
Turvakerroin TurvasumutinTurvakerroin Turvasumutin

Lupavapaa kotimainen Turvasumutin (ei vaadi
viranoimaislupaa).

Näytä verkossa

Turvasumuttimen käyttötarkoitus:Turvasumuttimen käyttötarkoitus:

Turvasumutin on henkilökohtaista hyvinvointia edistävä turvallisuustuote,
jonka monipuoliset käyttöominaisuudet antavat sinulle turvaa, vapautta ja
mielenrauhaa. Turvasumutin ei vaadi erillistä osto- ja hallussapitolupaa.

Turvasumutin on heti valmis käytettäväksi. Turvasumuttimessa
(turvaspray) on 2-vaiheinen laukaisumekanismi, jonka ominaisuuksiin
kuuluvat hälytyselementti ja tehoaine ( menthol, tunnisteväri). Katso
täältä myös Turvasumuttimen tuotetestausvideo.

Turvakerroin Turvasumutin on valmistettu Suomessa!Turvakerroin Turvasumutin on valmistettu Suomessa!

Ominaisuudet:Ominaisuudet:

Hälyttää
Värjää
Sokaisee hetkellisesti

Lupavapaa testattu tuote, joka on kehitetty ja valmistettu Suomessa, ei
vaadi viranoimaislupaa!.

Kotimainen Turvakerroin Turvasumutin –Kotimainen Turvakerroin Turvasumutin –
Yleisimmät kysymyksetYleisimmät kysymykset

1. Milloin Turvasumutinta saa käyttää?1. Milloin Turvasumutinta saa käyttää?
Vastaus: Turvasumutin on tarkoitettu tilanteisiin, jossa fyysinen
koskemattomuus on uhattuna. Turvasumutinta käytetään
hätävarjelutilanteissa. Turvasumuttimen hälytinelementtiä voidaan
käyttää useissa eri tilanteissa. mm. kaatumiset, loukkaantumiset,
uhkaavat tilanteet ym.
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2. Kuka saa ostaa Turvasumuttimen / Turvasprayn?2. Kuka saa ostaa Turvasumuttimen / Turvasprayn?
Vastaus: Suositusikäraja on 15 vuotta. Kuka tahansa voi kuitenkin kantaa
ja käyttää Turvasumutinta.

3. Aiheuttaako Turvasumutin vammoja kohdehenkilölle tai käyttäjälleen?3. Aiheuttaako Turvasumutin vammoja kohdehenkilölle tai käyttäjälleen?
Vastaus: Turvasumutin ei aiheuta pysyviä vammoja kohdehenkilölle ja on
käyttäjälleen turvallinen käyttää.

4. Mikä on Turvasumuttimen tehokas käyttöetäisyys?4. Mikä on Turvasumuttimen tehokas käyttöetäisyys?
Vastaus: Turvasumuttimen tehokas kantomatka on jopa 5 metriä.

5. Saanko Turvasumutinta kuljettaa lentokoneessa?5. Saanko Turvasumutinta kuljettaa lentokoneessa?
Vastaus: Turvasumutinta saa kuljettaa lentokoneen ruumassa.
Käsimatkavaroissa kuljettaminen on kiellettyä.

6. Lähteekö väriaine pois vaatteista pesussa?6. Lähteekö väriaine pois vaatteista pesussa?
Vastaus: Turvasumuttimessa käytetään vaaratonta elintarvikeväriä joka
lähtee pois normaalissa konepesussa. Iholla väriaine kestää pesukerroista
riippuen 3-4 päivää.

7. Millainen vaikutus Turvasumuttimen käyttämisellä on kohdehenkilöön7. Millainen vaikutus Turvasumuttimen käyttämisellä on kohdehenkilöön
ja mihin se perustuu?ja mihin se perustuu?
Vastaus: Turvasumuttimen vaikuttavana aineena käytetään mentholia.
Menthol aiheuttaa silmissä kirvelyreaktion, joka pakottaa laittamaan
silmät kiinni. Näin käyttäjä saa aikaa paeta mahdollisesta uhkatilanteesta.
Kohdehenkilö on myöhemmin tunnistettavissa ihoon tarttuneesta
väriaineesta.

8. Voiko Turvasumutin vuotaa laukkuun tai taskuun väriainetta?8. Voiko Turvasumutin vuotaa laukkuun tai taskuun väriainetta?
Vastaus: Turvasumuttimen liipaisimen päällä on suojaläppä, joka estää
liipaisimen vahinkopainallukset. Käyttötilanteen jälkeen Turvasumuttimen
suutin kannattaa kuitenkin puhdistaa huolellisesti.

9. Onko Turvasumutin kertakäyttöinen vai voiko sitä käyttää useamman9. Onko Turvasumutin kertakäyttöinen vai voiko sitä käyttää useamman
kerran?kerran?
Vastaus: Turvasumutin ei ole kertakäyttöinen. Turvasumutinta voidaan
käyttää niin monta kertaa, kuin säiliössä riittää vaikuttavaa ainetta.

10. Onko Turvasumuttimelle määritelty parasta ennen päiväystä?10. Onko Turvasumuttimelle määritelty parasta ennen päiväystä?
Vastaus: Turvasumuttimelle on annettu valmistajan puolesta 2 vuoden
käyttöikä. Parasta ennen päiväys on merkitty säiliön pohjaan.
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