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Om Prusa Pro Face Shield / Visir 

PRUSA Pro face shield er en reaktion på det store behov for beskyttelsesudstyr hos læger og 
andre professionelle der skyldes Coronavirus (COVID-19). PRUSA Pro face shield er udviklet I 
samarbejde med det tjekkiske sundhedsministerium. Alle test er udarbejdet af førende 
tjekkiske laboratorier og hospitaler for at sikre gode pålidelige resultater.   

 

PRUSA PRO Face Shield 

Flere detaljer omkring PRUSA PRO Face Shield inklusiv samlevejledning kan også findes på  
www.kidsprint.com/vare/prusa-pro-face-shield-visir-en166-2001-godkendt  
 
ADVARSEL: Læs informationen nedenfor grundigt før du begynder at rense dit Prusa PRO 
Face shield / Visir. 

Før du begynder rengøring og brug 
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Før du rengør dit Visir er det vigtigt du beskytter dig selv. Brug handsker, andet face shield /  
maske. For en sikkerheds skyld skal du overveje at dette Visir / face shield kan være blevet 
udsat for Covid19 virus og derfor skal du sikre dig det er sterilt inden brug.  

I tilfælde af dette shield har været ramt af aerosol (eks. Hoste) og du har et andet visir til 
rådighed anbefales det at du smider dette visir I farligt affald. Hvis det er dit eneste visir så 
vask det grundigt under rendende vand først og sikre dig du har desinficeret vasken før og 
efter brug. Ellers varsko dine kollegaer og behandle området som inficeret.  

Forbered området du vil bruge til rengøring inden du går i gang. Husk desinficer området 
først.  

Rengør ikke flere Visir / face shields på en gang. Tag 1 visir ad gangen, så du undgår kryds 
kontaminering.   

For at sikre visiret er rengjort korrekt anbefaler vi at skille det ad først: 

1. Fjerne elastik båndet. (se blå pil) 
2. Fjern den nedre del til hagen – hiv forsigtigt delen nedad fra visiret. (se grøn pil) 
3. Fjerne det øvre pandebånd – ret forsigtigt siderne af visiret, så dette slipper 

pandebåndet. (se rød pil) 

Du kan også bruge Prusa PRO Face shield samlevejledning og ibrugtagning guiden som 
medfulgte visiret for at lære mere.   

Hvordan man rengør Face shield / Visiret  

ADVARSEL: Før du påfører desinfektionsmiddel på visiret, så bør du prøve påføring tæt på 
kanten af visiret. Vent et øjeblik. Undersøg om dit desinfektionsmiddel har gjort skade på 
visirets gennemsigtige plast. Denne test gøres for sikre man bruger det rigtige middel.   

Det er rekommanderet at man lader Prusa PRO face shield helt dække af 
desinfektionsmiddel. Denne måde sikrer at midlet dækker og når 100% af overfladen på 
visiret. Du kan også aerosol / spraye dit Face shield mindst 2 gange over hele fladen for at 
sikre korrekt desinfektion.  

Du bør vælge en af desinfektionsmetoderne fra nedenstående skema 1 og lade midlet arbejde 
gennem en længerevarende periode. De fleste metoder og midler vil fordampe og forsvinde 
efter nogle minutter. Du kan fjerne overskydende middel ved brug af et tørt og rent stykke 
køkkenrulle. Brug ikke samme stykke køkkenrulle på flere Visirer. Undgå kryds kontaminering. 
Tør altid dit visir af i samme retning.  
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Anbefalede metoder. 

De nedenstående metoder er de mest anerkendte metoder til at slå virus ned med og de bliver 
løbende vurderet af sundhedsmyndigheder. Hospitaler og andre medicinske arbejdspladser 
kan bruge deres eksisterende professionelle steriliseringsmetoder. Det anbefales at teste et 
visir for hvert batch, for om steriliseringen har fungeret korrekt.  

Alle de følgende test er udført af førende Tjekkiske laboratorier og hospitaler for at sikre 
at metoderne var pålidelige og sikre. Detaljerede information om test faciliteterne og 
betingelserne for test er beskrevet mellem nedenstående tabeller.   

Testene blev udført på Prusa Pro face shield. Det kan ikke garanteres at testene vil fungere på 
andre designs grundet geometri og andre Materialer.  

