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Ürün Açıklaması
Ürün, öksürme, hapşırma, konuşma yoluyla
sıçrayabilecek ve saçılabilecek vücut sıvılarından
korunabilmek için tasarlanmıştır
Ürün yüzünüze ve özellikle gözlerinize, tehlikeli
veya bulaşıcı maddelerin sıçramasına karşı
koruma sağlamak için kullanılır

Ürün Özellikleri
Ürün çok hafif, konforlu ve rahattır
Tüm yüz tiplerine uyum sağlayabilecek formda
tasarlanmıştır
Yüzün etrafını emniyetle sarar, bu sayede üst,
yan ve ön yüz korunmasını sağlar
Takılması ve çıkarılması, cırt bandı sayesinde
başa göre ayarlanması çok pratiktir
Optik olarak net ve şeffaftır, antifog yapısı
sayesinde buğulanmaz
Gözlüklü veya gözlüksüz ve ağız maskesiyle
birlikte kullanılabilir
Alın ile şeffaf koruyucu kalkan arasındaki boşluk
yüzün hava almasını sağlar terlemeyi önler
Başı saran nonwoven bant hava geçirgedir, alnı
terletmez, cildin nefes almasına imkan sağlar
Taşıyıcı nonwoven bandı şeffaf maskeye sabitleyen
Pop çıtçıtlar açılmayan özellikleri sayesinde ürüne
güvenlik sağlarlar
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Kullanım Alanları

Kalkan

Hastanelerde, Kliniklerde, Muayenehanelerde

Pop çıtçıt
Cırt

Sosyal yaşamda, toplu ulaşımda, alışverişte
İş yerlerinde

Taşıyıcı alın
bandı

Uyarılar
Yüz kalkanıyla ateşe yaklaşmayın

Teknik Özellikler

Çocuklar yetişkin denetimi altında kullanmalıdır

Koruyucu şeffaf kalkan
Hammadde: Food contact, Antifog PET
Ölçüler: 28 x 22,5 cm (en x boy)
Kalınlık: 250 mikron
Renk: Şeffaf
Başı saran alın bandı
Hammadde :Hava geçirgen PP SB nonwoven kumaş
Renk : Mavi
Velkro cırt : Beyaz
1 ürünün net ağırlığı : 21,7 gr

Su ve sabun içerikli temizlik malzemeleri
kullanarak elde yıkanıp temizlenebilir

Kullanım Şekli
A

B

Koruyucu maskeyi torbasından çıkarın

A

Mavi alın bandının üzerine etiketle
sabitlenmiş Pop Çıtçıtın erkek
parçasını (A) şeffaf kalkan üzerine
takılı olan dişi karşılığının (B) üzerine getirin

B

B

İç içe geçirerek Pop Çıtçıtı sabitleyin.

A

Bandı alnınıza sarın ve kafanıza göre
ayarlayarak başınızın arkasında sabitleyin

Schützermed Yüz Koruma Kalkanı
Model

Ebat (cm)

Adet / Poşet

Schützermed FPS

28 x 22,5
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Poşet / kutu Kutu Ebadı (cm) Kutu Ağırlığı
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30x25x25
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Sipariş Kodu
FPS01

