt. Dit betekent dat de blazer uit staat.
Als de lampjes ook niet branden en de blazer ook geen geluid maakt als u heeft 
geprobeerd om hem te starten, moet u de batterij opladen.

2.3.2 Blazer aan

Het indicatielampje dat het dichtst bij de aan/uit-knop staat, brandt. 
Dit betekent dat de blazer aan staat. 
Dit lampje blijft branden zolang de blazer aan staat.

2.3.3 Batterij bijna leeg

Het indicatielampje dat het dichtst bij de aan/uit-knop staat, brandt. 
Het indicatielampje dat het verste van de aan/uit-knop vandaan staat, knippert.
De blazer geeft elke vijf (5) seconden een alarmgeluid. 
Dit betekent dat de batterij bijna leeg is.
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Het is overigens ongebruikelijk dat de blazer dan helemaal uit gaat.
De batterij heeft nog genoeg stroom voor 15 minuten.
Wanneer de gebruiker dit alarm ziet en hoort, moet de gebruiker:

	■ De gevaarlijke omgeving verlaten. 
	■ De interne batterij van de blaasunit opladen.
	■ Waar nodig de externe batterij opladen.

2.3.4 Filterwaarschuwing of -lek

Het indicatielampje dat het dichtst bij de aan/uit-knop staat, brandt. 
De andere twee (2) indicatielampjes knipperen.
De blazer geeft elke (1) seconde een alarmgeluid. 
Dit kan twee dingen betekenen:

	■ De inademfilter is geblokkeerd
	■ Er is een groot lek

In beide gevallen moet de gebruiker:
	■ De gevaarlijke omgeving verlaten
	■ Nagaan wat het lek of het probleem met de filter heeft veroorzaakt
	■ Als er een probleem is met de filter, vervang deze dan zoals omschreven staat 

onder 5.2 De inademfilter (wit) vervangen op pagina 36
	■ Is er een lek als gevolg van een mechanisch probleem, vervang de defecte 

onderdelen dan volgens de betreffende instructies in hoofdstuk 3 vanaf  
pagina 23

	■ Is er een lek met een onbekende oorzaak, zie dan  
1.3 Voor het gebruik op pagina 5

	■ Is het alarm niet veroorzaakt door een van de twee bovenstaande punten, neem 
dan contact op met Tiki Safety AB
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2.4 Specificaties

2.4.1 Afmetingen
Het Tiki medical-masker is verkrijgbaar in drie (3) maten: klein, medium en groot.

De afmetingen van de Tiki medical-maskers zijn bepaald op basis van industriële 
ergonomische normen.

De Tiki medical-maskers hebben als ze klaar zijn voor gebruik het volgende 
gewicht in gram (g). 'Klaar voor gebruik' betekent dat het masker bestaat uit:

	■ Het vizier van het masker met afdichting, dat het hele gezicht van de gebruiker 
bedekt

	■ De deeltjesfilters
	■ De blazer met interne batterij
	■ De hoofdbanden

De totale gewichten zijn als volgt. Dit zijn de gewichten van complete maskers:
	■ Kleine maat 430 g
	■ Medium-maat 440 g
	■ Grote maat  450 g

Het ontwerp van het Tiki medical-masker heeft een ergonomische vorm met een 
contactoppervlak rond het hele gezicht en banden voor het achterhoofd die het 
masker strak zetten.

Dit ontwerp verdeelt het gewicht over het hele hoofd en zorgt voor efficiënt en 
ergonomisch comfort.

Onderdeel Specificaties

Waarschuwingstijd batterij > 15 min. (normale omstandigheden)

Minimaal luchtdebiet 200 l/min

Minimaal filterdebiet 100 l/min

Druktrigger ≤ 0,2 millibar 

Drukalarm > 2 seconden negatieve druk

Specificaties batterijlading Invoer 100 V – 240 V AC, uitvoer 0,7 A DC

Vizier van het masker, klein 92 g

Vizier van het masker, medium 102 g

Vizier van het masker, groot 112 g

Blazer 165 g

Inademfilter 70 g

Uitademfilter 70 g

Hoofdbanden 33 g

Externe batterij 200 g 

Batterijkabel 48 g
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2.4.2 Omgevingseisen
Het Tiki medical-masker is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur 
tussen de -10°C en 45°C en een relatieve luchtvochtigheid (RLv) van minder dan 90%.

Gebruik het Tiki medical-masker niet in een omgeving met een RLv boven de 90%.
Laad de batterijen op in een omgeving met een temperatuur tussen de 5°C en 

30°C, in overeenstemming met 4.1 De batterij(en) opladen op pagina 28.

2.4.3 Prestatietests
Ieder Tiki medical-masker wordt tijdens de productiefase onderworpen aan verificaties 
en tests.

De afdichting wordt aangebracht op het vizier van het masker en deze combinatie 
wordt op een kunstmatig 'testgezicht' geplaatst.

In deze testconfiguratie wordt de lucht tussen het Tiki medical-masker en het 
gezicht van de gebruiker vacuüm gemaakt.

De test meet of het masker het vacuüm gedurende een vooraf bepaalde tijd kan 
vasthouden.

Alleen maskers die het vacuüm gedurende deze tijd kunnen vasthouden, worden 
goedgekeurd en gaan verder in de productie.

Maskers die het vacuüm gedurende deze tijd niet kunnen vasthouden, worden niet 
goedgekeurd en gaan niet verder in de productie.

De testinstallatie produceert informatie over deze tests en bewaart deze.

2.4.4 Traceerbaarheid
Omdat elk Tiki medical-masker een uniek nummer heeft, is de informatie over de 
performancetest voor elk masker traceerbaar van de productie tot de eindgebruiker.

Deze informatie is alleen op te vragen bij Tiki Safety AB in het kader van juridisch 
onderzoek naar ongevallen.

Zie ook de procedure voor het uitlezen van de Quick Response-code (QR-code) 
onder 3.3 De QR-code uitlezen op pagina 26.
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Maak de filter nooit 
open.

