
   
 
 

 

SCIM DISPLAY AB 
HEL- OCH HALVVISIR 
BRUKSANVISNING FÖR DOCKSTAVISIRET 

  
 

  

 
SAMMANFATTNING Skyddsvisir tillverkat i Sverige och uppfyller krav ställda i 
SS-EN166:2001. Avsett för Flergångsbruk SCIM 1 S-EN 166 3 S.  
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SVENSKA 
SÄKERHETSANVISNINGAR  
ALLMÄNT 

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! 
• Helvisiret är ett säkerhetsskydd för personal, primärt inom sjukvården, 

som skyddar ansikte, mun och ögon mot stänk av droppar och vätska 
från t.ex. hosta, nysning eller andra kroppsvätskor. 

• Produkten är utformad för att ge bästa möjliga fram och sidoskydd 
mot droppar och stänk, men även uppifrån. 

• Skyddet får ej ändras eller modifieras. 
• Spännen och resårband gör det möjligt att justera till olika 

huvudstorlek medan man samtidigt får tillräcklig spännkraft så att 
visiret sitter bekvämt och säkert. 

• Även om resårband och övriga komponenter är fria från Latex och inte 
innehåller några skadliga substanser kan hudirritation eller allergisk 
reaktion uppstå hos känsliga personer.  

• Kan användas med eller utan glasögon/skyddsglasögon. Utformning 
anpassad för att minimera imbildning. Plast visiret är även anti-fog 
behandlat.  

• Visiret skyddar ej mot smält metall, elektriska stötar eller gaser och 
ångor. 

• Skyddsvisiret är ett flergångsvisir och kan rengöras vid behov med ett 
alkoholbaserat desinfektionsmedel som tensid för förlängd livslängd.  

• Byt ut dvs använd inte skyddsvisir som är repiga, spruckna, oklara 
eller när rengöring inte förbättrar sikten. 

TEKNISKA DATA  
Skyddsvisiret är märkta med enligt nedan.  

Produktnamn: Docksta Helvisir, Docksta Halvvisir 
Artikelnummer: DV1, DV2 
Produktmärkning: SCIM 1 S-EN 166 3 S 
Förtydligande Produktmärkning: Tillverkare SCIM Display AB 
DV1: typnummer/modellnummer 
1: Optisk klass (7.1.2 i EN 166:2001) 
S: Mekanisk hållfasthet (se 7.1.4.2 i EN 
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166:2001) 
EN166 tillämpad standard 
3: Symbol för vätskor 
S: Mekanisk hållfasthet 
 
TYPKONTROLL  
 
Grundläggande hälso-Säkerhetskrav tillämpliga på denna produkt är enligt 
PPE EU 2016/425. Visiret är provat enligt EN 166:2001 (Personal Eye-
Protection) 
EU-typkontrollen är genomförd av RISE Research Institutes of Sweden AB 
Box 857, SE-50115 BORÅS. Anmält organ nr 0402” 
EU FÖRSÄKRAN 
 https://www.scim.se/sv/eu-forsakran-om-overensstammelse-ce-
markta-visir 

HANDHAVANDE  
Helvisiret är avsett att användas som ett säkerhetsskydd för personal, primärt 
inom sjukvården, som skyddar ansikte, mun och ögon mot stänk av droppar 
och vätska från t.ex. hosta, nysning eller andra kroppsvätskor. Produkten är 
utformad för att ge bästa möjliga fram och sidoskydd mot droppar och stänk, 
men även uppifrån. Samtidigt utformad för att ge plats för 
mun/andningsskydd. Det har låg vikt och är bekvämt att bära. Spännen och 
latex fria resårband gör det möjligt att justera storlek. Varning, material som 
kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergiska reaktioner mot 
känsliga individer.  
Visiret är även imskydd behandlad och Rise test visar att det fungerar. Men 
det fungerar inte om visiret får ligga 1h i destillerat vatten före test som är 
krav enligt EN 168 §16.   

ANVÄNDANDE OCH JUSTERING 
Detta visir måste användas med korrekt skyddsutrustning för att ge fullgott 
skydd. Spännen gör det möjligt att justera till olika huvudstorlek medan man 
samtidigt får tillräcklig spännkraft så att visiret sitter bekvämt och säkert. 
LIVSLÄNGD: Under normal användning håller visiret fullgod skyddsförmåga 
för flergångsbruk. 
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FÖRVARING OCH UNDERHÅLL  
• Förvara ansiktsskyddet/visiret i den hermetiskt förslutna 

plastförpackningen. Den idealiska förvaringstemperaturen är 18-23 ºC 
vid 55 % relativ luftfuktighet. Placera inga andra föremål på 
ansiktsskyddet/visiret.  

• Förvaras i ett torrt, rent och välventilerat utrymme. Skyddas från 
direkt solljus (UV-strålning), kemikalier och vassa eller slipande 
föremål. Skyddsvisirets livslängd om den blir liggande på hyllan 
beräknas till minst 7 år vid ovan förvaring.  

• Docksta visiret är ett flergångsvisir som kan rengöras med ett 
alkoholbaserat desinfektionsmedel som tensid. 

  
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår 
serviceavdelning på telefon: 0613-404 00. SCIM Display AB, Kartongvägen 2, 
870 33 Docksta www.scim.se  


