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COVAFLU™ hengityssuojaimen turvallisuustaso on henkilönsuojainasetuksen 
(EU) 2016/425 mukainen ja sillä on CE-merkki. Laadukas COVAFLU™ 
hengityssuojain suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä bakteereilta ja viruksilta, kuten 
koronavirukselta. 

HUOM! Tuotteet varastossamme Tampereella. Kello 12 mennessä saapuneet 
tilaukset toimitetaan tilausta seuraavana arkipäivänä kaikkialle Suomeen.

Laadukas ja tunnettu COVAFLU™ FFP2 hengityssuojain täyttää 
Maailman terveysjärjestön (WHO) suositukset riskien 
minimoimiseksi pandemiaksi levinneen flunssan aikana. Tuote on 
suunniteltu kaikille lisäsuojaksi siinä tilanteessa, kun virus alkaa 
levitä nopeasti ihmisten keskuudessa.
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Hengityssuojain
COVAFLU™ FFP2

Täyttää Maailman terveysjärjestön 
(WHO) asettamat suositukset

Täyttää suojainasetukset
COVAFLU™ FFP2 hengityssuojaimen turvallisuustaso 
on henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukainen 
ja sillä on CE-merkki.
  
Suojaa tehokkaasti
Kertakäyttöinen, tehokkaasti suodattava  COVAFLU™ FFP2 
hengityssuojain auttaa suojautumaan influenssaa (koronavirus, 
sikainfluenssa, lintuinfluenssa) vastaan. 

Yksinoikeudella Euroopasta
Tilaamme yksinoikeudella valmistetut hengityssuojaimet 
luotettavalta ja tunnetulta Eurooppalaiselta toimittajaltamme, 
joka on toiminut jo vuodesta 2006.
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Varastossa Tampereella



COVAFLU™ hengityssuojaimen turvallisuustaso on henkilönsuojainasetuksen 
(EU) 2016/425 mukainen ja sillä on CE-merkki.

COVAFLU™ FFP2 hengityssuojain on valmistettu useita kerroksia käyttämällä (ks. kuva) jonka ansiosta 
suojain suodattaa tehokkaasti hiukkasia, tuntuu miellyttävältä kasvoilla ja on kestävä.
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TEKNISET TIEDOT

CE-merkitty tuote

COVAFLU FFP2

Maailmanlaajuisesti 
tunnettu toimittaja

Yksittäispakattu 
hengityssuojain on puhdas 
ja heti valmis käytettäväksi

Tehokas suodatus mutta pieni 
hengitysvastus suojaimessa 
käytetyn materiaalin ansiosta

Täyttää EN 149:2001 
standardin vaatimukset

Täyttää henkilökohtaisten 
suojaimien (PPE) direktiivit, 
CE merkitty tuote

Pehmustettu sisäpuoli on 
miellyttävän tuntuinen 
kasvoille

Säädettävä kuminauha, sopii 
kaikenkokoisille kasvoille

Kevyt ja 
helppokäyttöinen



HUOM! Hengityssuojaimille on tällä hetkellä valtava kysyntä 
joten tee tilauksesi mahdollisimman pian, jotta varmistat 
tuotteiden saatavuuden itsellesi. Tuotteet toimitetaan 
asiakkaille tilausjärjestyksessä. Kysy myös suurempia eriä.

asiakaspalvelu@medicale.fi

Tero Rinne, myynti ja tiedustelut

COVAFLU FFP2

Medicale Group on korkealaatuisten, lääketieteellisten tarvikkeiden myyntiin erikoistunut yritys. 
Haluamme edistää terveydenhuoltoalan kustannustehokkuutta tarjoamalla kilpailijoitamme 
selvästi edullisemmat hinnat alan johtavilta valmistajilta. Tilaukset ja tarjouspyynnöt on helppo 
tehdä verkkosivujemme kautta juuri silloin kun sinulle itsellesi sopii. Takaamme joustavat 
ja täsmälliset toimitukset kaikkialla Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Haluamme olla 
terveydenhuoltoalan tehokkain ja luotettavin yhteistyökumppani – nyt ja tulevaisuudessa.
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2.880 kpl
Yht. 15.120 €, alv 0 %
Toimituskulut sisältyvät hintaan. 
Toimitusaika 1-2 arkipäivää.
Maksuehto 14 pv nto.
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4,90 €

3.840 kpl
Yht. 18.816 €, alv 0 %
Toimituskulut sisältyvät hintaan. 
Toimitusaika 1-2 arkipäivää.
Maksuehto 14 pv nto.
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5,75 €

1.920 kpl
Yht. 11.040 €, alv 0 %
Toimituskulut sisältyvät hintaan. 
Toimitusaika 1-2 arkipäivää.
Maksuehto 14 pv nto.

, alv 0 %kpl
5,90 €

960 kpl
Yht. 5.664 €, alv 0 %
Toimituskulut sisältyvät hintaan. 
Toimitusaika 1-2 arkipäivää.
Maksuehto 14 pv nto.
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Tilaa verkossa!

Saatavilla heti!

Saatavilla heti!

Saatavilla heti!

