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Vårt varumärke evercare® växer och vi har nu bestämt oss för att ge varumärket en ny design. Våra produkter håller fortsatt samma 
höga kvalitet – det är enbart förpackningarna som får ändrad design.
Vi gör bland annat förändringen för att möta det nya Medical Device Regelverket. Designen förenklar läsbarheten på etiketterna och 
dessa uppdateras i alla förpackningsnivåer som produktförpackning, avdelningsförpackning samt transportförpackning. 
Kommande månader kommer ni att märka av förändringarna på förpackningarna. Under en övergångsperiod kan vissa leveranser 
innehålla både den gamla samt den nya designen.
Förändringarna på förpackningarna gäller alla evercare® produkter. Dessa design förändringar gör att ni enkelt kan hitta den 
information ni söker.



Produktnamn
Produktbeskrivningar EN
Referensnummer, storlek, antal per fp

Produktillustration

Produktbeskrivning 
översättningar

Symbol
Förklaring

UDI (DI + PI) Märkning & symboler

 LOT nummer 
Utgångsdatum

Tillverkarens
information

Vi har en 
NY LOOK!

Vårt varumärke evercare® växer och vi har nu bestämt 
oss för att ge varumärket en ny design. Våra produkter 
håller fortsatt samma höga kvalitet - det är enbart 
förpackningarna som får ändrad design.

Vi gör bland annat förändringen för att möta det nya 
Medical Device Regelverket. Designen förenklar 
läsbarheten på etiketterna och dessa uppdateras i alla 
förpackningsnivåer som produktförpackning, 
avdelningsförpackning samt transportförpackning.

Kommande månader kommer ni att märka av förändringarna 
på förpackningarna. Under en övergångsperiod kan vissa 
leveranser innehålla både den gamla samt den nya designen.

Förändringarna på förpackningarna är märkta på bilden ovan 
och gäller alla evercare® produkter. Dessa design förändringar 
gör att ni enkelt kan hitta den information ni söker.



Etikett på transportförpackning
OneMed Group Oy
Metsäläntie 20, FI-00320Helsinki, Finland

OP-gown, sterile 
XP STANDARD 

2504

PCS

42 (2x21)

SIZE M-short

Length 120 cm

OP-gown, sterile

REF
2504

PCS 
42 (2  x 21)

COLOR
blue

SIZE M-short
Lenght 120 cm

XP STANDARD

20
21

/0
5 

R
EV

 1

de OP-Mantel, blau, steril
fr Casaque chirurgicale, bleu, stérile 
sv OP-rock, blå, steril
fi Leikkaustakki, sininen, steriili 
da Operationskittel, blå, steril
no Operasjonsfrakk, blå, steril
et Operatsioonikittel, sinine, steriilne
lv Ķirurģiskais halāts, zila, sterila
lt Chirurginis chalatas, mėlyna, sterilus
pl Fartuch operacyjny, niebieski, sterylna
cs Operační plášť, modrá, sterilní
sk Operačný plášť, modrý, sterilná
pt Bata cirúrgica, azul, esterilizada
es Bata quirúrgica, azul, estéril
nl Operatiejas, blauw, steriel

COLOR

blue

Black Pantone 5483 C 

Pantone 5483 C   60% 

Pantone 5483 C   20% 

Pantone 5483 C   15% 

(01) 01234567891234

(17) YYMMDD

(10) 1234567 2
4

6
0

evercare® OP-Rockar
Ny förpackningsdesign
Vår nya förpackningsdesign förenklar för er att identifiera rätt storlek samt andra 
produktdetaljer.

Transportförpackning

Published 2021-11. Pictures and content own and created by OneMed Private Label team. 

Etikett på avdelningsförpackning

OneMed Group Oy
Metsäläntie 20, FI-00320Helsinki, Finland

OP-gown, reinforced, sterile 
XP SPECIAL

2534

PCS

21

SIZE M-short

Length 120 cm

OP-gown, reinforced, sterile

REF
2534

PCS 
21

COLOR
blue

SIZE M-short
Lenght 120 cm

XP SPECIAL

20
21

/0
5 

R
EV

 1

COLOR

blue

Black Pantone 5483 C 

Pantone 5483 C   60% 

Pantone 5483 C   20% 

Pantone 5483 C   15% 

(01) 01234567891234

(17) YYMMDD

(10) 1234567 2
4

6
0

de OP-Mantel, verstärkt, blau, steril
fr Casaque chirurgicale, renforcée, bleu, stérile 
sv OP-rock, förstärkt, blå, steril
fi Leikkaustakki, vahvistettu, sininen, steriili 
da Operationskittel, forstærket, blå, steril
no Operasjonsfrakk, forsterket, blå, steril
et Kirurgiline kittel, tugevdatud, sinine, steriilne
lv Ķirurģiskais halāts, pastiprināts, zila, sterila
lt Chirurginis chalatas, sustiprintas, mėlyna, 

sterilus
pl Fartuch chirurgiczny wzmocniony, niebieski, 

sterylna
cs Operační plášť, vyztužený, modrá, sterilní
sk Operačný plášť, vystužený, modrý, sterilná
pt Bata cirúrgica, reforçada, azul, estéril
es Bata quirúrgica, reforzada, azul, estéril
nl Operatiejas, versterkt, blauw, steriel

Avdelningsförpackning

Påse

Bälteskort

Bälteskortet identifierar 
det sterila fältet på ett 
klart sätt.

Vet du att:
Vår nya Op-rock 
kommer i förpackningar 
från FSC® certifierade 
källor.

Vet du att: 
Vårt medical paper som 
finns i vår påse/ 
förpackning för alla OP-
rockar kommer ifrån 85% 
förnybara källor.



evercare® Handskar
Ny förpackningsdesign
Vår nya förpackningsdesign förenklar för er att identifiera rätt storlek samt andra 
produktdetaljer.

Published 2021-12. Pictures and content own and created by OneMed Private Label team. 

Transportförpackning

Avdelningsförpackning

Nitrile Vinyl Latex

Storleksmärkning
Storleks märkning i olika 
färger återfinns på varje 
sida för att förenkla 
identifiering.

Handskmaterial 
och färger
Handskbilden varierar för 
olika handskmaterial och 
visar även färgen på 
handsken.

Symboler & standarder

Öppningsbart lock - hygienisk 
bra dispenser

Handsknamn





SELEFA® Handskar
Ny förpackningsdesign
Vår nya förpackningsdesign förenklar för er att identifiera rätt storlek samt andra 
produktdetaljer.

Published 2021-12. Pictures and content own and created by OneMed Private Label team. 

Transportförpackning

Avdelningsförpackning

Nitrile Vinyl Latex

Storleksmärkning
Storleks märkning i olika 
färger återfinns  på varje 
sida för att förenkla 
identifiering.

Handskmaterial och 
färger
Handskbilden varierar för 
olika handskmaterial och 
visar även färgen på 
handsken.

Symboler & standarder

Öppningsbart lock - hygienisk 
bra dispenser

Handsknamn
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