Bewaren in een 
omgeving met 
een relatieve 
luchtvochtigheid (RLv) 
onder de 60%.

Bewaren in een 
omgeving met een 
temperatuur tussen 
de -20°C en +40°C bij 
kortstondige opslag.
Bewaren in een 
omgeving met een 
temperatuur rond de 
21°C bij langdurige 
opslag.

Vermelding van CE-
conformiteit met EU-
verordening 2016/425.

Vermelding van 
het betreffende 
patentnummer.

Zie de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding 
van het Tiki medical-
masker.

Recyclesymbool 
dat aangeeft dat het 
betreffende onderdeel 
recyclebaar is, mits niet 
vervuild.

Vermelding dat er een 
batterij aanwezig is.

Waarschuwingssymbool 
dat de li-ion-batterij 
afzonderlijk gerecycled 
moet worden.

Waarschuwingssymbool 
dat het betreffende 
onderdeel moet 
worden afgevoerd 
via een speciaal 
afvalverwijderingsproces.

Zandloper; naast de 
zandloper staan de 
maand en het jaar waarin 
de houdbaarheid van 
het onderdeel verstrijkt, 
mits de verpakking 
ongeopend blijft. Zie 
hiervoor ook paragraaf 
1.6 Beperkingen van het 
filter op pagina 7.

2.5 Pictogrammen

De onderstaande symbolen op het filter zijn conform EN 12942. Verwar deze niet met 
andere Europese normen of andere standaarden.

Het Tiki medical-masker bevat de volgende pictogrammen:
	■ Het artikelnummer van de onderdelen, aangegeven met ‘P/N’
	■ Een vermelding van de betreffende norm
	■ Een Quick Response-code (QR-code)



NEDERLANDS – Tiki medical 21

2.6 Beoogd gebruik

Het Tiki medical-masker is ontworpen conform ‘PBM-verordening’ EU 2016/425, 
bijlage II, paragraaf 3.10.

Zodoende biedt het bescherming tegen stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor 
de gezondheid en tegen schadelijke biologische agentia.

Het Tiki medical-masker biedt:
	■ Bescherming van de luchtwegen
	■ Bescherming tegen huid- en oogcontact

2.6.1 Bescherming van de luchtwegen
Het Tiki medical-masker is bedoeld om de luchtwegen van mensen te beschermen.

Ook voorziet het de gebruiker van ademlucht bij blootstelling aan een vervuilde 
omgeving.

Het Tiki medical-masker heeft twee (2) filters: een inademfilter (wit) en een 
uitademfilter (groen).

De inademfilter (wit) voorziet de gebruiker van ademlucht.
De uitademfilter (groen) filtert gevaarlijke mengsels en ziektekiemen uit de lucht die 

de gebruiker uitademt.

De materialen in het Tiki medical-masker staan vermeld in subparagraaf  
1.7.1 Basiscomponenten op pagina 8.

Deze materialen zijn specifiek uitgekozen, ontworpen en verwerkt om de 
gebruiker tijdens het dragen goed en hygiënisch te laten ademen in de verwachte 
gebruiksomstandigheden.

De lekdichtheid van het masker (dat het hele gezicht bedekt), 
het drukverlies bij het inademen 
en de zuiveringsfunctie van de filter
houden de doordringing van lucht uit een vervuilde omgeving beperkt genoeg 
om geen schade of gevaar toe te brengen aan de gezondheid of de hygiëne van de 
gebruiker.

Verdere specifieke eigenschappen van het Tiki medical-masker zijn te vinden in de 
volgende paragrafen:

	■ 2.5 Pictogrammen op pagina 20
	■ 7.5 CE op pagina 41
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2.6.2 Bescherming tegen huid- en oogcontact
Het Tiki medical-masker is bedoeld om te voorkomen dat het gezicht van de gebruiker 
in contact komt met stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of die 
schadelijke biologische agentia bevatten.

Het Tiki medical-masker voorkomt het doordringen en binnendringen van 
dergelijke stoffen, mengsels en agentia via een beschermend omhulsel, in de 
verwachte gebruiksomstandigheden waarvoor het Tiki medical-masker is bedoeld.

Het materiaal in het Tiki medical-masker wordt daarom zo uitgekozen, ontworpen 
en verwerkt dat het masker – voor zover dit mogelijk is en mits de gebruiker het Tiki 
medical-masker gebruikt volgens de procedures in deze gebruiksaanwijzing –  
volledige lekdichtheid biedt waardoor het masker op een dag langdurig kan worden 
gebruikt. Bij beperkte luchtdichtheid kan het masker minder lang kan worden 
gedragen.

2.7 Niet-beoogd gebruik

Het Tiki medical-masker mag nooit worden gebruikt als ademluchttoestel bij het 
duiken, als snorkel of als hulpmiddel om onder water te zwemmen.

Het Tiki medical-masker is niet bedoeld:
	■ Om de gebruiker te beschermen in vloeistoffen
	■ Als hulpmiddel om het drijfvermogen van de gebruiker te verbeteren
	■ Voor gebruik in ATEX-zones (ATmosphéres EXplosives) met mogelijk explosieve 

omgevingen
	■ Als ademluchttoestel bij brandbestrijding
	■ Als gezichtsbescherming bij aanpassingen aan elektrische systemen die al dan 

niet onder spanning staan
	■ Als oogbescherming in situaties waar ioniserende of niet-ioniserende straling te 

verwachten valt

Het Tiki medical-masker mag niet worden gebruikt voor toepassingen en situaties 
waarvoor het niet bedoeld is, alleen voor toepassingen en situaties die omschreven 
staan in paragraaf 2.6 Beoogd gebruik op pagina 21.
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3 Procedures voor het gebruik

In de hoofdstukken 3 Procedures voor het gebruik, 4 Gebruiksprocedures en  
5 Onderhoudsprocedures is elke paragraaf een afzonderlijke, specifieke procedure.

