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Beskrivning Skyddsvisir 275000 
Skyddsvisiret används för att minska risken för droppsmitta. Det är framtaget som svar på 

det snabbt växande behovet av skyddsutrustning i vård och omsorg till följd av COVID-19 

pandemin. Det är tänkt som ett engångsskydd, men användaren avgör själv om den vill 

använda det fler gånger. Visiret uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och 

säkerhetskraven enligt MET5659, förutom kravet på klarhet (EN 166 §7.1.2.3 Diffusion of 

light). Produkten får inte distribueras eller säljas vidare på den öppna marknaden. Innan 

visiren tas i bruk bör den rengöras enligt instruktion för rengöring på nästa sida. 

Instruktion 
Montera visir(2) på bågen(1) genom att placera krokarna på bågen i hålen på visiret. Kroka 

in resårbanden(3) på bågen.  
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Rengöring och desinfektion av skyddsvisir 

Återanvändning av visir 

Skyddsvisiren är avsedda för engångsbruk. Skyddsvisir äldre än 3 år efter tillverkning bör ej 

användas. Visiren kan återanvändas så länge funktionaliteten inklusive passform och sikt är 

intakt. Visir som ska återanvändas rengörs och desinfekteras enligt nedanstående 

instruktion direkt när de tas av efter användning. 

Instruktion för rengöring och desinfektion av visir 

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel. 

2. Ta på skyddshandskar. 

3. Rengör och desinfektera visirets med alkoholbaserat yt-desinfektionsmedel med 

rengörande effekt. Använd rikligt med yt-desinfektionsmedel och bearbeta 

mekaniskt med torkpapper. 

4. Glöm inte att desinfektera insidan av visiret och tänk på att ta nytt material för 

desinfektion mellan utsida och insida 

5. Häng upp eller placera visiret så det kan torka. 

6. Ta av skyddshandskar. 

7. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.  

Instruktion för desinfektion av flergångsbåge 

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel. 

2. Ta på skyddshandskar. 

3. Ta bort det genomskinliga utbytbara visiret och kasta i en riskavfallsbox. 

4. Ta av skyddshandskar. 

5. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel. 

6. Ta på skyddshandskar. 

7. Flergångsbågen desinfekteras med alkoholbaserat yt-desinfektionsmedel. 

8. Häng upp eller placera bågen så det kan torka. 

9. Ta av skyddshandskar. 

10. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel. 

Efter användandet 

Var noga med att inte vidröra visiret på framsidan för att undvika kontakt med eventuella 

föroreningar eller smittsamma partiklar. Produkten skall hanteras som riskavfall efter 

användning. 

Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje användare. Finns att ladda ner på 

www.accentaplast.se/visir 

Skyddsvisiret är godkänd av Arbetsmiljöverket t.o.m. 2021-06-30. Får därefter inte 

användas. 
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