Saatavilla heti!

Tuotteet varastossamme Tampereella. Kello 12 mennessä 
saapuneet tilaukset toimitetaan tilausta seuraavana arkipäivänä 
kaikkialle Suomeen.



Kertakäyttöinen FFP2 hengityssuojain
EN 149:2001 + A1:2009 mukaisesti hyväksytty
CE sertifioitu
Suojaa hiukkasilta ja nestemäisiltä hiukkasilta (EN 149: 2001 + A1:2009)

Tuotteen oikean ja turvallisen käytön takia, luethan huolellisesti nämä käyttöohjeet ja noudatat 
niitä käyttäessäsi hengityssuojainta.

Tätä hengityssuojainta tulee käyttää vain alla olevien ohjeiden mukaisesti

1.  Ota hengityssuojain pois pakkauksesta ja avaa suojaimen taitokset varovaisesti.
2.  Taivuta suojaimen nenäkappaletta nenäsi mukaisesti. 
3.  Sovittaaksesi suojainta, venytä varovasti suojaimen kumilenkkejä samalla lenkkien  

kiinnityskohdista varmistaen.
4.  Aseta hengityssuojain kasvoille niin, että se peittää nenän ja suun. Aseta suojaimen 

nenäkappale tiiviisti nenääsi vasten. Asettele tämän jälkeen suojain niin, että sen alaosa on 
leuan alla ja yläosa tiiviisti nenääsi vasten. Varmista, ettei suojaimeen pääse ilmaa suojaimen 
ulkoreunoista. Asettele tämän jälkeen suojaimen kuminauhat mukailemaan päätäsi ja varmista 
samalla ettei se vaikuta suojaimen asetteluun kasvojasi vasten. Hengityssuojaimen huolellinen 
asettelu kasvoille vaikuttaa siihen, että se suojaa oikealla tavalla. 

Varoitukset ja käyttöön liittyvät ehdot

• Ennen tämän suojaimen käyttöä, varmista, että tämä suojain soveltuu siihen 
käyttötarkoitukseen ja ympäristöön, jossa olet. Suojaimen väärä käyttö voi asettaa terveytesi, 
tai jopa henkesi vaaraan. Varmista ammattilaiselta (sosiaali- ja terveydenhuollon viranomainen 
tai lääkäri) oikeantyyppisen suojaimen käyttö.

• Suojaimen väärinkäyttö voi aiheuttaa haittaa terveydellesi, joten lue käyttöohjeet huolellisesti ja 
noudata niitä.

• Tämä suojain ei tuota happea, joten sitä tulee käyttää tehokkaasti ilmastoidussa tilassa. Mikäli 
ympärilläsi olevan ilman happipitoisuus laskee alle 17%, sinua voi alkaa heikottaa, tulla 
hengitysvaikeuksia tai voit jopa pyörtyä. Mikäli näin tapahtuu, sinun tulee välittömästi palata 
hyvin ilmastoituun tilaan välttääksesi pahemmat seuraukset.

• Älä käytä tätä suojainta, mikäli et tiedä tarkalleen mitä myrkkyjä voit mahdollisesti kohdata. 
• Niiden henkilöiden, joilla on esim. parta tai epäsymmetriset kasvot, tulee kiinnittää erityistä 

huomiota asetellessaan suojainta kasvoille. Varmista tällöin erityisen tarkasti, ettei kasvojen ja 
maskin väliin jää ilmarakoja.

• Älä yritä muokata tätä suojainta. Tämä suojain on suunniteltu ja sertifioitu sinun turvallisuuttasi 
ajatellen.

• Tämä suojain on kertakäyttöinen, max. käyttöaika 8h. Tämän jälkeen se ei suojaa enää riittävästi.
• Säilytys: Varmista ettei tilassa, jossa suojaimia säilytetään, kosteusprosentti on alle 70 % ja 

huoneen lämpötila -25° ja +40° välillä. Suojaimen käyttöominaisuudet ja suojaavuus voivat 
heikentyä kolmen vuoden jälkeen, joten suojainta ei tule käyttää parasta ennen -päiväyksen 
jälkeen. Varmista, että suojaimet hävitetään, mikäli parasta ennen -päiväys on mennyt.

• Tämä hengityssuojain suojaa sinua vain, jos noudatat näitä suosituksia ja ohjeita. 

COVAFLUTM FFP2 -hengityssuojain täyttää Maailman terveysjärjestön (WHO) täyttämät 
vaatimukset riskien minimoimiseksi pandemiaksi levinneen flunssan aikana. Tuote on suunniteltu 
kaikille lisäsuojaksi siinä tilanteessa, kun virus alkaa levitä nopeasti ihmisten keskuudessa.

Vaikka FFP2-tason hengityssuojain suojaa ilmassa olevilta hiukkasilta, se ei takaa täyttä 
immuniteettia pandemiatason flunssaa vastaan. Nouda myös muita ennaltaehkäiseviä toimia, 
joista on yleisesti ohjeistettu pandemian aikana.
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KÄYTTÖOHJEET COVAFLU™ FFP2

COVAFLU FFP2

CE-merkitty tuote


