HG-Hygienic huolehtii
turvallisuudestasi!
TURVAA HENKILÖKUNTASI TYÖYMPÄRISTÖN
VAATIMUSTEN MUKAISESTI
Tuomme maahan suojaustarvikkeita usesta maasta. Jatkuvasti päivittyvästä tuotevalikoimastamme löydät mm. antibakteerisen paperin ja AirCide Clear -suihkeen, suu-nenäsuojat, suojapuvut, -essut ja -myssyt sekä muut desinfiointi- ja
kemian teknologian tuotteet.

Sopimustehtaat
Teemme tiivistä yhteistyötä sopimustehtaidemme kanssa. Sopimustehtaitamme
ovat Jianyuan ja TUORen, joista tulee tuotteita Suomeen ainoastaan HG-Hygienicin kautta.

Vapaavarasto & charter-lennot
HG-Hygienicillä on oma vapaavarasto Pekingissä, jonne otamme lentoliikennettä odottavat tilaukset. Vastataksemme saatavuuteen liittyviin haasteisiin, meillä
on käytössämme charter-lentokoneet lisäkapasiteetin saamiseksi.
Keskustelemme parhaillaan suomalaisen lentoyhtiön kanssa kanssa oman koneen varaamisesta jatkuvaan käyttöön Kiinasta ja Turkista tapahtuville rahdeille.
Keräämme tilauksia julkishallinnolta ja yksityispuolelta ja koneet lentävät aina
täytenä. Näin ollen pystymme toimimaan nopeammin, varmemmin ja edullisemmin markkinoilla. Käyttämiämme kolmea eri konetyyppiä: 50 t, 120 t ja 130 t.

Vienti- ja tuontihuolinnasta vastaa
yhteistyökumppanimme
Varova!

Vaikka suojaustarvikkeiden hankkiminen ja laadun varmistaminen on mediassakin puhuttanut, meillä on iso joukko agentteja sekä lakimiehiä turvaamassa
hankintaprosesseja yhdessä huolitsijoiden kanssa. Turvallisuuden takaamiseksi
tarkistutamme kaikki tuotteet lähtömaassa TUV:n tai SGS:n kautta sekä lisäksi
Suomessa VTT:llä.

Tarjoamme monipuoliset ja turvalliset tuotteet
kuntien terveydenhuoltoon!

www.hg-hygienic.fi

Sertifioidut Type II- ja
Type IIR -suojamaskit

Valikoimassamme olevat Type II- ja Type IIR -suojamaskit ovat tieteellisesti
testattuja ja saaneet laajojen tutkimusten tuloksena laatusertifikaatin. Kummankin tyypin suojamaskit erottuvat Type I -suojamaskeista korkeamman bakteerisen
suojatehokuutensa johdosta ja ne on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Lisäksi Type IIR -suojamaskit ovat roiskeenpitäviä ja suojaavat mm.
vereltä ja muilta kehon nesteiltä. Näin ollen ne sopivat käytettäväksi esimerkiksi
leikkaussaleihin.

Type II -suojamaski
•

Suojamaski sairaalakäyttöön

•

Sertifioitu, EN 14683:2019

•

BFE ≥ 98 %

•

Mikrobinen puhtaus ≤ 30 (cfu/g)

•

Pakkaus täyttää eurooppalaiset standardit

•

Valmistusmaa: Kiina

Type II ja IIR lääketieteellisen kirurginmaskin laadun määrittävät:
•

•

•

Sterilointi. Monet suojamaskien valmistajat ilmoittavat, että heidän naamioitaan valmistetaan vain sterilointipajoissa. Sterilointipajoissa valmistetut
suojaimet eivät kuitenkaan ole 100 % steriloituja, sillä todellinen sterilointi
vaatii etyleenioksidin vaikutuksen 14 päivän ajaksi, jotta täydellinen steriliiliys
saavutetaan.
Kuitukankaiden laatu. Koska sulatettujen kuitukankaiden hinta on noussut
useaan kertaan vallitsevan epidemian aikana, monet suojamaskien valmistajat pyrkivät maksimoimaan tuottonsa. Tämä johtaa BFE-tason laskuun. Type
II- ja Type IIR -suojamaskeissa BFE-taso on aina yli 98%.
Hinta. Type II- ja Type IIR -suojamaskien hinta vaihtelee laajalti ympäri
maailmaa. Tämä vaikeuttaa tuotteiden maahantuontia ja niiden saatavuus voi
vaihdella suuresti.

