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VISEIRA PROTECT
Viseira de Proteção contra projeção de particulas

Ref. PROT.VIS.01

- Viseira de proteção ergonómica que envolve a área da face 
- Proteção contra projeção de partículas sólidas e líquidas  
- Reutilizável
- Viseira em policarbonato inquebrável
- Não embacia, ótima visibilidade 
- Leve e resistente 
- Confortável na utilização. Com fita de espuma anti-transpiração
- Encaixe regulável. Com 6 posições de ajuste
- Compatível com utilização de máscara, touca e óculos
- Lavável e desinfetável ( com álcool, água e sabão ou outros produtos)
- 100% fabricada em Portugal

100% 
Fabricada em Portugal
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Este EPI não está certificado para uso médico, a utilização é à responsabilidade do utilizador. De acordo com as indicações da DGS e de forma 
a assegurar os equipamentos médicos eficazes na prevenção e combate do novo coronavirus, foi estabelecido um regime excecional, através 
da publicação da Recomendação (UE) 2020/403 da Comissão de 13 março, à obrigatoriedade da aposição da marcação CE, no que respeita à 
importação dos produtos necessários à proteção dos profissionais de saúde envolvidos no combate à doença COVID-19.
Garantimos a rastreabilidade de todos os produtos utilizados no fabrico da viseira.
Autorização ASAE Aut.º23/COVID-19/2020: a colocação deste artigo no mercado encontra-se autorizada pela ASAE.

Retire do saco: o suporte (1), a viseira (2), a fita de espuma anti-transpiração (3) e 
a fita de cabeça regulável (4)

Cole no suporte (1) a fita de espuma anti-transpiração (3) a toda a volta. 
Vá descolando a proteção amarela à medida que vai colando a fita.

Retire a pelicula da viseira, nos 2 lados. Quando posteriormente encaixar a 
viseira (2) no suporte (1),  se permanecer alguns residuos da pelicula, estes saem 
após a lavagem e desinfeção da viseira.

Encaixe a viseira (2) inserindo cada uma das furações existentes, nas saliências 
do suporte (1). Terá que exercer alguma força no encaixe.

Encaixe a fita de cabeça regulável (4) num lado. No outro, encaixe a furação que 
melhor se ajuste à medida da sua cabeça. Escolha uma das 3 posições disponíveis 
em cada lado da fita.

Depois de ajustada, e antes de utilizar:
Deve ser desinfetada  e lavada com água e sabão, DESINFECT-ALL KOBY ou 
outro produto semelhante.


