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1. Klargør alle dele – desinficer dem (se nedenfor) 2. Træk folie skærmen på BEGGE sider – husk den klare(b) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Påsæt plastskærmen på pandebåndet. 4 Sørg for at højre side af pandebåndet strækkes lidt  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Tag den ene ende af elastikbåndet og sæt på  6  Sæt den anden ende af elastikbåndet på pandebåndet  
pandebåndet   
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ADVARSEL: Face Shield Prusa PRO (herefter refereret til som Visir) giver ikke 
ubegrænset beskyttelse. Det kan kun bruges som et tilbehør og er produceret i overensstemmelse med kravene i 
CSN EN 166:2001 standarden. Læs venligst den følgende information grundigt. 

Anvendelsesområde: Dette Visir yder direkte og lateral beskyttelse mod dråber og spray af væsker sammen med 
beskyttelse af mild mekanisk risiko.  

Opbevaring: Opbevar Visiret i et desinficeret område ved stuetemperatur. Ved opbevaring af en større mængde 
visirer skal de separeres for at minimere risikoen for mulig infektionsspredning.  

Brug: Desinficer Visiret før brug. Tag beskyttelsesudstyr på først (ansigtsmaske, respirator, sikkerhedsbriller, 
engangshætte) og tag herefter visir på. Brug visiret så det dækker ansigtet jævnt. 

Samlevejledning: Se samlevejledning og ibrugtagning af Prusa Pro Face Shield / visir ovenfor.  

Vedligehold: Efter brug, skal Visir kontrolleres for mekaniske skader og fejl. Udskift skadede dele med nye. Desinficer 
Visiret – se nedenfor. 

Desinfektion: Det anbefales at desinficere Visiret før og efter brug. For fuldstændig desinfektion anbefales det at 
forsigtigt skille Visiret ad i de individuelle dele. Læg delene (eller spray delene) med desinfektionsmiddel (f.eks. IPA 
+75%) og vent minimum 5 minutter med at tørre dem af med eksempelvis et stykke køkkenrulle. En fuldstændig liste 
med desinfektionsmidler og metoder findes på www.kidsprint.com/vare/prusa-pro-face-shield-visir-en166-2001-
godkendt  

Identifikationsnummer: PRUSA PRO 

Visir Label: PRUSA 1 S 

Prusa – manufacturer identifier 

1 – optisk klassering 

S – symbol for større styrke 

Pandebånd Label: PRUSA 166 3 S CE 

Prusa – producent indikator 

166 – Europæisk standard nummer (CSN EN 166:2001) 

3 – anvendelsesområde – væsker – dråber eller spray 

S – symbol for større styrke 

CE – konformitet med tilhørende krav 

Størrelse: Universel – justerbar via elastisk bånd  

Reservedele: kontakt info@kidsprint.com for reservedele. Brug ikke reservedele der ikke er godkendt. 

Gentaget brug: Dette Visir er betragtet som en tilføjelse til andet beskyttelsesudstyr for at komplimentere andre 
former for personligt beskyttelsesudstyr (ansigtsmasker, respiratorer, sikkerhedsbriller, engangshætter) og kan ikke 
erstatte disse. Visiret yder beskyttelse mod direkte kontakt med dråber. 

ADVARSEL: Producenten tilbyder ikke tilbehør til dette Visir. Visiret er designet til enkeltbrug, men kan dog efter 
korrekt desinfektion (se detaljeret desinfektionsvejledning i Prusa Pro Face Shield rengøring).  

EU Overensstemmelseserklæring: www.kidsprint.com/vare/prusa-pro-face-shield-visir-en166-2001-godkendt 

 


