
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 určen pro pracovníky ve zdravotnictví a pro všechny 
osoby, které jsou v užším kontaktu s lidmi a hrozí jim 
vyšší riziko nákazy. Ochranný štít je vhodnou 
alternativou roušky například pro astmatiky a osoby, 
které trpí problémy dýchacích cest.

Ochranný obličejový štít
ZORPLEX / ZORPLEX Junior

Mifer je česká výrobní firma s 30ti letou zkušeností v oblasti zpracování plastů metodou 
vakuového tváření a CNC opracování. Moderní výrobní technologie umožňují vyrábět dvou 
i třírozměrné výrobky rozmanitých tvarů, velikostí a vlastností. Díky vlastnímu vývoji je firma 
schopna vytvořit návrh, prototyp a poté finální produkt vyrábět v malých i velkých sériích.Dáváme plastům tvar

Štít jsme vyvinuli a testovali ve spolupráci se zdravotním 
personálem integrovaných záchranných složek a 
pracovníky různorodých sektorů služeb. 

S ohledem na množící se poptávky škol, školek a rodičů 
mladších žáků jsme vyvinuli i verzi ZORPLEX Junior, 
která je určena pro drobné dětské tváře.

MATERIÁL A VLASTNOSTI

Štít je vyroben z materiálu PET (polyethylen) atestovaný 
pro přímý styk s potravinami. 

Uchycení čelenky je řešeno nastavitelnou a snímatelnou 
gumovou pruženkou. 

Štít je pevný a odolný, zároveň pružný a přizpůsobivý. 
Lze jej snadno desinfikovat mokrou i suchou cestou. 

Je určen k opakovanému používání. Hledí i gumovou 
pruženku lze v případě potřeby vyměnit. 

UPOZORNĚNÍ

Výrobek v současné chvíli nemá atestaci Ministerstva zdravotnictví, ale byl v klinické praxi testován v různých zdravotnických 
zařízeních včetně kompatibility použití s dalšími pomůckami, jako jsou brýle, ústenky či filtry. 

Je třeba brát v úvahu, že viry se přenáší i fyzickým kontaktem, například dotykem infikované ruky a sliznice úst či oka. 
Spolu s užíváním ochrany obličeje je tedy zároveň nezbytné dodržovat pravidla celkové hygieny.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

• Naše firma bohužel není v současné době zařízena na maloobchodní prodej. 
Jsme proto schopni vyřizovat objednávky v počtu od 10ti ks výše*. V 
případě dobročinných účelů rádi uděláme výjimku. 

• Štíty dodáváme ve zkompletovaném stavu připravené k okamžitému použití.

• Dodací lhůty se liší dle velikosti objednávky a stavu zásob 
(obvykle činí 3-10 dnů).

• Platbu preferujeme předem. Po dohodě můžeme zboží zaslat i na dobírku.

• Doprava standardně není zahrnuta v ceně.

Pro obce, školy, zdravotníky / zdravotnická zařízení a provozovatele 
sociálních služeb si vyžádejte speciální zvýhodněnou nabídku!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Štít je vyroben z materiálu PET (polyethylen). Použitý materiál 
má atest pro přímý styk s potravinami. Je hygienický a lze jej 
snadno desinfikovat.

Hledí má tloušťku 0,25 mm, čelenka 1,5 mm. Uchycení 
čelenky je řešeno snímatelnou gumovou pruženkou, jejíž délku 
lze upravit. 

*Verze JUNIOR je určena pro žáky mateřských škol a 1. stupně 
základních škol. Čelenka je zúžena o 20 mm a hledí je o 40 
mm kratší. Pro nejmladší lze v případě potřeby délku hledí 
upravit nůžkami. 

Detailní instrukce týkající se používání štítu jsou ke stažení na 
webové stránce https://www.mifer.cz/zorplex .

ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA

• Abychom mohli vyjít vstříc i požadavkům jednotlivců, domluvili jsme se na spolupráci 
s prodejnou originální autorské módy a doplňků v Praze. Obchůdek „Hezky Česky“ 
sídlí na adrese Štefánikova 42, Praha 5. Informace najdete na facebookové stránce 
https://www.facebook.com/modadesignhezkycesky

• Od května bude v nabídce i dětská verze štítu ZORPLEX Junior.

*PARTNERSKÁ PROVOZOVNA PRO KUSOVÝ PRODEJ
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