
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



PORTUGUÊS 

Nome do produto Bata SMMS Padrão Descartável 
Código do produto FGNS-SG-SM40-M, FGNS-SG-SM40-L, 
FGNS-SG-SM40-XL, FGNS-SG-SM40-XXL 
Tamanho do produto Unidade: cm

Modelo do Produto Tipo Bata. M/L/XL/XXL 
Estrutura e Composição O produto utiliza 40 g SMMS teci-
do não tecido. É composta por frente, costas, mangas, fitas e 
punho. O processo tecnológico consiste em corte, soldadura 
ultrassónica, fitas, velcro, punho, dobragem, selagem. 
Utilização prevista Os produtos são utilizados principalmente 
para isolamento geral em clínicas ambulatórias, salas de tra-
tamentos, de observação, de limpeza, laboratório etc. Desti-
na-se a ser utilizado por profissionais de saúde em hospitais e 
clínicas para manter um bom nível de higiene e contribuir para 
o controlo de infeções. 

BATA SMMS PADRÃO DESCARTÁVEL 

CÓDIGO GIMA 21040 21041 21042 21043
CÓDIGO 
FULL GUARD

FGNS-SG-
SM40-M

FGNS-SG-
SM40-L

FGNS-SG-
SM40 -XL

FGNS-SG-
SM40-XXL

Tamanhos 120x140 
(M)

120x150 
(L)

130x150 
(XL)

140x160 
(XXL)

Comprimento (do 
ombro à bainha)

120 120 130 140

Largura 
(mono camada)

140 150 150 160

Comprimento 
do cinto

65 65 65 69

Comprimento 
da manga

58 59 59 61

Desvio ±2 ±2 ±2 ±2

40g/m2

Contraindicações Os produtos podem ser utilizados apenas 
uma vez e devem ser utilizados imediatamente após a abertu-
ra da embalagem. Se a embalagem estiver danificada. o pro-
duto estiver húmido ou bolorento, não os utilize. 
Modo de utilização do produto Abra a embalagem e retire 
o produto, sacuda suavemente a bata, levante as laterais da
gola, insira as mãos nas mangas, estenda os braços para a 
frente e amarre os cintos. 
Armazenamento Deve ser armazenado num sala limpa com
humidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos, 
armazenado em local fresco, seco e bem ventilado.

 Aviso 
1. Este produto é um produto descartável, não o reutilize. 
2. Este produto é de uso único, nunca partilhe o seu produto

com outra pessoa. 
3. É proibido usar quando a embalagem ou o produto estive-

rem danificados.

Nota: Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao 
dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade 
competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou pa-
ciente está estabelecido. 

Validade 2 anos.
Data de fabrico Veja a data na embalagem 
Data de validade Veja a data na embalagem 

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

37°C

0°C

80%

0%

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

Eingeführt von / Importado por:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com

Código produto Guardar ao abrigo da luz solar Armazenar em local fresco 
e seco 

Número de lote Dispositivo médico em conformidade 
com a regulamento (UE) 2017/745 

Cuidado: leia as instruções 
(avisos) cuidadosamente

Fabricante Data de fabrico Dispositivo médico

Não estéril Data de validade  Não use se o pacote estiver 
danificado 

Granica wilgotnosci Consulte as instruções de uso Dispositivo descartável, 
não reutilizar 

Limite de temperatura Representante autorizado 
na União Europeia

Frágil, manuseie 
com cuidado

Este lado para cima Manuseie com cuidado
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