Naziv izdelka

SloShield V-1000

Tip izdelka

Zaščitni obrazni vizir

Opis

Zaščitni vizir, za razliko od standardnih zaščitnih očal, dodatno ščiti celoten obraz pred
kapljičnimi okužbami zaradi brizganja ali pršenja tekočin, tudi z novim koronavirusom
(SARS-CoV-2).

• Vizir kot zaščita pred brizganjem in kapljicami ščiti celoten obraz in fizično
preprečuje dotikanje obraza in oči z rokami
• Pred kontaminacijo ščiti tudi zaščitne dihalne maske in jim tako podaljšuje
življenjsko dobo
• Okvir za večkratno uporabo in možnost zamenjave folij (dobavljivo v kit kompletih).
Okvir je narejen iz vzdržljive plastike in je oblikovan tako, da se popolnoma prilagodi
obliki čela.
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• Okvir je primeren za večkratno uporabo (razkuževanje s 70% alkoholom)
• Vizir z izjemnimi optičnimi lastnostmi in kljub temu zadostno debelino folije, ki
odlično drži svojo obliko in ne opleta. V primerjavi z nekaterimi drugimi modeli,
velikost vizirja omogoča najvišjo stopnjo zaščite, sega tudi v predel vratu in pa
visoko nad nivo oči, da zaščiti čelo in del lasišča.
• Ultralahek (manj kot 17 gramov), a hkrati robusten in vzdržljiv plastičen nosilec.
Posebna oblika nosilca zmanjšuje pritisne točke na čelo in glavo.
• Sestavljen iz dveh delov, ki jih je mogoče enostavno sestaviti v nekaj sekundah,
pakiranje v razstavljenem stanju pa ne zavzema veliko prostora
• Zasnovan tako, da se lahko pod vizirjem nosi vse vrste očal, korekcijska kot tudi
zaščitna in pa prav tako večino dentalnih in kirurških lup in svetilk.
• Izjemno dobro kroženje zraka pod vizirjem, kar povečuje udobje, zmanjšuje
zadrževanje toplote in rošenje
• Univerzalna velikost s prilagodljivo elastiko
• 100% slovenski proizvod

ZAKAJ
IZBRATI
SLOSHIELD?

Vizir je preprost in zelo učinkovit dodatek trenutno uporabljeni zaščitni opremi. V
primerjavi z pogosto uporabljenimi zaščitnimi očali ščiti celoten obraz (oči, usta, koža,
brada) in fizično prepreči dotikanje teh delov z rokami. Na ta način omeji nevarnost
kapljične okužbe in hkrati zagotavlja tudi daljšo življenjsko dobo dihalnih mask (tip
FFP1-3, kirurške in ostale).

MATERIALI IN Material nosilca je PP (polipropilen) v beli barvi. Folija vizirja je iz materiala z
CERTIFIKATI vrhunskimi optičnimi lastnostmi. Na glavo se pritrdi z nastavljivo elastiko. Zaščitni vizir
je certificiran kot osebna varovalna oprema. Certifikat nemškega certifikacijskega
organa za:
• Uredba (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi, PPE Kategorija II
• Standard EN 166:2002

PAKIRANJE

Končno pakiranje: 1 kos nosilec z elastiko in 1 kos vizir, razstavljeno, v prozorni
vrečki dim. 300x260x15 mm, z navodili za uporabnika.
Transportna pakirna enota (od proizvajalca): 50 kompletov v škatli dim.
400x400x340 mm. Standardno je na EUR paleti 18 kartonov.

OPCIJE

Komplet folij (20 kos) za zamenjavo po uporabi ali izrabi.
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