Hygienic Half Mask

Hygienic Half Mask er utstyrt med to integrerte filtre som verken kan eller skal skiftes ut.
Munnbindet kan vaskes på 60 grader, tåler minimum 200 vask i vaskepose, har sterk
neseklemme som minsker dugg på briller og stramme-funksjon på stroppene bak ørene for
optimal passform til ditt ansikt.
Oppfyller kravet til høyeste bakteriell filtreringseffektivitet
BFE ≥ 90% (SN-CWA 17553:2020).

KVALITETSKONTROLL
HOS FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT
Vi i ZincIn jobber nå mot medisinsk sertifisering på våre munnbind, og i den forbindelse gjorde vi en
kvalitetskontroll hos Forsvarets forskningsinstitutt.
Testen er gjennomført med høyde for at FFI ikke er et sertifiseringsorgan, og derfor ikke skal gjengis i
dokumentasjon. Dere finner resultatene som ble registrert under kvalitetskontrollen, men utover
dette er dette materiell kun for informasjon, og ikke gyldig sertifikat.
Vi har andre testrapporter og sertifisering som videre i prosessen kan gjøres tilgjengelig ved
underskrivelse av NDA.

CWA 17553:2020
Høyeste bakteriell
filtreringsevne målt til 99,3%.
UNIK TEKNOLOGI
Ikke-giftig selvrensende teknologi
som er patentert i 44 land til nå.
NESEKLEMME
Sterk neseklemme for å
minske dugg på briller.
GJENBRUKBAR
Kan vaskes på 60 grader
og lufttørkes.
INGEN GIFTIGE KJEMIKALIER
Inneholder ingen giftige eller skadelige
for helse -og miljøkjemikalier.
JUSTERBARE ØRESTROPPER
Strammefunksjon på stroppene
bak ørene.
REDUSERER HUDIRRITASJON
Materialet reduserer klamhet og svette,
og har en vannavstøtende egenskap.
4-LAGS FILTRERING
Ytterlag og innerlag forhindrer mask akne.
Filtreringslag 2 og 3 består av PTFE Nanofilm
filter og ES fiber filter.

UNIKE EGENSKAPER
Material i vårt gjenbrukbare munnbind:
60% polypropylen
20% PTFE Nanofilm filter
20% ES fiber

Mekanisk fjerning av bakterier og virus
Vårt etui (som vi kaller muslingen) inneholder Parx-teknologien Saniconcentrate™ akkurat slik
våre munnbind gjør. Gjennom en metode som fungerer som en mekanisk måte å fjerne virus og
bakterier på, er vi alene om å tilby et slikt konsept som dette (og som blant annet St. Olavs
Hopsital benytter).
Parx-teknologien er testet og godkjent mot bakterier og virus (bl.a. Sars-CoV-2), og
testresultater viser ingen spor etter verken bakterier eller virus etter 8 timer. I de aller fleste
tilfeller er overflater på produkter som inneholder Parx-teknologien Saniconcentrate ™ rene for
virus og bakterier i løpet av få minutter.
I nærmeste fremtid vet vi at flere og flere helsemiljøer vil ta i bruk våre munnbind, og at det da
blir en praksis hvor hver enkelt sykepleier, leger eller annet helsepersonell har to til tre
munnbind hver. Og at de munnbindene som ikke er i bruk skyldes opp for hånd eller vaskes i
vaskemaskin - for deretter å bli lagret i etuiet.

HVA ER “MASKNE”?
Generelt er “maskne” et paraply-uttrykk for flere hudforhold
som kan være forårsaket av munnbind. Det kan blant annet
omfatte:
•Kviser: Kviser skjer når porene tettes av eksempelvis olje, døde
hudceller og/eller andre partikler.
•Rosacea: Hvis man har rosacea, kan bruk av munnbind
resultere i en forverret tilstand.
•Kontakteksem eller kontaktdermatitt: Tilstanden oppstår når
man er allergisk eller sensitiv mot materialet som er i kontakt
med huden. Det kan føre til utslett, irritasjon, og/eller blemmer.
•Follikulitt: Infeksjoner i hårsekkene og fremstår som
ujevnheter i huden med et kviselignende utseende. Det kan
være svært smertefullt.

PLAGET MED KVISER ETTER BRUK AV MUNNBIND?
Stoffet/materialet i Hygienic Half Mask er laget for å redusere hudirritasjoner og friksjon som
oppstår ved bruk av munnbind over lengre tid. Vårt munnbind irriterer derfor ikke huden
og reduserer opphopning av urenheter.
Hygienic Half Mask har en innebygd ikke-giftig selv-rensende teknologi. Parx Saniconcentrate™
som er selve teknologien produseres ved hjelp av hudens egen forsvarsmekanisme og er basert
på sporelement sink, som er kjent for sin sårhelende egenskap.
Fiberdukens mønster gir også en sifon-effekt (pustende rørsystem) som reduserer klamhet og
svette, og har en vannavstøtende egenskap.
Munnbindet føles lett og mykt mot huden.
Se YouTube-video her

FAQ
BESKYTTER MUNNBINDET DERES MOT KORONA?
Parx Materials sin patenterte teknologi som er integrert i Hygienic Half
Mask er testet i forhold til Covid-19 med dertil strålende resultater. Og
det er mange andre virus og bakterier den også er effektiv mot.

Vi legger frem alle slike sertifikater og dokumenter overfor forhandlere
og distributører som vi har inngått avtale med, og som bl.a omfatter
avtale om utveksling av taushetsbelagt informasjon.
Vi har startet sertifiseringsprosessen i forhold til å oppnå medisinsk
sertifisering, og når denne er på plass så har vi mulighet til å legge dette
ut for offentlig innsyn. Vi håper at den formelle medisinske
sertifiseringen er klar i løpet av få uker.

HVOR OFTE SKAL MAN VASKE DETTE?
Ettersom ytter -og innerlag er av vevd antibakteriell materiale anbefaler vi vask 2-3
ganger i uken, eller hvis munnbindet blir vått eller skittent. Ved vask anbefaler vi
bruk av vaskepose og normal vaskesekvens på 60 grader og lufttørke.
Ved bruk i arbeidssituasjon (eksempelvis hudpleier, resepsjonist, kokk osv.)
anbefaler vi etter annenhver skift, eller på samme måte som med uniform.

KAN MAN BRUKE DET FLERE GANGER FØR VASK?
Hvis du skal til å fra jobb eller andre steder som krever munnbind, anbefaler vi å
oppbevare munnbindet flatt og tørt imellom bruk. Benytt gjerne zip lock posen som
produktet kommer i. Vask munnbindet om det blir skittent eller veldig vått.
Vi anbefaler at munnbindet brukes under dagligdagse aktiviteter eller på steder der
det er vanskelig å holde god avstand.

Telefon: +47 483 85 500
E-post: sale@zincin.com
Adresse: Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen

