
Jatkuva kahden metrin turvaetäisyyden säilyttäminen 
arjen tilanteissa – avokonttorissa, neuvottelutilanteissa 
tai kahvihuoneessa – voi olla haasteellista. Työpaikalla 
on liikuttava paikasta toiseen, keskustelut kollegoiden ja 
asiakkaiden kanssa ovat tärkeitä. FinnShield-kasvosuoja 
auttaa estämään viruksen kulkua sellaisissa tilanteissa, 
joissa fyysisen etäisyyden pitäminen on vaikeaa.  

Mikä on FinnShield? 

FinnShield on kevyt ja edullinen kasvosuoja, joka torjuu
tuulettimen ja sähköisesti varatun suodattimen avulla 
ilmassa kulkeutuvat pisarat tehokkaammin kuin
tavallinen kasvomaski.

FinnShield Perinteinen  
kasvomaski 

Suodatus ja 
suojaavuus 

F7-tason suodatin. 
Suojaa suun ja nenän 
lisäksi silmiä. 

Suodatin vaihtelee 
maskityypeittäin.  
Suojaa vain nenää ja 
suuta. 

Käyttöikä Suodattimen vaih-
tamalla päivittäin 
sekä steriloimalla 
visiirin jopa viikon 
steriloimalla puhalti-
men kuukausia, jopa 
vuosia.

VTT:n suosittelema 
käyttöaika tavallisella 
perusmaskilla noin 
tunti. 

Käyttö- 
mukavuus

Ei vaikuta hengittämi-
seen. Ei aiheuta huur-
tumista tai kasvojen 
hiostumista.

Voi tehdä hengittämi-
sestä raskasta. Saattaa 
aiheuttaa kasvojen 
hiostumista ja silmä- 
lasien huurtumista.

Syöminen ja  
juominen 

Juominen pillillä ja 
rajoitettu syöminen 
mahdollista.

Ei mahdollista maskia 
käytettäessä.

040 220 9783

info@finnshield.fi

www.finnshield.fi

Miten FinnShield eroaa 
perinteisestä kasvomaskista? 

FinnShield – 
Paranna suojaustasi 

Tehokkaimmin koronatartuntoja vähennetään 
noudattamalla terveysviranomaisten antamia ohjeita. 
FinnShield antaa lisäsuojaa ja auttaa minimoimaan 
virusten leviämistä.  

MUISTILISTA KORONAN TORJUNTAAN 

Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. 

Älä mene töihin tai muihin sosiaalisiin  
tilanteisiin oirehtivana. 

Vältä ja vähennä lähikontakteja. 

Tee etätöitä aina, kun se on järkevää. 

Huolehdi kahden metrin turvaetäisyyden  
noudattamisesta mahdollisimman hyvin. 

Käytä kasvosuojaa liikkuessasi ihmisten parissa. 

FinnShield tehostaa 
koronatartuntojen torjumista



Miten FinnShield toimii? 

FinnShieldin tuuletin puhdistaa ilman suodattimen avulla. 

Laadukas VTT:n testaama F7-luokan suodatin vähentää 
tehokkaasti taudinaiheuttajia kasvojen alueelle johdetusta 
ilmasta. Puhdas ilma ohjautuu ulos kasvosuojan alaosasta. 
Samalla tuuletin estää kasvosuojan huurtumisen. 

Laitteen tuulettimen tarvitseman virran saa esimerkiksi 
puhelimesta, tietokoneesta, ulkoisesta akusta, lentokoneen 
istuimesta tai vaikka junapöydästä.

Laite on pääosin valmistettu uusiutuvasta kotimaisesta 
kartongista, ja puhallin voidaan steriloida sekä käyttää yhä 
uudelleen ja uudelleen. 

Perinteisen kasvomaskin käyttö voi tuntua hankalalta. Maski 
saattaa hiostaa kasvoja, huurruttaa silmälasit ja aiheuttaa 
jopa allergisia reaktioita. Finnshield ei aiheuta hengitysvas-
tusta kuten kasvomaski, ja puhallin poistaa myös uloshengi-
tetyn hiilidioksidin ennen seuraavaa sisäänhengitystä. 

Toisin kuin perinteinen kasvomaski, FinnShield suojaa suun ja 
nenän lisäksi kolmannen tartuntareitin, silmät. Arvovaltainen 
lääketieteellinen julkaisu The Lancet julkaisi kesäkuussa 2020 
tutkimuksen, jonka tuloksiin on Suomessakin nojauduttu 
laajasti. Sen mukaan koronatartuntojen ehkäisemisessä olen-
naisia toimenpiteitä ovat fyysinen kahden metrin välimatka 
ja suun, nenän sekä silmien suojaaminen.  

Miksi FinnShield? 

Kasvosuoja ei huurru, ja 

se on kevyt mutta kestävä. 

FinnShield antaa käyttäjälle 

kattavamman suojan 

ilman epäpuhtauksia ja 

taudin-aiheuttajia vastaan 

kuin normaali passiivinen 

kasvomaski.

FinnShieldin ilmanvaihto ja puhaltimet 
laimentavat nopeasti pienet aerosolit ilmasta

Pienet pisarat 
pysähtyvät 
suodattimeen

Suuremmat pisarat 
kilpistyvät visiiriin

Puhallin kuljettaa pois pienemmät aerosolit 
niin, etteivät ne pääse nenään tai suuhun

10-50 m/silm
avirta

Mihin FinnShieldin toiminta perustuu? 

FinnShield on suojausvaruste, joka tehostaa 
koronatartuntojen torjumista. Tuote ei ole 
sertifioitu hengityssuojain. 


