
Face-Shield
……….  x Open …..…..  x Gesloten Aanvraagnr:

Zakje bijna leeg?  Vraag nieuwe aan op www.makers4all.org

Veel plezier met uw beschermingsmiddelen!
Vertelt u ons hoe ze u bevallen?
Wij zijn erg benieuwd naar uw feedback uit de praktijk!
Op onze website vindt u (onderaan de ‘VRAGERS’-pagina) een
link naar het Feedback-formulier.
De getalenteerde ontwerpers in onze MAKERS4ALL Community
gaan graag met uw op- en aanmerkingen aan de slag. Omdat
we 3D-printen, kunnen we eventuele aanpassingen snel
doorvoeren.

Helpt u ons helpen?
Wij kunnen dit doen door de donaties die we van u krijgen.
De vrijwilligers van Stichting MAKERS4ALL staan met hun
3D-printers klaar om zorg/hulpverleners en mensen met een
contactberoep of in een risicogroep, kosteloos te helpen aan
persoonlijke beschermingsmiddelen.

U kunt onze makers ondersteunen in de kosten, dus doneer nu!
Doneren (ook van materialen) kan onze website of door een
bedrag over te maken naar: NL23 RABO 0364622350 t.n.v.
Stichting MAKERS4ALL.

Schoonmaken
Al onze producten zijn
HERBRUIKBAAR!!!

Voor al onze items geldt, dat u
de onderdelen kunt
schoonmaken:
★ Wassen in een lauwwarm

of koud sopje van
bijvoorbeeld afwasmiddel
of allesreiniger.
LET OP:  Heet/te warm water kan de 3D-geprinte
onderdelen doen vervormen!!

★ Of reinigen met alcohol.
(de items zijn ook bestand tegen chloor)

Zijn de sheets aan vervanging toe?
Als de sheets slijten/bekrast raken, kunt u deze gemakkelijk
vervangen door transparante schutbladen, te koop bij o.a. de
kantoorboekhandel. Een dikte van 150 a 180 micron is het fijnst.
Schutbladen van PET zijn meestal helderder (fijner) dan PVC.
Perforeer ze met een standaard 4-gats perforator of 2x met een
2-gats perforator op stand 8:8:8. Knip de onderste hoeken rond.

Hoe zet u het Face-Shield in
elkaar?
1. Was uw handen.
2. Pak het frame en de sheet (Check

of de sheet geperforeerd is en doe
dit zo nodig alsnog):

3. Bevestig de sheet aan het frame:
begin aan 1 kant en doe het
pinnetje van het frame door het
buitenste gaatje van de sheet. Zorg
dat het uiteinde van de sheet (nog)
NIET onder het flapje zit.

4. Bevestig de sheet aan de andere
kant ook aan het pinnetje.

Houd de sheet wat schuin, zoals
op het plaatje:

5. Draai nu de sheet in de richting van
de pijl voorzichtig op z’n plaats,
zodat de pinnetjes aan de voorkant
in de gaatjes vallen.

6. Steek de uiteinden van de sheet
aan weerskanten onder het flapje.

7. Indien gewenst kunnen de
uiteinden van het frame tijdens het
dragen, met een elastiekje bijeen
worden gehouden.

Eigen Aanpassingen:

* Als de uiteinden van het frame te veel
in uw  hoofd drukken, kunt u ze
verwarmen (met föhn of heet water) en
in de gewenste stand buigen.

* Als het Face-Shield goed blijft zitten
zonder gebruik van een elastiekje, kunt
u de krullende uiteinden met een tang
afknippen, als ze u hinderen.

* Mocht het
Face-Shield (zelfs
met elastiekje achter-
langs) nog afzakken,
dan kunt u m.b.v. de
sleuven in de pootjes
een lint/elastiek over
het hoofd bevestigen.

* Als de sheet te lang is, kunt u deze
bijknippen met een schaar. Let wel op
dat u voldoende beschermd blijft!

http://www.makers4all.org

