


VÄLITÄ TUNTEITA - PISAROIDEN SIJAAN 
Haluan suojata
myös silmäni

Suojaa silmät, suun, nenän, hiukset ja silmälasit
Suojavisiirillä suojaat helposti itsesi ja läheisesi:
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Käyttöohjeet: RAIMO Suojavisiiri on tarkoitettu käyttäjänsä 
henkilökohtaiseen kasvojen ja silmien suojaukseen 
teollisuudessa,terveydenhuollossa, laboratorioissa, 
koulutuksessa, yksityiskäytössä ja muissa samankaltaisissa 
käyttötarkoituksissa. Suojavisiiri suojaa käyttäjäänsä ilmassa 
leijuvilta seoksilta, roiskeilta, pieniltä partikkeleilta, nestemäisiltä 
pisaroilta ja ilmassa lentäviltä roskilta. Suojavisiirin käyttö on 
tarkoitettu yli 14 vuotiaille. Suojavisiirin käyttö ei ole tarkoitettu 
suojaamaan suurilla 
nopeuksilla lentäviä partikkeleita tai biologisia uhkia vastaan.

VAROITUS: STAATTISEN SÄHKÖN MAHDOLLISUUS,ÄLÄ KÄYTÄ 
KÄSITELTÄESSÄ RÄJÄHTÄVIÄ TAI HELPOSTI SYTTYVIÄ AINEITA

  1. Pese ja kuivaa kädet. Irroita suojakalvot molemmilta puolilta visiiriä.
  2. Kiinnitä visiiri uran läpi päähineen lippaan.
  3. Säädä etäisyys kasvoihin sopivaksi.
  4. Pyöristämällä lippaa visiiri lukittuu haluamasi muotoon.
  5. Visiiri on käyttövalmis kaaren muodostuessa ulospäin.
  6. Pese visiiri lämpimällä vedellä ja saippualla tai desin�oi uudelleen
       käyttöä varten.
  7. Kuivaa pehmeällä liinalla.
  8. Lippalakin puhdistus pyykinpesuaineella, +40 C käsipesu tai  
       pintakäsittely alkoholipitoisella desin�ointiaineella.
  9. Säilytys normaalissa huonelämpötilassa.
10. Käytä vain alkuperäisiä Raimo komponentteja tai vaihto-osia.



Suojavisiirin etuja ja käyttövinkkejä
Suojaa silmiä, 

nenää, suuta, 
hiuksia ja silmälaseja

työtehtävissä

 Suojavisiiri suojaa sekä käyttäjää, että vastaanottajaa.

Suojavisiiri peittää suun, nenän lisäksi myös silmät, joissa on pisaroille herkät limakalvot.

Suojavisiiri ei ole kertakäyttöinen vaan sen voi puhdistaa helposti ja käyttää aina uudelleen.

Vaikka suojavisiiri ei ole serti�oitu suojainvaruste iskuja vastaan, ovat käyttäjät 
huomanneet sen hyödylliseksi esimerkiksi metsässä kulkiessa, spraymaaleilla maalatessa, 
autoa pestessä tai muissa silmille ja kasvoille suojaa haluttavissa  työtehtävissä 
ja harrastuksissa.

Vaikka suojavisiiri ei korjaa nenä/suumaskia, sopii se käytettäväksi sellaisissa fyysisesti 
raskaammissa suorituksissa, joissa nenä/suumaski on liian kuuma ja haittaa hengitystä.

Joissain tilanteissa käyttäjät kuten myös terveydenhoitoalan ammattilaiset ovat todenneet
 suojavisiirien ja nenä/suumaskin yhteiskäytön erittäin tehokkaaksi suojauskeinoksiä.   
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Suojaa myös heitä 
jotka eivät voi 

nenä/suumaskia 
käyttää

 Kuten hyvin tiedämme, visiiri tai maski ei anna täydellistä suojaa taistelussa koronaa
tai muita viruksia/bakteereita vastaan. Monissa työtehtävissä varsinkin palvelualalla 
asiantuntijat (ja hallitukset ympäri maailmaa) suosittelevat visiirin käyttöä, sillä se on 
erittäin tehokas suojauskeino käyttäjälleen.

Suomessa on myös miljoona hengitystieoireista kärsivää kansalaista, jolle maskin 
käyttö on vaikeaa tai mahdotonta perussairauksien tai esim. astman vuoksi. Kaikkein 
paras yhteisvaikutus on käyttää kaikkia olemassa olevia keinoja (maski ja/tai visiiri) 
sekä ennen kaikkea pitää huolta turvaväleistä ja hygieniasta.

Maksimaalisen suojauksen aikaansaamiseksi suosittelemme suojavisiirin ja nenä/suu-
maskin samanaikaista käyttöä - monissa tilanteissa myös ammattikäyttäjät ovat toden-
neet suojavisiirin ja nenä/suumaskin yhteiskäytön hyväksi.

