SealFoam Standard
SealFoam HD
SealFoam Sternal
SealFoam Dental
SealFoam ENT
STERILISERINGSMETOD & BÄST FÖRE-DATUM
Innehållet i SealFoam®-förpackningen är steriliserat med strålning och ska inte
omsteriliseras. Oanvända, öppna förpackningar ska kasseras korrekt.
Om produkten är oöppnad och oskadad samt förvaras under de förhållanden som
anges i denna bruksanvisning (se Förvaring och hantering) förblir den steril i tre år
från steriliseringsdatumet.
SealFoam ® bӧr förvaras i temperaturer mellan 0°C och 30°C (32°F - 86°F).
Extremtemperaturen tillåts vara -20°C (-4°F) eller 40°C (104°F) under upp till 3
veckor. Nӓr fӧpackningen har ӧppnats så ӓr innehållet utsatt fӧr fӧrorening.
SealFoam® bӧr användas omedelbart när förpackningen har öppnats och oanvӓnt
innehåll bӧr kasseras.
Produkten ska kasseras enligt tillämpliga statliga bestämmelser för medicinska
produkter.
Starch Medical Inc. garanterar att denna produkt är felfri vad gäller tillverkning och
material. Ansvar under denna garanti begränsas till ersättning eller en ny produkt
som enligt Starch Medical Inc. är felfri vad gäller tillverkning och material. Starch
Medical Inc. har inget ansvar för skador som uppstår genom användning, felaktig
användning eller missbruk av denna produkt eller dess innehåll som inte är förenliga
med anvisningarna i denna bruksanvisning. Om produkten har skadats genom
felaktig användning, justering, felaktig förvaring eller hantering gäller inte denna
begränsade garanti.
Starch Medical personal, ombud eller distributörer har inte behörighet att ändra
denna begränsade garanti på något sätt. Påstådda ändringar eller justeringar kan
ej göras gällande gentemot Starch Medical Inc. De rapporteras till Starch Medical
Inc. och/eller behöriga myndigheter.
DENNA GARANTI ERSÄTTER UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER,
UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OM
ALLMÄN BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER

ALLA ANDRA SKYLDIGHETER SOM STARCH MEDICAL INC. HAR.

SealFoam® och AMP® ӓr registrerade varumärken som tillhör Starch Medical Inc.
= Återanvänd inte
= Sista förbrukningsdag
= Katalognummer
= Stereliserad med strålning
= Satskod
= Tillverkningsdatum
= Varning
= CE-märke och ID-nummer utfärdade av anmält organ. Certifierad enligt MDD (93/42/EEG)
= Tillverkare
= Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
= Temperaturbegränsning
= Använd inte om förpackningen är skadad
= Återsterelisera ej
= Consult instructions for use
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