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Nazwa produktu Jednorazowe ochraniacze na obuwie z folii antypośli-
zgowej
Kod produktu FGSCAS-PP35 (21095)
Model produktu Standardowe ochraniacze na buty, 15x40cm
Struktura i skład Ochraniacz jest wykonany z PP o gramaturze 35g, 
z mocowaniem za pomocą gumki i z nadrukiem na powierzchni anty-
poślizgowej.
Zamierzone zastosowanie Produkty są przeznaczone do zapewnienia 
ogólnej izolacji w ambulatoriach, oddziałach szpitalnych, pomieszcze-
niach kontrolnych, pomieszczeniach do czyszczenia, laboratoriach, itp. 
Produkty są zgodne z polityką profilaktyki i kontroli zakażeń i są prze-
znaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia zatrudnionych w 
szpitalach i klinikach, aby zapewnić poprawny poziom higieny. 
Przeciwwskazania Produkty są przeznaczone do jednorazowego użytku 
i należy je zastosować natychmiast po otwarciu opakowania. W przypad-
ku uszkodzenia opakowania na produkcie mogą wystąpić ślady wilgoci i 
pleśni. Nie używać.
Sposób używania produktu 
1. Otworzyć opakowanie i wyjąć ochraniacz, nałożyć ochraniacz na stopę.
2. Ochraniacz rozłożyć tak, aby pokrywał on całą stopę.
Przechowywanie Przechowywać w pomieszczeniu czystym, bez gazów 
korozyjnych, suchym i wentylowanym, o wilgotności względnej nie wyżej 
niż 80%. 

 Ostrzeżenie
1. Produkt jednorazowego użytku, nie nadaje się do ponownego wyko-

rzystania. 
2. Produkt jednorazowego użytku, nie przekazywać innym osobom. 
3. Zakaz używania w przypadku uszkodzenia opakowania lub zabezpie-

czeń.

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

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

JEDNORAZOWE OCHRANIACZE NA OBUWIE Z FOLII ANTYPOŚLIZGOWEJ
BOTOȘEI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU TALPĂ ANTIDERAPANTĂ

15x40cm

PL Numer katalogowy
RO Cod produs

PL Przechowywać z dala 
od światła słonecznego
RO A se păstra ferit 
de razele soarelui

PL Przechowywać w suchym 
miejscu
RO A se păstra într-un loc 
răcoros și uscat

PL Upoważniony przedstawiciel 
we Wspólnocie Europejskieju
RO Reprezentant autorizat pe 
teritoriul Comunității Europene

PL Kod partii
RO Număr de lot 

PL Wyrób medyczny zgodny z 
Rozporządzenie (UE) 2017/745
RO Dispozitiv medical realizat 
în conformitate cu prevederile 
regulamentul (UE) 2017/745

PL Ostrzeżenie ─ Zobacz 
instrukcję obsługi
RO Atenție: Citiți și respectați cu 
atenție instrucțiunile (avertismen-
tele) de utilizare

PL Jedno urządzenie, nie używaj 
ponownie
RO Dispozitiv de unică folosință, a 
nu se refolosi

PL Producent
RO Producător

PL Data produkcj
RO Data fabricației

PL Granica temperatury
RO Limită de temperatură

PL Przeczytaj instrukcje 
użytkowania
RO Citiți instrucțiunile de utilizare

PL Nie sterylne
RO Nesteril

PL Data ważności
RO Valabil până la data de 

PL Wyrób medyczny 
RO Dispozitiv medical

PL Nie używać, jeśli opakowanie 
jest uszkodzoneu
RO A nu se utiliza dacă ambalajul 
este deteriorat
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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
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com