Er staat steeds één (1) procedure op één (1) pagina en dat is bewust gedaan.
Het doel van deze indeling is dat de eindgebruiker snelle instructiekaarten kan 

maken voor verspreiding in de eigen organisatie.
Iedere procedure blijft wel altijd een integraal onderdeel van deze 

gebruiksaanwijzing.
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3.1 Voor het gebruik testen of het masker aansluit

1. Haal de onderdelen uit het ‘TikiSTART-startpakket’ en leg ze op tafel. 
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn conform paragraaf 2.1 Omschrijving 

op pagina 12.  
Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met Tiki Safety AB via de 
contactgegevens op pagina 2.

3. Pak het masker – en alleen het masker – met één hand vast.
4. Leg een vel papier bovenop het masker om de twee (2) gaten af te sluiten. Bedek 

vervolgens het gat aan de zijkant met uw vinger. Zie afbeelding 4.
5. Plaats het masker op het gezicht van de gebruiker en duw het stevig tegen het 

gezicht aan.
6. Probeer in te ademen. Er zijn twee (2) mogelijkheden:

a. De gebruiker kan niet inademen en er ontstaat een vacuüm tussen het masker 
en het gezicht van de gebruiker. 
Dit is goed en betekent dat de afdichting in orde is.

b. De gebruiker kan wel inademen en er ontstaat geen vacuüm tussen het masker 
en het gezicht van de gebruiker. 
Dit is niet goed en betekent dat de afdichting niet in orde is.

7. In het geval van situatie 6a zet u het masker af en verwijdert u het vel papier.
8. In het geval van situatie 6b gaat u na waarom de afdichting niet goed was. Dit doet 

u als volgt:
a. Voer de bovenstaande procedure nogmaals uit.
b. Ga na of de afdichting van het masker beschadigd is geraakt bij het uitpakken.
c. Zie de veiligheidsinstructies onder 1.3 Voor het gebruik op pagina 5.
d. De maskers zijn verkrijgbaar in drie (3) maten: klein, medium en groot.  

Voer de test nogmaals uit met een masker in een andere maat.
e. Als geen van de maten past of als het mislukken van de test niet te verklaren is 

door de bovenstaande oorzaken, neemt u contact op met Tiki Safety AB.

Afbeelding 4
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3.2 Het masker voorbereiden voor gebruik

1. Zie afbeelding 1 in de paragraaf 2.1 Omschrijving op pagina 12.
2. Bevestig de hoofdbanden (1d op afbeelding 1) aan het masker (1a op afbeelding 1).
3. Bepaal of de kinbeschermer (artikelnummer 1055-01) aangebracht moet worden.  

Zet de kinbeschermer op het oppervlak voor het uitademventiel (afbeelding 5).
4. Breng de interne blazer aan zoals in afbeelding 5.
5. Houd de blazer aan de binnenkant van het masker en zet ondertussen het 

inademfilter in een hoek van 30° op de blazer, zoals in afbeelding 6. 
Let op welke kant naar het gezicht toe moet staan. Dit staat aangegeven met pijlen 
en met de tekst: 
‘This side to the face’.

6. Draai de inademfilter (wit) van de hoek van 30° in een hoek van 0° om de 
inademfilter (wit) te bevestigen aan de blazer, zoals in afbeelding 7a.

  

30°

7. Zet de uitademfilter (groen) in een hoek van 30° ten opzichte van de assen van  
het masker, zoals in afbeelding 6. 
Let op welke kant naar het gezicht toe moet staan. Dit staat aangegeven met pijlen 
en met de tekst: 
‘This side to the face’.

8. Draai de uitademfilter (groen) van de hoek van 30° in een hoek van 0° om de 
uitademfilter (groen) te bevestigen aan het masker, zoals in afbeelding 7a.

Afbeelding 6 Afbeelding 7AAfbeelding 5
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3.3 De QR-code uitlezen

Deze procedure is niet verplicht voor een veilig of praktisch gebruik.
Via de Quick Response-code (QR-code) van het Tiki medical-masker kunt u het 
serienummer van het maskeronderdeel uitlezen.
1. Gebruik een smartphone met een app om de QR-code te lezen.
2. Scan de QR-code van het onderdeel van het Tiki medical-masker.
3. Het serienummer van het onderdeel wordt weergegeven op de smartphone.
4. Dit serienummer heeft het formaat PNT1010-01D21B12345.

a. PN staat voor ‘part number’ (artikelnummer).
b. De volgende zes (6) cijfers en het streepje zijn het artikelnummer.
c. D staat voor ‘datum’.
d. De volgende vier (4) cijfers geven met twee (2) cijfers het productiejaar en met 

twee (2) cijfers de productiemaand aan.
e. B staat voor ‘batch’.
f. De volgende twee (2) cijfers geven de productiebatch aan waar het artikel deel 

van uitmaakt.
5. Het complete serienummer kunt u ook gebruiken om over incidenten te 

communiceren met Tiki Safety AB. 
Tiki Safety AB heeft speciale testrapportages over essentiële onderdelen van het  
Tiki medical-masker. 
Dit is wel alleen bedoeld voor communicatie over incidenten.
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4. Gebruiksprocedures

In de hoofdstukken 3 Procedures voor het gebruik, 4 Gebruiksprocedures en  
5 Onderhoudsprocedures is elke paragraaf een afzonderlijke, specifieke procedure.

Er staat steeds één (1) procedure op één (1) pagina en dat is bewust gedaan.
Het doel van deze indeling is dat de eindgebruiker snelle instructiekaarten kan 

maken voor verspreiding in de eigen organisatie.
Iedere procedure blijft wel altijd een integraal onderdeel van deze 

gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing: biologisch gevaar
Zorg bij de procedures in hoofdstuk 4 Gebruiksprocedures 
en 5 Onderhoudsprocedures dat de gebruiker niet wordt 
besmet met de gevaarlijke mengsels aan de buitenkant van 
het masker.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de organisatie die 
verantwoordelijk is voor de gebruiker om een procedure of een werkinstructie op te 
stellen om dit risico op besmetting te voorkomen.

