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Bruksanvisning



Produktbeskrivning
Produktnamn: Original tryckeri Skyddsvisir 
Produktbeskrivning: Engångs skyddsvisir för medicinskt bruk
Artikelnummer: 323

Denna skyddsutrustning är testad och certifierad av anmält organ 0161

Aitex - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
Plaza Emilio Sala 1
03801 ALCOY (ALICANTE)
Spain

Produkten är märkt med:

Denna märkning refererar till det faktum att produkten har certifierats enligt metoden
25DAT116 som utvecklats av ovan anmälda organ. Denna har tagits fram i enlighet 
med EU kommissionens rekommendation (EU) 2020/403 som utgivits för att under-
lätta framtagandet av PPE som skydd mot Covid-19.
Produkten är CE märkt som PPE enligt förordning (EU) 2016/425.
Här finns EG försäkran för nedladdning: http://originaltryck.se/skyddsvisir

Skyddsvisir - Artikelnummer 323

Bruksanvisning

Avsedd användning

Produktgaranti

Produktbegränsningar

Produkten är avsedd att användas vid provtagning och arbete med patienter/brukare i 
hälso-och sjukvården och som skydd mot droppsmitta.

CE
COVID-19
AITEX 25DAT116

Detta skydd är avsedd att brukas en gång och efter användning sorteras och kastas 
enligt de lokala gällande återvinnings reglerna.

VARNING!!
Skadad eller repat visir måste bytas ut.

http://originaltryck.se/skyddsvisir
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Bruksanvisning

Allmänt

Tillverkarens uppgifter

Syfte

Grundläggande krav

Denna produkt får endast 
brukas enligt de angivels-
er som framgår i denna 
bruksanvisning.

Syftet med denna bruksanvisning är att man ska få förståelse om hur denna utrust-
ning ska användas samt bli varskodd om de eventuella risker som finns. 

För att man ska få nyttja och använda denna utrustning måste man ha läst och 
förstått denna bruksanvisning. 

Bruksanvisningen ska finnas tillgänglig för alla användare av produkten.

Tillverkare:
Original Tryckeri Norrland AB
Besöksadress:
Spårvägen 10, 901 31 Umeå Sverige
Hemsida:
originaltryck.se

Email:
lennie@originaltryck.se  
Telefon:
090-205 79 40



Användningsbeskrivning

Monteringsanvisning

Så här monterar man ihop och använder man skyddsvisiret:

Steg 1:

Ta visiret ur sin förpackning 
och lossa på dess kordborrs-
band. (se bild till höger). 

Steg 2:

För sedan visirets skumgummi 
anhåll mot pannloben. (se bild 
till höger). 

Steg 3:

För därefter ihop kardborr-
banden. Säkerställ att de är 
ordentligt sammanfogade. (se 
bild till höger).



Förpackningsbeskrivning

Förpackningsbeskrivning

Skötsel och underhållsanvisning

Original tryckeri skyddsvisir levereras förpackade i kartong, 
50st per förpackning alternativt 40st per förpackning. Bilden till 
höger visar ett exempel på hur denna förpackning kan se ut. 

• Förvara visiren bör så att risk för yttre åverkan undviks 
• Undvik utsätta visiren för långvarig kontakt med solljus.

OBS!!
Original tryckeri skyddsvisir 323 är inte avsedd att återanvändas.

Steg 4:

Steg 5:

Bilderna till höger visar hur en korrekt 
applicering av visiret ser ut.

OBS!! Kontrollera att 
Original tryckeri skydds-
visir sitter korrekt innan 
arbete får påbörjas.

För att ta av visiret utan att risk-
era att få smitta på händerna. 

Lossa kardborrbanden och ta 
försiktigt av visiret. (se bild till 
höger).

Därefter följ de sedvanliga ren-
lighetsrutinerna som att tvätta 
och/eller desinficera händerna 
noggrant efteråt. 



Original Tryckeri Norrland AB
Spårvägen 10, 901 31 Umeå, Sweden 

+46 (0)90-205 79 40
lennie@originaltryck.se 

Reservdelar och tillbehör

Återvinning

Övrigt

Original tryckeri skyddsvisir levereras komplett som förbrukningsartikel utan några 
reservdelar.

När väl visiret är förbrukad tas den av enligt tidigare monteringsbeskrivning. 
Visiret källsorteras enligt de gällande lokala återvinningsregler som hårdplastavfall.

Original Tryckeri Norrland AB vill passa på att få tacka för att just ni har valt att köpa vår 
produkt och vi är stolta över att vi kan bidra till en säkrare vård.


