
ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Όνομα Προϊόντος Ενισχυμένη Ρόμπα Μιας Χρήσης SMMS 
(Αποστειρωμένη)
Κωδικός Προϊόντος FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L, 
FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL 
Μέγεθος Προϊόντος Μονάδα μέτρησης: εκ.

Μοντέλο Προϊόντος Τύπος Ρόμπας. M/L/XL/XXL 
Δομή και Σύνθεση Το προϊόν χρησιμοποιεί 50g μη υφα-
σμένο ύφασμα SMMS. Αποτελείται από μπροστινό μέρος, 
πίσω μέρος, μανίκια, κορδόνια και μανσέτες. Η τεχνολο-
γική διαδικασία περιλαμβάνει κοπή, συγκόλληση με υπε-
ρήχους, τοποθέτηση κορδονιών, αυτοκόλλητου velcro, 
μανσετών, πτύχωση και σφράγιση. 
Προβλεπόμενη χρήση Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυ-
ρίως για γενική απομόνωση σε εξωτερικά ιατρεία, κλινι-
κές, εξεταστήρια, χώρους καθαριότητας, εργαστήρια, 
κτλ. Προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας 
σε νοσοκομεία και κλινικές, για τη διατήρηση καλού επι-
πέδου υγιεινής και για τον έλεγχο των λοιμώξεων. 
Άντενδείξεις Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο μία φορά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αμέσως 
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ΚΩΔΙΚΟΣ GIMA 21040 21041 21042 21043
ΚΩΔΙΚΟΣ 
FULL GUARD

FGNS-SG-
SM40-M

FGNS-SG-
SM40-L

FGNS-SG-
SM40 -XL

FGNS-SG-
SM40-XXL

Μεγέθη 120x140 
(M)

120x150 
(L)

130x150 
(XL)

140x160 
(XXL)

Μήκος (Από ώμο 
ως στρίφωμα)

120 120 130 140

Φάρδος 
(μια στρώση)

140 150 150 160

Μήκος Ζώνης 65 65 65 69
Μήκος Μανικιού 58 59 59 61
Απόκλιση ±2 ±2 ±2 ±2

50g/m2

μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία έχει 
υποστεί ζημιά, το προϊόν είναι βρεγμένο ή έχει ίχνη μού-
χλας μην το χρησιμοποιείτε. 
Τρόπος χρήση του προϊόντος Ανοίξτε τη συσκευασία και 
αφαιρέστε το προϊόν, τινάξτε ελαφρώς τη ρόμπα, σηκώστε 
τις πλευρές του γιακά, βάλτε τα χέρια μέσα στα μανίκια, 
απλώστε τα χέρια προς τα μπροστά και δέστε τις ζώνες. 
Άποθήκευση Πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό δωμάτιο 
που είναι δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, με σχετι-
κή υγρασία που δεν ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά 
αέρια.

 Προειδοποίηση 
1. Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης, μην το επαναχρησι-

μοποιείτε. 
2. Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο 

άτομο, μην το μοιράζεστε ποτέ με άλλους. 
3. Απαγορεύεται η χρήση όταν η συσκευασία ή τα προϊό-

ντα έχουν υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Τυχόν σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με 
το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή 
και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο χρήστης ή ο ασθενής. 

Ισχύς 2 έτη.
Ημερομηνία παραγωγής Δείτε ημερομηνία στη συσκευα-
σία 
Ημερομηνία λήξης Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 
μηνών.

Importerad av / Εισαγωγή από:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com

FGS-RF-SM50-M (GIMA 21052) 
FGS-RF-SM50-L (GIMA 21053)
FGS-RF-SM50-XL (GIMA 21054)
FGS-RF-SM50-XXL (GIMA 21055)

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, 
Xianning Economic Development 
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

ZOUSTECH S.L. 
Pso. Castellana, 141 - Planta 19, 
28046 - Madrid, Spain
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Κωδικός προϊόντος Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία 

Διατηρείται σε δροσερό και 
στεγνό περιβάλλον

Αριθμός παρτίδας Ιατρική συσκευή  Ημερομηνία λήξεως 

Παραγωγός Ημερομηνία παραγωγής Αποστειρωμένο με 
αιθυλενοξείδιο

Όριο υγρασίας Μην το χρησιμοποιείτε αν η 
συσκευασία είναι κατεστραμμένη

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω-
πος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϊόν μιας χρήσεως. 
Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου

Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες 
χρήσης


