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Producent: NORMA Distribution Center GmbH, Unterm Ohmberg 24, 34431 Marsberg, Tyskland

Vejledning i

1. Opbevaring: Face Shield skal opbevares ved stuetemperatur i et tørt, lukket rum.

 2. Anvendelse:  Inden NORMA-visiret anbringes på NORMA-bøjlen, fjernes den beskyttelsesfolie, der sidder
på begge sider af visiret. Beskyttelsesfolien er grøn på den ene side og gennemsigtig på den anden side. 
Tip: Brug et stykke tape til at fjerne beskyttelsesfolien. Anbring ganske enkelt tapen på kanten af folien, 
så tapen rækker ud over folien. Folien trækkes af, når du trækker i tapen. Visiret klipses fast til bøjlens 
fæstningsanordninger via visirets huller. Visirets øverste hjørner føres ind i de små sidebøjler. Det er er ikke 
nødvendigt at tilpasse produktet til brugeren.

Vi anbefaler, at det produktet, der beskrives ovenfor, kun anvendes én gang. Produktet kan eventuelt 
anvendes flere gange, hvis det rengøres og desinficeres korrekt ved brug af fagspecifikke metoder. Som 
beskyttelsesforanstaltning henviser vi til, at denne anbefaling er uforpligtende og hverken er godkendt eller 
certificeret. Det er brugerens ansvar at kontrollere, hvilke processer og foranstaltninger der er egnet til og 
påkrævet for rengøring og desinfektion af produktet med henblik på genanvendelse og vedligeholdelse eller 
opnåelse af de af produktets egenskaber, der er nødvendige for den tilsigtede anvendelse. Dette gælder 
desuden i særdeleshed, når vores produkter videreforarbejdes, kombineres eller indbygges på anden vis.

 3. Rengøring og desinfektion:  Visiret kan rengøres med en mikrofiberklud. Desinfektion kan udføres 
med gængse desinfektionsmidler.

4.  Vedligeholdelse og eftersyn: Efterse værnemidlet inden brug. Det anbefales at udskifte defekte 
værnemidler (f.eks. ridsede visirer).



Anvisninger: NORMA Face Shield består af Face Shield Frame v2r6 fra Duokino/Muhammad Rahmat Md Padzil, som er licenseret og kan anvendes i henhold til CC BY 4.0, og af Protective Visor fra Erik Cederberg/3DVerkstan, 
som er licenseret og kan anvendes i henhold til CC BY-SA 3.0. NORMA Face Shield er ikke medicinsk udstyr. NORMA Face Shield er ikke certificeret som medicinsk udstyr. Det er brugerens eget ansvar at anvende, rengøre 
og desinficere produktet efter de fagspecifikke forskrifter. NORMA Face Shield kan ikke erstatte et egnet mundbind, og der stilles ingen sikkerhedsgaranti mod infektioner af nogen art. De anbefalede foranstaltninger, f.eks. 
desinficering af hænder samt det at bære handsker og egnet mundbind, skal også overholdes.

How do you like our NORMA Face Shield? 
Do you have any questions or comments?
We are happy to receive your feedback: norma.to/faceshield

Bemyndiget organ: 
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung 
mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Tyskland 
(bemyndiget organ nr. 0196).

Harmoniseringslovgivning:
1. Forordning (EU) 2016/425
2. Direktiv 2001/95/EF
3. EN 166:2001 

Internetadresse for EU-overensstemmelseserklæring:  
http://www.normagroup.com/norma.nsf/id/Landing-
NORMA-Face-Shield_EN

Alle anvisninger fra producentens risikovurdering:

1.  Denne øjenbeskyttelsesanordning beskytter ikke mod mekanisk påvirkning.

2.   Denne øjenbeskyttelsesanordning beskytter ikke mod strålingstyper  
(f.eks. solstråler, UV-stråler, svejsestråler og infrarøde stråler).

3.  Denne øjenbeskyttelsesanordning må kun anvendes ved stuetemperatur.

4.  Denne øjenbeskyttelsesanordning er ikke brandsikker.

5.  Skarpe kanter kan forårsage personskade.

6.   Øjenbeskyttelsesanordningen må ikke anvendes, hvis den er beskadiget, da dette kan nedsætte 
udsynet og beskyttelsen.

7.  Hvis øjenbeskyttelsesanordningen beskadiges, skal den udskiftes.

8.   Øjenbeskyttelsesanordningen skal bortskaffes efter brug. Det er op til brugeren selv at bedømme,  
om genanvendelse er forsvarligt.

9.  Denne øjenbeskyttelsesanordning beskytter ikke mod ætsende væsker.

NORMA Distribution Center GmbH

Værnemidlets levetid:   
Værnemidlet har en maksimal lagerlevetid på 5 år.

Emballagetype:  
Der kræves ingen særlig emballagetype til transport. 
Visiret beskyttes af folie på begge sider.

Betydning af mærkning: 
NDC CE
1. NDC =  Producentforkortelse for  
 NORMA Distribution Center GmbH
2. CE =  CE-mærkning

Værnemidlets funktion:

1.   Denne øjenbeskyttelsesanordning beskytter mod stænk og sprøjt fra væsker. Ved anvendelse 
nedsættes risikoen dermed for dråbeinfektion. Produktet beskytter i og med sin konstruktion kun i 
begrænset omfang mod vira, bakterier og andre organismer.

2.   Produktet beskytter ikke mod mekanisk påvirkning.

3.   Produktet kan kombineres med mundbind og beskyttelsesbriller. 

4.   Skal kasseres efter brug! Det er op til brugeren selv at bedømme, om genanvendelse er forsvarligt.

Tilbehør:  
Bøjle og visir sælges separat hos din forhandler. De tilknyttede NORMA-delnumre er følgende:  
NORMA-bøjle: 0700 8701 000. NORMA-visir: 0700 8702 000.


