SKYDDSVISIR 1
Flergångsvisir, artikelnummer ART11534
Tillverkade i över 100 000 exemplar och används av både regioner,
kommuner och privata näringsidkare för att förhindra spridning av Covid-19.

Bra passform

Imfri

Enkel och steglös justering med kardborreband gör att
omfånget kan ställas precis efter brukarens önskemål och
behov.

Visiret är imfritt under normal användning.

Heltäckande

Skön att bära

Täcker hela synfältet. Visiret är skuret för att underlätta
vridning av ansiktet utan att visiret tar i överkroppen.

Den mjuka foamen mot pannan och det följsamma
kardborrebandet mot huvudet gör att visiret kan bäras långa
arbetspass utan risk för skav eller irritation mot hud.

Stabil

Repfri

Visiret har en tjocklek på 0,5 mm vilket garanterar en stabil
och säker produkt.

Levereras med dubbel skyddsfilm för att förhindra repor under
transport och förvaring.

Hög kvalitet

Kombinera med fler skydd

Lång livslängd

Går att kombinera med både munskydd och glasögon.

Högsta optiska klass (ett) för garanterat bra genomsikt.

Klarar upprepade desinfektioner och daglig användning under
flera veckors tid.

Vänd blad för att se referenser och pris

SKYDDSVISIR 1
Användningsområde
Heltäckande visir för skydd mot droppsmitta. Avsedd för flergångsbruk. Med mjuk foam mot pannan och
steglös justering av omfång med kardborreband. CE-märkt och godkänd för flergångsbruk.

”Kardborrebandet gör att man får en bra, beständig
och bekväm passform. Visiret är också enkelt att ta
av och på eftersom man inte behöver ställa in
omkretsen efter varje användning. ”
Ida Törnqvist
Leg. sjuksköterska, Västerås Sjukhus

”Känns stabil och gedigen jämfört med andra
visir vi provat.”
Marina Forssell
Undersköterska, Nordlunds äldreboende

Pris och beställning
Frågor och beställning

Pris
Beställning under 1 000 st

25 kr / st

Beställning mellan 1 000 - 5 000 st

22 kr / st

Volym över 5 000 st eller ramavtal

Efter offert

Säljare

Ronny Berglund
070-604 53 66
ronny@packing.se

Innesälj/Beställning

Stellan Ravelin eller Elin Berglund
Växel 0227-312 55
order@packing.se

Moms och frakt tillkommer. Beställes i jämna kartonger om 100 st.

Specifikationer
Material
Visir

Egenskaper
PET-G, 0,5 mm

Optisk klass

1 (Högsta klass)

Skyddsfilm på båda sidor

Användningsområde

3 (Skydd mot vätska och stänk)

Foam

Polyester

Flergångsanvändning

Ja

Låsning

Kardborreband

Förpackningsstorlek

Certifieringar

Kartong

100 st
2 100 st (21 kartonger)

CE-märkt

Ja

Pall

CE (Covid-19) MET5659

Ja, godkänd av Arbetsmiljöverket

Tillverkare
Tillverkare

Packing Kungsör AB

Tillverkningsland

Sverige (Kungsör)

