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[SE] Bruksanvisning

[EN] Instructions

Ändamål och skydd

Purpose and protection

Förvaring före användning

Storage before use

Användning

Use

•

•

Produkten är avsedd att skydda mot droppsmitta.

Förvara produkten i sin kartong. Undvik att utsätta produkten för direkt
solljus under förvaring. Om skyddsfilmen är avlägsnad; Produkten är då
känslig för repor.

•
•
•

Ta av skyddsfolien som finns på visirets båda sidor före användning.
Öppna kardborrebanden.
Placera visiret mot pannan och spänn fast visiret runt huvudet genom
att försluta kardborrebanden.
Avlägsnas i omvänd ordning.

Förvaring mellan användningar

Produkten är känslig för repor efter att skyddsfilmen har avlägsnas.

Skador, underhåll och service

Skadad produkt ska kasseras. Produkten kräver i övrigt inget underhåll.

Desinfektion och rengöring

Produkten är inte steril. Rengör med:
•
Vatten: Ljummet vatten med tillsatts av ett neutralt rengöringsmedel.
Skölj efteråt med rent vatten och torka med mjuk svamp, ylletrasa eller
liknande.
•
Desinfektion: Ytdesinfektion (Etanol 50-80%, isopropanol 5-10%)
Använd aldrig vassa föremål för att avlägsna stänk eller smuts.

Återanvändning

Produkten går bra att återanvända. När produkten förlorar sin transparens
eller känns ohygieniskt ska den kasseras.

Certifiering

Provad enligt MET5659 utgåva 1, PPER (EU) 2016/425

The product is intended to protect against drip contamination.

Store the product in its carton. Avoid exposing the product to direct
sunlight during storage. If the protective film is removed; The product is
then sensitive to scratches.

•
•
•

Remove the protective film on both sides of the visor before use.
Open the velcro straps.
Place the visor against the forehead and fasten the visor around the
head by closing the velcro straps
Removed in reverse order.

Storage between uses

The product is sensitive to scratches after the protective film has been
removed.

Damage, maintenance and service

Damaged product should be discarded. Otherwise, the product requires no
maintenance.

Disinfection and cleaning

The product is not sterile. Clean with:
•
Water: Lukewarm water with the addition of a neutral detergent. Rinse
afterwards with clean water and dry with a soft sponge, wool cloth or
similar.
•
Disinfection: Surface disinfection (Ethanol 50-80%, isopropanol 5-10%)
Never use sharp objects to close or dirt.

Reuse

When the product loses its transparency or not feels hygienic, it should be
discarded.

Certification

Tested according to MET5659 Issue 1, PPER (EU) 2016/425

Kassationsperiod

Produkten är godkänna att använda till och med 31 december 2020.

Cassation period

This product is valid to use until 31 dec 2020.

Återvinning

Sorteras som plastförpackning. Kontaminerad produkt ska sorteras enligt
arbetsgivarens instruktioner.

Tillverkare

Packing Kungsör AB
Fabriksgatan 5
736 36 Kungsör
Sverige

SE556705385401
info@packing.se
+46 (0) 227-312 55

Recycling

Sorted as plastic packaging. Contaminated product must be sorted
according to the employer's instructions.

Manufacturer

Packing Kungsör AB
Fabriksgatan 5
736 36 Kungsör
Sweden

SE556705385401
info@packing.se
+46 (0) 227-312 55

Certifieringsorgan

EU-typkontrollen är genomförd av RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857, SE-50115 BORÅS
Anmält organ nr 0402

Märkning

ART11534 1 MET5659(covid-19) 3

The EU type control is carried out by RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857, SE-50115 BORÅS
Notified No. 0402

Marking
Användningsområde
Aktuell standard/metod
Optisk klass
Artikelnummer

Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje
användare.
EU-försäkran om överensstämmelse finns att ladda ner på denna adress:
https://www.packing.se/skyddsvisir/eu_forsakran.pdf

Fastställd: 2020-07-17
Fastställd av: CRB

Certification

ART11534 1 MET5659(covid-19) 3
Area of use
Current standard / method
Optical class
Item number

This manual should be made free of charge for each
person.
The EU declaration of conformity can be downloaded at this address:
https://www.packing.se/skyddsvisir/eu_forsakran.pdf
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