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27500 - 27501- 27510
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante 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 competent 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. 
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde 
des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
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.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- 27500 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ DELUXE
- 27501 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ STANDARD
- 27510 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ DELUXE με Trendelenburg

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι χρήστες πρέπει να διαβάζουν και να κατανοούν πλήρως το παρόν εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσουν το προϊόν. Σύμ-
φωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/745 το προϊόν εμπίπτει στα ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Εξεταστικό κρεβάτι αποτελούμενο από βαμμένη σωληνοειδή κατασκευή. Το ύψος της πλάτης και του στηρίγματος ποδιών είναι ρυθμιζό-
μενο. Διατίθεται και σε έκδοση Trendelenburg με 3 τμήματα που ρυθμίζονται ξεχωριστά. Διαθέτει δοχείο Ø mm 300 από χάλυβα και υποστη-
ρίγματα ποδιών standard ή προστατευτικά μηρού deluxe.

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Η διαδικασία συναρμολόγησης του γυναικολογικού κρεβατιού είναι ίδια με 
εκείνη του μοντέλου με trendelenburg, εκτός από το στάδιο συναρμολόγησης 
αρ.2 που αφορά το κάθισμα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Για κωδ. 27500 - 27501 Για κωδ. 27510
Πάνω πλαίσιο με πλάτη και κάθισμα από επενδεδυμένο στρώμα Πάνω πλαίσιο με πλάτη και κάθισμα από επενδεδυμένο στρώμα
Πίσω πόδια Πίσω πόδια
Μπροστινά πόδια Μπροστινά πόδια
Σύστημα ανύψωσης ποδιών Σύστημα ανύψωσης ποδιών
Εγκάρσια δοκός Εγκάρσια δοκός
Χαλύβδινο δοχείο με υποστήριγμα Χαλύβδινο δοχείο με υποστήριγμα
Υποστηρίγματα ποδιών deluxe κωδ.27500 
Υποστηρίγματα ποδιών standard κωδ.27501

Υποστηρίγματα ποδιών deluxe

Για κωδ. 27500 - 27501 Για κωδ. 27510
2 tbe 8x25 2 tbe 8x25
2 λαβές με πείρο M6x20 ø30 στερεωμένες στα υποστηρίγματα ποδιών 
deluxe (Μόνο κωδ.27500)

2 λαβές με πείρο M6x20 ø30 στερεωμένες στα 
υποστηρίγματα ποδιών deluxe

2 λαβές με πείρο M8x20 ø30 Για ρύθμιση του ύψους του σωλήνα των 
προστατευτικών μηρού

4 λαβές με πείρο M8x20 ø30 Για ρύθμιση του ύψους του 
σωλήνα των προστατευτικών μηρού

2 TE 6X35 + 2 αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια M6 για σύστημα 
ανύψωσης πλάτης και σύστημα ανύψωσης ποδιών

2 TE 6X35 + 2 αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια M6 για σύστημα 
ανύψωσης πλάτης και σύστημα ανύψωσης ποδιών

2 TBE 8X50 2 TBE 8X50
6 ροδέλες M8x16 6 ροδέλες M8x16
1 κλειδί άλλεν 1 κλειδί άλλεν
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Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση πάνω σε μια σταθερή 
οριζόντια επιφάνεια εργασίας.

 

1) Στερεώστε τη ράβδο ρύθμισης του συστήματος ανύψωσης κεφαλιού μέσω της βίδας TE 6X35 και του αυτοασφαλιζόμενου παξιμα-
διού.

2) Μόνο για το μοντέλο με Trendelenburg: στερεώστε τη ράβδο ρύθμισης του συστήματος ανύψωσης καθίσματος μέσω της βίδας TE 
6X35 και του αυτοασφαλιζόμενου παξιμαδιού. 

3) Ξεβιδώστε τις βίδες TBE 8X16 που είναι στερεωμένες πάνω στην κατασκευή και ξαναβιδώστε τες εισάγοντας τα πόδια στη σωλη-
νοειδή υποδοχή του πλαισίου χρησιμοποιώντας το κλειδί άλλεν που παρέχεται.

