
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PT
MARCAÇÃO E SIMBOLOGIA  
VH002: Modelo Produto, xx código de cores da fita LOT: número de lote OPO: Identificação do fabricante; 1: Classe ótica; S: símbolo de impacto de baixa energia; - EN166 
Norma técnica de referência, 3: símbolo para líquidos; S: símbolo de impacto de baixa energia, CE: certificação CE. A viseira está em conformidade com o Regulamento 
UE 2016/425 e o certificado CE por parte do Organismo notificado n.º 0426 (Italcert Srl , Viale Sarca 33 , Milano) e está em conformidade com a norma EN 166: 2001. A 
declaração de conformidade da CE está disponível no endereço web do fabricante e da Gima www.gimaitaly.com

APLICAÇÃO E AJUSTE
1) Aplique o suporte frontal e aperte-o com a presilha de velcro.
2) Coloque a máscara na testa, posicionando-a centralmente.
3) Estique as correias e fixe-as com a presilha de velcro na posição desejada.

MANUTENÇÃO E REUTILIZAÇÃO
Examine a viseira antes de cada utilização: verifique a limpeza, a transparência, a ausência de rachaduras e a integridade das costuras. Verifique também se a faixa à volta 
da testa não está gasta e, uma vez fixada à cabeça, não se solta. Substitua a viseira se estiver danificada
- Limpe-a em caso de contaminação com substâncias estranhas
- Substitua-a em caso de danificação ou contaminação não removível.
Limpeza: O EPI deve ser limpo com detergente não agressivo, água morna aplicada com um pano macio para utilização também na fase de enxaguamento. Para ativida-
des de sanificação, utilize soluções higienizantes à base de álcool. O suporte frontal pode ser lavado à máquina a 40° para uma higiene normal, mas se for necessário um
saneamento, este deve ser substituído
Reutilização: A viseira é reutilizável desde que tenha sido preventivamente sanificada e após a substituição do suporte frontal.

EMBALAGEM E TRANSPORTE DE ARMAZENAMENTO
Proteja da luz solar direta, das luzes fluorescentes, dos raios X e do ozono. Conserve em local seco dentro da própria embalagem e proteja-os de deformações. Tempera-
tura: +5 °C ÷ +40 °C, Humidade relativ: < 60%. Transporte em saco fechado e bem vedado.
Validade: 5 anos, desde a data de venda ao utilizador final, se for conservado na sua própria embalagem original e nas condições
supramencionadas

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Os materiais que possam entrar em contacto com a pele do portador podem causar reações alérgicas a indivíduos sensíveis
A viseira facial quando usada sobre óculos oftálmicos pode transmitir impactos, provocando assim um perigo para o portador
Substitua a placa se a ocular estiver arranhada ou danificada
O protetor não é adequado para a proteção contra as partículas a alta velocidade seja à temperatura ambiente ou a temperaturas extremas.

VISEIRA FACIAL GIMA - GESICHTSSCHUTZSCHILD GIMA

Distribuído por - Vertrieben von:
Gima S.p.A
Via Marconi, 1 
20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Revestimento frontal intercambiável 
Auswechselbare Stirnpolsterung

Banda com presilha de velcro
Band mit Klettverschluss

Viseira virada
Klappbares Visier

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

30843 
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