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Produktnamn Skoskydd för engångsbruk utan glidskydd
Produktkod FGSCAS-PP35 (21095)
Produktmodell Normalt skoskydd,15x40 cm
Struktur och komposition Skyddet är gjort av 35gPP, med gummiband 
för fixering , gummiband och skrift på botten av glidskyddet.
Avsedd användning Produkterna är huvudsakligen använda för allmän 
isolering inom öppenvård, akutmottagning, undersökningsrum, rengö-
ringsrum, laboratorier med mera. De är avsedda att användas av sjuk-
vårdspersonal på sjukhus och kliniker för att uppehålla en god hygienisk 
nivå och bidra till kontroll av infektioner. 
Kontraindikationer Produkterna kan endast användas en gång och ska 
omedelbart användas efter att förpackningen öppnats. Om förpackningen 
skadats, produkten är våt eller möglig. Använd inte.
Hur produkten används 
1. Öppna produktförpackningen och ta ur skoskyddet, Sträck ut fötterna 

och sätt på skoskydden över fötterna.
2. Placera skoskydden så att du är säker på att skoskydden sitter bra på 

fötterna.
Förvaring Förvaras i ett rent rum med relativ fuktighet som inte överskri-
der 80 %, inga frätande gaser, och förvaras svalt, torrt och väl ventilerat. 

 Varning
1. Denna produkt är en engångsprodukt, använd inte igen. 
2. Denna produkt är för engångsbruk, dela aldrig din produkt med andra. 
3. Förbjudet att använda när förpackningen eller mössorna är skadade.

Anm.: Alla allvarliga skador som uppstått i relation till anordningen 
ska rapporteras till tillverkaren och kompetent myndighet i med-
lemsstaten där användaren eller patienten befinner sig. 

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

SKOSKYDD FÖR ENGÅNGSBRUK MED GLIDSKYDD
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

SE Produktkod 
GR Κωδικός προϊόντος

SE Skyddas från solljus 
GR Κρατήστε το μακριά από 
ηλιακή ακτινοβολία 

SE Förvara på svalt och 
torrt ställe 
GR Διατηρείται σε δροσερό 
και στεγνό περιβάλλον

SE Auktoriserad representant i 
Europeiska gemenskapen 
GR Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

SE Satsnummer  
GR Αριθμός παρτίδας 

SE Den medicintekniska produkten 
överensstämmer med förordning 
(EU) 2017/745
GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα 
με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 
2017/745  

SE Varsamhet: läs anvisnin-
garna (varningar) noga
GR Προσοχή: διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις)

SE Engångsanordning, får ej 
återanvändas 
GR Προϊόν μιας χρήσεως. Μην 
το χρησιμοποιείται εκ νέου

SE Tillverkare 
GR Παραγωγός

SE Tillverkningsdatum 
GR Ημερομηνία παραγωγής 

SE Temperaturgräns
GR Όριο θερμοκρασίας 

SE Läs bruksanvisningen 
GR Διαβάστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης

SE Ej steril 
GR Οχι αποστειρωμένο

SE Utgångsdatum  
GR Ημερομηνία λήξεως 

SE Medicintekniska produkten  
GR Ιατρική συσκευή  

SE Använd inte en förpackning 
som är skadad 
GR Μην το χρησιμοποιείτε 
αν η συσκευασία είναι 
κατεστραμμένη

15x40cm
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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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
Importerad av / Εισαγωγή από /                         :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com

مستورد عن طريق


