Spacer Clip
…….x 17.5 cm

…….x 21.5 cm

…….x  25 cm

Aanvraag:

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 via onze website of door een
bedrag over te maken naar: NL30 TRIO 0254 320694 t.n.v.
HWF met vermelding ‘makers4all’.

De pasvorm aanpassen
Als de Spacer Clip te hard tegen uw
wangen drukt, of juist te breed is, zodat
uw masker ‘open staat’ (voorkom dat!),
kunt u hem breder of smaller maken.
1) Verwarm het midden v/d Clip
● in een schaaltje/pannetje warm
water (net van de kook af)
● of met een haarfohn.
2) Buig de uiteinden wat meer naar
elkaar toe (smaller maken) of wat
verder van elkaar af (breder maken).
Zorg ervoor, dat het mondkapje
uiteindelijk overal netjes aansluit.

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)

Hoe vaak schoonmaken?
Zo gauw u uw mondmasker vervangt dient u ook de spacer clip
goed schoon te maken.