Volg deze procedure en/of werkinstructie altijd op.
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4.1 De batterij(en) opladen

1. Laad de batterijen niet op in een omgeving met een temperatuur onder de 0°C!
2. Het Tiki medical-masker kan met of zonder externe batterij worden gebruikt. 

Ook als u de externe batterij gebruikt, moet u de interne batterij volledig opladen. 
De externe batterij is optioneel en moet afzonderlijk worden besteld.

3. Sluit de batterijlader (1e op afbeelding 1) aan op de batterijen.
4. Als het indicatielampje op de batterijlader rood is, wordt de batterij opgeladen.
5. Als het indicatielampje op de batterijlader groen is, is de batterij volledig opgeladen. 

Zie afbeelding 2.
6. Als u alleen de interne batterij gebruikt, is het Tiki medical-masker klaar voor 

gebruik zodra de interne batterij is opgeladen.

Opmerking: als de batterijlader geen laadindicatielampje heeft, zie dan de instructies 
voor de betreffende lader.

Afbeelding 2
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4.2 Gebruik met de externe batterij

1. Laad voor het gebruik de interne en de externe batterij op.
2. Als het indicatielampje op de batterijlader rood is, wordt de batterij opgeladen.
3. Als het indicatielampje op de batterijlader groen is, is de batterij volledig opgeladen. 

Zie afbeelding 2.
4. Zodra zowel de interne als de externe batterij volledig is opgeladen, doet u het 

volgende:
a. Trek de laadkabel door de gesp op de hoofdbanden om te zorgen dat de kabel 

een trekontlasting heeft en achter de gebruiker door loopt.
b. Verwijder de schroefafdichting of de rode tape links bovenop het masker.
c. Steek de kabel van de externe batterij in de interne batterij en schroef deze vast. 

Zorg dat de pinnen in de juiste hoek staan (zie afbeelding 3 en 8).
d. Sluit de kabel aan op de externe batterij.

5. Gebruik het Tiki medical-masker volgens de onderstaande procedures.
6. Schroef de kabel na het gebruik weer los van de interne batterij (zie afbeelding 3). 

Laat de externe batterij niet aangesloten zitten op de externe batterij als u het 
masker niet gebruikt. 
Doet u dit wel, dan lopen de batterijen snel leeg.

7. U moet de rode tape of de schroefafdichting uit stap 4a weer aanbrengen wanneer 
u het Tiki medical-masker gaat gebruiken met alleen de interne batterij. Zie 
paragraaf 1.4 Het Tiki medical-masker voorbereiden op pagina 7.

  

Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 8
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4.3 Het Tiki medical-masker opzetten

1. Volg, indien u dit niet al gedaan heeft, de volgende stappen:
a. Lees de hele gebruiksaanwijzing.
b. Bereid het masker voor volgens de procedure  

3.2 Het masker voorbereiden voor gebruik op pagina 25.
c. Laad het masker op volgens de procedure 

4.1 De batterij(en) opladen op pagina 28.
2. Doe voor het gebruik het volgende:

a. Kalibreer de blazer volgens de procedure 
4.4 Kalibreer de blazer op pagina 31.

b. Test of de afdichting van het masker goed werkt volgens de procedure 
4.6 Het masker testen tijdens het gebruik op pagina 32.

3. Zorg dat het masker is schoongemaakt volgens de procedure 
5.1 Het Tiki medical-masker schoonmaken op pagina 35.

4. Controleer de mechanische integriteit van het masker. Als het Tiki medical-masker 
niet in orde is, volgt u ofwel de procedure onder 5.4 op pagina 38 of voert u het 
masker af volgens 6 Disposa op pagina 39.

5. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1 en in het bijzonder in de 
paragraaf 1.3 Voor het gebruik op pagina 5.

6. Doe lang haar waar nodig in een knot.
7. Doe de hoofdbanden iets losser.
8. Houd met een hand de voorkant van het masker vast (zie afbeelding 9).
9. Houd met de andere hand de binnenkant van de hoofdbanden vast (zie afbeelding 9).
10. Trek het masker met beide handen zo ver mogelijk uit elkaar.
11. Houd het masker met beide handen boven het hoofd en laat beide handen zakken:  

het masker aan de voorkant van het gezicht en de banden aan de achterkant van 
het hoofd.

12. Zet de voorkant van het masker op het gezicht en zorg dat het comfortabel zit.
13. Trek de hoofdbanden weer strak, van boven naar beneden (zie afbeelding 10). 

Zo zorgt u dat het masker strak aansluit op het gezicht van de gebruiker. Zet u het 
masker echter te strak, dan gaat het oncomfortabel zitten.

 

Afbeelding 9 Afbeelding 10
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4.4 Kalibreer de blazer

1. Voer deze procedure uit voordat u het masker gebruikt,  
dus voordat u een omgeving met gevaarlijke mengsels betreedt.

2. Om de blazer te kalibreren, drukt u op de ‘knop voor de lampen’ (11c) en 
vervolgens zes (6) seconden op de ‘aan/uit-knop’ (11a op afbeelding 11) totdat de 
lampjes stoppen met knipperen.

3. Na de kalibratie gebeurt het volgende:
 › De rode indicatielampjes gaan knipperen (zie 11d op afbeelding 11).

4. Test de afdichting van het masker volgens de procedure 4.6 Het masker testen 
tijdens het gebruik op pagina 32.

4.5 De blaassnelheid aanpassen

1. Houd de aan/uit-knop drie seconden 
ingedrukt om de blaasunit te starten. 
De blaasunit start vervolgens op een 
automatische snelheid, die wordt 
bepaald door de ademhaling.

2. Druk nog een keer op de aan/uit-knop 
om de snelheid te veranderen van 
automatisch naar laag.

3. Druk nog een keer op de aan/uit-knop 
om de snelheid te veranderen van laag 
naar gemiddeld.

4. Druk nog een keer op de aan/uit-knop 
om de snelheid te veranderen van 
gemiddeld naar hoog.

5. Druk nog een keer op de aan/uit-knop 
om de snelheid te veranderen van 
hoog naar automatisch.

Afbeelding 11
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4.6 Het masker testen tijdens het gebruik

1. Voer deze procedure uit voordat u het masker gebruikt,  
dus voordat u een omgeving met gevaarlijke mengsels betreedt.

