
ROMÂNĂ 

Denumire produs Halat medical ranforsat SMMS (Steril)
Cod produs FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L, 
FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL 
Mărime produs Unitate: cm 

Model produs Tip halat. M/L/XL/XXL 
Structură și compoziție Produs realizat din 50g de material 
nețesut SMMS. Este alcătuit din față, spate, mâneci, cordoane 
și manșete. Procedura de fabricație cuprinde tăiere, lipire cu 
ultrasunete, cordoane, bandă tip scai, manșete, pliere, sigilare. 
Utilizare prevăzută Produsele sunt utilizate în principal pen-
tru izolarea generală în cabinete medicale, secții, cabinete de 
consultație, sală de curățenie, laborator etc. Sunt destinate uti-
lizării de către profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și 
clinici pentru a menține un nivel bun de igienă și a contribui la 
controlul infecțiilor. 

HALATE CHIRURGICALE RANFORSATE - STERILE

COD GIMA 21040 21041 21042 21043
COD PROTECȚIE 
TOTALĂ

FGNS-SG-
SM40-M

FGNS-SG-
SM40-L

FGNS-SG-
SM40 -XL

FGNS-SG-
SM40-XXL

Mărimi 120x140 
(M)

120x150 
(L)

130x150 
(XL)

140x160 
(XXL)

Lungime 
(de la umăr la tiv)

120 120 130 140

Lățime (monostrat) 140 150 150 160
Lungime talie 65 65 65 69
Lungime mânecă 58 59 59 61
Deviere ±2 ±2 ±2 ±2

50g/m2

Contraindicații Produsele pot fi folosite o singură dată și 
trebuie utilizate imediat după deschiderea ambalajului. Dacă 
ambalajul este deteriorat, dacă produsul este umezit sau mu-
cegăit. Nu folosiți. 
Cum se folosește produsul Deschideți ambalajul și scoateți 
produsul, scuturați ușor halatul, ridicați părțile laterale ale gu-
lerului, introduceți mâinile în mâneci, întindeți brațele în față și 
strângeți cordoanele. 
Depozitare Se recomandă depozitarea acestora într-o cameră 
curată, cu umiditate care nu depășește 80%, fără gaz coroziv, 
într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

 Avertisment 
1. Acest produs este de unică folosință, nu îl refolosiți. 
2. Acest produs este de uz individual, nu îl folosiți în comun cu 

alte persoane. 
3. Se interzice folosirea, dacă ambalajul sau produsele sunt 

deteriorate.

Observație: Orice incident grav care a avut loc în legătură 
cu produsul trebuie raportat producătorului și autorității 
competente a statului membru în care este stabilit utiliza-
torul sau pacientul. 

Termen de valabilitate 2 ani.
Data de fabricație A se vedea data indicată pe ambalaj 
Data expirării A se vedea data indicată pe ambalaj 

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

Importowane przez / Importat de:
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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Cod produs A se păstra ferit 
de razele soarelui A se păstra într-un loc răcoros și uscat

Număr de lot Dispozitiv medical Valabil până la data de 

Producător Data fabricației Sterilizat cu oxid de etilenă

Limită de umiditate A nu se utiliza dacă ambalajul 
este deteriorat

Reprezentant autorizat pe teritoriul 
Comunității Europene

Dispozitiv de unică folosință, 
a nu se refolosi Citiți instrucțiunile de utilizare


