
FAQ 
Når skal jeg bruke en Virustatic Shield? 
Hvis du hoster eller nyser, kan Virustatic Shield redusere risikoen for spredning av 
virus. Vi anbefaler at du bruker halsen hvis du er ute i offentligheten, i nærheten av 
andre, hvis du isolerer hjemme med familiemedlemmer - eller hvis du har viruset, for 
unngå overføring til andre. 

Hva er den riktige måten å bruke Virustatic Shield på? 
Trekk halsen over hodet for å dekke nesen og munnen - og sikre en tett passform.  
For maksimal beskyttelse, brett Virustatic Shield i to, for å doble lagene. 

Kan jeg bruke Virustatic Shield med innsiden ut? 
Ja. Virustatic Shields proteinbelegg, i kombinasjon med materialet, fungerer i 
begge retninger. Så det reduserer ikke den antivirale effekten hvis du har den med 
innsiden ut. 

Kan jeg brette Virustatic Shield? 
Ja, det er greit å brette halsen, så lenge du dekker nese, munn og ører. 

Mister Virustatic Shield sin form? 
Halsen er produsert til de høyeste standarder fra naturlige fibermaterialer 
for at belegget skal impregnere fibrene. Langvarig bruk uten vasking 
resulterer i at stoffet blir løst. Å stramme med en spenne eller strikk vil hjelpe mot 
dette, samt at håndvask vil bidra til å gjenopprette halsens opprinnelige fasong og 
passform. 

Kan jeg vaske halsen? 
Ja. Vi anbefaler maksimalt tre håndsvasker i varmt vann uten 
vaskemiddel. Vask vil gjenopprette den opprinnelige fasongen og passformen etter 
langvarig bruk. 

Hvor ofte skal jeg vaske Virustatic Shield? 
Du kan bruke halsen i opptil 50 timer før du må vaske det. 
Vaskeveiledning er avhengig av applikasjonen - du trenger ikke å vaske halsen etter 
hver bruk, men hvis du f.eks jobber i et forurenset miljø, kan det hende du må vaske 
det oftere enn 50 timer. Vi anbefaler at haslen ikke vaskes mer enn 3 ganger. 

Anbefalingen om å vaske halsen hver 50. time og maksimalt 3 ganger, gir 
halsen en brukstid på 200 timer. Kan bruken på 200 timer fordeles over noen 
tidsramme? 
Ja. For eksempel, hvis du bruker halsen i 1 time per dag, vil det vare 200 dager 
(miljø tillater). 

 



Hva skal jeg gjøre med Virustatic Shield etter 200 timer? 
Stoffet som ble valgt for halsen ble nøye valgt etter omfattende laboratorium 
tester på 20 stoffer. Stoffet alene er 84% beskyttende, så det vil fortsatt gi mer 
beskyttelse, som de fleste andre stoff ansiktsbelegg, selv etter 200 timer. 

Kan jeg tørke Virustatic Shield på en radiator/ovn eller i en tørketrommel? 
Vi anbefaler ikke tørking på en radiator/ovn eller i en tørketrommel. Lufttørk naturlig. 
Høye temperaturer kan skade det antivirale belegget. Av denne grunn, anbefaler vi 
også at du ikke stryker halsen. 

Kan Virustatic Shield leveres på rens? 
Nei. Vi anbefaler ikke at halsen leveres på rens. 

Hvordan må den lagres når den ikke er i bruk? 
Halsen skal oppbevares i rene, tørre forhold innenfor temperaturområdet 
på - 20 ° C til + 40 ° C med en maksimal relativ luftfuktighet på <80%. 

Skal halsen avhendes som farlig avfall? 
Nei. Produktet er ikke farlig avfall, så helt sikkert å avhende via vanlig 
avfallshåndtering. 
Av miljømessige hensyn anbefaler vi avhending via en tekstilhåndteringsordning. 

Vil halsen hindre meg i å smitte andre mennesker? 
Virustatic Shield hjelper ved å tilby toveis beskyttelse. Det kan beskytte andre mot 
skadelige virus som du puster ut. Hvis du hoster eller nyser, reduserer halsen 
risikoen for smittespredning, og på grunn av buff-designet vil det ikke 
være noen flukt fra virusbelagte aerosoler rundt sidene av halsen. Du burde 
kombinere halsen med streng personlig hygiene. 

Vil Virustatic Shield gi 100% beskyttelse mot virus? 
Virustatic Shield er et antiviral ansiktsdekke med beskyttende funksjoner. Det 
har blitt designet for å gi beskyttelse mot virus og har vist seg å være 
over 96% effektivt mot H1N1-influensavirus. 

I juni 2020, fant uavhengige forskere fra VisMederi-laboratoriet ved University of 
Siena ut at Viruferrin ™ proteinforbindelsen hemmer SARS-CoV-2, virusstammen 
som forårsaker den nåværende COVID-19-pandemien. Virustatic Shield er det 
eneste tilgjengelige ansiktsdekket som har et beskyttende Viruferrin ™ -belegg. Vær 
oppmerksom på at ingen masker kan garantere 100% beskyttelse mot virus. 
Virustatic Shield-effektiviteten forbedres når den blir brukt sammen med Verdens 
helseorganisasjon (WHO) anbefalte retningslinjer for hygiene.  

Hva slags proteinbelegg er halsen behandlet med og hvordan reagerer  
normal hud på dette? 
Proteinet kalles Viruferrin ™, det ble opprinnelig utviklet for influensapandemier 
og har blitt bevist å hemme SARS-CoV-2 på cellenivå. Vi tror ikke 
normal hud reagerer negativt med belegget. Viruferrin (TM) inneholder naturlig, 
multifunksjonelle proteiner som er en del av det medfødte menneskelige 
immunforsvaret. Belegget har GRAS (Generally Regarded As Safe) sertifisering for 
andre applikasjoner til bruk sammen med mennesker, og vi forventer ikke allergiske 



reaksjoner. Imidlertid bør noen som opplever en allergisk reaksjon øyeblikkelig fjerne 
halsen. Produsenten forventer også å bli kontaktet og produktet returneres iht 
kvalitetsprosedyre. Laboratorietesting vil deretter utføres for å sikre at produktet 
oppfyller spesifikasjonen og vil gi tilbakemelding deretter. 

Hva er det halsen laget av? 
Produktet er designet og laboratorietestet med mange forskjellige materialer for å 
bestemme de mest effektive tekstilene for best mulig beskyttelse. To forskjellige 
materialtyper ble valgt - Bamboo og Viscose, som begge oppfyller de testede 
ytelseskravene som i det nåværende klima gir sikkerhet i forsyningskjeden. Det 
brukes Elastane-blandinger med begge materialene for oppnå "stretch"-egenskapene 
som kreves for at halsen skal kunne passe ordentlig og formes til brukerens ansikt. 

Vil produktet ha CE-klasse I (FFP 1) eller CE klasse II (FFP 2) godkjenning? 
Nei, på grunn av den innovative teknologien som brukes, er produktet utenfor 
EU-standarder. Virustatic Shield er ikke PPE, så krever ikke CE-merking eller 
klassifisering. Men vær trygg på at dette på ingen måte endrer den påviste antivirale 
evnen til produktet og at Virustatic Shield vil fortsette å overholde eventuelle 
forskriftsendringer etter behov. 

 


