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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.

PL FR VISIERE DE PROTECTION
            

MODE D’EMPLOI DU PRODUIT

UTILISATION PREVUE
La visière de protection diminue le risque de contamination par voie aérienne, 
protège contre les facteurs mécaniques faiblement nocifs.

MODE DE FIXATION
Sortir le film avec précaution, en évitant de le salir et rayer. Placer les extrémités larges 
de la feuille de film plastique dans les attaches correspondantes des deux côtés de 
la monture des lunettes. En cas de visière à fixer sur les lunettes, placer la feuille de 
plastique sur les lunettes de vue à l’aide des clips fixés.
Fixer le film lorsque que la monture ou les branches des lunettes sont dépliées.
La hauteur et l’angle d’inclinaison sont ajustables.
Ne pas plier la monture/les lunettes lorsque la visière y est fixée - le film plastique doit 
être retiré avant de plier la monture/les lunettes.
ATTENTION : la monture est fabriquée à partir de matériau thermoplastique - on peut 
donc la plier ou modeler selon les besoins individuels après l’avoir fait tremper dans 
de l’eau très chaude.

ENTRETIEN
Lorsque la visière est sale, retirer le film de la monture/des lunettes, le laver à l’eau 
chaude avec du détergent, rincer et laisser sécher. Ne pas essuyer. Cela permet de 
garder la meilleure transparence de la visière de protection, permettant de travailler 
en toute sécurité. Le film plastique est réutilisable. Il est conseillé de désinfecter la 
monture.
En cas de rayures sur le film plastique ou s’il devient terne suite à l’usure, jeter le film et 
utiliser une nouvelle feuille. 
Le fabricant ne peut pas être tenu responsable pour toute conséquence d’utilisation 
du produit non conforme au mode d’emploi et à la destination du produit.

LE KIT COMPREND (variantes possibles)
1.VISIЀRE COMFORT – monture de type lunettes avec clips métalliques
+ set de films de remplacement
2. VISIЀRE COMFORT LIGHT – monture de type lunettes avec attaches en plastique 
+ set de films de remplacement
3. VISIЀRE À FIXER SUR LES LUNETTES – set de films plastiques équipés de clips de 
fixation sur les lunettes de vue.
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