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Ansiktsskydd Aquvis
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EGENSKAPER
Aquvis har utvecklats för att fungera som ett återanvändbart personligt skydd mot stänksmitta inom t.ex. vård och omsorg samt annan verksamhet som kräver personnära kontakter. Skyddet består av en transparent visirdel med inbyggt distans (fungerar därmed även
tillsammans med glasögon/skyddsglasögon och andningsskydd) och ställbart huvudband.
Skyddet har utvecklats för att möta kraven EN 166:2001 – Personal eye-protection samt
§7.2.4 – Protection against droplets and splashes of liquids.
Skyddet har typprovats enligt EN 166:2001 av:
RISE Research Institutes of Sweden AB / 0402
Box 857
SE-501 15 Borås, Sweden
EU-typcertifikat TBA
EU-försäkran om överensstämmelse finns att tillgå på aquvis.se och denna bruksanvisning
är framtagen i enlighet med (EU) 2016/425 Bilaga II:1.4.
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se rapport 2P06300-01 Atlas AB Face shield AQUVIS acc. to EN166.pdf.

BRUKSANVISNING

Ansiktsskydd Aquvis
RISKANALYS
1. Detta ansiktsskydd skyddar inte mot mekanisk påverkan.
2. Detta ansiktsskydd skyddar inte mot olika typer av strålning (till exempel sol, UV,
svetsning, IR).
3. Detta ansiktsskydd ska endast användas i rumstemperatur.
4. Detta ansiktsskydd är inte brandresistent.
5. Vassa kanter kan orsaka skador på visirdel.
6. Använd inte ett skadat ansiktsskydd. Det kan försämra sikten och skyddet.
7. Ansiktsskyddet måste bytas ut om det skadats.
8. Användaren måste själv bedöma om produkten är lämplig för återanvändning.
9. Detta ansiktsskydd skyddar inte mot frätande eller heta vätskor.

ANVÄNDNING
MONTERING
Produkten levereras färdigmonterad för användning.

APPLICERING
Trä långsamt på skyddsvisiret uppifrån med
visiret framåt och låsdelarna bakåt

PERSONLIG ANPASSNING/JUSTERING
Spänn fast visiret genom att dra i taggade låsdelen samtidigt som ni håller emot låsdelen
med spår.

APPLICERING

Visiret skall rengöras efter varje användning.
Visiret rengörs manuellt med alkohol/ytsprit
alternativt med en mild tvållösning med efterföljande sköljning av vatten.
För undvikande av repor på visiret skall en mjuk
trasa användas.
ANPASSNING/JUSTERING
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RENGÖRINGSINSTRUKTION

BRUKSANVISNING

Ansiktsskydd Aquvis
PRODUKTMÄRKNING
AQUVIS By Atlas = Identifiering av tillverkaren
1 = Optisk klass (1, 2 el. 3)
EN 166 = Aktuell standard/metod

A Q U V I S F A C E S H I E L D – By Atlas Industrial

3 = Användningsområde (skydd mot vätska och stänk)
S = Increased robustness

FÖRPACKNING OCH LEVERANS
Samtliga ingående delar föpackas färdigmärkta och monterade. 10, 20 eller 100 visir/
förpackning.
Varje förpackning förses med ”Aquvis Bruksanvisning”. Varje förpackning är även
märkt med CE-information samt QR-kod med länk till komplett information på aquvis.
se.
Vi använder de för tillfället kontrakterade logistikpartners som Atlas Industrial Printing har för transporter direkt till beställare eller inköpsenheter.
FÖRVARING
Produkten bör förvaras i rumstemperatur. Vissa materialförändringar kan uppstå vid
långvarig exponering i direkt solljus
KASSATION
VARNING

Utöver ovanstående gäller även kassation för:
Ett visir som är äldre än 10 år.
Ett visir som ej lagrats enligt förvaringsinstruktion längre tid än 1 år.
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Användaren har eget ansvar att bedöma användbarheten i produkten. För att
garantera produktens funktion enligt detta dokument ska dock ett allt för repigt eller
skadat visir ALLTID kasseras.

