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lнструкцlя Iз зАстосувАння мЕдичного вироБу
Пелюшка гiгiенiчна поглинаюча з ручками торговоТ марки lGAR

1. Перед використанням перевiрити TepMiH придатностi медичного виробу.
2. !,iставши з упаковки, розмiстити та зафiксувати медичний вирiб на горизонтальнiй поверхнi, що контакту€ з
джерелом вологи та бiологiчних рiдин.,0,ля зручностi використання медичного виробу ручки мають бути
розправленi та розмiщенi по бокам.
медичний вирiб може бути використаний для перекладання, перенесення та транспортування пацiента за умови,
що йогО вага не перевищу€ вагу, зазначену на медичному виробi (упаковцi медичного виробу).
медичний вирiб може бути використаний для застеляння, лiжок, стiльцiв, вiзкiв та будь-яких iнших поверхонь, що
вимагають захисry вiд вологи та бiологiчних рiдин.
3. ПiслЯ проведення гiгiенiчних процедур та/або зниження поглинаючоТдii медичний вирiб пiдлягае замiнi на
новий.
Увага I

1. ЗберiгатИ в недоступнОму дlя дiтей мiсцi, уникати надмiрно високих температур, надмiрноТ вологостi повiтря та
прямого сонячного свiтла.
2. Пiсля використання утилiзувати вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв.
з. Не використовувати медичний вирiб повторно, лише для одноразового використання.

Виробник Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lГАР"
мiсцезнаходження: вул, МихаЙла БоЙчука, 18-А, м. КиIв, УкраТна, 01].0З,
телефон/факс: +З80445853455
сучжоу сунlнг АндЕрпАд ко., лтд.
(SUzHoU SUNlNG UNDERPAD со., LTD.)
Ne 70, Йонг Ан Роад Ксугуан, Нью flicTpiKT, 215151 Сучжоу, КитаЙська
Народна Республiка
(N9 70, Yong Ап Road Xuguan, New District, 215151 Suzhou, People's
Republic of China)

Мiсце виробництва
(Виробничi поryжносri)

МеДИЧНИЙ ВИРiб ВiдпОвiдае вимогам Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд "02" жовтня 201З року N975З, про що видано {екларацiю про вiдповiднiсть.

В.Г. Бчков

а осmанньоео переzляOу iнсmрукцii iз засmосувоння: О2.0З.2О2О

CmopiHKa 7 з 7

Назва медичного в ською мовою
Пелюшка гiгiенiчна поглинаюча з ручками торговоi марки IGAR, 75 х 90 см
пелюшка гiгiенiчна поглинаюча з ками говоi I 75 х 210 см
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Фоктично одресо: вул. МЕТАЛlСТlВ, 20, м. КИТВ, УКРАТНА, ОЗ057
Мiсцезноходяrення: вул. м. БоЙЧУКА, l8-А, м. КИТВ, УКРАТНА, 0'l ]ОЗ
тел./фокс: {044) 5В5-З4-55 {5З,56}
E-moil: iпfо@igоr.uо, web: www.igor.uo

BusinBss oddress; 20, METAL|ST|V ýh., KY|V 0З05Z, UKRA|NE
Registered oddress: i В"А, М. BOYCHUK Str,, КYlV 0l l03, UKRA|NE

рhопе/{ох: +38 {044) 585_З4_55 (5З,56)
E-moil: info@igor.uo, web: www.igor.uo


