Bruksanvisning
Visir CoVid-19 Modell: MP001
Denna bruksanvisning skall göras tillgänglig för samtliga användare.
Bruksanvisning på svenska i original - Spara den för framtida behov.
Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan användning!

Beskrivning
MP001 är avsett för skydd mot droppsmitta. Visiret är godkänt av arbetsmiljöverket för användning under
Corona pandemin. Visiret är provat enligt MET5659 utgåva 1 och uppfyller kraven med undantag av punkt 5
Mekanisk tålighet.
Användningsområde risk/skydd
MP001 är avsett att användas inom vården för skydd mot droppsmitta (Katergori II).
Skydd uppnås genom att visiret täcker vårdgivarens ansikte.
Säkerhetsanvisning
Om inte alla säkerhetsanvisningar och instruktioner följs kanske inte visiret fungerar korrekt, vilket kan medföra
risk för dödsfall och/eller sjukdom. Låt yrkeshygieniker eller skyddsombud bedöma om visiret är lämpligt för
det aktuella användningsområdet och för flergångsanvändning.
Användning
• Kontroll före användning: Kontrollera visiret och samtliga delar med avseende på sprickor, resårbandets
infästning och andra synliga skador. Använd inte visiret om det är skadat. Kassera och använd ett nytt.
• Inställning: Ta visiret i din ena hand och placera först resårbandet framför visiret med din andra hand,
placera sedan visirets skumgummi mot pannan. Med den andra handen dras resårbandet över huvudet och
placeras bakom huvudet.
• Efter användandet: Var noga med att inte vidröra visirets framsida för att undvika kontakt med eventuella
föroreningar eller smittsamma partiklar. Produkten kan inte tas isär och skall hanteras som riskavfall efter
användning.
Rengöring/återanvändning
Produkten är avsedd för engångsanvändning men med noggrann desinficering kan visiret användas ett flertal
gånger. Vi rekommenderar rengöring med isopropylalkohol (IPA) och en ludd fri trasa. Arbeta noggrant in rikligt
med IPA på alla visirets delar och låt sedan visiret torka ordentligt innan användning. Kontrollera sedan att
visiret är helt och rent. OBS! Byt omedelbart ut visiret om masken är skadad eller om den inte kan fås att passa
korrekt. Följ anvisningarna noga för optimal säkerhet.
Förvaring och transport
Förvaring: Förvara visiren i deras förpackning, i svalt och torrt utrymme, skyddade från direkt solljus, tills de
skall användas. Förvara om möjligt från eventuell förorening och fysisk skada. Lagringstid 3 år.
Transport: Vid transport skall visiret förvaras i förpackningen där den levererades i eller annan lämplig
behållare.
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