Suojavisiirin käytöstä
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Helppokäyttöisyys

Sopii lippalakkeihin joissa on kaareva lippa, suoran lipan voi yleensä käyristää kaarelle.

Helppo ottaa käyttöön; ergonominen suojavisiiri kiinnittyy haluamaasi kohtaan lippaa
ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta, jolloin etäisyys kasvoihin on kätevästi säädettävissä. 

Suojavisiiri sopii myös muihin päähineisiin, joissa on lippa esim. aurinkolippa.

Suojavisiiri sopii käytettäväksi myös silmälasien tai aurinkolasien kanssa 
niitä huurruttamatta.

Visiirin voi tarvittaessa hetkellisesti helposti kääntää pois kasvojen edestä 
esim. juodessa ja kääntää takaisin kasvojen suojaksi.

Voit säilyttää suojavisiiriä litteänä vaikka pussin suojassa ja ottaa käyttöön tarvittaessa.
   

Tämänhän
saa käyttöön
sekunneissa!
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Hygieenisyys Mukava käyttää ja
helppo puhdistaa.

Suojavisiiri toimitetaan niin, että sen kummallakin puolella on suojakalvo puhtauden 
ja kirkkauden varmistamiseksi. Suojakalvo poistetaan kun suojavisiiri otetaan käyttöön.

Suojavisiiri on helppo pitää puhtaana pesemällä se vedellä ja saippualla/astianpesuainella
/desin�ointiaineella ja kuivaamalla se pehmeällä materiaalilla. Voit myös kuivattaa 
suojavisiirin näppärästi kiinnittämällä sen lippaan kuivumaan!

Suojavisiirissä ei ole hihnoja, säätöruuveja tai muita hankalasti puhdistettavia osia

Suojavisiirin huolellinen puhdistus ja desin�ointi suositellaan aina käytön jälkeen 
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Suojavisiiriä käytettäessä suun ja kasvojen ilmeet näkyvät, jolloin kommunikaatio on 
käyttäjien mukaan huomattavasti sujuvampaa kuin jos nenä ja suu ovat peitettynä. 

Suojavisiiristä on ollut paljon apua muun muassa terapiatyössä, vanhusten ja lasten hoito-
työssä sekä kaikissa ihmistenvälisiä kontakteja vaativissa työtehtävissä, jolloin lämmin-
henkinen kohtaaminen ja molemminpuolisen vuorovaikutuksen turvallinen tunne on
tärkeää välittää – vuorovaikuta ja välitä tunteita pisaroiden sijaan.

Käyttäjät ovat kokeneet, että lippalakkiin kiinnitettävä suojavisiiri on lähes huomaamaton ja 
sen kanssa toimiminen kaikenlaisissa palvelutilanteissa kuten asiakaspalvelussa ja opetus-
työssä on helppoa. Asiakaspalvelussa suojavisiirin voi usein kiinnittää jo valmiiksi käytössä 
oleviin lippalakkeihin tai lipallisiin päähineisiin.

Viranomais- ja turvallisuushenkilöstön työssä selkeä, kerralla ymmärretty viestintä on 
tärkeässä roolissaja läpinäkyvä suojavisiiri mahdollistaa sen. Lisäksi se sopii usein suoraan
jo olemassa olevaan varustukseen ja vaatetukseen.

Avoin ja selkeä kommunikaatio
Välitä tunteita

pisaroidensijaan
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Asiakaspalvelu- ja yrityskäyttö

Käyttäjät ovat kokeneet tämän lippaan kiinnitettävän suojaviirin mukavammaksi 
käyttää, ilman vaivaantunutta ja epämukavaa oloa.

Suojavisiirin ja lippalakin yhdistelmä on todettu erittäin ergonomiseksi ja ihmisten 
kasvojenpiirteitä sekä mittoja mukailevaksi.

Suojavisiiri tai lippalakki on helppo brändätä yrityksen tunnuksilla ja näin viestiä 
yrityksen vastuullisuudesta asiakkaita ja työntekijöitä kohtaan.

Tämän suojavisiirin kanssa
voin olla oma itseni ja

toimia kuten ennenkin!
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Tyylikäs muotoilu

Suojavisiiri on muihin saatavilla oleviin vaihtoehtoihin verrattuna lähes näkymätön.

Suojavisiirin ainutlaatuinen, itsensä paikalleen kiinnittävä muotoilu on huomaamattoman
tyylikäs ja sopii valitsemaasi lipalliseen päähineeseen – tai lippaan jos et halua peittää 
hiuksia tai päätäsi.
  Suojavisiiri ei koske kasvoihisi eikä mahdolliseen meikkiin.

Suojavisiiri on luonteva osa turvallista katumuotia ja sen design sopii kaikkiin tyyleihin 
niitä korostaen.
  

En halua tinkiä
tyylistäni!
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Menee pieneen tilaan, helppo säilyttää ja kuljettaa mukana.

Size M/L Size XS/S
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