Produktdatablad
Visir, varenr. 1999903036

Beskrivelse:
Visiret er designet til at beskytte brugerens øjne, næse og mund mod stænk og sprøjt fra væsker.
Visiret er lavet i OneSize med justerbar bånd, som let kan tilpasses hoved størrelse på brugeren. Det dækker fra øre til øre og
ned til hagen. Der er en beskyttelsesfilm på visiret, som sikre renhed inden brug. Der er plads til at skrive brugerens navn foran
på båndet, så man sikre sig at det bliver brugt at samme bruger.
Brugervejledning
Fjern beskyttelsesfilmen før du tager visiret i brug første gang.
Hold visiret mod ansigtet, og træk båndet over dit hoved.
Juster længden på båndet ved at trække i stroppen, mens du med din anden hånd holder på båndet. Stram ikke båndet for
meget, da det vil være ubehageligt efter noget tid. Du kan altid justere båndet efter nødvendighed.
Når du har den rigtige justering, skal du bøje trækbåndet bagud for at låse justeringen.
CE & Standarder
Produktet er designet og testet i henhold til standard EN166: 2001 og opfylder kravene som er angivet i PPE EU 2016/425 som
en kategori II PPE.
Test og typecertificering er foretaget af RISE (Research Institutes of Sweden AB), bemyndiget organ nr. 0402, certifikatnummer
C900141.
Visiret er CE-godkendt og markeret med “BRIGO 1 S - EN166: 2001 3 S”.
De første cifre specificerer CE klassen i henhold til EN166 (klasse 1). Det sidste ciffer (3) betyder, at produktet er designet til at
beskytte mod dråber og væskesprøjt. S betyder, at visiret opfylder de øgede mekaniske krav til robusthed i EN166.
Rengøring
Visiret kan rengøres med en fugtig klud med et desinfektionsmiddel (ethanol eller isopropanol anbefales).
NB! Dyp eller blød ikke skummet op med alkohol eller desinfektionsmidler, da skummet vil tage skade.
Opbevaringsinstruktioner, holdbarhed og bortskaffelse af emballage
Opbevaringsinstruktioner: Visiret skal opbevares rent og tørt for at undgå støv, ridser og unødvendig slid. Opbevar ikke
produktet i direkte sollys eller i temperaturer over 30 grader eller under 5 grader (Celsius).
Holdbarhed: Den forventede holdbarhedstid i uåbnet emballage er mere end 10 år.
Bortskaffelse af emballage: Emballagen kan genanvendes som pap og den indre plastikpose som blød plast (PE). Visiret skal
bortskaffes som brændbart affald.
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Dette produkt leveres i en flerstykspakke, hvor der i hver pakke kun ligger én brugermanual. Brugermanualen skal stilles til
rådighed for alle brugere ved at placere brugermanualen, hvor visirerne er distribueres eller på anden vis er udleveret til
brugerne.
Visiret skal kontrolleres inden brug. Ridsede eller beskadigede visir skal bortskaffes. Det er ikke muligt at reparere visiret.
Pandebåndet og skummet kan ved kontakt med huden forårsage allergiske reaktioner hos modtagelige brugere.
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