
SVENSKA

Produktnamn Standardskyddsrockar SMMS för engångsbruk 
Produktkod FGNS-SG-SM40-M, FGNS-SG-SM40-L, 
FGNS-SG-SM40-XL, FGNS-SG-SM40-XXL 
Produktstorlek Enhet: cm 

Produktmodell Typ av skyddsrock M/L/XL/XXL 
Struktur och sammansättning Produkten använder non-wo-
ven-material med 40 g SMMS. Den består av framsida, bak-
sida, ärmar, knytband och ärmuppslag. Den teknologiska 
processen består i utskärning, ultraljudssvetsning av band, 
kardborrband, ärmuppslag, vikning och tätning. 
Avsedd användning Produkterna används huvudsakligen för 
allmän isolering inom öppenvård, akutmottagning, undersök-
ningsrum, rengöringsrum, laboratorier med mera. De är avsed-
da att användas av sjukvårdspersonal på sjukhus och kliniker 
för att uppehålla en god hygienisk nivå och bidra till kontroll 
av infektioner. 

STANDARDSKYDDSROCKAR SMMS FÖR ENGÅNGSBRUK 

Produktkod Skyddas från solljus Förvara på svalt och torrt ställe 

Satsnummer 
Den medicintekniska produkten 
överensstämmer med förordning 
(EU) 2017/745 

Varsamhet: läs anvisningarna 
(varningar) noga

Tillverkare Tillverkningsdatum Medicintekniska produkten  

Ej steril Utgångsdatum  Använd inte en förpackning som 
är skadad 

Fuktighetsgräns Läs bruksanvisningen Engångsanordning, 
får ej återanvändas 

Temperaturgräns Auktoriserad representant 
i Europeiska gemenskapen Ömtålig, hanteras varsamt

Den här sidan upp Hanteras varsamt

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

GIMA-KOD 21040 21041 21042 21043
FULL GUARD 
KOD

FGNS-SG-
SM40-M

FGNS-SG-
SM40-L

FGNS-SG-
SM40 -XL

FGNS-SG-
SM40-XXL

Storlekar 120x140 
(M)

120x150 
(L)

130x150 
(XL)

140x160 
(XXL)

Längd (Axel till 
nederkant)

120 120 130 140

Bredd (ett skikt) 140 150 150 160
Bältlängd 65 65 65 69
Ärmlängd 58 59 59 61
Avvikelse ±2 ±2 ±2 ±2

40g/m2

Kontraindikationer Produkterna kan endast användas en 
gång och ska omedelbart användas efter att förpackningen 
öppnats. Om produkten är skadad, kan den vara våt eller mög-
lig. Använd inte. 
Så här används produkten Öppna förpackningen och ta ur 
produkten, skaka försiktigt skyddsrocken, lyft kragens sidor, 
sätt in händerna i ärmarna och sträck ut armarna framåt och 
dra åt skärpen. 
Förvaring Förvaras i ett rent rum med relativ fuktighet som inte 
överskrider 80 %, inga frätande gaser, och förvaras svalt, torrt 
och väl ventilerat.

 Varning 
1. Denna produkt är för engångsbruk, återanvänd inte. 
2. Denna produkt är för engångsbruk, dela aldrig med andra 

personer. 
3. Det är förbjudet att använda när förpackningen eller produk-

terna är skadade.

Anm.: Alla allvarliga skador som uppstått i relation till an-
ordningen ska rapporteras till tillverkaren och kompetent 
myndighet i medlemsstaten där användaren eller patien-
ten befinner sig. 

Giltighet 2 år.
Tillverkningsdatum Se datum på förpackningen 
Utgångsdatum Se datum på förpackningen 

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti  B2B Gima på 12 månader.
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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

Importerad av / Εισαγωγή από:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.comM
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