Type IIR -suojamaski
•

Kirurginen suojamaski

•

Roiskesuojattu

•

Sertifioitu, EN 14683:2019

•

BFE ≥ 98 %

•

Mikrobinen puhtaus ≤ 30 (cfu/g)

•

Pakkaus täyttää eurooppalaiset standardit

•

Valmistusmaa: Kiina

Suojamaskit tilattavissa
osoitteesta: www.hg-hygienic.fi!

www.hg-hygienic.fi

Monipuoliset ja turvalliset suojavarusteet
Type I suojamaski

Suojahaalari

Suojavisiiri

•

Suojamaski potilaskäyttöön

•

Vedenkestävä

•

Kotimainen

•

Sertifioitu

•

Type 5, Type 6

•

CE-hyväksytty

•

BFE ≥ 95 %

•

Sertifioitu, EN ISO 13982-1/A1,

•

Pakkaus täyttää eurooppalaiset

EN 13034:2005 + A1:2009,

standardit

EN ISO17491-4:2008

•

Valmistusmaa: Kiina

•

Koot: S–XXXL

Suojamyssy

Suojaessu

HG-visiiri

•

Leikkaussaleihin ja terveydenhoitoon

•

Vedenkestävä

•

Ei CE-hyväksytty

•

Vedenkestävä

•

Raaka-aine: 100 % PP

•

Omaan tai terveyden-

•

Paino: 43 gsm

•

Kangas: SMS / Hydrophobic

•

Raaka-aine: 100 % PP

•

Paino: 36 gsm

•

Kangas: SMS / Hydrophobic

•

Sertifioitu, EN ISO 13982-1/A1,

huollon käyttöön

EN 13034:2005 + A1:2009,
EN ISO17491-4:2008

Suojamaski FFP2

Kevyt suojaessu

Pumppukäsidesi

•

Filtterillä

•

Vedenkestävä, likaahylkivä

•

500 ml

•

Sertifioitu

•

Kangas: SMS / Hydrophobic

•

Väritön

•

Valmistusmaa: Kiina

•

Koot: M–XL

•

Sopii herkälle iholle

•

Paino: 30 gsm

•

Värit: valkoinen, keltainen tai sininen
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Antibakteeriset paperit ja desinfiointisuihkeet
Automaattiannostelijan
paperi

Keskeltä purkautuva
paperi

Vetopyyhe
•

2-kertainen

•

20,8 cm x 125 m

•

136 m

•

100 % sellu

•

2-kertainen

•

2-kertainen

•

26,5 cm x 250 m

•

2 x 24 gsm

•

18,5 gsm x 19 x 19

•

100 % sellu

•

repäisyhylsy

•

5,2 cm sisäputki

•

100 % sellu

•

6 rll / sk, 44 sk / lava

•

6 rll / sk, 44 sk / lava

x 2 x 17 gsm
•

2 rll / sk, 60 sk / lava

Automaattiannostelijan
paperi

V-taite käsipyyhe

Lautasliina

•

22 x 25 cm

•

16,5 x 22 cm

•

19,8cm x 140 m

•

100 % sellu

•

40 pkt x 200 arkkia

•

2-kertainen

•

4000 arkkia

= 8000 arkkia,

•

3,8 cm sisäputki

•

200 x 20 pkt / sk, 40 ltk / lava

32 ltk / lava

•

2 x 24 gsm

•

100 % sellu

•

6 rll / sk, 44 sk / lava

AirCide Clear -suihke

AirCide -suihke

•

Pintojen desinfiointiaine

•

Hengityssuojainen desinfiointiaine

•

Kotimainen

•

Kotimainen ja 100 % biologinen

•

Muodostaa käsitellylle pinnalle kestävän suojan,

•

Hajusteeton, väriaineeton, ei sisällä synteettisiä kemikaaleja.

joka estää tehokkaasti bakteerien ja virusten kasvua.

•

Pidentää hengityssuojainten käyttöikää jopa kolminkertaiseksi.
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HG-Hygienic
– turvallisuutta työympäristöihin!

www.hg-hygienic.fi
www.huippustore.fi
www.laatutarvike.fi
www.rentokil.fi
risto@huippustore.fi
Puh. +358 50 441 4539

