ADAPTRAR FÖR
TILLPASSNINGSTESTNING
MODELL 8025

Användning av TSI modell 8025 adaptrar för tillpassningstestning
utgör ett enkelt, praktiskt alternativ till sondmetoden för
kvantitativ tillpassningstestning av andningsskydd. Dessa adaptrar
för tillpassningstestning gör det möjligt att utföra kvantitativ
tillpassningstestning av individer med deras egna andningsskydd.
Testadaptrarna ger samma resultat som vid tillpassningstestning med
konventionell sondteknik för andningsskydd. Adaptrarna har den fördelen
att du kan testa det individuella andningsskyddets integritet samtidigt som
du verifierar omedelbar duglighet och ansiktsmaskens storlek. Hygieniska
problem i samband med användning av ett samutnyttjat testandningsskydd
reduceras, eftersom individen använder sitt tilldelade andningsskydd.
Eftersom de komponenter på tillpassningstestningsadaptern som är
exponerade för utandningsluft är engångsprodukter, är det inte nödvändigt
att rengöra och sterilisera dem mellan tillpassningstesterna.

Så här fungerar den

Egenskaper och fördelar

Adaptern för tillpassningstestning kopplas in mellan

+ Lätta att använda

andningsskyddsmasken och filterkassetten. En PortaCount® Pro

+ Medger kvantitativ tillpassningstestning med den

eller Pro+ tillpassningstestare för andningsskydd tar prov genom
en koppling på adapterns utsida, vilken i sin tur är ansluten till
ett litet provtagningsrör inne i adaptern. Provtagningsröret går
igenom andningsskyddets inhaleringsventil och är fast placerad
via en liten sugkopp och klammer så att prov kan tas direkt från

anställdes eget andningsskydd. Inga fler samutnyttjade
testandningsskydd!
+ Medger kontroll av maskens integritet under
tillpassningstestningen
+ Eliminerar behovet av rengöring och sterilisering mellan

andningsskyddets andningszon. Adaptern är försedd med sin

tillpassningstester, eftersom de delar som exponeras för

egen inhaleringsventil, vilket gör att andningsskyddet

utandningsluft är engångsprodukter

kan fungera normalt medan originalventilen temporärt
är satt ur funktion av provtagningsröret. Kvantitativa
tillpassningstestrutiner av standardtyp kan användas.
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SPECIFIKATIONER
ADAPTRAR FÖR TILLPASSNINGSTESTNING
MODELL 8025

När tillpassningstestningen är avslutad, tas testadaptern bort och
provtagningsröret, sugkoppen och klammern, som har exponerats
för individens utandningsluft, kasseras. Detta eliminerar behovet av
att rengöra och sterilisera delar mellan tillpassningstester. Adaptrar
levereras med material för 200 tillpassningstester1. Ytterligare material
kan köpas separat.
Adapterutförandet varierar. Vissa använder inte engångskomponenter.
PortaCount, TSI och TSI logon är varumärken av TSI Incorporated.
1
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Sprängskiss som visar hur en typisk adapter för tillpassningstestning är installerad på ett andningsskydd.
Adapterutförandet varierar.
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