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VISIR 

Indledning: 
 
One-size-fits-all visir er leveret til Institut for Geoscience og anbefalet til brug af Aarhus Universitet. Det er lavet af 80% 
genanvendeligt og gennemsigtigt PET plastik. Materialet er fleksibelt og kan benyttes med og uden almindelige briller. 
 
Visir kan benyttes i situationer hvor tæt kontakt er uundgåelig og beskytter ansigtet (næse, mund og øjne) for 
dråbesmitte. Visiret medvirker også til at man undgår at berøre sit ansigt, hvilket kan være en kilde til infektion. 
 
Visiret er personligt og må ikke bruges eller berøres af andre.  
 
Visir skal bruges i de tilfælde hvor det er svært eller umuligt at holde afstand til andre personer (fx ved 
laboratorieøvelser), eller situationer hvor der er større risiko for dråbesmitte. Visir kan også benyttes af personer der ikke 
kan bruge mundbind. 
 
Opbevaring og håndtering: 
 
Før og efter brug skal visiret sprittes af på begge sider med køkkenrulle påført 70% ethanol. Visiret bør opbevares et 
personligt sted, hvor det ikke kommer i kontakt med andre, fx i en lukket plasticpose på dit kontor.  
 
Visiret kan i princippet genanvendes af den samme person uendeligt, med mindre det går i stykker eller der på anden vis 
er risiko for at visiret har mistet sin evne til at beskytte brugeren. 
 
Når man tager visiret af må man ikke berøre visiret på ydersiden. 
 
Sådan anvender du visiret (se næste side): 

1. Find ud af hvilken side der passer bedst og læg visiret fladt ned på bordet: Lav en skarp fold på den side der skal 
vende ind mod ansigtet 

2. Tag visiret på, træk det så langt ned i nakken som man kan så det sidder godt fast  

3. Juster visiret foran ansigtet ved at trække det nedad til en passende position 
 
Har man et mindre hoved kan man lave ekstra buk i nakken, se instruktionsvideoen: 

https://www.youtube.com/watch?v=1trpZC-ebDg 

 
Forbehold: 
 
Produktet afventer CE godkendelse. 
 
Undgå at trække visiret for langt ned i panden, da det kan give trykmærker. 
 
Der kan være situationer eller personer hvor visiret ikke passer. I sådanne tilfælde skal der findes en anden løsning 
(brug af mundbind og beskyttelsesbriller, eller skab større afstand til andre personer). 
 
Bortskaffelse:  

Vi forventer at visiret kan genbruges mange gange inden bortskaffelse. Inden det kasseres skal det renses i ethanol 

således at andre personer ikke eksponeres. 

Visiret er hård plastik og skal bortskaffes i plastcontaineren ved bilelevatoren (kælderen bygning 1674). 
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