GELA 225 VISIR
Beskrivning
GELA 225 VISIR ger ett komplett ögon- och ansiktsskydd. GELA 225 VISIR är designad för
att användas endast för personal inom sjukvård och omvårdnad. Visiret skall användas i
miljöer där användaren utsätts för vätskestänk och/eller droppsmitta.
•
•
•
•
•
•
•

Visiret ger ett utmärkt skydd mot partiklar med låg anslagsenergi t.ex. vätskestänk och
droppar.
Enkel att ta på sig med huvudfästet som fungerar som vanliga glasögonbågar
Låg vikt
Kräver inget underhåll
Avtagbart/utbytbart visirskydd (finns som tillbehör art. GELA225V)
Arbetstemp: -5o C till +40oC
Vikt: 41gram

Material
Visir:
Hållare:

polyetylen tereftalat amorf (PET-A), tjocklek 0,3mm
polycarbonat/acrylbutadienstyren (PC/ABS)

Standard
GELA 225 VISIR har testats och möter kraven i MET5659 utg.1, som är baserad på EN166
men med vissa undantag för moment som inte bedömts kritiska i ett kortare perspektiv för
aktuell skyddstyp. Genom detta uppfylls de väsentliga kraven i PPER (EU) 2016/425 för den
aktuella användningen.
Optiska krav: GELA 225 VISIR möter kraven i optisk klass 1, vilket är den högsta klassen.
Slagtålighet: GELA 225 VISIR skyddar mot vätskepartiklar med hög hastighet, men med låg
anslagsenergi i 45m/s
Skyddar mot vätskestänk: GELA 225 VISIR skyddar mot vätskestänk
Godkännande
GELA 225 VISIR har testats och möter kraven i MET5659 utg.1, som är baserad på EN166
men med vissa undantag för moment som inte bedömts kritiska i ett kortare perspektiv för
aktuell skyddstyp. Genom detta uppfylls de väsentliga kraven i PPER (EU) 2016/425 för den
aktuella användningen.
Referens nr: 105105-2P04584-01
EU-försäkran om överensstämmelse finns att ladda ner på denna adress: www.gela.se

EU-typkontrollen är genomförd av RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857, SE-50115 BORÅS
Anmält organ nr 0402”
Användningsområden
GELA 225 VISIR är designad för att användas endast för personal inom sjukvård och
omvårdnad. Visiret är inte avsett för industriellt bruk eller maskinskydd.
Denna bruksanvisningen måste finnas tillgänglig för alla brukare. Finns att ladda ner på
www.gela.se
Tillpassning av visiret
GELA 225 VISIR är designad för att användas endast för personal inom sjukvård och
omvårdnad. Visiret är inte avsett för industriellt bruk eller maskinskydd.
GELA 225 VISIR levereras monterat och färdigt att användas. Visiren ligger packade i
kartong med plastpåse.

Rengöring
GELA 225 VISIR rekommenderas att rengöras varje gång visiret har använts.
Produkten ska/kan rengöras med en fuktig trasa och varmt såpvatten eller med desinficerande
medel t.ex. etanol/isopropanol. Därefter skall det torka i rumstemperatur.
Det går även att använda desinficerande våtservetter.
Använd inte bensin, klorerade avfettningsvätskor (t.ex. trikloretylen), organiska
lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel för att rengöra utrustningen.

Monteringsanvisning
Vid behov kan visirglaset bytas ut och då gäller följande monteringsanvisning:
1.

2. Montera visiret i första hållaren.

3. Snäpp sedan på resterande i löpande ordning.

4. Avsluta med att snäppa på sista snäppet och kontrollera att visiret har snäppt i ordentligt.

5. Visiret är nu reda att användas

