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OZNAČENÍ A SYMBOLY POUŽITÍ
VH001: model výrobku, xx kód barvy pásky. LOT: číslo šarže OPO: identifikace výrobce; 1: optická třída; S: symbol nízkoenergetického dopadu; -EN166: referenční techni-
cká norma, 3: symbol pro kapaliny; S: symbol nízkoenergetického dopadu, CE: certifikace CE. Štít je v souladu s nařízením (EU) 2016/425 a certifikátem CE oznámeného 
subjektu č. 0426 (Italcert Srl , Viale Sarca 33, Milán) s certifikátem a ve shodě s normou EN 166:2001. ES prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese výrobce a 
společnosti Gima www.gimaitaly.com

NANESENÍ A NASTAVENÍ
1) Naneste čelní opěrku a utáhněte ji zavíráním na suchý zip.
2) Položte masku na čelo a vycentrujte ji.
3) Napněte pásky a zajistěte je zavíráním na suchý zip v požadované poloze.

ÚDRŽBA A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
Proveďte kontrolu štítu před každým použitím: zkontrolujte čistotu, průhlednost, nepřítomnost prasklin a neporušenost švů. Dále zkontrolujte, zda čelenka není opotřebovaná 
a že se při upevnění na hlavě nepovoluje. Pokud je štít poškozený, vyměňte jej
- Vyčistěte v případě kontaminace cizími látkami
- Vyměňte v případě poškození nebo v případě neodstranitelné kontaminace.
Čištění: OOP musí být čištěn neagresivním čisticím prostředkem, vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku, který se používá i ve fázi oplachování. Pro účely dezinfekce
používejte dezinfekční roztoky na bázi alkoholu. Čelní opěrku lze odejmout a prát v pračce při 40° Pro účely dezinfekce používejte dezinfekční roztoky na bázi alkoholu.
Opakované použití: Štít je opakovaně použitelný, pokud byl nejprve dezinfikován a byla vyměněna čelní opěrka a jakékoli volitelné uzavírací příslušenství.

UCHOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ A PŘEPRAVA
Chraňte před přímým slunečním zářením, zářivkami, rentgenovými paprsky a ozonem. Uchovávejte na suchém místě v jejich obalu a chraňte je před deformacemi. Teplota: 
+5°C až +40°C, relativní vlhkost: < 60%. Přepravujte v uzavřeném a dobře uzavřeném sáčku.
Datum expirace: 5 let, od prodeje konečnému uživateli, je-li skladován v původním obalu a v podmínkách uvedených výše.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou nositele, by mohly způsobit citlivým osobám alergické reakce
Obličejový štít může při nošení přes oční brýle přenášet nárazy, a tím vytvářet nebezpečí pro nositele
Pokud je hledí poškrábané nebo poškozené, štít vyměňte.
Chránič není vhodný k ochraně proti částicím s vysokou rychlostí jak při pokojové teplotě, tak při extrémních teplotách.

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΎ GIMA - OBLIČEJOVÝ ŠTÍT GIMA

Διανέμονται από - Distribuovány :
Gima S.p.A
Via Marconi, 1 
20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l. 
(O.P.O srl). Società Unipersonale 
Via Bellini, 33 40067 Rastignano - (Pianoro) BO Italy 
www.opo.it 
Made in Italy
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πρότυπο/Šablona VH001

Λωρίδα με κλείσιμο τύπου σκρατς 
Páska se suchým zipem

Εναλλάξιμο αξεσουάρ κλειδώματος
Vyměnitelné uzamykací příslušenství

Μετωπιαία επένδυση με δυνατότητα αντικατάστασης 
Vyměnitelné čelní polstrování




