
SKOSKYDD FÖR ENGÅNGSBRUK MED GLIDSKYDD
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

GR 
Όνομα Προϊόντος Αντιολισθητικό Κάλυμμα Παπουτσιού Μιας Χρή-
σης
Κωδικός Προϊόντος FGSCAS-PP35 (21095)
Μοντέλο Προϊόντος Κανονικό κάλυμμα παπουτσιού,15x40cm
Κατασκευή και Σύνθεση Το κάλυμμα παπουτσιού είναι κατασκευα-
σμένο από 35g PP και διαθέτει λάστιχο για στερέωση.
Προβλεπόμενη χρήση Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για 
γενική απομόνωση σε εξωτερικά ιατρεία, θαλάμους, χώρους εξέτα-
σης, χώρους καθαρισμού, εργαστήρια κτλ. Προορίζονται για χρήση 
από επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία και κλινικές για τη δια-
τήρηση καλού επιπέδου υγιεινής και τη συμβολή στον έλεγχο των 
μολύνσεων. 
Αντενδείξεις Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία 
φορά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το άνοιγμα 
της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν 
είναι υγρό ή έχει σημάδια μούχλας μην το χρησιμοποιείτε.
Τρόπος χρήσης του προϊόντος 
1. Ανοίξτε τη συσκευασία με το προϊόν και βγάλτε το κάλυμμα 

παπουτσιού. Τεντώστε το πόδι σας, ανοίξτε το κάλυμμα παπου-
τσιού και περάστε το στο πόδι σας.

2. Προσαρμόστε τα καλύμματα παπουτσιών ώστε τα πόδια σας να 
καλύπτονται πλήρως.

Αποθήκευση Πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό δωμάτιο που είναι 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, με σχετική υγρασία που δεν 
ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια. 

 Προειδοποίηση
1. Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης, μην το επαναχρησιμοποιείτε. 
2. Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο, μην 

το μοιράζεστε ποτέ με άλλο άτομο. 
3. Απαγορεύεται η χρήση όταν η συσκευασία ή τα καλύμματα 

έχουν 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 συσκευασία 
Ημερομηνία λήξης Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία 

SE Produktkod 
GR Κωδικός προϊόντος

SE Skyddas från solljus 
GR Κρατήστε το μακριά από 
ηλιακή ακτινοβολία 

SE Förvara på svalt och 
torrt ställe 
GR Διατηρείται σε δροσερό 
και στεγνό περιβάλλον

SE Auktoriserad representant i 
Europeiska gemenskapen 
GR Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

SE Satsnummer  
GR Αριθμός παρτίδας 

SE Den medicintekniska produkten 
överensstämmer med förordning 
(EU) 2017/745
GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα 
με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 
2017/745  

SE Varsamhet: läs anvisnin-
garna (varningar) noga
GR Προσοχή: διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις)

SE Engångsanordning, får ej 
återanvändas 
GR Προϊόν μιας χρήσεως. Μην 
το χρησιμοποιείται εκ νέου

SE Tillverkare 
GR Παραγωγός

SE Tillverkningsdatum 
GR Ημερομηνία παραγωγής 

SE Temperaturgräns
GR Όριο θερμοκρασίας 

SE Läs bruksanvisningen 
GR Διαβάστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης

SE Ej steril 
GR Οχι αποστειρωμένο

SE Utgångsdatum  
GR Ημερομηνία λήξεως 

SE Medicintekniska produkten  
GR Ιατρική συσκευή  

SE Använd inte en förpackning 
som är skadad 
GR Μην το χρησιμοποιείτε 
αν η συσκευασία είναι 
κατεστραμμένη

15x40cm
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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FGSCAS-PP35 (21095)

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 37°C

0°C
Importerad av / Εισαγωγή από /                         :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com
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