Anbefalede metoder – SKEMA 1 

METODE KONDITIONER EFFEKTIVT 
IMOD VERIFIKATION STATUS 

Varmluft 65 °C (149 °F), 60 min. bakterie, 
virus Verificeret af SYNLAB1 

WHO Håndtørring 
disinfektion* 75% IPA, 5 min. bakterie, 

virus Verificeret af UCT2 

Isopropylalkohol (IPA) 96%, 5 min. bakterie, 
virus Verificeret af UCT2 

Isopropylalkohol (IPA) 75%, 5 min. bakterie, 
virus Verificeret af  Labtech3 

Sodium Hypoklorid 
(husholdnings klorin) 

minimum 0.01 % af 
hypoklorid (f.eks. 
SAVO 1:10), 2 min.+ 

bakterie, 
virus 

Verificeret 
af  Labtech3, SYNLAB1 

UV-C 
strålebehandling, 
30W, bølgelænge 
under 280 nm, 15 
min. 

bakterie, 
virus Verificeret af  SYNLAB1 

Etanol 70-80% max**, 5 min. bakterie, 
virus 

Verificeret 
af  UCT2, Labtech3 

Hydrogen Peroxid 25%, 5 min. bakterie, 
virus Verificeret af  ZUUSTI5 

*Testet ved hjælp af WHO Handrub formulation 2 

**Højere Etanol concentration reducerer effektiviteten betydeligt.  
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ad 1) SYNLAB - www.synlab.com 

Tjekkisk laboratorie, en del af den international SYNLAB group. Alle test inkluderede: 

 Påføring af COVID-19 positive opløsninger på Prusa PRO Face Shield.  

 Udførsel af desinfektionsmetoden.  
 Udtværingstest på Face shield overflade. 
 Udtagning prøver for evaluering af aktive / inaktive organismer.  

ad 2) UCT (University of Chemistry and Technology Prague) - www.vscht.cz 

En af Tjekkiets største uddannelses og forskningsinstitutioner med focus på kemisk industri. 
Alle test inkluderede: 

 Påførsel af Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus opløsninger på 
Prusa PRO Face Shield 

 Spray af desinfektionsmiddel på face shield / visir.  
 Afvente at desinfektionsmiddel fordamper.  
 Udtværingstest på Face shield overflade 
 Udtagning prøver for evaluering af aktive / inaktive organismer.  

ad 3) LABTECH - www.labtech.eu 

Anerkendt laboratorie med næsten 30 års erfaring og samtidig producent af testudstyr. Alle 
test inkluderede: 

 Påførsel af coagulase-postive staphylococci opløsning på visiret til Face shield.  
 Spray af desinfektionsmiddel på Face Shield (2 x spray) 
 Afvente at desinfektionsmiddel fordamper.  
 Udtværingstest på Face shield overflade 

ad 4) NIPH (National Institute of Public Health) - www.szu.cz 

En Tjekkisk national organisation grundlagt af det Tjekkiske Sundhedsministerium, med ansvar 
for sygdoms forebyggelse og overvågning.  Alle test inkluderede: 

 Sterilisering af Face Shield i damp sterilisatoren.  
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ad 5) Health institute Usti nad Labem - www.zuusti.cz 

En Tjekkisk folkesundhedsorganisation der koordinerer sine aktiviteter med det Tjekkiske 
Sundhedsministerium. Alle test inkluderede: 

 Påføring af en opløsning med virus på Prusa Pro face shield.  
 Udførsel af desinfektionsmetoden.  
 Udtværingstest på Face shield overflade 

Sæbe og varmt vand  

Testene i laboratorierne gav rimelig gode resultater når man kombinerede sæbe og varmt 
vand som desinfektion, men ingredienserne i sæbe kan variere meget og der er usikkerheder i 
denne metode. Det er derfor stærkt anbefalet at bruge de anbefalede metoder. (se SKEMA 
1). Dette fordi disse metoder er blevet testet og godkendt som sikre. Hvis ikke der er adgang 
til metoder jf. SKEMA 1, så skal Prusa Pro face shield vaskes med følgende metode. 

 Skyl alle dele i Prusa Pro Face shield I varmt vand. Minimum 45 grader.  
 Brug nyt varmt vand minimum 45 grader med sæbe i en stor beholder og sørg for at 

alle dele er 100% dækket. 
 Vask delene forsigtigt i minimum 2 minutter. 
 Skyl igen med varmt vand for at fjerne al sæbe.  
 Lad delene tørre. 

 