2. Deze procedure moet worden uitgevoerd wanneer het masker op het hoofd 
van de gebruiker zit, na de procedures 4.4 Kalibreer de blazer op pagina 31 en 
4.3 Het Tiki medical-masker opzetten op pagina 30.

3. Als het masker strak op het gezicht zit en is gekalibreerd, test u het 
waarschuwingssysteem als volgt:
a. Trek met één hand het masker naar voren zoals staat aangegeven op  

afbeelding 12.  
Zo creëert u een lek.

b. Controleer of het alarm afgaat volgens subparagraaf 
2.3.4 Filterwaarschuwing of -lek op pagina 17.

c. Als het alarm niet afgaat, controleer dan of de batterijen volledig opgeladen zijn 
en probeer het masker opnieuw te kalibreren.

d. Als het alarm wel afgaat, zet u het masker weer goed en trekt u de 
hoofdbanden weer aan.

4. Onthoud dat u deze test voor elk gebruik van het masker moet uitvoeren!

Afbeelding 12



NEDERLANDS – Tiki medical 33

4.7 Het Tiki medical-masker afzetten

1. Doe de hoofdbanden iets losser.
2. Houd met een hand de voorkant van het masker vast (zie afbeelding 9).
3. Houd met de andere hand de binnenkant van de hoofdbanden vast  

(zie afbeelding 9).
4. Trek het masker met beide handen zo ver mogelijk uit elkaar.
5. Til het masker met beide handen op tot boven het hoofd van de gebruiker.
6. Maak het masker schoon volgens de procedure 

5.1 Het Tiki medical-masker schoonmaken op pagina 35.

Afbeelding 9
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5. Onderhoudsprocedures

In de hoofdstukken 3 Procedures voor het gebruik, 4 Gebruiksprocedures en  
5 Onderhoudsprocedures is elke paragraaf een afzonderlijke, specifieke procedure.

Er staat steeds één (1) procedure op één (1) pagina en dat is bewust gedaan.
Het doel van deze indeling is dat de eindgebruiker snelle instructiekaarten kan 

maken voor verspreiding in de eigen organisatie.
Iedere procedure blijft wel altijd een integraal onderdeel van deze 

gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing: biologisch gevaar
Zorg bij de procedures in hoofdstuk 4 Gebruiksprocedures 
en 5 Onderhoudsprocedures dat de gebruiker niet wordt 
besmet met de gevaarlijke mengsels aan de buitenkant van 
het masker.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of van de organisatie die 
verantwoordelijk is voor de gebruiker om een procedure of een werkinstructie op te 
stellen om dit risico op besmetting te voorkomen.

Volg deze procedure en/of werkinstructie altijd op.
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5.1 Het Tiki medical-masker schoonmaken

1. Zorg dat de blazer nooit wordt ondergedompeld in vloeistof. 
Gebruikt u automatische machines om maskers schoon te maken, verwijder dan 
de filter, de blazer en waar nodig de hoofdbanden.

2. Zet het volgende klaar om het Tiki-ademluchtmasker schoon te maken:
 › Een ontsmettingsmiddel dat geschikt is voor de gevaarlijke omgeving en/of de 

biologische agentia.
 › Een wasbare borstel of papieren doekjes om schoon te maken met water.
 › Water en mild schoonmaakmiddel.
 › Een bad of gootsteen met water en (mild) schoonmaakmiddel.
 › Een kraan boven een gootsteen met stromend warm water.
 › Een wasbare doek om mee af te drogen.

3. Breng op het hele masker ontsmettingsmiddel aan om biologische agentia te 
verwijderen. 
Houd u aan de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel met 
betrekking tot temperatuur, tijden, andere behandelingen et cetera.

4. Om het masker schoon te maken, gebruikt u een papieren doekje of borstel en een 
mengsel van water en mild schoonmaakmiddel. 
Gebruik geen oplosmiddelen.

5. Dompel het masker onder in een waterbad met schoonmaakmiddel.
6. Spoel het masker af onder stromend warm water.
7. Droog het masker af met een doek of laat het drogen in de open lucht.
8. Voer de volgende stappen uit volgens de procedures van de gebruiker of van de 

organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker:
a. Verwijder de doek en het water met mild schoonmaakmiddel.
b. Maak de borstel schoon.

9. Breng op het hele masker nogmaals ontsmettingsmiddel aan om biologische 
agentia te verwijderen. 
Houd u aan de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel met 
betrekking tot temperatuur, tijden, andere behandelingen et cetera.

10. Herhaal waar nodig stap 3 t/m 9 van deze procedure voor de gevaarlijke omgeving 
en/of de biologische agentia.
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5.2 De inademfilter (wit) vervangen

1. Als de twee (2) lampjes aan de rechterkant gaan knipperen en u iedere (1) seconde  
een alarm hoort, kan dit twee dingen betekenen:

 › a. Het inademfilter (wit) is geblokkeerd.
 › b. Er is een groot lek met een andere oorzaak.

2. In beide gevallen moet de gebruiker de omgeving met het gevaarlijke mengsel 
verlaten en zich zelfstandig of met hulp begeven naar een omgeving die als veilig 
wordt beschouwd.

3. Bepaal in een veilige omgeving wat het alarm heeft veroorzaakt. 
Als het alarm is veroorzaakt door een lek, verhelpt u het lek volgens de instructies 
op de volgende pagina. 
Als het alarm niet is veroorzaakt door een lek, voert u de onderstaande procedure 
uit om de inademfilter (wit) te vervangen.

4. Draai de inademfilter (wit) in een hoek van 30° ten opzichte van de blazer (zie 
afbeelding 7b).

5. Til de inademfilter (wit) uit de blazer.
a. Als de inademfilter (wit) besmet is met biologische agentia en/of gevaarlijke 

stoffen, behandelt u de inademfilter volgens de procedures van de gebruiker of 
van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker.

b. Als de inademfilter (wit) niet besmet is met biologische agentia en/of gevaarlijke 
stoffen, behandelt u de inademfilter als normaal plasticafval.

