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

RO 
Denumirea produsului Botoșei de unică folosință cu talpă antiderapantă
Cod produs FGSCAS-PP35 (21095)
Model produs Botoșei normali,15x40cm
Structură și Compoziție Botoșeii sunt confecționați din 35g polipropile-
nă, cu elastic pentru fixare și dungi antiderapante pe talpă.
Domeniu de utilizare Produsele sunt utilizate în principal pentru izolarea 
generală în ambulatorii, secții, camere de inspecție, sală de curățenie, 
laborator etc. Sunt destinate utilizării de către profesioniștii din domeniul 
sănătății din spitale și clinici pentru a menține un nivel bun de igienă și a 
contribui la controlul infecțiilor. 
Contraindicații Produsele pot fi folosite o singură dată și trebuie utiliza-
te imediat după deschiderea ambalajului. Dacă pachetul este deteriorat, 
produsul este umed sau mucegăit. Nu folosiți.
Cum să utilizați produsul 
1. Deschideți pachetul și scoateți botoșeii, desfaceți-i, apoi puneți-i peste 

încălțăminte.
2. Așezați botoșeii astfel încât aceștia să acopere întreaga suprafață a 

labei piciorului.
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. A nu se refolosi. 
2. Acest produs este de unică folosință. Nu împărțiți produsul dvs cu 

altcineva. 
3. Este interzisă utilizarea produsului atunci când ambalajul sau botoșeii 

sunt deteriorați.

Observație: Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produ-
sul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statu-
lui membru în care este stabilit utilizatorul 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 

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




