V-1000

SI UPORABNIŠKA NAVODILA
Naziv izdelka

SloShield V-1000

Tip izdelka

Obrazni zaščitni vizir

Šifra izdelka

PV-001065

Namen uporabe
zaščitne opreme

Zaščitni vizir za zaščito obraza pred brizganjem in pršenjem tekočin. S tem zmanjšuje
tveganje za kapljični prenos in okužbe. Vizir ne nudi popolne zaščite proti virusom,
bakterijam ali drugim biološkim dejavnikom. Priporoča se kombinirana uporaba s primerno
zaščitno obrazno masko.
• Izdelek se sestoji iz 3 sestavnih delov, ki so dobavljeni nesestavljeno, te deli so: nosilec
za večkratno uporabo, elastičen trak in prozorna folija vizirja za enkratno uporabo.
• Zamenljiva folija vizirja. En nosilec je namenjen za uporabo z do 20 novih folij (dobavljeno ločeno).
• Popolna prilagodljivost – univerzalna velikost

Specifikacije
izdelka

OPOZORILO: Namen zaščitnega vizirja je izključno zaščita obraza pred kapljičnim
prenosom. Izdelek ne nudi zaščite obraza pred mehanskimi poškodbami ali letečimi delci
in ga v ta namen ni dovoljeno uporabljati.
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Navodila za
sestavo in
uporabo

1. Odstranite zaščitno folijo iz obeh strani vizirja (1)
ODSTRANI NA
OBEH STRANEH

2. Pri sestavi folije vizirja z nosilcem bodite pozorni na pravilno orientacijo nosilca – kot je
prikazano na risbi izdelka. Stransko luknjo zaslonke pripnite na stranski zatič nosilca (2),
nadaljujte postopek s pripenjanjem zaslonke na sredinski zatič nosilca (3) in nazadnje pripnite
na drugem stranskem zatiču. Zadnje pripenjanje si lahko olajšate z rahlim iztegovanjem
nosilca kot kaže slika (4).
3. Pripnite elastični trak na za to namenjene zatiče na obeh straneh nosilca. Elastični trak ima
za zapenjanje na voljo večje število zarez, pripnite trak na poljubno zarezo in si na ta način
prilagodite dimenzijo traku na želeno velikost. Namestitev na glavo uporabnika naj bo udobna
vendar hkrati dovolj čvrsta za namen uporabo. Pozicija namestitve naj bo v skladu z risbo
izdelka.
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OPOZORILO: Materiali, ki lahko pridejo v stik s kožo uporabnika lahko povzročijo alergične reakcije
pri občutljivih posameznikih.

Postopek
čiščenja in
razkuževanja

Pred prvo uporabo:
• Dobavljeni izdelek ni sterilen. Za varno in optimalno uporabo vedno očistite in dezinficirajte vaš izdelek pred
prvo uporabo.
• Redno preverjate brezhibnost vašega izdelka. Pred vsako uporabo preverite, da izdelek ni poškodovan in da
ni sledi obrabe. Pri uporabi se vedno držite navodil proizvajalca.
Čiščenje in dezinfekcija
Izdelek je potrebno očistiti nemudoma po vsaki uporabi;
1. Razstavite folijo vizirja, nosilec in elastični trak
2. Odstranite vidne delce ali umazanijo z mehko krpo. Pri tem uporabite toplo čisto vodo in milo ali
detergent.
3. Sperite vse sestavne elemente s toplo vodo
4. Dezinficirajte izdelek z zato namenjenim dezinfekcijskim sredstvom, pri tem se držite navodil
proizvajalca. Lahko se uporablja dezinfekcijska sredstva na osnovi etanola.
5. Osušite vse sestavne dele z mehko krpo.
Parno sterilizacijo (avtoklaviranje), kemično sterilizacija ali hladno sterilizacijo, lahko uporabnik izvede samo
na lastno odgovornost. V primeru mehanskih poškodb, deformacij ali katerikoli drugih težav povezanih z
naštetimi postopki proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
POMEMBNO:
Izdelek vedno razstavite pred čiščenjem, pakiranjem ali skladiščenjem. Izogibajte se mehanskemu drgnjenju folije vizirja.
Uporabljenim materialom se lahko s časom spremenijo lastnosti. Stik z različnimi kemikalijami lahko poslabšanje materialov
še dodatno pospeši. Pred uporabo dezinfekcijskega sredstva priporočamo testiranje vpliva sredstva na izdelek, z nanosom
na manjši del izdelka. Vedno se ravnajte po lokalnih veljavnih regulativah.

Shranjevanje in
vzdrževanje

Nekontaminiran izdelek hranite v originalni embalaži pri temperaturah 10-40°C v suhem in temnem prostoru. Izdelek naj ne
bo izpostavljen kemikalijam, hlapom, toplotnim virom ali UV žarkom. Folija vizirja naj se po uporabi zavrže. V primeru prask,
razpok ali drugih deformacij na zaslonki, ki vplivajo na pogled, naj se le ta takoj zavrže. Večkratna uporaba ene folije vizirja
je na lastno odgovornost. Uporabnik lahko izdelek zgolj čisti in menja folije vizirja v skladu z navodili. Folije vizirje so
dobavljive kot originalni nadomestni del. Rok uporabe izdelka je 2 leti, v kolikor so upoštevana navodila uporabe, v primeru
opaznih deformacij, naj se izdelek zavrže pred omenjenim rokom.

Oznake in
pomen oznak

PV CE
PV = Koda proizvajalca
CE = CE – certificiran
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