6. Houd de blazer aan de binnenkant van het masker en zet de inademfilter (wit) in 
een hoek van 30° op de blazer, zoals in afbeelding 6. 
Let op welke kant naar het gezicht toe moet staan. Dit staat aangegeven met pijlen 
en met de tekst: ‘This side to the face’.

7. Draai de inademfilter (wit) van de hoek van 30° in een hoek van 0° om de 
inademfilter (wit) te bevestigen aan de blazer, zoals in afbeelding 7a.

30°

  

30°

Afbeelding 7B Afbeelding 6 Afbeelding 7A
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5.3 De uitademfilter (groen) vervangen

1. Er gaat geen alarm af bij een geblokkeerde uitademfilter, maar als het lastig is om 
uit te ademen, controleer dan:

 › Of de uitademfilter (groen) geblokkeerd is en er een groot lek is door overdruk 
in het masker.

2. In dat geval moet de gebruiker de omgeving met het gevaarlijke mengsel verlaten 
en zich zelfstandig of met hulp begeven naar een omgeving die als veilig wordt 
beschouwd.

3. Bepaal in een veilige omgeving wat het alarm heeft veroorzaakt. 
Als de weerstand bij het uitademen niet is veroorzaakt door een lek, voert u de 
onderstaande procedure uit om de uitademfilter (groen) te vervangen:  
Als het probleem is veroorzaakt door een lek, zijn er twee mogelijkheden:
a. Het lek in het masker heeft een mechanische oorzaak (een barst, 

gezichtsbeharing et cetera).
b. Het lek wordt veroorzaakt door een verstopt uitademfilter.

4. Als het lek geen mechanische oorzaak heeft en de uitademfilter (groen) dus 
verstopt is, voert u de onderstaande procedure uit om de uitademfilter te 
vervangen (groen).

5. Draai de uitademfilter (groen) in een hoek van 30° ten opzichte van de assen van 
het masker (zie afbeelding 7b).

6. Trek de uitademfilter uit het Tiki medical masker.
a. Als de uitademfilter (groen) besmet is met biologische agentia en/of gevaarlijke 

stoffen, behandelt u de uitademfilter volgens de procedures van de gebruiker of 
van de organisatie die verantwoordelijk is voor de gebruiker.

b. Als de uitademfilter (groen) niet besmet is met biologische agentia en/of 
gevaarlijke stoffen, behandelt u de uitademfilter als normaal plasticafval.

7. Zet het uitademfilter (groen) in een hoek van 30° ten opzichte van de assen van het 
masker, zoals in afbeelding 6. 
Let op welke kant naar het gezicht toe moet staan. Dit staat aangegeven met pijlen 
en met de tekst: ‘This side to the face’

8. Draai de uitademfilter (groen) van de hoek van 30° in een hoek van 0° om het 
uitademfilter te bevestigen aan het masker, zoals in afbeelding 7a.

30°

  

30°

Afbeelding 7B Afbeelding 6 Afbeelding 7A
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5.4 Opslag

Het Tiki medical-masker kan worden bewaard gedurende de onderstaande perioden 
en in de onderstaande omstandigheden.

Deze omstandigheden garanderen de integriteit van zowel de interne als de 
externe batterij.

	■ Langetermijnopslag van meer (>) dan zes (6) maanden bij 17°C tot 28°C en een 
relatieve luchtvochtigheid (RLv) van minder (<) dan 60%.

Opmerking: de Tiki-blazer en de externe batterij hebben lipo-cellen en moeten net als 
alle andere lipo-batterijen worden onderhouden door ze minimaal één keer per zes (6) 
maanden op te laden. 

Waarschuwing: houd altijd toezicht op alle batterijen die worden opgeladen en 
stop meteen met opladen als de batterij opzwelt, heet wordt of rook of vlammen 
produceert.

	■ Middellangetermijnopslag van een (1) tot zes (6) maanden bij 0°C tot 38°C en 
een RLv van minder (<) dan 60%.

	■ Kortetermijnopslag van minder (<) dan een (1) maand bij -20°C tot 40°C en een 
RLv van minder (<) dan 30%.
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6. Verwijdering

Als het Tiki medical-masker wordt gebruikt in een omgeving met gevaarlijke 
biologische agentia, voer het masker dan af conform:

	■ Het veiligheidsinformatieblad van de agentia.
	■ De procedures van de organisatie die verantwoordelijk is voor het gebruik van 

het masker.
	■ Andere richtlijnen die moeten voorkomen dat het masker andere omgevingen in 

het afvalverwijderings- en/of recyclingproces besmet.

Als het toestel is gebruikt in een gevaarlijke omgeving die het potentieel heeft om 
andere omgevingen in het afvalverwijderings- en/of recyclingproces te besmetten, ga 
dan na of het masker afgevoerd moet worden via de gevaarlijke stoffen.

Indien dit het geval is, doe dit dan conform de geldende regionale, provinciale, 
nationale en internationale wetgeving (bijvoorbeeld de EU-regels).

Het Tiki medical-masker zonder blazer en filters bestaat voornamelijk uit PET- en TPE-
materiaal en moet gerecycled worden conform de plaatselijke regels. 

Het moment waarop deze verwijdering moet plaatsvinden, kan op twee manieren 
worden bepaald:

	■ Via een regelmatige, periodiek ingeplande, systematische controle op het 
masker.

	■ Door een vaste gebruiksperiode in te stellen: X keer gebruik, Y weken enzovoort.

De P3-deeltjesfilters bestaan uit ABS-plastic en HEPA-glasvezel.
Voer deze af conform de geldende regionale, provinciale, nationale en 

internationale wetgeving (bijvoorbeeld de EU-regels).

De blazer met de interne batterij en de externe batterij bevatten allebei elektrische 
apparatuur en een lithium-polymeerbatterij. 

