
Innan masken tas i bruk första gången:
Ladda batteriet med den medföljande laddaren.

1. Sätt i laddaren i vägguttag.

2. Koppla in laddkabeln till fläkt/batteri

3. Kontrollera att röd lampa lyser på laddaren, 
det indikerar att laddning pågår.

4. När denna lampa lyser grönt är batteriet 
fulladdat.

På grund av att laddaren har hög effekt är det viktigt 
att laddning alltid sker övervakat, om fläkt/batterienhet 
blir väldigt varm avbryt laddningen och den fläkt/batte-
rienheten läggs åt sidan för reklamation. Laddtiden är i 
regel ca 30 min för full laddning.

Masken sätts ihop enligt instruktion. Viss försiktighet 
när filtret sätts ihop med fläktenheten så att masken 
inte skadas.

Nollställ  fläktenheten 
Tryck in ljusknappen och sedan på/av knappen, håll 
båda knapparna intryckta till de två högra ljusdioderna 
tänds och den högra har blinkat. Fläkten ska inte gå 
igång. När den högra har blinkat är fläkten nollställd 
och kan börja användas.

Prova ut att masken passar
1. Sätt masken framför ansiktet och säkerställ att 

inget hår eller liknande kläms av gummikanten.

2. Täck hålen ovanpå masken och andas in, du 
ska känna att masken ”klistras” mot ansiktet 
Det visar att den sluter tätt. Om du inte får 
masken tät säkerställ var läckaget sker och 
justera placeringen av masken eller byt storlek.

Montera masken
1. Sätt fast spännbanden runtom masken.

2. För in batteri/fläktenheten i avsedd del av mas-
ken, knapparna ska vara nedåt ansiktet.

3. Sätt fast filtret genom att placera det i 30 gra-
ders vinkel och försiktigt skruva fast det mot 
batteri/fläktenheten.

 

Ta på masken
1. Säkerställ att masken är hel och inte synligt 

kontaminerad. Om den är defekt ska den inte 
användas. Vid synlig kontamination genomförs 
rengöring med ytdesinfektion.

2. Spänn på masken, justera remmarna vid behov 
för att få en bra passform. Vid hakan kan mas-
ken ibland trycka och det finns en skumgummi-
kudde att fästa på insidan vilket kan hjälpa. 
Fläkten startas genom att trycka in på/av knap-
pen i 3s. Fläkten kommer anpassa varvtalet för 
att säkerställa positivt tryck i masken.

Under användning
Masken ger ett skydd både mot droppsmitta och 
aerosolsmitta.

Indikatorlampor
Den vänstra röda lampan lyser så länge fläkten är igång
När den högra lampan blinkar och fläkten avger ett 
ljudlarm är batterinivån låg, ca 15 min drifttid återstår. 
Det är då lämpligt lämna vårdrummet, ta av skydds-
utrustningen på ett säkert sätt och sätta batteriet på 
laddning.

När båda lamporna till höger börjar blinka och fläkten 
avger ett ljudlarm är filtret antingen blockerat eller en 
större läcka in i masken vilket ger ett negativt tryck. 
Du kan då kontrollera om det finns något som 
blockerar fläkten alternativt identifiera var läckage finns. 
Om läckage sker när du arbetar med patient där det 
finns risk för aerosolbildning kan exponering ha skett 
och bör hanteras enligt särskild rutin.

Tikimasken erbjuder skydd mot droppsmitta och aerosolsmitta.
Utrustningen går att desinficera och är konstruerad för 
återanvändning efter genomförd desinfektion.

Skyddsmasken består av själva masken samt en separat fläkt- och 
batterienhet som kopplas till ett HEPA-filter. Fläkten har variabelt flöde 
som skapar ett positivt tryck i själva masken och på så sätt hindrar 
smittämnen från att komma in i masken vilket ger ett bra skydd även 
om risk finns för aerosolsmitta. En instruktionsfilm för masken finns här:
https://www.youtube.com/watch?v=Cn73SrbwYtw&feature=youtu.be

Rutin för användning av personlig skyddsutrustning Tiki mask
(benämns ”skyddsmask”)
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Avklädningsrutin
1. Ta av handskarna

2. Desinficera händerna

3. Ta av skyddsförklädet

4. Desinficera händerna

5. Ta av skyddsmasken genom att fatta tag i 
spännbandets ögla och dra ut och över 
huvudet” Undvik att röra vid ansiktet och 
framsidan av masken.

6. Placera masken på en avställningsyta i väntan 
på desinfektion.

7. Desinficera händerna.

Desinfektion av skyddsmasken
Desinficera händerna, ta därefter på ett plastförkläde.

Rengör skyddsmasken noggrant med en trasa eller lik-
nande som är väl indränkt i ytdesinfektion. Tänk på att 
vara noggrann med de lite mer svåråtkomliga delarna 
såsom spännen.

Undvik att blöta ned insidan av filtret och fläktdelen 
med ytdesinfektion. Torka av ytan men undvik att 
”dränka in” dessa delar med ytdesinfektion. Risk finns 
då för försämrad filtereffekt eller att fläkten slutar fungera.

1. Lösgör filterdelen för att komma åt ordentligt.

2. Börja med utsidan av den skålformade delen av 
masken. Därefter utsidan av tätningslisten.

3. Fortsätt därefter med de elastiska banden.

4. Byt torktrasa och torka noggrant av insidan av 
masken med ytdesinfektion.

5. Låt torka i väntan på nästa användning.
 

Allmänna råd kring användning
Utse en eller flera personer som tar ansvar för att mer 
ingående lära sig skyddsutrustningens funktion och 
som sedan kan fungera som experter på den egna 
enheten samt ta ansvar för övergripande kontrollera att 
maskerna fungerar och byta ut defekta masker.

Viktigt att vara medveten om att den laddare som 
levererats med maskerna har hög effekt. Batterierna 
och laddaren är kontrollerad av leverantören men av 
försiktighetsskäl ska all laddning av batterierna ske så 
att det tidigt går att upptäcka om något batteri blir för 
varmt. Noteras något sådan ska batteriet inte användas 
mer och återkoppling ske till tillverkaren för byte.

Beroende på arbetssituationen på den enhet som 
använder skyddsmaskerna kan en lokal rutin behöva 
utarbetas kring laddning av batterier samt desinfektion 
av maskerna. Vid stor användning kan det vara bra att 
ha en avdelad person som sköter detta, alternativet är 
att varje användare tar ansvar för ”sin mask” löpande 
under arbetspasset.

Varje medarbetare använder en ”egen mask” under 
sitt arbetspass.
 

Rutin för avklädning av personlig skyddsutrustning Tiki mask
(benämns ”skyddsmask”)

Ta av handskarna och 
desinficera händerna.

Sätt på nytt förkläde. Börja 
med att lösgöra filterdelen.

Ta av skyddsförklädet och 
desinficera händerna.

Torka maskens utsida, 
därefter tätningslistens utsida.

Ta av skyddsmasken.
Placera masken på en...

Byt torktrasa och torka insidan 
med ytdesinfektion.

avställningsyta för desinfektion.
Desinficera händerna.

Låt torka i väntan på nästa 
användning.
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