
KOMFORTNÍ OCHRANA PRO ZDRAVOTNÍCKÝ PERSONÁL A OŠETŘOVATALE

Společnost Scott Health and Safety, 
jeden z předních světových výrobců
ochranných dýchacích přístrojů, 
vychází vstříc potřebě komfortní 
a praktické ochrany zdravotního 
personálu a ošetřovatelů, kteří pracují
v prevenci šíření přenosných nemocí.
Nová polomaska Profile2 Medi-Pak
chrání pracovníky, pohodlně se nosí a je
pohotová k použití. 

CHARAKTERISTIKA POLOMASKY PROFILE2

• Měkká lícnice z TPE (termoplastického elastomeru) je šetrná k pokožce, poskytuje
maximální pohodlí a nevyvolává žádné alergické kožní reakce či podráždění.

• Nízký profil a filtry směřující dozadu poskytují vyváženost a volné zorné pole. 
• Bezpečnostní kryt vydechovacího ventilu umožňuje optimální přenos řeči. 
• Nastavitelný upínací systém přizpůsobující se různým tvarům hlavy. 
• Snadno se čistí, kontroluje a udržuje.
• Hygienický skladovací vak se dodává s každou polomaskou. 
• Účinné filtry Pro2 P3 chrání proti pevným a kapalným nebezpečným a radioaktivním

částicím a mikroorganizmům, např. bakteriím a virům
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032193V Profile2 S + Pro2 P3 + brýle FOCOTAFF 
032194V Profile2 M + Pro2 P3 + brýle FOCOTAFF 
032195V Profile2 L + Pro2 P3 + brýle FOCOTAFF

032193P Profile2 S + Pro2 P3 + brýle SPECTRA/V30 
032194P Profile2 M + Pro2 P3 + brýle SPECTRA/V30 
032195P Profile2 L + Pro2 P3 + brýle SPECTRA/V30

– obsahuje jednu masku a dva filtry Pro2 P3 
a uzavřenou nemlživou ochranu očí 
(Brýle SPECTRA/ VENTURA)

objednávkové údaje: PROFI Medi–Pak

P R O F I L E 2 MEDI–PAK PLUS
– obsahuje jednu masku a dva filtry Pro2 P3 

a kompatibilní ochranu očí
objednávkové údaje: START Medi–Pak

Pohodlná a příjemná na nošení
Nová polomaska Profile2 je k dostání ve třech velikostech a má vysoce
pohodlnou, měkkou a pružnou lícnici. Tyto vlastnosti umožňují účelné
a pohodlné nošení, a to dokonce i při dlouhotrvající práci. Je vyrobena

z hypoalergenního TPE, neobsahuje
latex ani silikon, a tak eliminuje vznik
kožního podráždění a alergických
reakcí u nositele.

Přívětivá k pacientům 
Průhledná obličejová maska poskytuje
méně „nemocniční“, uklidňující
vzhled a jemná barva přední části
a filtrů pomáhá působit přátelským
dojmem. 

Certifikováno CE 
Profile2 je nese značku CE a vyhovuje 
normě EN140. Dodávané částicové filtry
jsou schváleny podle normy EN143 
na nejvyšší účinnost třídy P3.

Společnost Scott Health and Safety vyrábějí široký rozsah ochranných
dýchacích přístrojů. DEFRA (anglický úřad pro záležitosti životního
prostředí, potravin a venkova) rovněž doporučuje, aby se v případě, že
vousy nebo jiné faktory brání účinnému utěsnění u těchto respirátorů,
zvážilo použití mobilního ventilátoru s filtrací vzduchu a kuklou.
Podrobnosti o předních mobilních ventilátorech s filtrací vzduchu firmy
Scott jsou k dispozici na vyžádání.

Opatření proti ptačí chřipce
Ochrana proti virům, bakteriím a jiným
mikroorganizmům si vyžaduje použití
částicového filtru. Aktuální doporučení
od místních zdravotních orgánů (DEFRA
ve Velké Británii) k potenciálnímu šíření
viru ptačí chřipky je používat respirátory
poskytující částicovou filtraci P3. Rovněž
se doporučuje těsně přiléhající ochrana očí
a výrobek Profile2 je navržen tak, aby byl plně
umožňoval ochranu zraku. 

Více informací o ptačí chřipce na www.who.int


