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Tento ochranný obličejový štít je určen jako další vrstva ochrany, NIKOLI jako náhrada osobních

ochranných prostředků, jako jsou obličejové masky nebo brýle.

Tento výrobek nebyl zkoušen nebo certifikován a neodpovídá žádným (bezpečnostním) normám.

Použití samotného obličejového štítu na ochranu očí, obličeje a sliznic před kontaminací tělními tekutinami je pravděpodobně nedostatečné a v situacích, kdy se

obličejový štít používá k ochraně proti stříkající vodě nebo rozstřiku, se doporučuje používat také lékařskou/chirurgickou masku. Obličejové štíty nejsou určeny k

tomu, aby fungovaly jako primární ochrana dýchacích cest a nesmějí se používat samostatně, protože aerosoly mohou proniknout za hledí, takže je nutné nosit

ochrannou masku (lékařskou/chirurgickou masku, N95 FFR atd.) současně s ochrannými brýlemi.

Pořízením našeho výrobku berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výrobek není certifikován jako zdravotnický prostředek. Výběr našeho výrobku pro konkrétní

zamýšlené použití je výhradní odpovědností zákazníka Společnost Wavin nikdy nenese jakoukoli odpovědnost za libovolné konkrétní použití jejího výrobku

zákazníkem, pokud taková konkrétní a výslovná smluvní dohoda neexistuje v písemné podobě. Společnost Wavin neposkytuje žádné ujištění, slib, výslovnou

záruku nebo předpokládanou záruku týkající se vhodnosti těchto materiálů pro lékařské použití.

Společnost Wavin nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli poranění osob, ztrátu možnosti používání, ztrátu zisku, přerušení podnikání nebo jakékoli

nepřímé, zvláštní, náhodné, trestní nebo následné škody jakéhokoli druhu (včetně ušlého zisku) bez ohledu na formu žaloby, ať už v závazkové odpovědnosti,

občanskoprávní odpovědnosti (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti za výrobek nebo jiné, i když společnost Wavin byla informována nebo měla být

informována o možnosti takových škod. Odpovědnost společnosti Wavin vůči vašim nárokům v závazkové odpovědnosti, občanskoprávní odpovědnosti nebo

jakékoli jiné teorii odpovědnosti v žádném případě nepřekročí hodnotu výrobku.

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nenahrazují odborné zdravotnické poradenství. Informace na této

webové stránce neslouží k diagnostice nebo léčbě zdravotního stavu. Jste povinni pečlivě se seznámit se všemi informacemi na obalu.

V současné situaci a při omezené dostupnosti výrobku si vyhrazujeme právo omezit dodávku jakýchkoli objednaných množství a změnit požadované dodací lhůty.

Dále můžeme odmítnout prodej osobám, které neposkytují zdravotní péči.


