Smileplus® - Chirurgické roušky (50ks)
Zdravotnické roušky Smileplus® typu IIR jsou navržené převážně do nemocnic a zdravotnických
zařízení.
Zdravotnický prostředek splňuje všechny požadavky včetně správného uvedení na trh s klinickou
studií také dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve spojení s nařízením vlády č.
54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, v souladu se zákonem č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a směrnice Rady 93/42/EHS, o zdravotnických
prostředcích.
Shoda na harmonizované normy:
- EN ISO 14971:2012
- EN 1041:2008+A1:2013
- EN ISO 10993-5:2009
- EN ISO 14683:2019+AC:2019
- EN ISO 15223-1:2016
- EN ISO 10993-1:2009
- EN ISO 10993-10:2010
a spadá do rizika I zdravotního prostředku typu IIR s BFE více nebo rovna 98%
s řádným označením CE na balení.
Vnitřní vrstva je vyrobena z měkké tkáně, bez barviva a šetrná k pokožce.
Jednorázové roušky určeno používat 4 hodiny.
Díky tvarovatelnému drátku na nos
také perfektně ústenku utěsníte.
Výrobce:
Zhejiang hongyu Medical Commodity Co., Ltd.
No. 668 ChanHua Road,
Fotang Town Industrial Functional Area,
322002 Yiwu City, Zhejiang Province, ČÍna
Zplnomocněný zástupce EU:
SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam,Netherlands
Dovozce:
umbrellaline 2010 s.r.o.
www.respilion.cz
Registrovaný u ksrzis
Způsob balení:
Balení obsahuje 50 ks jednotek ústenky s úvazky,
extra je zabaleno vždy v balení 10ks jednotek ústenky.
Velikost balení: 17.5x9,5 cm
Kartonové balení obsahuje 40ks balení s váhou 12 Kg (čistá váha 11 Kg)
Rozměry kartonového balení: 590x4115x540mm, 0,13M3

Určený účel použití:
Z zdravotnická jednorázová obličejová maska typu IIR, která je určena ke snížení rizika
přenosu infekce zejména z uživatele na okolí.
Struktura:
Maska se skládá se ze tří vrstev netkané textilie, řemínků a nosní svorky strojově stlačené
za horka. Jedná se o nesterilní, jednorázový výrobek. (Nesterilní)
Návod k použití
Před nasazováním ústenky si důkladně umyjte ruce, případně použijte dezinfekci na
•
bázi alkoholu.
Rouškou zakryjte nos a ústa, úvazky přetáhněte přes hlavu nebo požádejte personál o
•
správné uvázání.
Při snímání ústenky se dotýkejte pouze úvazků
•
Použitou ústenku vyhoďte do uzavíratelného odpadkového koše (bezprostředně po
•
použití zlikvidujte jako zdravotnický odpad.) a znovu si důkladně umyjte ruce.
Rouška je určena k jednorázovému použití, nepoužívejte opakovaně&
•
Skladování:
Výrobek by měl být skladován v dobře větrané místnosti, při normální pokojové teplotě,
s vlhkostí nepřekračující 80 %, v prostorách chránených před žíravými plyny, ohněm,
hlodavci, hmyzem či krádežemi. Doba skladování nesmí překročit dobu expirace. Skladujte
tak, aby nedošlo k poškození obalu.
Symboly používané na obalu:

Symbol

Popis

Symbol

Popis

Nesterilní

Chraňte před slunečním
světlem

Nepoužívejte, je-li obal
poškozen

Uchovávejte v suchu

Nepoužívejte opakovaně

Značka CE

Datum výroby: viz obal
Číslo šarže: viz oba
Doba expirace: viz obal
Doba použitelnosti: 2 roky
Datum poslední revize návodu k použití: 25. 11. 2020
EAN: 6938056211504
Kód produktu: SMILEPLUS_IIR

