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Instrukcja dla użytkownika  

 

Nazwa:      Jednorazowa osłona twarzy 
 

Model:  AGL-1, 330 mm * 220 mm. 

Rozmiar:  330 mm x 220mm 
Waga jednostkowa:  26,1 g 
Użyty materiał:  APET (Amorphous Polyethylene Terephthalate) 
Ilość/waga w opakowaniu zbiorczym/ karton:   100 szt. / 4 kg 
 

Cechy: 

 Pełna ochrona twarzy przed rozpryskami i aerozolami; 

 Zabezpieczenie przeciwmgielne wewnątrz i na zewnątrz osłony; 

 Piankowy pasek zmniejszający ucisk; 

 Lekka konstrukcja  dla zapewnienia najwyższego komfortu; 

 Szybka w zakładaniu i zdejmowaniu  oraz wygodna w noszeniu. 

 

Opis:  

Osłona jednorazowego użytku zapewnia doskonałą ochronę tam, gdzie istnieje ryzyko narażenie na ochlapanie 

krwią, płynami ustrojowymi, chemikaliami i / lub innymi potencjalnie zakaźnymi lub szkodliwe materiałami.   

Osłona jest obustronnie pokryta powłoką przeciwmgielną i jest nieprzepuszczalna dla fazy ciekłej większości 

chemikaliów i odczynników. 

 

Uwagi: 

 Ostrożnie obchodź się z osłoną. Unikaj składania i zgniatania; 

 Unikaj kontaktu z twardymi i ostrymi przedmiotami; 

 Należy wyrzucić, gdy  na powierzchni lub przymocowanym elastycznym pasku osłony powstały  

uszkodzenia; 

 Osłona powinna być przechowywana w suchym miejscu i chroniona przed bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych. 

 

Czyszczenie i sterylizacja ： 

 Do czyszczenia powierzchni osłony stosuje się alkohol.  

 Należy unikać dezynfekcji jodem.  

 Sterylizacja w autoklawie i fumigacja lub długotrwałe zanurzenie w środkach dezynfekujących NIE są 

zalecane. 

Trwałość : 6 miesięcy. 

Utylizacja odpadów: Postępować tak jak z przetwarzaniem ogólnych odpadów medycznych. 

Przeciwwskazania: 

 Uszkodzenia w miejscach kontaktu maski ze skórą, które wymagają odsłonięcia skóry. 

 Pacjenci uczuleni na materiały poliuretanowe. 

Przechowywanie i transport: 

 Unikaj uderzeń i zarysowań podczas transportu i przechowywania, aby zachować integralność; 

 Zapakowane osłony powinny być przechowywane w pomieszczeniu z dobrą wentylacją, o wilgotności 

względnej nie przekraczającej 80%, bez kontaktu z gazami żrącymi. 
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User’s Guide for Disposable Face Shield  

 

Name: Disposable Face Shield 

Model and Specification: AGL-1, 330mm*220mm. 

 

Features: 

 

-fog treatment on inside and outside of shield; 

 

 

 

 

Description: The shield offers excellent disposable protection where there is a risk of exposure to splashing blood, 

body fluids, chemicals and/or other potentially infectious or harmful materials. The shield is anti-fog coated on both 

sides and is virtually impermeable to the liquid phase of most chemicals and reagents. 

 

Special Attention: 

 

 

 damaged; 

 

 

Cleaning and Sterilization： 

For cleaning of the shield surface, alcohol is applicable. Disinfection with iodine should be avoided. Autoclave 

sterilization and fumigation, or pro-longed soaking in disinfectants are NOT recommended. 

 

Validity: Six months’shelf life. 

 

Waste Treatment: Same as general medical waste treatment. 

 

Contraindications: 

 

lyurethane materials. 

 

Storage and Transportation: 

 integrity; 

 exceeding 80%, no corrosive gas and 

with good ventilation. 
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