
    Godkänt CE-klass EN 166 
Flergångsvisir FV02-Face Visor

SPECIFIKATION
Svensktillverkat flergångsvisir enligt CE klass 
EN166 där varje visir är märkt med CE klass EN 
166.

Permanent CE-godkännande EN166 från RISE 
som gäller i 5 år tom 2025.

Avsett att användas som ett heltäckande 
ansiktsskydd mot droppsmitta, stänk m.m.

Framförallt framtaget för personal som arbetar 
inom och med

• Patientnära sjukvård
• Hemtjänsten

TEKNISK INFORMATION

Stabilt välvt helvisir. Väl tilltaget så att även den som 
använder glasögon kan bära visiret. Stabil båge för för bästa 
passform.

Detta skyddsvisir är framtaget mot droppsmitta som ett
flergångsvisir.
 
Visiret är testat och utvärderat* med RISE-metoden B2B FV01 
1 S- EN 166 3S. Metoden är baserad på utvalda krav i EN 
166: 2001 för Medicinsk skyddsutrustning, personligt ögon/
ansiktsskydd.

* Testerna är utförda av RISE Research Institutes of Sweden AB

Skyddsvisir tillverkat i Sverige 
och uppfyller krav ställda i 
SS-EN166. 
Avsett för Flergångsbruk

B2B EN 166 3 S (Frame)
B2B 1 S (Ocular) 
FV02-Face Visor
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Skötsel och underhållsanvisning

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
2. Ta på skyddshandskar.
3. Desinfektera visirets delar med alkoholbaserad desinfektionsmedel med tensid. 
4. Glöm inte att desinfektera insidan av visiret och tänk på att ta nytt material för 
desinfektion mellan utsida och insida.
5. Häng upp eller placera visiret så det kan torka.
6. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
7. Säkerställ en ren förvaring av rengjort visir. Förvara visiren så att den inte utsätts för yttre 
åverkan

ANVÄNDNINGSBESKRIVNING
Detta Visir är enkelt att montera och ta på. Visiret anses kunna användas tillsammans med 
glasögon och munskydd.

Monteringen av visir:
1. Börja med att trycka ut de stansade delarna ur uttagen på linsen, pos. 2 (x3)
2. Montera bågen pos.1 i linsen pos. 3 genom att trycka i de grönmarkerade tapparna i 
uttagen på linsen.

1. Båge
2. Stansade uttag x 3
3. Lins

Använd aldrig skadad eller repat visir.
Visiret får inte modifieras 


