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Fabrikant: NORMA Distribution Center GmbH, Unterm Ohmberg 24, 34431 Marsberg, Duitsland

Instructies voor:

1. Bewaren: bewaar de Face Shield bij kamertemperatuur in een droge, gesloten ruimte.

 2. Gebruik:  verwijder in ieder geval voor het aanbrengen van het NORMA-vizier op de NORMA-beugel de
beschermende folie die op beide zijden van het vizier is aangebracht. De beschermende folie is aan een 
kant groen en aan de andere kant transparant. Tip: het kan handig zijn om de beschermende folie met 
behulp van een stukje plakband los te trekken. Plak het plakband eenvoudig zo op de rand van de folie 
dat het een stukje oversteekt. Trek vervolgens de folie van het vizier af. De gaatjes in het vizier worden in 
de pinnetjes op de beugel geklikt. De bovenste achterste uiteinden van het vizier worden onder de kleine 
beugels aan de zijkanten geplaatst. Speciale afstemming op de gebruiker is niet noodzakelijk.
Wij raden aan om het hierboven beschreven product eenmalig te gebruiken. Na een deskundige en op 
de betreffende toepassing afgestemde reiniging en ontsmetting kan het product eventueel ook worden 
hergebruikt. Uit voorzorg wijzen wij u erop dat dit een vrijblijvend advies is zonder validatie of certificatie. De 
gebruiker moet zelf controleren en vaststellen welke reinigings- en ontsmettingsprocessen en -maatregelen 
bij hergebruik van het product geschikt en noodzakelijk zijn om de voor het beoogde gebruik van het product 
vereiste eigenschappen in stand te houden dan wel tot stand te brengen. Dit geldt in het bijzonder ook voor 
gevallen waarin onze producten worden verwerkt, verbonden, of op andere wijze worden geïntegreerd.

 3. Reiniging en ontsmetting:  het vizier kan met een microvezeldoekje worden gereinigd. Voor het 
ontsmetten kunnen de gebruikelijke in de handel verkrijgbare middelen worden gebruikt.

4.  Onderhoud en inspectie: het PBM voor gebruik inspecteren. Aangeraden wordt om een defect PBM  
(bijv. een vizier met krassen) te vervangen.



Opmerking: NORMA Face Shield is afgeleid van Face Shield Frame v2r6 van Duokino / Muhammad Rahmat Md Padzil, welke is gelicentieerd en kan worden gebruikt in overeenstemming met CC BY 4.0 en van Protective 
Visor van Erik Cederberg / 3DVerkstan, gebruikt en gelicentieerd onder CC BY-SA 3.0. Het NORMA Face Shield is geen medisch hulpmiddel. Het gezichtsschild is niet gecertificeerd als medisch hulpmiddel. De gebruiker is 
verantwoordelijk voor het specialistische gebruik, de reiniging en desinfectie. Het NORMA Face Shield is geen vervanging voor het dragen van een geschikt gezichtsmasker en garandeert geen veiligheid tegen infecties 
van welke aard dan ook. De aanbevolen voorzorgsmaatregelen, zoals handdesinfectie en het dragen van handschoenen en een geschikt gezichtsmasker, moeten ook in acht worden genomen.

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

Aangemelde instantie:  
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung 
mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Duitsland,  
(Notified Body No.: 0196).

Harmonisatiewetgeving:
1. Verordening (EU) 2016/425
2. Richtlijn 2001/95/EG
3. EN 166:2001 

Internetadres voor de EU-conformiteitsverklaring: 
http://www.normagroup.com/norma.nsf/id/Landing-
NORMA-Face-Shield_EN

Alle vaststellingen op basis van de risicoanalyse van de fabrikant:

1.  Dit oogbeschermingssysteem beschermt niet tegen de inwerking van mechanische krachten.

2.   Dit oogbeschermingssysteem biedt geen bescherming tegen verschillende soorten straling  
(bijv. zonnestraling, uv-straling, lasstraling, infraroodstraling).

3.  Dit oogbeschermingssysteem is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij kamertemperatuur.

4.  Dit oogbeschermingssysteem is niet vuurbestendig.

5.  Scherpe randen kunnen letsel veroorzaken.

6.   Een beschadigd oogbeschermingssysteem mag niet worden gebruikt in verband met eventuele 
beïnvloeding van het zicht en het beschermende vermogen.

7.  Een beschadigd oogbeschermingssysteem moet worden vervangen.

8.   Het oogbeschermingssysteem na gebruik weggooien. Eventueel hergebruik is ter beoordeling  
van de gebruiker.

9.  Dit oogbeschermingssysteem biedt geen bescherming tegen agressieve vloeistoffen.

NORMA Distribution Center GmbH

Gebruiksduur van het PBM:  
dit PBM heeft een maximale houdbaarheid van 5 jaar.

Verpakkingswijze: 
een speciale transportverpakking is niet vereist.  
Het vizier is aan beide zijden voorzien van  
beschermende folie.

Betekenis van de markeringen:  
NDC CE
1. NDC =  code van de fabrikant  
 NORMA Distribution Center GmbH
2. CE =  CE-markering

Functies van het PBM:

1.   Dit oogbeschermingssysteem beschermt tegen druppels en spetters van vloeistoffen. Het risico van 
een druppelinfectie wordt zo verminderd. Volledige bescherming tegen virussen, bacteriën en andere 
biologische agentia is op grond van de constructie slechts in beperkte mate aanwezig.

2.  Het product biedt geen bescherming tegen de inwerking van mechanische krachten.

3.  Het product kan worden gecombineerd met een beschermend gezichtsmasker en een veiligheidsbril. 

4.  Na gebruik weggooien! Eventueel hergebruik is ter beoordeling van de gebruiker..

Toebehoren:  
beugels en vizieren zijn afzonderlijk verkrijgbaar bij de distributeur. De bijbehorende artikelnummers van 
NORMA zijn: NORMA-beugel: 0700 8701 000; NORMA-vizier: 0700 8702 000.


