
Jak štít používat

Údržba štítu

• Před každým použitím štít dezinfikujte
vhodným dezinfekčním přípravkem s
obsahemmin.70% ethanolu

• Poutko štítu nejdříve nasaďte za jedno ucho,
následně přiložte na nos v místě vykrojení
uprostřed štítu. V posledním kroku druhé
poutko nasaďte za druhé ucho

• Seřiďte si stahovací šňůrky na požadovanou
délku, štít je potřeba mít mírně volnější, aby
Vám nevyjížděl po nose nahoru, do očí.
Nesmí být ale zase moc volný, aby nesjížděl z
nosu

Specifikace výrobku:
• Poloobličejový štít s uchycením na

nos a za uši, vhodný pro osoby 10+
let

• Nejedná se o certifikovanou
zdravotnickou pomůcku

• Použité materiály na štít:
• Přední lišta: PVC / EPDM laminát
• Čelní deska: PET 0,2 mm
• Poutka: polymer + plastový

regulátor délky
• Vyrobeno v Polsku

Product specification:
• Protective helmet on the nose, fit

for 10+ years person
• It is not a certified medical device
• Material used:
• Front strip: PVC / EPDM laminate
• Faceplate: PET 0.2 mm
• Regulating stoppers: polymer +

plastic length regulator
• Made in Poland

How to use Protective helmet
• Before each use, disinfect the helmet with
a suitable disinfectant containing at least
70% ethanol

• First attach the helmet loop behind one
ear, then place it on the nose at the cut in
the middle of the helmet. Finally place the
second loop behind the second ear

• Adjust the drawstrings to the required
length, the helmet needs to be slightly
looser, so that it does not run up your
nose, into your eyes. But it must not be too
loose to drop down from face

• Před každým/po každém použití štít
dezinfikujte vhodným prostředkem s
min.70% obsahem ethanolu (pro virucidní
dezinfekci výrobku). Nepoužívejte agresivní
chemii, která může porušit plastovou
strukturu.

• Štít se nesmí prát v pračce, sušit v sušičce,
ani vkládat do mikrovlnné trouby apod.

• Štít agresivně neohýbejte, mohlo by dojít ke
zlomení a následnému poranění

Helmet maintenance
• Before/after each use, disinfect the helmet
with a suitable agent with a minimum of
70% ethanol content (for virucidal
disinfection of the product). Do not use
aggressive chemicals. that can damage the
plastic structure

• Do not wash helmet in a washing machine,
dry in a dryer, or in a microwave oven, etc.

• Do not bend the helmet aggressively, as
this could break and cause injury

OBLIČEJOVÝ ŠTÍT UCHYCENÝ NA NOSE PROTECTIVE HELMET ON THE NOSE
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