
TUBI SILICONE
SILICONE TUBE
TUYAU EN SILICONE
TUBO DE SILICONA
TUBO DE SILICONE
ΣΩΑΗΝΑΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Spain

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbri-
cante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and compe-
tent authority of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant 
et à l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede 
sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer 
acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας 
παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεστε.



7 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ο	σωλήνας	σιλικόνης	έχει	ευρεία	χρήση	στον	τομέα	της	ιατρικής	,	η	μεγάλη	σταθερότητα	στις	
υψηλές	και	χαμηλές	θερμοκρασίες	(	 -50/+250°C)	τον	καθιστά	κατάλληλο	για	πολλές	χρήσεις.	
Ο	ειδικός	κάμπος	χρήσης	είναι	η	σύνδεση	υγρών	και	αερίων,	μα	αποκλειστικά	και	μόνον	για	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πρώτη	ύλη:	HCR
Χρώμα:	διαφανές
Σκληρότητα:	60°	±	5%	Shoze-DIN	53505
Πυκνότητα:	1,17g/ccm	-	DIN	53479Α
Ένταση:	10,8	N/mm² - DIN 53504 S1
Εμβέλεια:	490/5305%	-	DIN	53504	S1
Αντίσταση	έλξης:	34-35	Ν/mm	-	ΑSTM	D	624	Β
Ελαστικότητα:	51%	-	DIN	53512
Σετ	συμπίεσης:	(22h/175°C):	30-15%	-	DIN	53517
Βουλκανιζατέρ	με	υπέρυθρες	ακτίνες
Επεξεργασμένο	επί	10	ώρες	σε	μια	θερμοκρασία	200°C
Αντικολλητικό,	δεν	δημιουργεί	κρούστα	και	πήξη.

- Εκτός	των	όσων	έχουν	ειπωθεί	για	τα	τεχνικά	χαρακτηριστικά	βεβαιωθείτε	για	την	συμβατό-
τητα	με	τα	υγρά	που	χρησιμοποιείτε	και	πιθανόν	την	μεταβολή	τους	στον	χρόνο.

- 	Βεβαιωθείτε	 ότι	 κόβοντας	 τον	 σωλήνα	 δεν	 δημιουργούνται	 άκρα	 ή	 αιχμηρά	 κομμάτια	 που
μπορούν	να	προκαλέσουν	βλάβες.

- 	Εξετάστε	την	κατάσταση	του	σωλήνα	ειδικά	μετά	από	πολλές	χρήσεις.
- 	Οι	διαστάσεις	του	σωλήνα	(εσωτερική	διάμετρος	,	εξωτερική	διάμετρος	και	μήκος)	πρέπει	να
είναι	συμβατές	με	τις	συνδέσεις	και	/ή	με	τον	δακτύλιο	με	το	οποίο	ο	σωλήνας	συνδέεται	.

- Μην	το	χρησιμοποιείται	με	τρόπο	ανάρμοστο
- Μην	το	διαθέτετε	με	τρόπο	ανεπαρκή	έτσι	ώστε	να	προκαλέσει	κίνδυνο	ή	εμπόδιο
- Μην	δέσετε	με	κόμπο	το	σωλήνα	με	σκοπό	να	κλείσετε	μια	άκρη
- Το	προϊόν	διατίθεται	στο	εμπόριο	ΟΧΙ	αποστειρωμένο	.Αποστειρώστε	το	πριν	την	χρήση!

Ο	σωλήνας	σιλικόνης	μπορεί	να	ξαναχρησιμοποιηθεί	και	να	αποστειρωθεί	.	Η	αποστείρωση	του	
προϊόντος	μπορεί	να	γίνει	ως	εξής:	με	συσκευή	αποστείρωσης	(	135°C	-	2,2-2,5	bar	—	κοιτάξτε	
ειδικά	για	την	συσκευή	αποστείρωσης),	με	ακτίνες	γ	ή	με	ζεστό	αέρα	σε	μια	θερμοκρασία	200°C.
Η	ανακύκλωση	του	προϊόντος	πρέπει	να	είναι	συμβατή	με	τους	τοπικούς	κανόνες	ανακύκλωσης	
επικινδύνων	ιατρικών	ουσιών.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει	η	τυπική	εγγύηση	B2B	της	Gima	διάρκειας	12	μηνών.

Διατηρείται	σε	δροσερό	και	στε-
γνό	περιβάλλον Κωδικός	προϊόντος

Κρατήστε	το	μακριά	από	ηλιακή	
ακτινοβολία	 Αριθμός	παρτίδας	

Διαβάστε	προσεχτικά	τις	οδηγίες	
χρήσης

ατρική	συσκευή	σύμφωνα	με	την	
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ	(ΕΕ)	2017/745

Παραγωγός Προσοχή:	διαβάστε	προσεκτικά	τις	
οδηγίες	(ενστάσεις)	

Іατροτεχνολογικό	προϊόν Ημερομηνία	παραγωγής




