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Ochranný štít ZORPLEX / ZORPLEX Junior 

POKYNY K POUŽITÍ 
Ochranný obličejový štít ZORPLEX je určen pro ochranu očí, nosu, úst a tváře před zasažením kapénkami virů, 
baktérií a jiných tekutin či aerosolů. Při použití s rouškou výrazně zvyšuje ochranu uživatele před nakažením. Je 
třeba brát v potaz skutečnost, že viry se přenáší i fyzickým kontaktem, například dotykem infikované ruky se 
sliznicí úst či oka. Spolu s užíváním ochrany obličeje je třeba dodržovat pravidla celkové osobní hygieny. Štít lze 
použít s dalšími ochrannými či osobními pomůckami, jako je rouška, respirátor či brýle. 

Komu je štít určen 

Štít je vhodný pro všechny osoby, které jsou ve užším kontaktu s větším počtem lidí. Dále je vhodný pro všechny 
osoby, kterým rouška výrazně ztěžuje dýchání (např. astmatici). Výhodný je i pro osoby v kontaktu s lidmi, kteří 
potřebují k dorozumívání vidět i mimiku tváře (např. nedoslýchaví či při výuce cizích jazyků)  

K jakým činnostem štít není určen 

Tento štít není určen k ochraně před nárazem. Není vhodné jej tedy používat například při práci se zahradním 
náčiním, v dílně či stavebnictví. Štít též nechrání při práci s agresivními tekutinami, jako jsou kyseliny, louhy, 
ředidla aj., dále hořlavinami a toxickými látkami.  

Materiál a jeho vlastnosti 

Štít je vyroben z materiálu PVC/PET, čelenka z materiálu PET. Oba materiály mají atest na přímý styk 
s potravinami. Drobné nerovnosti hledí jsou vlastností použitého materiálu. Uchycení štítu kolem hlavy je řešeno 
gumovou pruženkou. 

Životnost štítu 

Štít lze užívat opakovaně. Jeho celková životnost závisí na intenzitě používání a na prostředí, ve kterém uživateli 
slouží. Dle našich dosavadních zkušeností je životnost štítu i při každodenním používání minimálně 2 měsíce. 
Hledí je odnímatelné a v případě poškrábání lze vyměnit. Po delším časovém období či používáním agresivnější 
dezinfekce může gumová pruženka ztratit svou pružnost. I tu lze snadno nahradit.  
V případě opakovaného užívání je třeba držák a hledí pravidelně dezinfikovat (viz další instrukce). 

Doporučená dezinfekce 

Před prvním použitím je vhodné ochranný štít dezinfikovat. Na dezinfekci lze použít prostředky na bázi alkoholu 
(např. ethanol či izopropylalkohol v koncentraci > 70%), peroxidem vodíku, mýdlovou vodou či vodou s jarem – 
při dezinfikování většího počtu kusů lze vytvořit lázeň a celé štíty do ní ponořit. Dezinfekce suchou cestou: 
ozónem či ionizátorem je také možná. 

Další praktická doporučení 

Štít je pevný a pružný, ale není zcela odolný proti mechanickému opotřebení. Pokud výrobek nepoužíváte, je 
vhodné jej uchovávat v plastovém sáčku, aby se zabránilo poškrábání.  

V blízkosti úst se může mírně mlžit, především během hovoru. Toto lze minimalizovat důsledným odmaštěním 
(doporučenými dezinfekčními prostředky nebo běžným saponátem na mytí nádobí), či aplikací prostředků proti 
mlžení dostupných v obchodní síti. 

Upozornění: 

Výrobek nemá atestaci Ministerstva zdravotnictví, ale byl testován ve zdravotnických zařízeních a byla 
validována kompatibilita pro použití s dalšími ochrannými pomůckami. 

Rozhodnutí o užívání štítu s rouškou či bez roušky, případně s dalšími ochrannými pomůckami, je třeba podřídit 
aktuálnímu vládnímu nařízení, případně směrnici či doporučení vedení nemocnice či organizace, která štíty 
pořídila a bude používat. 

Výrobce: Mifer, s.r.o., Na Vypichu 46, 169 00 Praha 6, Česká republika, www.mifer.cz 
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