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STOP COVID-19
NIE RYZYKUJ - ZAPOBIEGAJ

POLSKI

Producent

Dostępne kolory:

Biały Żółty Czarny * Inne kolory dostępne na zamówienie

PÓŁPRZYŁBICA
OCHRONNA
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Funkcjonalność:
• uniwersalny rozmiar
• wygodne i szybkie zakładanie dzięki podporze na brodę oraz dwóm gumkom zakładanym na uszy
• możliwość wielokrotnego użytku
• lekka i wytrzymała konstrukcja
• wygodna przy użytkowaniu
• nie utrudnia oddychania
• nie przeszkadza w noszeniu okularów i nie powoduje ich parowania
• szybki i łatwy montaż
• odporna na środki dezynfekujące na bazie alkoholu
• wymiary: szer. 142 mm, wys. 84 mm

Półprzyłbica ochronna jest uniwersalną ochroną nosa i ust przeznaczona do wielokrotnego użytku, swoją 
konstrukcją zwiększa ochronę przed drobnoustrojami i innymi czynnikami zewnętrznymi minimalizując 
ryzyko związane z zakażeniem wirusami, a w tym COVID-19. 

Idealnie sprawdza się również jako ochrona przed odruchowym dotykaniem twarzy zanieczyszczonymi 
dłońmi.



Produkt ten nie stanowi środka ochrony osobistej w rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej PPER 2016/425/UE. Treść rozporządzenia dostępna na stronie www.gov.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

NR KATALOGOWY ELEMENTY SKŁADOWE MATERIAŁ

4.551.002
Osłona PET A
Ramka osłony Polipropylen
Pasek elastyczny Poliester + guma

• Na tarczy półprzyłbicy znajduje się folia ochronna

• Folię po wewnętrznej stronie należy odkleić przed montażem

• Folię ochronną po stronie zewnętrznej można odkleić po montażu

• Materiały półprzyłbicy pozwalają na jej dezynfekowanie za pomocą środków na bazie alkoholu

• Należy unikać używania wysokiej temperatury ze względu na możliwe odkształcenia

• Do dezynfekcji należy używać miękkich materiałów, które nie zarysują powierzchni półprzyłbicy

Przed przystąpieniem do montażu półprzyłbicy należy dokładnie umyć i zdezynfekować dłonie 
oraz elementy składowe półprzyłbicy.

STOP COVID-19
NIE RYZYKUJ - ZAPOBIEGAJ

1. Odkleić folię zabezpieczającą z osłony
(folia znajduje się po obu stronach osłony)

3. Zamocować osłonę na dwóch skrajnych
 zaczepach

2. Wsunąć otwór osłony na zaczep znajdujący 
się na środku ramki osłony i obrócić osłonę  
o 90 stopni.

4. Zamocować paski elastyczne w uchwytach na 
końcach ramki
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