PIISKNAKKUSI TÕKESTAVAD
VISIIRID
Kokkupanek ja hooldamine

1. Eemaldage kile ja paigutage detailid lameda
pinna peale.

2. Desinfitseerige kõik visiiri osad ja pakend.

3. Kui teie visiiril on vahetatavad lauba
pehmendused, siis fikseerige need visiirile.

4. Peapael fikseeritakse läbi kolme ava nagu
näidatud pildil ja pingutatakse vastavalt
vajadusele.

5. Paigutage visiir näo ette kõrgusele, mis kataks
ka suu. Vajadusel kohendage lauba pehmendus.

6. Asendage ja peske pehmendus ja kumm peale
kasutamist. Desinfitseerige kõik visiiri pinnad
vastavalt puhastuse juhendile.
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Kasutamine
Visiir on personaalne kaitseekraan – isikukaitsevahend, mis vähendab piisknakkuste riski. Visiir aitab
vältida viirust sisaldava aerosooli sattumist hingamisteede limaskestale olles füüsiliseks barjääriks hingeõhus
sisalduvale viirusele

Kasutusvaldkonnad
Visiiride tavapärased kasutajad on meditsiinitöötajad, klienditeenindajad, kontoritöötajad, nõustajad,
tööintervjuu läbiviijad, küünetehnikud, toitlustajad jne. Kõrgemasse riskirühma kuuluvad töötajad, kes
puutuvad regulaarselt kokku erinevate inimestega. Personaalsed kaitseekraanid on sobivate
isikukaitsevahendite hulgas isolatsiooniabinõuks määranud ka Eesti Terviseamet.

Puhastamine ja hooldus
Desinfitseerige visiiri regulaarselt vabalt valitud puhastusvahendiga. Puhastamiseks sobivad kuni 80%
etanooli põhised puhastusvahendid ning enamik tööstuslike desinfitseerimise vahendeid. Kui visiir on
vahetatavate lauba tugedega, siis vahetage peale kasutamist lauba tugi uue vastu. Lauba toed on
pestavad käsitsi või desinfitseeritavad. Fikseeritud laubatoe desinfitseerimiseks sobib läbiv immutamine
etanoolipõhises puhastusvahendis. Peapeael on masinpestav, madalatel pööretel. Puhasta või vaheta seda
regulaarselt. Puhastage visiir põhjalikult kasutades pehmet lappi ja Teie otstarbele sobivat
desinfitseerimisvahendit.

Tehniline info

Lauba pehmendus

Saadaval kaks mudelit: vahetatava lauba pehmendusega või fikseeritud
lauba pehmendusega. Vahetatavate pehmendustega visiir on komplektis 10
vahetatava pehmenduse ning 2 peapealaga.

Peapael

Reguleeritav kummipael, vahetatav, pestav

Materjal

0.7mm PET - Keemiliselt stabiilne, 90% läbipaistev, ei tuhmu
Lauba pehmendus: PU vaht– lisa pehmendused saadaval.
Pehmenduse kinnitus: PA 6
Peapael: Lateks kumm ja tekstiil

Puhastamine

Kõik meditsiinilised puhastusvahendid, sealhulgas etanool 70-80%, Master
Chem EH80, Anios Oxy-Floor, Chemi-Pharm jne.

Tarnekiirus

Kaup on Tallinna laos. Suuremad tellimused valmivad kiirusel kuni 10000 tk
nädalas

Tootja

OÜ KW Meistrid, Türi 10d, Tallinn, Eesti. www.fcorona.ee
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