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PRZYŁBICA OCHRONNA
         

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU

PRZEZNACZENIE
Przyłbica ochronna zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą 
kropelkową, chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych.   
                                                            
SPOSÓB MOCOWANIA
Delikatnie wyjąć folię, unikając zabrudzenia i zarysowania. Umieścić szersze końce 
arkusza folii w uchwytach po bokach oprawki okularowej. W przypadku Przyłbicy  
Doczepianej umieścić arkusz folii na okularach korekcyjnych za pomocą zamocowanych 
klipsów.
Mocować folię, gdy oprawka/okulary są rozłożone.
Wysokość oraz odchylenie folii można regulować indywidualnie. 
Nie należy składać oprawki/okularów z zamocowaną folią, przed złożeniem folię należy 
wypiąć.
UWAGA: oprawki wykonane są z materiału termoplastycznego, można je więc dogiąć 
i modelować według  indywidualnych potrzeb po zanurzeniu w gorącej wodzie.

KONSERWACJA
Po zabrudzeniu wypiąć folię z oprawki/okularów, myć w ciepłej wodzie z dodatkiem 
detergentu, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać. Pozwala to na 
zachowanie dobrej przejrzystości Przyłbicy Ochronnej umożliwiającej bezpieczną pracę. 
Folię można użyć ponownie. Zaleca się dezynfekcję oprawki.
W przypadku pojawienia się na folii zarysowań lub zmatowienia, będącego wynikiem 
zużycia – folię należy wyrzucić i użyć kolejnego arkusza. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia wyrobu niezgodnie z
instrukcją i przeznaczeniem.
 
OPAKOWANIE ZAWIERA (możliwe warianty)
1. PRZYŁBICA COMFORT - oprawka okularowa z metalowymi klipsami
+ zestaw wymiennych folii
2. PRZYŁBICA COMFORT LIGHT - oprawka okularowa z plastikowymi zaczepami 
+ zestaw wymiennych folii
3. PRZYŁBICA DOCZEPIANA do okularów korekcyjnych - zestaw folii z zamocowanymi 
klipsami do zamocowania na okularach korekcyjnych.
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PL CS OCHRANNÝ ŠTÍT
            

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

URČENÍ
Ochranný štít snižuje riziko spojené s kapénkovými infekcemi, chrání před málo 
škodlivými mechanickými faktory.

PŘIPEVNĚNÍ
Jemně vyjměte fólii tak, abyste zabránili znečištění a poškrábání. Širší konce listu fólie 
vložte do úchytů po stranách rámu brýlí. V případě připínatelného štítu umístěte list 
fólie na dioptrické brýle pomocí připevněných spon.
Fólii upevňujte, když jsou rám/brýle rozložené.
Výšku a odchýlení fólie lze individuálně nastavit.
Neskládejte rám/brýle s připevněnou fólií, před složením fólii odstraňte.
POZOR: rámy jsou vyrobeny z termoplastického materiálu, takže je lze po ponoření do 
horké vody ohnout a modelovat podle individuálních potřeb.

ÚDRŽBA
Po znečištění vyjměte fólii z rámu/brýlí, omyjte ji v teplé vodě s přídavkem saponátu, 
opláchněte a nechte uschnout. Neotírejte. Umožňuje to zachovat dobrou průhlednost 
ochranného štítu pro bezpečnou práci. Fólie může být použita opakovaně. 
Doporučuje se dezinfikovat rám.
Pokud se v důsledku opotřebení objeví na fólii škrábance nebo zmatnění, fólii vyhoďte 
a použijte další list.
Výrobce neodpovídá za důsledky používání výrobku v rozporu s návodem a 
zamýšleným použitím.

BALENÍ OBSAHUJE (možné varianty)
1. ŠTÍT COMFORT - rám brýlí s kovovými sponami
+ sada výměnných fólií
2. ŠTÍT COMFORT LIGHT - rám brýlí s plastovými sponami 
+ sada výměnných fólií
3. PŘIPÍNATELNÝ ŠTÍT pro dioptrické brýle - sada fólií s připevněnými sponami pro 
upevnění na dioptrických brýlích.


