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Czym jest przyłbica medyczna?

. Przyłbica medyczna jest wyrobem przeznaczonym
 do indywidualnej ochrony oczu, ust i twarzy
. Przeznaczona dla personelu medycznego 
 i innych osób pracujących w środowisku medycznym
. Chroni przez rozbryzgami cieczy oraz bezpośrednim  
 kontaktem z wydychanym powietrzem osoby chorej
. Zabezpiecza twarz i usta przed bezpośrednim
 kontaktem z dłońmi użytkownika
. Niweluje ryzyko wprowadzenia infekcji do górnych   
 dróg oddechowych
. Przyłbica może zastępować maseczkę dla osób  
 poruszających się w przestrzeni publicznej

W jakim celu stosować?

Przyłbicę stosuje się w celu ochrony oczu, ust  i twarzy przed 
rozbryzgami cieczy i zminimalizowaniu kontaktu  twarzy i górnych 
dróg oddechowych z wirusam i bakteriami. Uwaga! Przyłbica nie 
chroni przed zarażeniem wirusami i bakteriami ale w sposób 
znaczący  może wpływać na zmniejszenie ryzyka zarażenia
i przenoszenia wirusów bądź bakterii.

Jak używać?

Przyłbicy używa się poprzez nałożenie na głowę po wcześniejszym 
dopasowaniu jej rozmiaru  do obwodu głowy. Regulację przyłbicy 
można przeprowadzić poprzez regulacje silikonowego paska 
i umieszczenia zaczepu w odpowiednim otworze.  Należy zwrócić 
uwagę czy szyba wizyjna jest czysta i nie posiada uszkodzeń 
mechanicznych.
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Najważniejsze cechy produktu

. Przyłbica jest zarejestrowana jako wyrób medyczny i ma możli-
wość zastosowania w placówkach służby zdrowia. Spełniając 
normy: PN EN-ISO 14971:2012 oraz PN EN-ISO15223-1:2017
. Przyłbica spełnia wymagane normy bezpieczeństwa wzroku 
dla tej grupy produktów: PN EN 167:2005, PN EN 168:2005 oraz PN 
EN 166:2005
. Szyba zbudowana z PET-G który posiada certy�kat dla kontaktu 
z żywnością (food contakt ) przez co można go uznać rownież 
za bezpieczny dla skory
. Pasek silikonowy gwarantuje brak reakcji alergicznych 
w kontakcie ze skórą głowy, jest miękki i przyjemny w kontakcie. 
Umożliwia noszenie przyłbicy przez wiele godzin.
. Łatwy montaż przyłbicy daje szeroki zakres regulacji zarówno 
paska jak i szyby. Możliwość wyregulowania szyby na pasku tak 
aby używały jej osoby w okularach. 
. Kształt przyłbicy umożliwia nieskrępowane ruchy głową, 
co jest istotne w pracy �zycznej wykonywanej przez np. personel 
medyczny. 
. Konstrukcja przyłbicy umożliwia szybką wentylację na boki, 
przez co przyłbica nie paruje.
. Przyłbica może być dezynfekowana ogólnodostępnymi 
środkami dezynfekującymi w tym również na bazie chloru
np. podchlorynami stosowanymi w szpitalach.
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