
 



Informasjon om munnbind og masker

Munnbind

1: Munnbind
Munnbind lages i mange modeller alt fra kun modeller som fjerner støvpartikler til sprutsikre.
Ingen av våre modeller er kun mot støvpartikler. 

Modell: I - Ia  95% filtrering
Modellen er 3 lags ply med meltblown midtre lag for å sikre mot dråpe smitte.
Anbefalt bruk: Private og standard helsepersonell/kommuner.  
(Be om lagerstatus)

Modell II (NS) 95-98% filtrering
Modellen er 3 lags ply med meltblown midtre lag for å sikre mot dråpe smitte, samt utvendig dråpe 
sikring. Kan brukes i direkte kontakt Covid-19 men bør ikke på akuttmottak med stor direkte sprutfare. 
Anbefalt bruk: Alt av helsepersonell/kommuner men ikke akuttmottak.    
(Be om lagerstatus) 

Modell II (S) 95-98 % filtrering
Modellen er 3 lags ply med meltblown midtre lag for å sikre mot dråpe smitte, samt utvendig dråpe 
sikring. Kan brukes i direkte kontakt Covid-19 men også på akuttmottak med stor sprutfare. 
Anbefalt bruk: Alt av helsepersonell også akuttmottak.
Kan bestilles på spesial fra 20 april. (be om priser)  fra min.10 000 stk 
(ikke på lager)  

Modell IIR  98% filtrering
Modellen er 3 lags ply med meltblown midtre lag for å sikre mot dråpe smitte, samt 2 lag sprutsikring. 
Kan brukes i direkte kontakt Covid-19 og også på akuttmottak med stor sprutfare.
Anbefalt bruk: Alt av helsepersonell også akuttmottak.
Kan bestilles på spesial fra 20 april. (be om priser)  fra min. 100 000 stk
(Ikke på lager)  98% filtrering

2: Åndedrettsvern masker  FFP2 KN95 / FFP3  
Masker lages i mange modeller alt fra kun modeller som fjerner støvpartikler til sprutsikre.
Ingen av våre modeller er kun mot støvpartikler.  FFP2 KN 95 har filtrering på 95%

FFP2 KN95 uten ventil. Mulig å spesialbestille fra 5000 stk.
(be om llagerstatus)

FFP2 med ventil. Muligheter fra 5000 stk. på spesial. Mulighetene vil her variere mye om dagen.

FFP3 med og uten ventil er umulig å oppdrive pr..d.d.

CE krav: Alle modeller munnbind må minimum ha CE EN 14683 medisinsk testet
Åndedrettsmasker må minimum ha  CE EN 149: 2001 + A1: 2009
Må være pakket med minumum engelsk tekst og CE merking 

Åndedrettsmasker



Be om lagerstatus

17,5x9,5 cm standard.

Anbefalt bruk: Statndard helsepersonell og private.

På spesialproduksjon 2-7 dager.  

Frakt: 8-12 dager fra ferdigstilt vare til ankomst Oslo          



II Kirurgiske munnbind (NS) 95-98% filtrering 

Be om lagerstatus

På spesialproduksjon 2-7 dager.  

Frakt:8-12 dager fra ferdigstilt vare til ankomst Oslo          

17,5x9,5 cm standard.

Anbefalt bruk: Alle typer helsepersonell, men ikke akuttmottak med stor direkte sprutfare.



II Kirurgiske munnbind (S) 95-98% filtrering 

Be om lagerstatus

På spesialproduksjon 2-7 dager.  

Frakt: 8-12 dager fra ferdigstilt vare til ankomst Oslo          

17,5x9,5 cm standard.

Anbefalt bruk: Alle typer helsepersonell, kan også brukes på akuttmottak med stor sprutfare.

CE EN 14683



17,5x9,5 cm standard.

4-10 dager produksjon
frakt ca 14 dager

Anbefalt bruk: Alle typer helsepersonell også akuttmottak med stor sprutfare.

95-98%



Anbefalt bruk: Private og helse om man ikke kan få tak i FFP3

8-12 dager produksjon
Frakt 6-10 dager



Ni tri I engangshansker for medisinsk bruk (uten pudder)
CE EN 420: 2003 + A1 2009 CE EN 388: 2016 

Width <Sem -

Wldth 8-9cm -

Wldlh 9-lOcm " 

1-10 dager produksjon avhengig
av antall og kapasitet.
Frakt 6-8 dager



500-1000 stk 2-3 dager produksjon
2500-5000 stk 5-10 dager produksjon
Frakt ca 6-8 dager

Sikkerhetsbriller (antidugg)
CE EN 166:2002  CE EN 167: 2002   CE EN 168: 2002
CE EN 1938: 2010  CE EN ISO 12870: 2018

Modell: SPG 893

Modell: SG 897



Produksjonskapasitet fra ca 7 April 
500-1000 stk pr dag
Frakt: 1-3 dager

Norskproduserte sprutvisir.
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