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Obličejový polykarbonátový TITAN 2 štít byl vyvinut v reakci na akutní nedostatek osobních ochranných prostředků v 
nemocnicích a dalších místech kvůli šíření koronaviru (COVID-19).  Hledí štítu je vyrobeno z čirého polykarbonátu, hlavová 
čelenka ze zdravotně nezávadného polypropylenu (PP-H) a fixační nýty z kvalitního polyamidu PA66. Hlavová čelenka 
umožňuje flexibilního nastavení velikosti podle rozměru hlavy pomocí elastické gumičky. Transparentní hledí je upevněno na 
hlavovou 4 plastovými rozpěrnými nýty. 

Povrch všech komponent je chráněn před poškrábání a nežádoucí virovou nebo bakteriální kontaminací oboustrannou PE 
folií. Hrany mají hladké okraje bez nežádoucích otřepů. Výhodou štítu vyrobeného z polykarbonátu je jeho jednoduchá 
konstrukce a výborná optika hledí bez deformací zorného pole. Montáž štítu je jednoduchá a kompletaci zvládne každý sám 
za pár minut podle návodu.

Nosná část hlavové čelenky se skládá ze dvou dílů: vnější díl hlavové čelenky (delší, perforova-
ný pásek, s kruhovými otvory) a vnitřní díl hlavové čelenky (kratší, perforovaný pásek). 

     Nejprve odstraňte krycí fólii z obou stran obou plastových dílů čelenky. Vnitřní, kratší díl 
hlavové čelenky je po sestavení štítu v kontaktu s hlavou. Vnější, delší část obsahuje 4 kruhové 
otvory, které slouží k přichycení transparentního hledí plastovými rozpěrnými nýty. 

Příprava na sestavení hlavového čelenky

Postup sestavení štítu

Vnější díl hlavové čelenky,
delší perforovaný pásek, s kruhovými otvory ( PP ) 1 ks
Vnitřní díl hlavové čelenky,
kratší perforovaný pásek ( PP )    1 ks
Spodní výztužný díl hledí  ( PP )    1 ks
Gumička elastická s otvory černá délka 40 cm  2 ks
Hledí z polykarbonátu
průhledný polykarbonát síly 0,8 mm  ( PC )  1 ks
Rozpěrný plastový nýt ( PA66 )     4 ks
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Obsah balení 

Vnější a vnitřní díl hlavové čelenky přiložte k sobě tak, aby byly na jedné ze stran podlouhlé otvory obou dílů v zákrytu pro provlečení elastické 
gumičky.        Elastickou gumičku začněte navlékat ve směru skrz vnější díl hlavové čelenky ( delší pásek ).       Postupně provlečte střídavě všemi 
otvory. Elastickou gumičku je možno zakrátit. V případě, že se konec gumičky při navlékání roztřepí, doporučujeme gumičku o kousek zkrátit 
pomocí nůžek. 

Po provlečení gumičky na jedné straně vytvarujte tvar hlavové čelenky ohybem obou částí čelenky do oblouku ve tvaru hlavy. Oba volné konce 
vnějšího a vnitřního dílu hlavové čelenky přiložte opět k sobě tak, aby byly otvory v zákrytu.       Stejným způsobem provlékněte gumičku i na druhé 
straně. Opět začněte provlékat z vnější strany, tj, nejprve skrz vnější díl hlavové čelenky.       Po navléknutí druhé gumičky si upravte velikost hlavové 
čelenky podle obvodu vaší hlavy. Přesahující konce gumičky na obou stranách můžete zkrátit pomocí nůžek nebo přesahy navléknout do otvorů 
v přední části hlavové čelenky.

Sestavení hlavové čelenky, navléknutí elastické gumičky 
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POZOR: ŠTÍT NIKDY NEČISTĚTE NASUCHO, 
VYHNĚTE SE MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ 
HLEDÍ OTĚREM A MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, 
aby nedošlo ke zhoršení optických vlastností. 

X
Odstraňte zbylou část krycí folie 
z hledí. Štít před použitím dopo-
ručujeme vydesinfikovat.

Doporučené metody dezinfekce a sterilizace

V rámci naší výroby jsme přijali následující preventivní opatření: Při výrobě průhledných hledí a komponentů necháváme ochran-
né fólie na povrchu všech dílů. Doporučujeme sejmout folii až těsně před sestavením. To výrazně snižuje možnou kontaminaci 
jednotlivých dílů. Komponenty obličejového štítu jsou baleny do uzavíratelného PE sáčku, a kompletace probíhá v rukavicích a s 
ochranou maskou. Při stříhání elastického gumičky používáme také ochranné rukavice a masky.

Bezpečnost a sterilizace

METODA PODMÍNKY ÚČINNÉ PROTI 
Isopropylalkohol 70-75%, 2+ minuty bakterie, viry 
Ethanol > 70%, 2+ minuty bakterie, viry 
Peroxid vodíku 6-25%, 5+ minut bakterie, viry 
Sanytol  bakterie, viry 100%, 5+ minut  

  Autokláv (studený) 56-60° C, 60 minut  bakterie, viry 

METODA PODMÍNKY ZÁVĚR 
Chlornan sodný (Savo) 0.01-0.5%, 2+ minuty bakterie, viry 
Ostatní agresivní 
čističe   

Nedoporučené metody dezinfekce a sterilizace
Následující metody vypsané níže byly vyhodnoceny jako 
nevhodné pro proces dezinfekce, protože můžou způsobit 
poškození polykarbonátu (prasknutí, zmatnění).
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      Opatrně odstraňte ochrannou folii v horní části hledí, kde se nachází 4 montážní otvory. Přizvednutí fólie proveďte lehce nehtem.              
     Hledí s částečně odstraněnou folií v místě montážních otvorů postupně přichyťte rozpěrnými plastovými nýty. Montáž můžete 
začít z libovolné strany. Po zasunutí spodní části nýtu do montážního otvoru,      zasuňte do nýtu rozpěrný kolíček, čímž dojte k 
pevnému připevnění hledí na hlavovou čelenku. Tím je montáž hledí na hlavovou čelenku dokončena. Při montáži hledí dejte pozor, 
aby nedošlo k jeho poškrábání. 

 Nasazení průhledného hledí na hlavovou čelenku3

Opatrně odstraňte ochrannou folii ve spodní části hledí, kde se 
nachází 3 montážní otvory pro montáž výztuhy. Z obou stan 
výztuhy odstraňte opět krycí fólii.
      Klikem nasaďte nejdříve prostřední kolíček do otvoru v hledí 
a    poté postupně oba zbývající krajní kolíčky. Případně 
zacvakněte nejprve oba krajní kolíčky výztuhy do otvorů v hledí 
a nakonec prostřední kolíček. 

Nasazení spodního výztužného dílu na hledí 4

Dokončení sestavení 
šítu
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