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Allmänt 

Denna produkt får endast brukas enligt de angivelser som framgår i 
denna bruksanvisning. 
 

Syfte 
Syftet med denna bruksanvisning är att man ska få förståelse om hur denna utrustning ska 
användas samt bli varskodd om de eventuella risker som finns.  

Grundläggande krav 
För att man ska få nyttja och använda denna utrustning måste man ha läst och förstått denna 
bruksanvisning.  
 
Bruksanvisningen ska finnas tillgänglig för alla användare av produkten. 

Tillverkarens uppgifter 
Tillverkare:  Pamex Plastic AB 

 

Besöksadress: Tallberga 4,  
333 73 Bredaryd, 
Sverige 

@email: info@pamex.se   
 

Telefon: 0371-701 85 

  

mailto:info@pamex.se
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Produktbeskrivning 
Produktnamn: ProFront™  

Produktbeskrivning: Skyddsvisir 

Artikelnummer: 200404 

Produkten är CE märkt mot PPE förordningen (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment 

och uppfyller samtliga krav i metoden/standarden:  

 SS EN 166:2001 

Produkten är testad och certifierad av: 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

Box 857 

501 15 BORÅS 

Sverige 

Anmält organ nummer 0402 

EG försäkran för denna produkt kan hittas på www.pamex.se/doc  

Märkning 
På ramen: Pamex plastic AB EN 166 3 S där EN 166 är den standard som produkten testats mot, 3 innebär 

skydd mot vätska (droppar och stänk) och S är utökad robusthet. 

På visiret: Pamex.se 1 S är 1 betyder optisk klass 1 och S utökad robusthet. 

Avsedd användning 
Produkten är avsedd att användas som skydd mot droppsmitta. 

Produktgaranti 
Produkten har 1 års garanti efter uppackning och montering har skett.  

Lagringstid är 15 månader som mest och bör inte användas efter denna tid från 

tillverkningsdatum. 

Produktbegränsningar 

OBS!!  
Lämna ej visiret i direkt solljus då det påverkas av längre tids UV-strålning. 

 

http://www.pamex.se/doc
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VARNING!!  
Skadad eller repat visir måste bytas ut. 

 
VARNING!!  
Material som kommer i kontakt med bäraren hud kan orsaka allergiska 
reaktioner hos känsliga personer. 
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Användningsbeskrivning 

Monteringsanvisning 
Så här monterar man ihop och använder man ProFront™ skyddsvisir: 

Steg 1: 
Ta ur huvudbygeln och visiret ur 
förpackningen (se bild till höger). 

 
Steg 2: 
Fäst sedan visirets mittenhål mot 
huvudbygelns mittersta stödfäste (se 
bild till höger).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Steg 3: 
Böj slutligen visiret och fäst de båda 
yttre hålen mot sitt stödfäste på 
huvudbygel (se bild till höger). 
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Steg 4: 
Slutligen sätt ProFront™ skyddsvisir 
på huvudet. Bygeln ska sitta precis 
ovanför ögonbrynen. Man reglerar 
vinkeln på visiret genom att flytta 
bakre delen av huvudbygeln upp 
eller ner för bästa passning. (se bild 
till höger).   
 
 
 
 
 
 
OBS!! Kontrollera alltid att 

ProFront™ skyddsvisir 
sitter korrekt innan arbete 
får påbörjas.  

Steg 5: 
För att ta av visiret utan att riskera 
att få smitta på händerna.  
 
Ta tag i de bakre krokarna, dra 
försiktigt utåt och ta av visiret rakt 
framåt. (se bild till höger). 
 
Därefter följ de sedvanliga 
renlighetsrutinerna som att tvätta 
och/eller desinficera händerna 
noggrant efteråt.  
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Skötsel och underhållsanvisning 

OBS!!  
ProFront™ skyddsvisir är inte avsedd för långtidsanvändning men den går att 
återanvändas så länge visiret har fullgod sikt och är fri från åverkan eller skada. 

 

Man sköter och återanvänder ProFront™ skyddsvisir på följande sätt: 

1. Desinfektera händerna med 
handsprit. 

 
2. Tag på skyddshandskar. 

 
3. Desinfektera visir och huvudbygel 

med desinfektionsmedel innehållande 
tensid. 

 
4. Häng upp eller placera visiret så att 

det kan torka, alternativt torka av 
med en klinisk ren engångs trasa. 
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5. Förvara den torra och desinfekterade 

visiret i en ren plastpåse tills den ska 
återanvändas igen. 

 
6. Tag av skyddshandskarna. 

 
7. Slutligen avsluta med att desinfektera 

händerna med handsprit. 

 
 

Transportemballage 
ProFront Visir levereras förpackade i 
kartong. Bilden till höger visar ett 
exempel på hur denna förpackning kan 
se ut. I varje kartong medföljer en 
bruksanvisning. Denna måste finnas 
tillgänglig för samtliga  

 

Förvaring 
• Förvara visiren bör så att risk för yttre åverkan undviks  

• Undvik förvaring av visiren i direkt solljus. 
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Reservdelar och tillbehör 
Bygel: 2-200404-XX 

Visir: 1-200404 

Återvinning 
När väl visiret är förbrukad demonteras den i omvänd ordning enligt tidigare 

monteringsbeskrivning.  

Visiret samt huvudbygel källsorteras enligt de gällande lokala återvinningsregler som 

hårdplastavfall. 

Övrigt 
Pamex vill passa på att få tacka för att just ni har valt att köpa vår produkt och vi är stolta över att vi 

kan bidra till en säkrare vård. 


