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Skyddsvisir bio 
Produktdatablad 

  

 Beskrivning 

Ansiktsvisir som täcker hela ansiktet och skyddar mot 
stänk och droppar. Skyddet är lämpligt för användning 
inom hälso- och sjukvård som skydd mot droppsmitta. 
Visiret är provat och certifierat enligt EN-166. 

Visiret är avsett för personligt bruk, det finns ett 
namnfält för att märka visiret med namn eller annan 
beteckning. 

Skyddet kan rengöras med alkohol eller ytdesinfektions-
medel.  

Lägre CO2 fotavtryck – tillverkad av bioplast 

Levereras i multipack, skyddet är inte sterilt. 

Egenskaper  Visir storlek  320 x 220 mm 

Bredd på huvudband  24 mm 

Justeringsområde huvudomfång  54 –63 cm 

Vikt  36 g 

Lagring, temperatur  10 –30 grader C 

Lagringstid, beräknad  10 år 

Optiska egenskaper Klass 1 EN-166 

 Sfäriskt och astigmatiskt brytningsfel 0.00  (< 0.06 m-1) 

 Vertikalt prismatiskt brytningsfel 0.0  (<0.25 cm/m) 

 Horisontellt prismatiskt brytningsfel 0.1 (0.75 cm/m) 

 Transmission 89%  ( > 74.4%) 

 Diffussion 0.2  (< 0.5) 

Andel förnybart innehåll >30% 

Ergonomi  Låg vikt och mjukt skum som andas 

• Minskad risk för irriterad hud eller värmeutslag 

• Minskad risk för tryckmärken eller skavsår 

Justerbart styvt huvudband 

• Skyddet sitter fast även vid hastiga rörelser  

• Minskat behov av att justera skyddet under användning 
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Hållbarhet  Förbättrad konstruktion som tål att rengöras och kan återanvändas många 
gånger. 

Skyddet består av flera olika material vilket gör materialåtervinning komplicerad, 
produkten är väl lämpad för energiåtervinning. Skyddsmaterial inom vård och 
omsorg lämnas normalt till förbränning på grund av risk för att det kan vara 
smittförande. 

För att minska utsläpp av fossil koldioxid är skyddet till så stor del som möjligt 
tillverkat av bioplaster som framställs från förnybara källor. Tekniken utvecklas 
hela tiden och förbättras i takt med att användningen av bioplaster ökar. Över 
30% av produktens innehåll härstammar från förnybar råvara. 

Användandet av bioplaster är det bästa sättet att minska denna produkts bidrag 
till ökad halt av koldioxid i atmosfären. 

Om plast och bioplast  Plaster är många olika material och delas upp i grupper som har beteckningar, 
till exempel PP, PE, PET mm. 

Plaster kan vara hårda, mjuka, sega eller spröda. En del plaster kan brytas ned i 
naturen andra är väldigt motståndskraftiga och slitstarka. 

Gemensamt för all plast är att den består av kolväteföreningar som kopplas ihop 
i långa kedjor genom polymerisation. Dessa kolväteföreningar kommer 
traditionellt från olja eller naturgas. I takt med att vi pumpar upp fossilt material 
ur marken som sedan förbränns så ökar halten koldioxid i atmosfären. Detta 
gäller inte bara bensin och diesel utan även plaster som framställs från fossilt 
material, används och sedan förbränns. 

Lite förenklat finns det två sätt att minska mängden koldioxid som plaster 
skapar; 

a)   Minska förbränningen genom att återanvända plaster i ett kretslopp  

b)   Framställa plasten av biologiskt material 

Biologiskt material kommer från växter som genom fotosyntes omvandlat 
koldioxid från atmosfären till druvsocker och syre som näring till sina celler. 

Olika typer av plast har olika förutsättningar för att framställas från biologiskt 
material. Vissa plaster kan framställas helt med biologiska råvaror medan andra 
kan använda biologiskt material till vissa delar. Tekniken utvecklas hela tiden, i 
takt med att efterfrågan på bioplast ökar. 

Mer om bioplast  I’m green Biobased - https://www.youtube.com/watch?v=ZmbU49Ec-pA 
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Beställningsinformation  Artikelnummer Beskrivning 

23670220 Face shield bio, 100pcs multipack 

23670222 Face shield bio, 5 pcs multipack 

23670224 Face shield bio, 10 pcs multipack 

Bilder  

    

    

Om Brigo  Vi strävar kontinuerligt efter att säkerställa och förbättra vår verksamhets 
förmåga att leverera kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 

Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 samt 45001. Mer information om vilka 
vi är finns på brigo.com. 
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