Voer deze af conform de geldende regionale, provinciale, nationale en 
internationale wetgeving (bijvoorbeeld de EU-regels).

De batterijlader bevat elektrische apparatuur.
Voer deze af conform de geldende regionale, provinciale, nationale en 

internationale wetgeving (bijvoorbeeld de EU-regels).
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7. Standaarden

Het Tiki medical-masker voldoet aan de volgende standaarden.

7.1 Rapporten

7.1.1 Aangemelde instantie 
Tiki Safety AB heeft het British Standard Institute (BSI) als onafhankelijke aangemelde 
instantie gevraagd om het Tiki medical-masker en de productielijn van het  
Tiki medical-masker te laten keuren volgens de regelgevingsnormen onder  
7.3 Regelgevingsnormen op pagina 40.

BSI Group (2797): Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

De onafhankelijke aangemelde instantie voert controles en tests uit op:
	■ De conformiteit van het Tiki medical-masker.
	■ De productielijn van het Tiki medical-masker.

Dit gebeurt zowel met betrekking tot de toepasselijke gezondheids- en veiligheidseisen 
als met betrekking tot de relevante beschermingsklasse.

De rapporten, berekeningen, inspecties en onderzoeken in het kader van deze 
tests zijn conform de specificaties in EU 2016/425 op te vragen bij Tiki Safety AB. Zie 
hiervoor www.tikisafety.com.

7.1.2 Externe instantie
De organisatie Research Institutes of SwEden (RISE) heeft tests uitgevoerd op het Tiki-
ademluchtmasker om te bepalen hoe effectief en efficiënt het Tiki-ademluchtmasker 
kan worden schoongemaakt en hoe effectief biologisch gevaarlijke deeltjes van 
gevaarlijke mengsels kunnen worden verwijderd.

De resultaten van deze tests waren positief.

7.1.3 Prestatietest
Om in de productie de conformiteit van het Tiki medical-masker te garanderen, voert 
Tiki Safety AB op elk masker een vacuümtest uit.

Tiki Safety AB voert deze tests uit op elk masker om te zorgen dat elk geproduceerd 
Tiki medical-masker voldoet aan de ontwerpspecificaties.

Zie voor een beschrijving van de prestatietest de subparagraaf  
2.4.3 Prestatietests op pagina 19.

7.2 Beschermingsklasse

Het Tiki medical-masker heeft de volgende beschermingsklasse: 
EN 12942 TM3P R SL, CE 2016/425.
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Tiki Safety AB en de aangemelde instantie hebben een analyse uitgevoerd van de 
risico's waartegen het Tiki medical-masker bescherming moet bieden.
Het rapport van deze risicoanalyse is een van de genoemde rapporten in de paragraaf  
7.1 Rapporten op pagina 40.

De symbolen op de filter zoals deze staan aangegeven in de paragraaf  
2.5 Pictogrammen op pagina 20 zijn conform EN 12942. Verwar deze niet met andere 
Europese normen of andere standaarden.

7.3 Regelgevingsnormen

Het Tiki medical-masker en deze bijbehorende gebruiksaanwijzing voldoen aan:
	■ De strenge specificaties van Tiki Safety AB.
	■ Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM)  
Verordening (EU) 2016/425 betreffende PBM vervangt de vorige richtlijn:  
89/686/EEG.
 › Bijlage III bij PBM-verordening 2016/425.
 › Bijlage II bij PBM-verordening 2016/425.

	■ ISO 13688 – 2013
	■ EN 12942:1998/A2:2008

Omdat het Tiki medical-masker volledig voldoet aan de bovenstaande 
regelgevingsnormen, zijn er geen andere geharmoniseerde normen of beschrijvingen 
van andere technische specificaties toegepast die moeten zorgen dat het masker 
voldoet aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

7.4 Gepatenteerd ontwerp

Het Tiki medical-masker is een gepatenteerd ontwerp dat wereldwijd is beschermd 
onder patentnummer D755953.

7.5 CE

Het Tiki medical-masker is gecertificeerd en getest conform de regelgevingsnormen 
die genoemd staan in de paragraaf 7.3 Regelgevingsnormen op pagina 41 en is 
geslaagd voor een CE-keuring conform EU 2016/425. Daarom heeft het masker een 
CE-markering.
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7.6 Conformiteitsverklaring
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8. Garantie

Het Tiki-medische masker is vervaardigd en getest volgens de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen 

door Tiki Safety AB.

Tiki Safety AB garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal of 
vakmanschap, op voorwaarde dat het product is gebruikt in overeenstemming met de, 
van tijd tot tijd, gegeven instructies van Tiki Safety AB.

Deze beperkte garantie aangeboden door Tiki Safety AB dekt defecten in 
materialen of de prestaties van de producten van Tiki Safety AB die zich hebben 
voorgedaan en gemeld zijn binnen de garantieperiode volgens de instructies, en op 
voorwaarde dat aan de andere vereisten wordt voldaan.

Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en mag niet 
worden overgedragen. Alleen consumenten die de producten van Tiki Safety AB 
hebben gekocht bij geautoriseerde Tiki Safety AB-detailhandelaars of -verkopers, of via 
Tiki Safety AB, vallen onder deze beperkte garantie.

Houd er rekening mee dat de garantieperiode kan variëren, afhankelijk van de 
lokale wetgeving waarin het product oorspronkelijk op de markt is gebracht. Neem 
contact op met uw lokale distributeur / detailhandelaar in elk land om er zeker van te 
zijn welke garantie op u als eindgebruiker van toepassing is.

De volgende garantietermijnen zijn van toepassing:

	■ PAPR-ventilatoreenheid, exclusief verbruiksartikelen: 1 jaar vanaf de aankoopdatum
	■ Batterijen en batterijlader: 1 jaar vanaf de aankoopdatum

Op het volgende is geen garantie van toepassing:

	■ Verbruiksartikelen (geen garantie):
 › Vizier
 › Harnas
 › Filter

Tiki Safety AB verbindt zich ertoe om, in het kader van de garantie, defecte producten als volgt te 

herstellen:

	■ Tiki Safety AB zal, naar eigen goeddunken, kosteloos het product of een deel 
ervan vervangen dat, tijdens het beoogde gebruik, defect blijkt te zijn als gevolg 
van slechte fabricage en / of materialen.

