
BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D’URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA 
ΤΣΑΝΤEΣ ΚΑΙ ΣAΚIΔIΑ ΕΠEΙΓOΥΣAΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

حقائب وخروج ظهر لحاالت الطوارئ



8ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι τσάντες και τα σακίδια άμεσης ανάγκης GΙΜΑ μελετήθηκαν για να διευκολύνουν επεμβάσεις πρώτων βο-
ηθειών με αποτελεσματικό τρόπο, είναι κατάλληλες να εγγυηθούν μια σίγουρη μεταφορά και νοικοκυρεμένη 
τοποθέτηση των: οργάνων, φαρμάκων, προϊόντων ή ιατρικών συσκευών και είδη πρώτων βοηθειών.
Οι τσάντες και τα σακίδια GΙΜΑ είναι κατασκευασμένα με πολύ ανθεκτικά υλικά, κατά του γδαρσίματος και 
αδιάβροχα, με φινιρίσματα και τελειώματα ποιότητας, έτσι ώστε να αποφευχθεί ενσφήνωση ή σχίσιμο κατά την 
την διάρκεια της καθημερινής χρήσης. Οι τσάντες και σακίδια παρέχονται άδεια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Το προϊόν είναι προορισμένο για χρήση μόνον από ειδικευμένο προσωπικό και ανθρώπους που γνωρίζουν 
τους υγειονομικούς περιορισμούς για την χρήση του προϊόντος σε περιβάλλοντα όπου είναι παρόντα πιθανά 
ρυπαντικά ή μολυσμένα από βακτήρια στοιχεία Η GΙΜΑ δεν είναι υπεύθυνη για την πρόκληση ζημιών στο περι-
εχόμενο ή όταν το ίδιο το περιεχόμενο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις τσάντες ή στα σακίδια.
Το προϊόν ή μέρη αυτού, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρήση διαφορετική από αυτήν που αναφέρθηκε.
Μην αφήσετε το προϊόν αφύλακτο, από τα παιδιά ή από μη εξειδικευμένο προσωπικό. 
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν εμφανίζονται φθορές, απευθυνθείτε στον μεταπωλητή σας.
Αποφύγετε οποιαδήποτε προσωρινή επισκευή.

Κατά την χρήση του προσοχή να μη χαλάσετε τα φερμουάρ.
Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο των φερμουάρ βεβαιωθείτε ότι δεν φράσουν με άλλα υλικά και ανοίξτε και 
κλείστε μέχρι τα άκρα.
Σε περίπτωση που ξεχειλίσουν υγρά ή σκόνες που προέρχονται από φιάλες ή μπουκαλάκια, καθαρίστε και 
απολυμάνετε την τσάντα ή το σακίδιο, επειδή θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα υλικά της ίδιας της τσάντας 
ή των προϊόντων που περιέχουν.

Μη γεμίσετε υπερβολικά το προϊόν. Το βάρος και το σχήμα του περιεχομένου πρέπει να είναι ανάλο-
γο στον τύπο της τσάντας ή του σακιδίου. Βεβαιωθείτε πάντα ώστε το βάρος να
μη είναι υπερβολικό σε σχέση με το μοντέλο και τις δυνατότητες του χρήστη.
Τα τεχνικά πρότυπα της σειράς ISO 11228 (μέρη 1-2-3), που αναφέρονται στο παράρτημα XXXIII του 
Ν.Δ. της 9ης Απριλίου 2008, αριθ. 81 και που πρέπει να θεωρούνται μεταξύ εκείνων που προβλέπονται 
στο άρθρο 168, παράγραφος 3 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος, ορίζουν ως μέγιστο όριο του 
περιστασιακού βάρους που μπορεί να μεταφέρεται υπό ιδανικές συνθήκες (όταν δηλαδή είναι δυνα-
τή η χειροκίνητη μετακίνηση του φορτίου χωρίς να απαιτείται συστροφή του κορμού, όταν το φορτίο 
είναι τοποθετημένο σε σταθερή θέση και όταν η μετακίνησή του δεν συνεπάγεται απότομες κινήσεις 
εκ μέρους του εργαζόμενου) τα 25 kg για τους εργαζόμενους άνδρες και τα 20 kg για τις εργαζόμε-
νες γυναίκες (καθώς και για τους εργαζόμενους εφήβους, ενώ τα 15 kg για τις εργαζόμενες έφηβες).

ΞΕΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ
Υπενθυμίζουμε ότι τα υλικά της συσκευασίας (χαρτί, σελοφάν, μεταλλικά σημεία, κολλητική ταινία, κ.λ.π.) 
μπορούν να κόψουν και / ή να πληγώσουν εάν δεν τύχουν προσεκτικού χειρισμού. Πρέπει να απομακρυν-
θούν με κατάλληλα μέσα και να μη αφηθούν στα χέρια ανεύθυνων ανθρώπων. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε 
για εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αφαίρεση της συσκευασίας (ψαλίδια, ,μαχαίρια ,κ.λ.π.).

Η πρώτη ενέργεια που συμβουλεύουμε να κάνετε αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας είναι ένας
γενικός έλεγχος των μερών που συγκροτούν το προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και η καλή τους κατάσταση: καλή λειτουργία των φερμουάρ, 
κράτημα των κλιπ, λειτουργία των βέλκρο ή στρίπ αντοχή των λαβών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για την καθαριότητα των τσαντών και σακιδίων συμβουλεύουμε το πλύσιμο με ζεστό νερό και κατάλληλα 
απορρυπαντικά, το πλύσιμο μπορεί να γίνει και στο πλυντήριο, αλλά χωρίς στράγγισμα με φυγοκέντρηση. Μετά 
το πλύσιμο συμβουλεύουμε την απολύμανση του προϊόντος σε διάλυση σε διάλυμα ή με σπράι.
Πριν θέσετε το προϊόν στο πλυντήριο είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τα γεμίσματα και τα σκληρά μέρη. Οι 
τσάντες και τα σακίδια δεν αποστειρώνονται εάν δεν επισημαίνεται σαφώς στην συσκευασία.
Για την τέλεια λειτουργία των φερμουάρ συμβουλεύουμε την χρήση ενός ειδικού λιπαντικού, ανενεργό και 
βακτηριολογικά καθαρό, παράδειγμα. βαζελίνη.
Κατά καιρούς ελέγξτε την ακεραιότητα του προϊόντος, βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργία των φερμουάρ, 
ζώνες, βέλκρο, λαβές και λουριά. Εάν παρουσιάζονται ζημιές ή υπερβολική φθορά των στοιχείων μη χρησιμο-
ποιείται το προϊόν και μη προβλέψετε για την επιδιόρθωση ή την αντικατάστασή του.

Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει των νόμων που ισχύουν στην χώρα χρήσης τον.

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




