FACE SHIELD KOTA
PROTETOR FACIAL
CONTEÚDO
1 arco e 1 viseira.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Arco – Plástico thermo rubber e viseira – PETG.
INDICAÇÃO DE USO
Os protetores faciais são dispositivos de proteção indicados para
proteger a área de risco (rosto do usuário) contra as gotículas (olhos,
nariz e boca) e evitar contato das mãos do usuário com o rosto,
durante a realização de procedimentos médicos e odontológicos.
Possui as seguintes características:
• Macio, confortável e com elástico, com design discreto e leve.
• Transparente, possui alto poder ótico, além de boa resistência
a riscos.
• Proporciona uma ótima visualização fácil, não dificulta a fala nem
o campo de atuação.
• Material Soft Touch super flexível e com memória, pode ser
totalmente dobrado.
• Viseira em lâmina de 0,5 mm.
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO
O produto deve ser armazenado em local seco, fresco e ao abrigo
da luz solar. Para conservar sua qualidade, o produto deve ser
mantido em sua embalagem original quando não estiver em uso.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Utilizar o protetor facial em conjunto com a máscara de proteção
respiratória para potencializar a proteção contra vírus e bactérias.
Realizar a correta limpeza e assepsia do produto antes de utilizá-lo.
Sempre realizar a limpeza e desinfecção após o uso, antes de

armazenar o produto. Produto de uso pessoal e intransferível.
O produto deve ser utilizado durante todo o período de exposição,
para diminuir o risco. O uso inadequado pode resultar em contaminação.
Este produto reduz a exposição aos agentes contaminantes,
porém não elimina o risco de contaminação se todas as medidas de
prevenção não forem estritamente seguidas.
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM
1. Retire a película protetora da viseira transparente dos dois lados.
2. Encaixe os furos da parte de cima do filme transparente nos pinos
da testeira até fixá-las.
3. Regule o elástico na parte de trás da testeira até que fique firme
e confortável na cabeça. Se preferir, corte o excesso de elástico.
4. Coloque primeiro a parte do elástico atrás da cabeça e puxe até
encaixar na testa.
INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E ASSEPSIA
Lave em água corrente com sabão neutro e esponja não abrasiva
ou utilize um pano limpo com álcool 70% para higienizar bem.
Uma boa manutenção aumentará a durabilidade do produto.
VALIDADE: INDETERMINADO.
LOTE: VIDE EMBALAGEM DO PRODUTO.
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