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

Anvisninger for:

1. Lagring: Face Shield skal lagres ved romtemperatur i tørre lukkede rom.

 2. Bruk:  Før du setter NORMA-visiret på NORMA-bøylen, må du passe på å fjerne beskyttelsesfoliene som
kleber på begge sider av visiret. Beskyttelsesfolien er farget grønt på den ene siden og gjennomsiktig på 
den andre siden. Tips: Bruk litt tape for å dra av beskyttelsesfoliene. Fest tapen på randen av folien slik at 
den står litt over. Nå kan du dra av folien. Visiret klipses med sine hull på tappene på bøylen. Bakendene til 
visiret skyves inn i de små bøylene på sidene. Justering for bedre passform er ikke nødvendig.

Vi anbefaler at ovennevnte produkt bare brukes én gang. Etter fagmessig og fagspesifikk rengjøring og 
desinfeksjon kan produktet eventuelt også brukes flere ganger. For sikkerhets skyld gjør vi oppmerksom 
på at denne anbefalingen er veiledende, og at den er hverken validert eller sertifisert. Det er brukerens 
ansvar å kontrollere hvilke rengjørings- og desinfeksjonsprosesser og -tiltak som er egnet og nødvendige 
ved flergangsbruk av produktet, for å opprettholde eller oppnå produktegenskapene som er nødvendige for 
den tiltenkte bruken. Dette gjelder spesielt når våre produkter skal bearbeides videre, kombineres med eller 
integreres i andre produkter.

 3. Rengjøring og desinfeksjon:  Visiret kan rengjøres med en mikrofiberklut. Det kan brukes 
vanlige desinfeksjonsmidler.

4.  Vedlikehold og kontroll: Personlig verneutstyr (PVU) skal kontrolleres før bruk. Det anbefales å erstatte 
defekt PVU (f.eks. oppskrapet visir).



Merknader:  NORMA Face Shield er utledet av Face Shield Frame v2r6 fra Duokino/Muhammad Rahmat Md Padzil, som er lisensiert og kan brukes iht. CC BY 4.0, samt av Protective Visor fra Erik Cederberg/3DVerkstan, 
som er lisensiert og kan brukes iht. CC BY-SA 3.0. NORMA Face Shield regnes ikke som medisinsk utstyr. NORMA Face Shield er ikke sertifisert som medisinsk utstyr. Fagspesifikk anvendelse, rengjøring og desinfeksjon 
er brukerens ansvar. NORMA Face Shield kan ikke brukes som erstatning for et egnet munnbind, og gir ingen garantert sikkerhet mot infeksjoner. De anbefalte tiltakene så som desinfeksjon av hendene, bruk av hansker 
og egnet munnbind, må følges i tillegg.

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

Meldt organ:  
DIN CERTCO Gesellschaft für 
Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 
12103 Berlin, Tyskland, (Notified Body No.: 0196).

Harmoniseringsregelverk:
1. PVU-forordning 2016/425/EU
2. Direktiv 2001/95/EF
3. EN 166:2001 

Internettadresse til EU-samsvarserklæringen:  
http://www.normagroup.com/norma.nsf/id/Landing-
NORMA-Face-Shield_EN

Merknadene fra produsentens risikovurdering:

1.  Dette øyevernet beskytter ikke mot mekaniske påvirkninger.

2.  Dette øyevernet beskytter ikke mot strålingstyper (f.eks. solstråling, UV, sveising, IR).

3.  Dette øyevernet er beregnet for bruk ved romtemperatur.

4.  Dette øyevernet er ikke brannbestandig.

5.  Skarpe kanter kan føre til personskade.

6.  Ikke bruk skadet øyevern; det kan påvirke sikten og beskyttelsen.

7.  Hvis øyevernet er skadet, må det byttes.

8.  Kasser øyevernet etter bruk. Gjenbruk er opp til brukerens vurdering.

9.  Dette øyevernet beskytter ikke mot aggressive væsker. 

NORMA Distribution Center GmbH

Utløpsdato: 
PVU kan lagres i maksimalt 5 år.

Emballering:
Det kreves ingen spesialemballasje for transporten; 
visiret er beskyttet av beskyttelsesfoliene på begge 
sider.

Forklaring av merkingen:  
NDC CE
1. NDC =  produsentens kortnavn  
 NORMA Distribution Center GmbH
2. CE =  CE-merking

Egenskaper til PVU:

1.   Øyevernet beskytter øynene mot dråper og væskesprut. Dermed reduseres risikoen for dråpeinfeksjon. 
Fullstendig beskyttelse mot virus, bakterier og andre biologiske agenser er begrenset på grunn av 
konstruksjonsmåten.

2.  Produktet beskytter ikke mot mekaniske påvirkninger.

3.  Produktet kan kombineres med ansiktsmasker og vernebriller. 

4.  Kasser etter bruk! Gjenbruk er opp til brukerens vurdering.

Tilbehør:  
Bøylen og visiret kan fås separat fra din forhandler. De tilsvarende NORMA-delenumrene er:  
NORMA-bøyle: 0700 8701 000; NORMA-visir: 0700 8702 000.


