TRANSPARANT MEDISCH MONDMASKER
Type IIR

VEILIGE EN HELDERE
COMMUNICATIE
De Smile Shield™ verandert de
manier waarop mensen contact
hebben. Het beschermt als een
type-IIR mondmasker, maar maakt
ook een heldere en vriendelijke
communicatie mogelijk.
Het mondmasker is perfect voor
plekken waar gezichts-expressie,
liplezen of een beter contact
noodzakelijk is.

ZIEKENHUIZEN | VERZORGINGSHUIZEN | VERPLEEGHUIZEN | ONDERWIJS | HORECA

ANTI-CONDENS
VENSTER

HYPOALLERGEEN

COMFORTABELE
OORLUSSEN

Artikelcode
SSMIIR50
SSMIIR2000

>98%
BFE

AANPASBARE
NEUSSTRIP

1 verpakking, 50 stuks
40 verpakkingen, 2000 stuks

CE | EN 14683:2019+AC:2019

Distributie Nederland en België:

SMILE SHIELDä PRODUCT INFORMATIE
TECHNISCHE INFORMATIE
Smile Shieldä voldoet aan de EN14683:2019+AC:2019 norm als IIR mondmasker.
Smile
EN14683:2019+AC:2019
IIR Requirement
Shieldä
Bacterial Filtration Efficiency (BFE) (%)

≥ 98%

Pass

Breathability (Pa/cm2)

< 60,0

Pass

Splash Resistance (kPa)

≥ 29 @ 16k Pa

Pass

Microbial Cleanliness (cfu/g)

≤ 30

Pass

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

voldoet aan de EN14683 IIR norm
helder anti-condens venster
vloeistof resistent
hypo-allergeen

•
•
•
•

latexvrij en disposable
comfortabele oorlussen
aanpasbare neusstrip
niet steriel

VOORDELEN
Goed contact tussen mensen is gebaseerd op een heldere communicatie. Met de
Smile Shieldä profiteer je van de volgende voordelen:
•
•

duidelijke communicatie
mogelijkheid tot liplezen

•
•

zichtbare gezichtsuitdrukkingen
persoonlijk en vriendelijk contact

TOEPASSING
De Smile Shieldä heeft een transparant venster waardoor de mond zichtbaar is.
Hierdoor is het mogelijk om duidelijk te kunnen communiceren met mensen die
voor hun communicatie (deels) afhankelijk zijn van liplezen en gezichtsexpressies.
Hierbij valt te denken aan doven en slechthorenden, (dementerende) ouderen,
(jonge) kinderen, mensen binnen het speciaal onderwijs en nog veel meer.
De Smile Shieldä wordt aanbevolen voor gebruik in:
•
•
•
•
•
•

de zorg in het algemeen
ziekenhuizen en verpleeghuizen
(speciaal) onderwijs
receptie - klantenservice (ook bedrijfsleven)
horeca
plekken waar heldere communicatie en bescherming noodzakelijk zijn
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