
POLSKI

Nazwa produktu Jednorazowy standardowy fartuch chirur-
giczny SMMS 
Kod produktu FGNS-SG-SM40-M, FGNS-SG-SM40-L, 
FGNS-SG-SM40-XL, FGNS-SG-SM40-XXL 
Rozmiar produktu Jednostka: cm

Model produktu Rodzaj fartucha. M/L/XL/XXL 
Struktura i skład W produkcie zastosowano włókninę SMMS 
o gramaturze 40g. Składa się z części przedniej, tylnej, ręka-
wów, paska i mankietów. Proces technologiczny polega na 
cięciu, zgrzewaniu ultradźwiękowym, wiązaniach, rzepach, 
mankietach, składaniu, uszczelnianiu. 
Przeznaczenie Produkty są używane głównie do ogólnej 
izolacji w przychodniach, oddziałach, salach kontrolnych, po-
mieszczeniach sprzątania, laboratoriach itp. Są przeznaczone 
do użytku przez pracowników służby zdrowia w szpitalach i 
klinikach w celu utrzymania dobrego poziomu higieny i przy-
czynienia się do kontrolowania infekcji. 

JEDNORAZOWY STANDARDOWY FARTUCH CHIRURGICZNY SMMS 

Numer katalogowy Przechowywać z dala 
od światła słonecznego

Przechowywać 
w suchym miejscu

Kod partii Wyrób medyczny zgodny z 
Rozporządzenie (UE) 2017/745

Ostrzeżenie ─ Zobacz 
instrukcję obsługi

Producent Data produkcj Wyrób medyczny

Nie sterylne Data ważności Nie używać, jeśli opakowanie 
jest uszkodzoneu

Granica wilgotnosci Przeczytaj instrukcje użytkowania Jedno urządzenie, 
nie używaj ponownie

Granica temperatury Upoważniony przedstawiciel 
we Wspólnocie Europejskieju Delikatny, obchodź się ostrożnie

Tą stroną do góry Obchodź się ostrożnie

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

KOD GIMA 21040 21041 21042 21043
KOD 
FULL GUARD

FGNS-SG-
SM40-M

FGNS-SG-
SM40-L

FGNS-SG-
SM40 -XL

FGNS-SG-
SM40-XXL

Rozmiary 120x140 
(M)

120x150 
(L)

130x150 
(XL)

140x160 
(XXL)

Długość (od 
ramienia do 
dolnej krawędzi)

120 120 130 140

Szerokość 
(jednowarstwowy)

140 150 150 160

Długość paska 65 65 65 69
Długość rękawa 58 59 59 61
Odchylenie 
od rozmiaru

±2 ±2 ±2 ±2

40g/m2

Przeciwwskazania Produkty są przeznaczone do jednorazo-
wego użytku i należy je zastosować natychmiast po otwarciu 
opakowania. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, produkt jest 
mokry lub spleśniały. Nie używać. 
Jak korzystać z produktu Otwórz opakowanie i wyjmij pro-
dukt, delikatnie potrząśnij fartuchem, podnieś boki kołnierza, 
włóż ręce do rękawów, wyciągnij ramiona do przodu i zawiąż 
paski. 
Przechowywanie Przechowywać w pomieszczeniu czystym, 
bez gazów korozyjnych, suchym i wentylowanym, o wilgotno-
ści względnej nie wyżej niż 80%.

 Ostrzeżenie 
1. Ten produkt jest produktem do utylizacji, nie używaj ponow-

nie. 
2. Ten produkt jest jednorazowego użytku, nigdy nie udostęp-

niaj go innym. 
3. Zabrania się używania, gdy opakowanie lub produkty są 

uszkodzone.

Uwaga: W przypadku wystąpienia poważnych wypadków 
w czasie stosowania produktu, należy się skontaktować z 
producentem i z właściwym organem państwa członkow-
skiego, w którym produkt został wprowadzony do obrotu. 

Ważność 2 lata.
Data produkcji Patrz data na opakowaniu 
Termin ważności Patrz data na opakowaniu 

WARUNKI GWARANCJI GIMA
Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B 
Gima.
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FGNS-SG-SM40-M (21040) 
FGNS-SG-SM40-L (21041)
FGNS-SG-SM40-XL (21042)
FGNS-SG-SM40-XXL (21043)

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

Importowane przez / Importat de:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.comM
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