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FAQ 

Sagemax FAQ's eIFU 

 

Ce pot găsi pe acest site?  

Acest site oferă profesioniștilor din domeniul medicinei dentare acces online la instrucțiunile de utilizare (IFU - 

Instructions for Use) pentru produsele Sagemax, atât instrucțiuni actuale, cât și versiuni anterioare ale 

instrucțiunilor, care au fost arhivate. 

 

Ce înseamnă simbolul IFU? 

Acest simbol, inclusiv adresa site-ului de pe ambalajul unui produs Sagemax, înseamnă că IFU pentru acel produs 

sunt disponibile online pe acest site. 

 

Ce înseamnă simbolurile de pe ambalaj? 

Semnificațiile tuturor simbolurilor utilizate pe ambalajele noastre sunt explicate în glosarul pentru simboluri care 

poate fi consultat și descărcat pe pagina „Symbols glossary” („Glosar simboluri”), ce poate fi găsită în meniu și pe 

pagina de pornire.  

 

Cum printez, descarc sau consult versiunea electronică a Instrucțiunilor de utilizare? 

Pentru versiunea actuală, faceți clic pe titlul IFU. Fișierul poate fi descărcat, citit, consultat sau printat cu ajutorul 

funcțiilor aplicației Adobe Reader. 

 

Cum pot solicita o copie fizică a Instrucțiunilor de utilizare? 

O copie fizică a IFU poate fi furnizată gratuit. Vă rugăm să trimiteți un e-mail cu numărul REF al produsului și 

adresa dumneavoastră de corespondență la info@sagemax.com 

 

Cum pot consulta o versiune anterioară a Instrucțiunilor de utilizare? 

Versiunile anterioare sunt disponibile în arhivă. 

 

Ce se întâmplă dacă nu pot găsi IFU pentru produsul meu? 

Dacă nu puteți găsi IFU căutate, vă rugăm să vă contactați reprezentantul de vânzări sau să trimiteți un e-mail cu 

numărul REF al produsului și adresa dumneavoastră de corespondență la: info@sagemax.com 

 

Cum schimb setarea de limbă? 

Accesați setarea de limbă din partea de sus a ecranului și selectați limba dorită din meniul vertical. IFU sunt 

furnizate în limba selectată. 

 

Cum știu dacă am versiunea actuală a Instrucțiunilor de utilizare? 

Versiunea actuală este afișată pe ecranul principal. 

• Actual 

• Arhivă 

 

La cerere, o copie fizică a IFU poate fi furnizată gratuit. Vă rugăm să trimiteți un e-mail cu numărul REF al 

produsului și adresa dumneavoastră de corespondență la: info@sagemax.com  
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