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Utili

МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ –  
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА 

Приложение: медицинската регистрираща хартия e създадена 
за запис на физиологични параметри чрез медицинско 
оборудване при диагностичен анализ. 
Употребата на медицинска регистрираща хартия и правото да 
използват подобен вид медицински изделия е предназначена 
само за медицински и парамедицински оторизирани 
специалисти с познания в областта на регистриращата 
медицинска техника. 

Идентификация на продукта: кодът на хартията, LOT номерът 

и марката/модела на апарата са означени на стикера, поставен 
на външната опаковка. 

Начин на употреба и поставяне в апарата: 

 Преди употребата на медицинското изделие е 
необходимо винаги да се проверява дали размерът на хартията 
и разграфяването на хартията (ако го има) са подходящи за 
употреба с наличния медицински апарат. 

 Избягвайте употребата на остри предмети при отваряне 
на опаковката. 

и да било допълнителни означения, е в милиметри (мм) с 
точност ±1%. 

Условия на съхранение: 

 Преди употреба, съхранявайте хартията в 
проветриви и сухи помещения. 

Дълготрайно въздействие на кондензат/ влага и температура 
по–висока или по–ниска от означената на опаковката може да 
предизвика неблагоприятни промени в хартията. 
Избягвайте въздействието на пряка слънчева светлина или 
ултравиолетови лъчи (UV). 

 След употреба на хартията, за да осигурите 

дълготрайно запазване на регистрираните записи: 
Съхранявайте хартията в проветриви и сухи места след 
употреба. 
Избягвайте въздействието на пряка слънчева светлина или 
ултравиолетови лъчи (UV). 
Избягвайте контакта с течности или разтворители като алкохол, 
кетони, етер или подобни. 
Избягвайте контакта с всякакви други видове химична или 
термохартия. 
Не поставяйте хартията в пликове от ПВЦ, използвайте само 
пригодени за целта пликове. 

Изисквания за отстраняване на използваната регистрираща 
медицинска хартия 
Употребата, съхранението и отстраняването на употребената 
хартия не предизвиква замърсяване на околната среда. 
Използваната хартия може да се съхранява в подходящи кутии 
за рециклиране. 
Запалимостта на този продукт е подобен на обикновените 
видове хартия. За гасене на случайно възникнал пожар от този 
продукт, използвайте вода или обикновен пожарогасител. 

Контраиндикации за употреба: Въз основа на предишен опит и 

резултатите от постмаркетингови анализи, при правилната 
употреба на продукта не може да бъдат предизвикани никакви 
вредни последици. 

 Преди употребата на това медицинско изделие е нужно  
Hartia (rola sau evantai) trebuie sa fie asezata corect да се 
запознаете детайлно с упътването за работа на in locul special 
amenajat din interiorul aparatului medical медицинският апарат 

pentru a nu fi obstructionat fluxul hartiei. Nu fortati niciodata 
Хартията (ролка или тесте) трябва да се поставят introducerea 
hartiei in aparat!!!
правилно в мястото за хартия в медицинският апарат, за да не 

 Caroiajul, daca este prezent si exceptand alte се възпрепятства 
плъзгането (съответно движението) на indicatii, are o scala de 
ordinul mm si o precizie de ±1%. хартията. Никога не използвайте 
сила за поставяне на хартията 
в апарата!!! 

 Разграфената мрежа, ако има такава или липсват каквито  
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