
Respiratoriai FFP2/N95
su antivirusine NANO danga 

SAUGUS KIEKVIENAS ĮKVĖPIMAS
Tyrimais įrodyta aukščiausia produkto kokybė

NANO DANGA
Neleidžia virusui nusėsti ant respiratoriaus paviršiaus.



Atsižvelgdami į rinkos poreikius, 2020 m. pradėjome 

vienkartinių medicininių kaukių ir respiratorių gamybą Lietuvoje.

Esame viena pirmųjų medicininių kaukių ir respiratorių

gamintojų Lietuvos rinkoje.

Mes, UAB LITDENT, esame Lietuvos prekybinė įmonė, kurios veiklos sritis – odontologinės 

medžiagos. Įmonės verslo modelis padalintas į dvi veiklos kryptis: pardavimus ir gamybą.

Mūsų prekybos filosofija yra unikalumas. Kiekvienas klientas yra unikalus, kaip ir jų pacientai, 

todėl mūsų tikslas yra pateikti klientams išskirtinius aukštos kokybės produktus.

Rinkai pristatome naujoves odontologijos bei dantų technikos srityse, tad bendradarbiaudami su 

tiekėjais organizuojame vietinius bei tarptautinius mokymus. Tokią pagalbą labai vertina mūsų 

esami klientai. 

Remdamiesi bendrovės sprendimu, 2018 m. Išplėtėme savo pardavimus tarptautiniu mastu. Be 

to, dėl sėkmingo bendradarbiavimo su partneriais mūsų įmonei pavyko pardavimus išplėsti ir 

Baltijos šalyse.

APIE MUS

LITDENT UAB 
Prekybos įmonė 

veikianti nuo 2009 



Naudojimo trukmė: NR – vienkartinio naudojimo 

(ne ilgiau nei vieną pamainą)

Paskirtis ir pritaikymas:

- Asmeninei apsaugai;

- Medicinoje;

- Farmacijoje;

- Laboratorijose; 

- Maisto pramonėje;

- Darbui su smulkiomis dalelėmis.

Produkto modelis: 

  AMBELIKA® HALF MASK 001

 Su elastinėmis kilpelėmis už ausų Rūšis:

 SYNTHEOSPrekės ženklas:

 Balta arba juodaSpalva: 

Suaugusiems (156mm x 107mm)Dydis: 

 5 gr.Svoris:

 5 m.Galiojimo terminas:

SAVYBĖS

DAR PATIKIMESNĖ APSAUGA

 Paviršius padengtas NANO danga

Respiratorius FFP2/N95 

Antivirusinė nanodalelių danga apsaugo 

nuo aktyvios paviršiaus infekcijos ir užtikrina dar geresnę apsaugą. 

Filtravimo efektyvumas >94%

5 sluoksnių 

filtracija

Patogu kvėpuoti Patogi forma

Tvirtas prigludimas

Nealergizuojantis

odos

Geresnis efektyvumas

prieš virusus



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Uždėkite kaukę nosies spaustuku į viršų, logotipo puse į išorę.

2. Užtikrinkite, kad kaukė uždengtų burną/nosį/žandikaulį.

3. Uždėkite kilpeles aplink ausis.

4. Dviejų pirštų galiukais spauskite metalinę nosies tiltelio juostelę nuo vidurio iki šonų, 

lipdydami aplink nosį.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Šis produktas nėra skirtas naudoti bandant apsisaugoti nuo kenksmingų dujų, garų 

ar riebių aerozolių;

- Šis produktas nesukuria deguonies ir nėra skirtas naudoti žemo oro slėgio 

aplinkoje;

- Nerekomenduojama naudoti kaukės jei užsidedant kaukę ji pilnai nepriglunda prie 

veido;

- Jei naudojant kaukę pastebėsite, kad ji yra pažeista, nesandari ar jausite apsunkintą 

įkvėpimą, nedelsiant kaukę pakeiskite nauja;

- Šis produktas yra vienkartinio naudojimo. Rekomenduojama naudojimo trukmė 4-8 

valandos.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



SERTIFIKATAI



Kiekis: 1 pakuotė (2 vnt.)

Matmenys: 220mm x110mmx7mm

Svoris: 0.018 kg

PAKUOTĖ

FFP2 respiratoriai su NANO danga, 

Supakuoti po 2 vnt. plastikiniame maišelyje.

0161

Standard EN 149:2001+A1:2009
AMBELIKA®
PPE Ref: AMBELIKA® HALF MASK 001
CE 0161+ FFP2 NR

4 779050 950301



SUSISIEKITE

Adresas: Tilžės g. 86, LT- 78114 Šiauliai

El. paštas: info@litdent.com

Tel.: +370 41 427 334


