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Tuotteen kuvaus: 

Visiiri Visor Pro Elite 2 00905267 ja 2S 009052676 

Kertakäyttöinen visiiri Visor Pro Elite 2 / 2S on tarkoitettu estämään edestä päin tulevien nestepisaroiden ja roiskeiden pääsy 
käyttäjän kasvoille. Visiiri peittää käyttäjän leuan, suun, nenän ja silmät. Visiiri on tarkoitettu esimerkiksi sairaanhoidon 
ammattilaisten, kaupan henkilökunnan, ruoan jakelun ja valmistuksen, kotisairaanhoidon ja kuluttajien käyttöön. Visiiriä voidaan 
käyttää yhdessä silmälasien kanssa. 

Kertakäyttöinen visiiri on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 vaatimusten mukainen  

Kertakäyttöinen visiiri täyttää eurooppalaisen standardin EN 166:2001 (lukuun ottamatta kohtaa 7.1.5.2) Henkilökohtainen silmien 
suojaus: Vaatimukset, vaatimukset.   

Ilmoitettu laitos SATRA Technology Europe Ltd nro 2777, in Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, suoritti EU-
tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen (2777/20191-01/E00-00). 

Visiirin EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa: www.screentec.com/laatu  

Käyttöohje: 

1. Ota visiiri pakkauksesta 
2. Venytä visiirin kuminauhaa kädellä 
3. Aseta visiiri kasvoille pehmuste otsaa vasten 
4. Aseta kuminauha takaraivolle 
5. Asettele visiiri siten, että visiiri peittää leuan, suun, nenän ja silmät 

 

     
1         2.             3., 4. ja 5. 

Huomioi: 

 Visiiriä voi käyttää silmä- tai suojalasien kanssa 
 Visiiri on kertakäyttöinen 
 Tarvittaessa on käytettävä lisäksi muita kehon suojaimia esim. hengityksensuojaimia, suojakäsineitä ja suojavaatetusta. 

Varmista, että visiiri soveltuu kyseiseen työtehtävään ja yhdessä käytettävät suojaimet eivät estä toistensa turvallista 
käyttöä. 

 Vaihda visiiri uuteen ja hävitä vanha, jos se on naarmuuntunut tai vaurioituu muuten käytössä. 
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Varoitukset: 

 Visiiri EI asetu tiiviisti kasvojen suojaksi 
 Visiiri EI estä sivultapäin tai altapäin tulevien nestemäisten roiskeiden pääsyä käyttäjän kasvoille 
 Visiiri EI estä aerosolien pääsyä kasvoille 
 Visiiri EI suojaa biologisilta uhkilta  
 Visiiri EI kestä vahvoja happoja, emäksiä ja alkoholeja 
 Visiiri EI ole iskun kestävä 
 Visiiri EI kestä kuumaa vettä 
 Visiiri EI suojaa avotulelta tai kipinöiltä  
 Muista aina, että mikään henkilönsuojain ei voi tarjota täyttä suojaa ja että toiminnan suorittamisessa, johon käytetään 

visiiriä, on aina oltava varovainen. Älä koskaan käytä tätä visiiriä suojautuaksesi muilta vaaroilta, joita varten tuotetta ei ole 
suunniteltu tai joita vastaan ei ole testattu. 

 Ne visiirin osat, jotka koskettavat ihoa, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Lopeta tässä tapauksessa käyttö ja hakeudu 
lääkärin hoitoon. 
 

Varastointi:  

5 kappaletta tuotteita on pakattu muovipussiin, joka estää tuotteiden pölyyntymisen. 

Tuote suositellaan varastoitavaksi normaalissa huoneenlämpötilassa ja -kosteudessa (+15 - +25 °C, RH < 50 %), valolta suojattuna. 

Huom! Tuotteen varastointaika 3 vuotta valmistuspäivästä (valmistusaika tuotteen kuljetuspakkauksessa vvvvv). 

Huolto 

Visiiri Visor Pro Elite 2 00905267 ja 2S 009052676 on kertakäyttöinen. Puhdistusta tai huoltoa ei suositella. 

Käytetyn visiirin hävittäminen:  

Visiiri Visor Pro Elite 2 00905267 ja 2S 009052676 hävitetään energiajätteen mukana.  

Tekniset tiedot: 

Koko Yksi koko 

 

Visiirin kuminauhan materiaali Kudottu kuminauha päällystämättömällä kumilla, 
PES, kumi (HUOM. EI latex-vapaa)  

Visiirin kuminauhan leveys  30 mm 
Otsapehmusteen materiaali Vaahtomuovi. Ei allergiaa aiheuttavia, haihtuvia 

aineosia. Materiaali ei pölyä 
Otsapehmusteen paksuus 41 mm 
Otsapehmusteen pituus 370 mm 
Otsapehmusteen väri Voi vaihdella 
Visiirin pleksin materiaali Kirkas PET-kalvo 
Visiirin pleksin leveys 410 mm 
Visiirin pleksin korkeus  Visor Pro Elite 2 00905267 280 mm 

Visor Pro Elite 2S 009052676 230 mm 
Visiirin pleksin paksuus 0,325 mm 
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Merkinnät visiirissä ja tuotelaatikossa ja merkintöjen selitys: 

Valmistajan logo:  

Yhteystiedot: www.screentec.com 
info@screentec.com 

Tuotteen nimi: Visor Pro Elite 2 00905267 tai  
Visor Pro Elite 2S 009052676 

Visiiritarran merkinnät: Scr 1 S - EN 166 3 S jossa: 
Valmistaja: Scr 
Standardin numero: EN 166 
Optinen luokka:   1 
Nesteiden tunnus: 3 (nesteet) 
Lisälujuuden tunnus: S 

 

CE-merkintä ja sovellettava standardi: 
 

 

Tuote on kertakäyttöinen 
 

Lue käyttöohjeet 
 

Varastointi 
+15 - +25 °C, RH < 50 %  

 

Mikäli visiirissä tai ohjeessa on jotain kysyttävää, ota yhteyttä valmistajaan: 

Screentec Oy 

Konekuja 2 

90620 Oulu 

p. +358 8 561 2000 

info@screentec.com 

 

 

CAT II EN166:2001 

CAT II EN 166:2001 


