SONDSATS FÖR
TILLPASSNINGSTEST
MODELL 8025-N95

Använd TSI modell 8025-N95 sondsats för tillpassningstest
tillsammans med PortaCount® Pro och Pro+ tillpassningstestare
för andningsskydd för att kvantitativt tillpassningstesta filtrerande
andningsskyddsmasker (för engångsbruk)1. Provtagningssonderna
fungerar på alla filtrerande andningsskyddsmasker. Förutom att
fastställa om masken är av rätt storlek verifierar en lyckad kvantitativ
tillpassningstest att den anställde har lärt sig att böja näsbandet på
rätt sätt samt hur andningsskyddet bärs.

Satsen innefattar 500 lätta provtagningssonder för engångsbruk och

Egenskaper och fördelar

installationsverktyg som är enkla att använda. Det tar bara några få

+ Medger kvantitativ tillpassningstestning av alla klasser,

sekunder att punktera masken, sätta in en sond och sedan trycka på en
tryckmutter från den andra sidan. Provtagningsslangen för portacount
pro+ tillpassningstestare monteras direkt på den provtagningssondens

märken eller storlekar av filtrerande andningsskyddsmask
+ Eliminerar behovet av att beställa eller lagra masker med
installerad sond från andningsskyddstillverkaren
+ Sondinstallationen går snabbt och enkelt

exponerade ände.

+ Billiga provtagningssonder för engångsbruk
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SPECIFIKATIONER
SONDSATS FÖR TILLPASSNINGSTEST
MODELL 8025-N95

Steg 3 : Använd punkteringsverktyget

Installera en provtagningssond för vilken filtrerande

för att punktera andningsskyddet från

maskenhet som helst på några få sekunder.

insidan. Tryck in spetsen så långt att

Anm: Om den sondförsedda filtrerande masken inte kan rengöras och

den kan ses från den andra sidan.

steriliseras, ska den inte användas för att tillpassningstesta en annan
person. Den sondförsedda masken kan inte heller användas
på arbetsplatsen, eftersom påsättningen av provtagningssonden
kan ha gjort att masken inte är intakt och att NIOSH-godkännandet
därigenom upphävts.
Använd PortaCount Pro eller Pro+ tillpassningstestare ensamt för att tillpassningstesta
ansiktsskydd med filtrerande maskenhet av typ P1 och P2 för engångsbruk. Använd
PortaCount Pro+ tillpassningstestare för testning av andningsskydd av typ P3.
1

För ytterligare sonder beställer du påfyllningssatsmodell 8025-N95R
(innehåller 500 provtagningssonder och 500 låsbrickor).
PortaCount Pro+ tillpassningstestare levereras med samma verktygssats som medföljer
sondsats 8025-N95 samt med 100 sonder.
TSI, TSI-logotypen och portacount är varumärken som tillhör TSI Incorporated.

Steg 4 : För låsbricksverktyget på änden av den exponerade spetsen
på andningsskyddets utsida. Håll verktygen inriktade mot varandra
Steg 1 : Sätt på en provtagningssond på

och tryck ihop dem ordentligt så långt som möjligt.

punkteringsverktyget.

Steg 5 : Dra isär verktygen och undersök provporten för att se
till att den är ordentligt hopklämd och inte läcker.

Steg 2 : Sätt på en tryckmutter på det
magnetiska tryckmutterverktyget.

Andningsskyddet är nu färdigt för
tillpassningstestning.
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