	■ Als Tiki Safety AB ervoor kiest om geen vervanging te bieden en reparatie niet 
mogelijk wordt geacht of op een redelijke manier kan worden uitgevoerd, kan 
Tiki Safety AB ervoor kiezen om de aankoopprijs terug te betalen in ruil voor het 
retourneren van het product.

De garantie dekt geen problemen veroorzaakt door:

A. Condities, storingen of schade die niet het gevolg zijn van defecten in materiaal 
of vakmanschap.

B. Condities, storingen of schade veroorzaakt door abnormale slijtage, onjuiste 
installatie, onjuist onderhoud, onjuist gebruik, uitwendige schade, nalatigheid, 
ongeval of modificatie.
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C. Accessoires, verbonden materialen en producten, of gerelateerde producten 
die niet zijn vervaardigd door Tiki Safety AB.

Deze beperkte garantie is ongeldig als een product wordt geretourneerd met verwijderde, 

beschadigde of geknoei met labels of andere wijzigingen (inclusief het verwijderen van een 

onderdeel of hoes).

Tiki Safety AB verleent alleen garantieclaims die zijn gemaakt in overeenstemming 
met alle voorwaarden van de garantieverklaring die bij uw product is geleverd en 
waarbij de juiste retourprocedure wordt gevolgd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet u het volgende verstrekken:

1. Het aankoopbewijs of ander bewijs van de datum en plaats van aankoop.
2. Een duidelijke omschrijving van het probleem.
3. Levering van het product of defect onderdeel zorgvuldig verpakt, gefrankeerd, 

verzekerd en met tracking van transport.

Zodra Tiki Safety AB of zijn agenten / vertegenwoordigers de garantieservice hebben voltooid, 

worden alle gerepareerde of vervangen producten of onderdelen gefrankeerd naar u teruggestuurd.

Bezoek www.tikisafety.com voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met 
de klantenservice.

REPARATIE OF VERVANGING (OF, IN BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN, TERUGBETALING VAN DE 

AANKOOPPRIJS) IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE IS HET 

UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER. TIKI SAFETY AB GEEFT GEEN ENKELE PERSOON 

DE TOELATING OM ENIGE ANDERE OF AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DIT 

PRODUCT IN ZIJN NAAM OP TE NEMEN.

TIKI SAFETY AB KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD JEGENS DE KOPER OF ENIGE ANDERE 

PERSOON VOOR ENIGE KLEINE OF SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT GARANTIE-

INBREUKEN, NOCH VOOR ENIGE IMPLICIETE GARANTIES (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT 

ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID).

Copyrightverklaring en disclaimer

Tiki Safety AB geeft geen verklaringen of garanties af voor de inhoud van dit document. 

Daarnaast kan de informatie in het document veranderen zonder voorafgaande 

kennisgeving. Deze gebruiksaanwijzing is met alle mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Desalniettemin aanvaardt Tiki Safety AB geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies of 

voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in deze publicatie. Alle tijden 

en metingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op optimale omstandigheden. 

De laadtijd en de gebruikstijd kunnen afhangen van de temperatuur, het filtertype, de 

hoeveelheid deeltjes in de lucht, de ademintensiteit van de gebruiker etc.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag in enige  

vorm worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tiki Safety 

AB.

Op alle illustraties en teksten in deze gebruiksaanwijzing rust auteursrecht © 2020.

Alle producten zijn wereldwijd gepatenteerd. Pat.nr. D755953.
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9. Ordernummers van onderdelen

De volgende pakketten en onderdelen zijn te bestellen via de onderstaande 
artikelnummers.

Een ‘startpakket’ bevat alle onderdelen om één compleet en gebruiksklaar Tiki 
medical-masker in elkaar te zetten. Dit masker bestaat uit de volgende onderdelen:

	■ Masker (vizier) met een afdichting en een geïnstalleerd uitademventiel
	■ Inademfilter
	■ Blazer
	■ Hoofdbanden
	■ Kinbeschermer
	■ Uitademfilter
	■ Batterijlader 
	■ Schroefafdichting

Alle artikelen worden verstuurd in kartonnen dozen die speciaal zijn ontworpen voor 
de aangegeven artikelen.

Alle orders worden af fabriek (EXW) verzonden. Dit betekent dat Tiki Safety AB de 
bestelde producten beschikbaar stelt in zijn faciliteiten en dat de koper diens eigen 
logistieke partner opdracht geeft om deze te vervoeren. De transportkosten komen 
dus voor rekening van de koper.

Productnaam Artikelnummer

Tiki medical-startpakket, klein masker 1200-51

Tiki medical-startpakket, medium-masker 1200-52

Tiki medical-startpakket, groot masker 1200-53

Tiki medical-masker, 5-pack, klein 1210-51

Tiki medical-masker, 5-pack, medium 1210-52

Tiki medical-masker, 5-pack, groot 1210-53

P3-inademfilter (wit), 2 st. 1005-51

P3-inademfilter (wit), 120 st. 1005-52

P3-uitademfilter (groen), 2 st. 1005-56

P3-uitademfilter (groen), 120 st. 1005-57

Externe batterij 1007-51

Universele auto-oplader 12-24 V 1080-51

Hoofdbanden, 5 st. 1012-51



46 Tiki medical – NEDERLANDS

Afbeelding 1

Afbeelding 2 Afbeelding 3
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30° 30°

Afbeelding 4

Afbeelding 6 Afbeelding 7bAfbeelding 7a
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Algemene vragen: info@tikisafety.com 
Verkoopgerelateerde vragen: sales@tikisafety.com 
Overtuigd? order@tikisafety.com
+46 8 35 32 49
Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-197 40 Bro, Zweden
www.tikisafety.com

Het Tiki medical-masker is ontworpen en geproduceerd in Zweden.

Nederlandse handleiding


