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

Anvisningar för:

1. Lagring: Face Shield ska lagras i rumstemperatur i torra, slutna utrymmen.

 2. Användning:  Skyddsfilmen på båda sidor av NORMA-visiret måste tas bort innan visiret monteras på 
NORMA-bågen. Skyddsfilmen är grön på ena sidan och genomskinlig på den andra. Tips: Använd en bit 
tejp för att dra av skyddsfilmen. Sätt tejpen på filmens kant så att tejpbiten sticker ut lite. Dra sedan av 
den. Montera visiret genom att klämma fast visirets hål på bågens stift. Stick in visirets övre, bakre ändar 
bakom de små byglarna på sidorna. Det behöver inte ställas in speciellt för användaren.

Vi rekommenderar att den aktuella produkten endast används en gång. Vid behov kan produkten kan dock 
återanvändas om den rengörs och desinficeras på ett fackmässigt sätt. Denna rekommendation sker med 
reservation och inte har validerats eller certifierats. Användaren ansvarar själv för att kontrollera vilka 
processer och åtgärder som är lämpliga och nödvändiga för att rengöra och desinficera produkten inför en 
eventuell återanvändning, så att den kan bibehålla eller uppnå de egenskaper som krävs för den avsedda 
användningen. Det gäller i synnerhet även när våra produkter vidarebearbetas, ansluts eller byggs in på 
annat sätt.

. 3. Rengöring och desinficering:  Visiret kan rengöras med en mikrofiberduk. Vanliga desinfektionsmedel
kan användas för desinficeringen.

4.  Underhåll och kontroll: Kontrollera PSU:n innan den används. En defekt PSU (till exempel ett repigt visir) 
bör bytas ut.



Information: NORMA Face Shield bygger på Face Shield Frame v2r6 från Duokino/Muhammad Rahmat Md Padzil, som licensierats och kan användas enligt CC BY 4.0, samt på  Protective Visor  från   
Erik Cederberg/3DVerkstan, som licensierats och kan användas enligt  CC BY-SA 3.0. NORMA Face Shield är inte en medicinsk produkt. NORMA Face Shield är inte certifierat som medicinsk produkt. Användaren  
ansvarar själv för rengöring och desinficering. NORMA Face Shield kan inte användas i stället för lämpligt munskydd och garanterar inte skydd mot olika typer av infektioner. De rekommenderade skyddsåtgärderna, till 
exempel att desinficera händerna och använda handskar och munskydd, måste alltid vidtas utöver användandet av visir..

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

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

Harmoniseringsföreskrifter:
1. Förordning (EU) 2016/425
2. Direktiv 2001/95/EG
3. EN 166:2001 

Webbadress för EU-försäkran om överensstämmelse:  
http://www.normagroup.com/norma.nsf/id/Landing-
NORMA-Face-Shield_EN

Information från tillverkarens riskbedömning:

1.  Detta ögonskydd skyddar inte mot mekanisk påverkan.

2.  Detta ögonskydd skyddar inte mot olika typer av strålning (till exempel sol, UV, svetsning, IR).

3.  Detta ögonskydd ska endast användas i rumstemperatur.

4.  Detta ögonskydd är inte brandresistent.

5.  Vassa kanter kan orsaka skador.

6.  Använd inte ett skadat ögonskydd. Det kan försämra sikten och skyddet.

7.  Ögonskyddet måste bytas ut om det skadats.

8.   Kassera ögonskyddet efter användning. Användaren måste själv bedöma om produkten är lämplig  
för återanvändning.

9.  Detta ögonskydd skyddar inte mot aggressiva vätskor. 

NORMA Distribution Center GmbH

Hållbarhet: 
PSU:n kan lagras i maximalt 5 år.

Förpackning:
Ingen speciell typ av förpackning behövs för trans- 
port eftersom visiret är försett med skyddsfilm på  
båda sidor.

Märkningens betydelse:  
NDC CE
1. NDC =  förkortning för tillverkaren  
 NORMA Distribution Center GmbH
2. CE =  CE-märkning

PSU:ns egenskaper:

1.   Detta ögonskydd skyddar mot droppar och stänk av vätskor. Därmed minskar risken för infektion på 
grund av droppsmitta. Ett heltäckande skydd mot virus, bakterier och andra biologiska ämnen är endast 
begränsat möjligt på grund av konstruktionen.

2.  Produkten skyddar inte mot mekanisk påverkan.

3.  Produkten kan kombineras med ansiktsskydd och skyddsglasögon. 

4.  Kasseras efter användning! Användaren måste själv bedöma om produkten är lämplig för återanvändning.

Tillbehör:  
Båge och visir kan köpas separat hos återförsäljaren. Artikelnummer från NORMA:  
NORMA-båge: 0700 8701 000; NORMA-visir: 0700 8702 000


