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MÄRKNING OCH ANVÄNDNINGSSYMBOLER
VH001: Produktmodell, xx bandets färgkod LOT: lotnummer OPO: Tillverkarens identifikation; 1: Optisk klass; S:Symbol för låg energipåverkan, -EN166 Teknisk referens-
standard, 3: vätskesymbol; S: symbol för låg energipåverkan, CE: CE-certifiering. Skärmen överensstämmer med EU-förordning 2016/425 och CE-certifikatet från allmänt 
organ nr. 0426 (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milano) och överensstämmer med EN 166:2001. Försäkran om CE-överensstämmelse finns på webbadressen för tillverkaren 
och Gima www.gimaitaly.com

APPLICERING OCH INSTÄLLNING
1) Applicera det främre stödet och vrid åt med kardborrbandet.
2) Stöd skärmen mot pannan och placera det i mitten.
3) Spänn remmarna och fixera med kardborrbandet i önskat läge

SKÖTSEL OCH ÅTERANVÄNDNING
Undersök skärmen före varje användning: kontrollera att den är ren, genomskinlig, fri från sprickor och hel i sömmarna. Kontrollera dessutom att huvudbandet inte är slitet, 
och att det inte lossar, då det fixerats på huvudet. Byt ut skärmen, om den är skadad
- Utför rengöring vid kontaminering med främmande ämnen
- Byt ut i fall av skada eller kontaminering som inte kan avlägsnas.
Rengöring: Den personliga skyddsutrustningen måste rengöras med milt rengöringsmedel, ljummet vatten med en mjuk trasa att även använda i omsköljningsfasen. För
sanering ska alkoholbaserad saneringslösningar användas. Det främre stödet kan maskintvättas vid 40 ° för normal hygien, men om sanering krävs måste det bytas ut.
Återanvändning: Skärmen kan återanvändas på villkor att den sanerats och genom utbyte av det främre stödet och valfritt stängningstillbehör

FÖRVARING LAGRING EMBALLAGE OCH TRANSPORT
Skydda från direkt solljus, lysrör, röntgenstrålar och ozon. Förvara på torrt ställe i förpackningen och skydda från deformering. Temperatur: +5 °C ÷ +40 °C, Relativ fuktighet: 
< 60 %. Transportera i sluten och väl i sluten och väl förseglad påse.
Förfallotid: 5 år, från försäljningen till slutanvändaren, om produkten förvaras i den egna ursprungliga förpackningen och i de förhållanden
som anges ovan

SÄKERHETSINFORMATION
Materialen som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergisk reaktion hos känsliga personer
Ansiktsskärmen kan, då den bärs ovanpå oftalmiska glasögon, medföra stötar och utgöra en fara för bäraren
Byt ut skärmen om linsen skulle visa sig repad eller skadad
Skyddsanordningen är inte lämplig för skydd mot partiklar med hög hastighet eller vid rumstemperatur eller extrema temperaturer.

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

VIZIERĂ DE PROTECȚIE GIMA - ANSIKTSSKÄRM GIMA

Distribuit de - Levererad av:
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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Bandă de închidere cu scai 
Band med tillslutning med kardborrband

Cserélhető elülső párna 
Wymienna wyściółka przednia

Accesoriu de blocare interschimbabil 
Utbytbart låsetillbehör




