Instrukcja użycia
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PRZYŁBICA OCHRONNA JUNIOR
Do indywidualnej ochrony twarzy oraz górnych dróg oddechowych dziecka

Ostrzeżenie!
UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia
i ograniczenia. Używaj tego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Odstępstwa od tych zasad mogą spowodować
uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.
1 Czym jest przyłbica ochronna Junior?
Przyłbica ochronna Junior jest wyrobem przeznaczonym
do indywidualnej ochrony oczu, ust oraz twarzy dzieci
przed rozbryzgami cieczy oraz bezpośrednim kontaktem
z wydychanym powietrzem osoby chorej. Zabezpiecza
ona również twarz i usta dziecka przed bezpośrednim
kontaktem z dłońmi i tym samym niweluje ryzyko
wprowadzenia infekcji do górnych dróg oddechowych.

4 Kiedy nie powinno się używać przyłbicy
ochronnej Junior?
Przyłbicy nie powinno się stosować w innych
przypadkach niż te, dla których jest ona przeznaczona.
Powinno zaprzestać się jej używania, kiedy uległa ona
mechanicznemu uszkodzeniu np. pęknięcie szyby
wizyjnej, jej zarysowaniu, lub uszkodzeniu systemu
mocowania do głowy.

2 W jakim celu stosuje się przyłbicę ochronną Junior?
Przyłbicę stosuje się w celu ochrony oczu, ust i twarzy
dziecka przed rozbryzgami cieczy i zminimalizowaniu
kontaktu twarzy i górnych dróg oddechowych
z wirusami i bakteriami. Uwaga! Przyłbica nie chroni
dziecka przed zarażeniem wirusami i bakteriami ale
w sposób znaczący może wpływać na zmniejszenie
ryzyka zarażenia i przenoszenia wirusów bądź bakterii.
Praktycznie eliminuje bezwiedny kontakt dłoni z nosem,
ustami i oczami dziecka.
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3 Jak używać Przyłbicy ochronnej Junior?
Przyłbicy używa się poprzez nałożenie jej na głowę
dziecka 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.
Producent
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Możliwe działania niepożądane
Przyłbica rzadko powoduje działania niepożądane,
zwykle może wystąpić zaczerwienienie, bolesność lub
podrażnienie miejsca bezpośredniego kontaktu skóry
głowy z przyłbicą. Użyta w masce szyba jest wygięta
i daje refleksy co może powodować m.in. bóle głowy.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów
zaprzestać jej stosowania.

6 Przechowywanie i konserwacja przyłbicy
Przyłbice przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przyłbica nie powinna być wykorzystywana przez
dziecko bez nadzoru osoby dorosłej. Przyłbice należy
czyścić miękką ściereczką z wykorzystaniem
ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych.
7 Instrukcja składania
Przyłbica ochronna Junior do indywidualnej ochrony
twarzy i górnych dróg oddechowych dziecka.
Montaż w 4 krokach:

A

Rozpakuj wszystkie elementy przyłbicy

B

Przewlecz opaskę silikonową
przez otwory w szybie (patrz rysunek)

C

Skręć klips wraz z opaską silikonową
w odpowiednim otworze (patrz rysunek)
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Kompletny zestaw zawiera: szybę ochronną PET-G (poliester glikolowy)
oraz pasek silikonowy wraz z klipsami (nylon, PE)
Zestaw zawiera:
1
1 x Pasek silikonowy

2

3
1x
1x
klips montażowy

1 x Szyba ochronna

Montaż elementów przyłbicy ochronnej:
1
3
2
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