
 
 

Teknisk beskrivende spesifikasjon for munnbind 
med ørestrikk, type IIR. 
 

1. PRODUKTET  
 

3-lags medisinske munnbind (operasjonsmunnbind) for engangsbruk.  
Type IIR sertifisert til NS-EN 14683:2019+AC:2019 standard, er i samsvar med Directive 
93/42/EEC, CE-merket 

Modellnavn 
Class according 

Directive 93/42/EEC 

Type according  
EN 14683 

MFM 24-18-32 
(eksternt 
nummer) 

MFM 25-20-35 
(internt 
nummer) 

 

Class I* 

* All non-invasive devices are 
in Class I, unless one of the 
rules set out in MDD 
93/42/EEC, Annex IX, p.53  

 

 

Type IIR 
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2. Opprinnelsesland 
Produksjonssted er i Norge. Alle råmaterialer er produsert i Europa. 
 

3. Beskrivelsen 
 

Hvit på innsiden og lysgrønn og i fremtiden mørkere grønn på utsiden munnbind med nesebøyle 
og elastiske ørestrikker. Grunn til fargeendring er at en del brukere ønsket mer intense farge for å 
sikre at fargete side alltid havner på utsiden. 
 
Størrelse. Lengde 175mm, bredde 95 mm. Utformet med 3 folder horisontalt i midten som 
utvides for å dekke nese og kjeve.  
                  
Materialer: 
 
Nesebøyle av jerntråd med polypropylen omslag.  
Ørestrikkene er av Nylon.  
 
Munnbind er laget av 3 lag med non-woven kvalitetsmaterialer. Munnbindene er testet for 
biokompatibilitet. Inneholder ikke Lateks, Nikkel, PVC, og phtalater (inneholder egentlig bare 
polypropylen). 
 
Ytre lag – vannavstøtende hydrofobisk lag av polypropylen Spunbond.  
Mellomlag – filtrerende lag med BFE>98% Meltblown av polypropylen, elektrostatisk ladet. 
Filtreringslag er nøye testet for hvert lot og produseres av Naukatek selv i Norge (eneste 
produsent av Meltblown i Skandinavia). Naukatek har sitt eget laboratoriet for testing av 
materialet i hver batch. Filtreringslag er ekstra pustende ilt det som er på marked i dag – på grunn 
at vi har fremste produksjonsteknologi som tillater å lage tynnere materialet med fortsatt høyst 
filtreringsevner. 
 
Innerlag – myk hydrofobisk Spunbond av polypropylen med gode pusteegenskaper. Denne lag 
fører fukt vekk fra ansiktet slik at munnbind holder ser tørr lengre. 
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De tre lagene av munnbind sammen sikrer egenskaper nødvendige for å oppfylle krav i NS-
EN 14683:2019+AC:2019 standard for type IIR munnbind: 
  

 
     
 

4. Pakning 
 

 Dispenserekse 205x100x100 mm 
 50 stk i eske  
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