Användarmanual

Petter® Skyddsvisir komplett

Skydd mot
droppsmitta inom
vård och omsorg

Art. nr:

ZSKYVISKOMP0001F

Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje användare.

Petter® Skyddsvisir komplett
Lättanvänt ansiktsvisir för flergångsbruk
som skyddar mot droppsmitta och stänk
av t ex kroppsvätskor och andra lösningar.
Glasklart visir bidrar till optimal sikt vid
användning. Tillverkad i Sverige.
Montering av huvudband och visir:
1. Trä huvudbandet igenom öppningarna i
visiret så att större delen av huvudbandet
är på insidan av visiret (mot pannan).
2. Sätt ihop huvudbandets ändar enligt bild
och trä det över huvudet för att måtta
storleken på ditt huvud.
3. Justera storleken efter behov så att
huvudbandet sitter bekvämt och stadigt.
För att justera avståndet mellan ansikte
och visir, tryck på visirets kanter inåt för

att öka avståndet respektive utåt för att
minska avståndet.
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Användning:
Placera huvudbandet mot pannan och
placera så att baksidan ligger i centrum av
bakhuvudet. Justera så att visiret sitter
rakt framför ansiktet och så att det känns
bekvämt att bära. Skadat eller repigt visir
med försämrad sikt skall bytas ut.
Rengöring och desinfektion av visir:
1. Desinfektera händerna med
handdesinfektionsmedel, tag på
skyddshandskar.
2. Använd ytdesinfektionsmedel med
mer än 70% alkoholhalt (etanol eller
isopropanol) med rengörande effekt
(tensider).
3. Applicera medlet och bearbeta visirets
plastdelar med rent torkpapper över
alla ytor. Låt torka före återanvändning.

Efter användning: Produkten skall sorteras
som plastavfall.
Obs! Denna produkt är en personlig
skyddsutrustning och får ej säljas vidare på
den öppna marknaden.
Skyddet har typprovats enligt MET5659,
utgåva 1. EU-typkontrollen är genomförd
av RISE Research Institutes of Sweden AB,
Box 857, SE-50115 BORÅS, Anmält organ
nr. 0402. Produkten uppfyller samtliga krav
med undantag av §7.1.4.2.
Produkten har tillfälligt tillstånd från
Arbetsmiljöverket för användning under
Covid-19 pandemin.
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