
 

  

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

PRZYŁBICY OCHRONNEJ ISv1  

 

 

1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Wyrób chroniący usta i nos przed kontaktem z czynników szkodliwymi. 

Zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, chroni przed działaniem mało szkodliwych  

czynników mechanicznych. 

2. ZESTAW ZAWIERA: 

 

 

A. 1 szt. przezroczysta osłona plastikowa A-Pet 

B. 1 szt. gumka stabilizująca na brodę- 9 cm 

C. 1 szt. gumka nośna – 46 cm 

D. 1 szt. stoper gumki – pełni funkcję regulacji długości gumki trzymającej maskę (na karku) 

 

Przed pierwszym użyciem należy jeszcze raz zdezynfekować przyłbicę. 

3. INSTRUKCJA MONTAŻU: 

Przez pierwszy otwór nr 1 strony prawej przezroczystej przesłony „ A” przekładamy metalowy koniec gumki nośnej „C”, czynność powtarzamy po stronie lewej. 

Następnie przez drugi otwór nr 2 lub trzeci nr 3 otwór strony lewej pamiętając aby numer otworu był ten sam. 

Na koniec łapiemy gumkę nośną „C” tak, aby powstało „oczko” i przetykamy gumkę na stoper gumki „D”, którym podczas dopasowywania maseczki na twarzy 

regulujemy jej długość tak, aby maseczka trzymała się stabilnie a gumki nie uwierały. 

Prawidłowo założona maseczka nie powinna dotykać nosa. Jeśli jest inaczej należy zmienić pozycje gumki stabilizującej z otworu 3 na 2 lub poluzować stoper. 

4.KONSERWACJA 

Po zabrudzeniu należy wypiąć przesłonę z gumek.  

Użyć preparatu odkażającego oraz płynu do mycia z alkoholem a następnie osuszyć powierzchnię ściereczką z mikrofibry. Pozwala to na zachowanie dobrej 

przejrzystości przyłbicy. 

Przesłona może być użyta ponownie. 

Aby zachować jak najdłużej dobrą jakość osłony twarzy należy: 

-Kłaść osłonę twarzy tak aby powierzchnia szybki nie stykała się z innymi przedmiotami  

-Nie czyścic osłony na sucho 

-Do czyszczenia należy używać wody z mydłem lub innym łagodnym środkiem myjącym 

NIE WOLNO STOSOWAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW TAKICH JAK BENZEN, BENZYNA, ACETON ITP. 

Producent nie ponosi odpowiedzialność i za konsekwencje użycia produktu niezgodnie z instrukcją i jej przeznaczeniem 

5.MAGAZYNOWANIE 

Należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nie nasłonecznionych, z dala od urządzeń grzejnych 

6.WARUNKI EKSPLOATACJI 

Ze wglądów higienicznych i zagrożeniem związanym z COVID19 zaleca się stosowanie osłony przez jednego użytkowania.  

 

UWAGA!!!  PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZDJĄĆ Z KAŻDEJ STRONY FOLIĘ 

ZABEZPIECZAJĄCĄ Z PRZESŁONY  


