
 

 

 

 

 

 

 

DATABLAD    PRODUCT SHEET  
 

Produktnavn 
Product name 

Ansiktsvisir med justerbar elastisk rem og 

skumgummi pute. 

Face Shield protection with adjustable elastic strap and foam 

rubber cushion. 

Product ID Uklassifisert utstyr: 

Ansiktsvisiret er ikke personlig verneutstyr (PVU) som 

beskytter brukeren som bærer utstyret mot alvorlig risiko. 

Visiret er uklassifisert utstyr som beskytter mot skvett av 

væske (dvs. uten fare for liv og helse). 

Unclassified Equipment: 

Face Shield is not PPE and non medical equipment that 

protect the user against serious risk. 

Face Shield is unclassified equipment that protect against 

splash of liquid 

Beskrivelse 
Description 

Ansiktsvisir i plast med behagelig bred elastisk rem. Myk 
skumgummipute mot pannen for langvarig bruk. Antidugg 
skjerm. Ansiktsvisir kommer ferdig montert og er 

klar til bruk. 

Face protection with comfortable wide elastic strap. Soft foam 
rubber pad against the forehead for long-term use. Anti-fog 
screen. The face shield comes pre-assembled and is ready 
for 

use. 

Produsent 

Manufacturer 

INTCO Medical INTCO Medical  

Type INFS229 - Antidugg INFS229 - Anti-fog 

Farge 
Colour 

Gjennomsiktig/klart ansiktsvern, blått hodebånd Transparent / clear face protection, blue headband 

Steril 
Sterile 

Ikke steril Non sterile 

Innhold 
Content 

Materiale: Polyester, elastisk rem og 

skumgummi. 

Fabric: Optically clear polyester for maximum visibility. Not 

Made with Natural Rubber Latex. 

Sertifikat 
Sertificate 

Uklassifisert  Unclassified 

Brukerveiledning 
User instructions 

Juster elastisk rem til riktig passform. Tre over hodet og 

juster til riktig arbeidsvinkel. 

Adjust elastic strap to the correct fit. Pull over head and 

adjust to the correct working angle. 

Holdbarhet 
Shelf life 

36 mnd. fra produksjonsdato. 36 months from production date. 

Mengde 
Quantity 

Pr. pose: Pr. 

pakke: Pr. 

kartong 

1 stk. 
30 stk. 

240 stk. 

Pr. bag: Pr. 

box: Pr. 

carton 

1 pcs. 
30 pcs. 

240 pcs. 

Mål og vekt 
Measurement 

Bredde / Høyde: Vekt: 33 cm/ 22,9 cm 

33g 

Width / Height: 

Weight: 

33 cm/ 22,9 cm 

33g 

Markedsført av 
Branded by 

Vina International Consulting AS 
Florvågvegen 23,  
NO-5305 Florvåg  
NORWAY 
post@vinagroup.no 
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