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Door het dragen van een vb-protect face shield (gezichtsbeschermer) 
worden medici, zorgverleners, hulp- en dienstverleners en andere 
mensen met een contactberoep, beschermd tegen micro-organismen 
die bij hoesten, niesen of zelfs spreken vrijkomen. 
Ook het aanraken van het gezicht wordt voorkomen. 
Dit face shield zorgt voor bescherming voor zowel zorgverleners als 
cliënt/patiënt. Het draagcomfort, de helderheid en het gemakkelijk 
wisselen van de face shields worden gewaardeerd.

De face shield (gezichtsbeschermer) bestaat uit drie delen: 
 
 
1. Hoofdband 
 gemaakt van PP antibacterieel 
 
 
2. Schild  
 gemaakt van PET 
 3 versies: Normaal 
   XL 
   Bright 
 
 
 
 
 
3. Elastische sluit strip 
 Gemaakt van rubber  

LICHTE HOOFDBAND
√ Gemaakt van antibacterieel polypropyleen (PP)
√ Bacteriën kunnen zich niet hechten aan de hoofdband
√ Soepeler van materiaal dan geprinte versies
√  Behoudt zijn vorm en eigenschappen binnen een temperatuur

bereik van 0 tot 110ºC

ELASTISCHE SLUITSTRIP
√ Gemaakt van rubber
√ Stevig en flexibel
√ Op maat te dragen
√ Hygiënischer dan klittenband en/of stoffen sluitingen

AFMETING FACE SHIELDS
190 mm

100% NEDERLANDS FABRIKAAT
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WAAROM DE VB-PROTECT | MEDICAL FACE SHIELDS?

Het draagcomfort van het face shield, met elastische sluiting, wordt als goed tot zeer goed 
  gewaardeerd. 
 De hoofdband (draagband) wordt gespoten en niet geprint. Dit in tegenstelling tot veel andere face 
  shields die (snel) op de markt worden gebracht. Deze hoofdband is relatief minder voelbaar tijdens het 
  dragen en went snel. 
 De gezichtsbeschermers zijn helder. Lichte krasjes zijn echter niet te voorkomen. 
 De luxe ‘Bright versie’ van de schilden is 100% helder. 
 Er zijn twee maten gezichtsbeschermers. Wij maken onderscheid tussen ‘zittende’ en ‘staande’ 
  beroepen. 
 De elastische sluitstrip is hygiënisch, zorgt ervoor dat elk masker op maat kan worden vastgezet en is 
  verantwoord te reinigen. 
 Het gewicht van het face shield wordt als licht ervaren. 
 De bewegingsvrijheid is goed. Het face shield staat iets verder van de mond af en geeft daarom meer 
  lucht. 
 Het face shield is te dragen met bril én ook met loepbril. 
 Ook het werken met loepbril met verlichting is mogelijk zonder dat het licht van de loep door het schild 
  weerkaatst wordt. 
 De onderdelen zijn gemakkelijk en goed te reinigen, milieuvriendelijk en recyclebaar.
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DE FACE SHIELDS ZIJN GESCHIKT VOOR O.A.: 

 Thuiszorg 
 Verzorgingsinstellingen  
 Ouderenzorg 
 Ziekenhuizen 
 ZZP’ers binnen de zorg 

 Beautysalons 
 Fysiotherapeuten 
 Kappers 
 Mondhygiënisten 
 Orthodontisten

 Palliatieve zorg 
 Pedicure- en manicuresalons 
 Tandartsen 
 Tandprothetici
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√  Zeer hoog draagcomfort.
√  De hoofdband is relatief minder voelbaar tijdens het dragen en went snel.
√  De gezichtsbeschermers zijn helder.
√  Minimale condens.
√  Hygiënisch elastische sluitstrip.
√  Licht van gewicht.
√  Goede bewegingsvrijheid: Meer afstand geeft meer lucht.
√  Met bril draagbaar.
√  Werken met loepbril met verlichting mogelijk zonder weerkaatsingen.
√  De onderdelen zijn gemakkelijk en goed te reinigen
√  De gebruikte materialen zijn recyclebaar.
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Technische specificaties 
 
Technische specificaties met betrekking tot materiaalkeuze zijn: 
 
- Hoofdband 
 Keuze voor PP (polypropyleen) antibacterieel omdat dit materiaal goed te reinigen  is met alcohol.  
      PP behoudt haar vorm en eigenschappen binnen een temperatuurbereik  
      van 0C tot +110C . 
 
- Schild 
 Keuze voor PET ( Polyethyleentereftalaat ) omdat dit materiaal een goede  doorzichtigheid heeft en 
  goed te reinigen is met alcoho. Dit materiaal heeft een 
      goede stijfheid heeft waardoor het goed in de hoofdband blijft zitten. 
 PET behoudt haar vorm en eigenschappen binnen een temperatuurbereik  
      van -40C tot +65C 
 
-  Elastische sluitstrip 
 Keuze voor PARA-rubber, omdat dit materiaal goed te reinigen is met zeep en dit 
     materiaal een goede elasticiteit behoudt. Hierdoor blijft de hoofdband goed  
      zitten tijdens gebruik van de face shield. 
 PARA-rubber behoudt haar vorm en eigenschappen binnen een temperatuurbereik  
      van -10C tot +70C 

Veluwezoom 16, 1327 AG Almere
Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen
036 53 58 601 
info@henryschein.nl
www.henryschein.nl

REINIGING
Reiniging hoofdband met alcohol
Zowel de hoofdband als het face shield kunnen 
eenvoudig handmatig gereinigd worden met 
alcohol tot 80%. Om krassen te voorkomen 
adviseren wij om, bij handmatig reinigen, een 
microvezeldoekje te gebruiken.

Reiniging sluitstrip met zeep
De elastische sluitstrip is goed te reinigen met 
zeep. Als uw voorkeur ernaar uitgaat met alcohol 
(tot 80%) te reinigen, dan kan dat ook. 

Het verouderingsproces en daarmee de elasticiteit 
van het rubber worden bij deze laatste optie wel 
eerder negatief beïnvloed. Bij een standaardpak
ket vb protect I medical face shields zijn daarom 
drie elastische sluitstrips toegevoegd.

Desinfecteren met ontsmettingsmiddel
Bij hergebruik van het product adviseren wij u  
het face shield voor een optimale desinfectie te 
reinigen met ontsmettingsmiddelen, zoals 6280% 
ethanol en 0,5% waterstofperoxide.