4) Πάρτε τις βίδες TBE 8x25 και τις 2 ροδέλες και στερεώστε την κάτω εγκάρσια δοκό στα πόδια με το κλειδί άλλεν που παρέχεται.
5) Στερεώστε τη ράβδο ρύθμισης του συστήματος ανύψωσης ποδιών μέσω της βίδας TE 6X35 και του αυτοασφαλιζόμενου παξιμαδιού.
6) Βάλτε τη ράβδο ρύθμισης του συστήματος ανύψωσης ποδιών στο ειδικό έλασμα με την οπή.
7) Στερεώστε το σύστημα ανύψωσης ποδιών στα μπροστινά πόδια χρησιμοποιώντας τις 2 βίδες TBE 8X50 και τις 4 ροδέλες.
8) Εισάγετε το υποστήριγμα του δοχείου στη σωληνοειδή υποδοχή που είναι συγκολλημένη στο πόδι. Πάρτε το Χαλύβδινο δοχείο και 

τοποθετήστε το στο ειδικό υποστήριγμα.
9) ΟΙ ΛΑΒΕΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ M6x20 Ø30 είναι ήδη εγκατεστημένες στα Υποστηρίγματα ποδιών deluxe. Ξεβιδώστε τες, εισάγετε το προστατευτικό 

μηρού στη σωληνοειδή υποδοχή και ξαναβιδώστε τις λαβές για να στερεωθούν.
10) Βιδώστε και ξεβιδώστε τις ΛΑΒΕΣ M8X20 Ø30 για να ρυθμίσετε το ύψος του σωλήνα των υποστηριγμάτων μηρού. ΣΗΜ. Το Υποστή-

ριγμα ποδιών standard πρέπει απλώς να τοποθετείται στην υποδοχή και το ύψος του να ρυθμίζεται μέσω της λαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ!
- Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια της διάταξης ασφάλισης είναι καλά σφιγμένα.
- Τηρείτε το μέγιστο φορτίο που υποδεικνύεται στα τεχνικά δελτία.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με ανοιχτές πληγές.
- Μη κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Όταν ρυθμίζετε το ύψος του κρεβατιού και της πλάτης βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κανείς τοποθετημένα τα χέρια, τα πόδια ή οτιδήπο-

τε άλλο εντός του χώρου μετακίνησης: ΚΙΝΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ!
- Μετακινήστε το κρεβάτι χωρίς να το σηκώσετε από το έδαφος.
- Αν το κρεβάτι διαθέτει ρόδες, προτού το μετακινήσετε βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα πέδησης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα σημεία στερέωσης
- Για τη βέλτιστη συντήρηση, συνιστάται να αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στις ακτίνες του ηλίου, την επαφή με αλατούχα 

περιβάλλοντα και την αποθήκευση σε χώρους με πολύ υγρασία.
- Πλύνετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα με νερό και σαπούνι και χρησιμοποιήστε ειδικά απολυμαντικά.
- Ξεβγάλτε με ένα βρεγμένο πανί και στεγνώστε με προσοχή.
- Μη ρίχνετε πάνω στις επιφάνειες απορρυπαντικά που έχουν βάση το χλώριο ή την αμμωνία, λιπαρές και ελαιώδεις ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό εργαλεία που περιέχουν σίδηρο. Αν απαιτείται απολύμανση χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλα 

μη διαβρωτικά προϊόντα.

Οδηγιες καθαρισμου του υφασματος:
- Καθαρίστε με πανί που έχετε βρέξει με νερό και σαπούνι και ξεβγάλτε καλά με καθαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, χλωρίνη 

και χημικά καθαριστικά ή γυαλιστικά σπρέι.
 Προσοχή: Γενικά τα ανοιχτά χρώματα των συνθετικών δερμάτων δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ρούχα που δεν έχουν σταθε-

ρές βαφές (π.χ. τζιν και παρόμοια) ώστε να αποφεύγονται λεκέδες και σημάδια που δεν μπορούν να καθαριστούν.

ΣΥΜΒΟΛΑ

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

Διαστάσεις 180 x 54 x Υ 80 εκ. 
• κωδ. 27500/27501 Υ 138 εκ. με το σύστημα ανύψωσης κεφαλιού σηκωμένο και πλάτος 65,5 εκ. μαζί με τις 

λαβές για τη ρύθμιση των προστατευτικών μηρού   
• κωδ. 27510 Υ132 εκ. με το σύστημα ανύψωσης κεφαλιού σηκωμένο και πλάτος 65,5 εκ. μαζί με τις λαβές για 

τη ρύθμιση των προστατευτικών μηρού
Πλαίσιο 100 x 53 x Υ 47 εκ.
Μοντέλο με Trendelenburg: 0° - 46.5° μέγ. ρύθμιση πλάτης – 0°- 32° μέγ. ρύθμιση καθίσματος
Κουτί 143 x 23 x 64 εκ.

Βάρος 30 kg (32,5 kg with box)
Μέγιστο φορτίο 110 kg

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διατηρείται σε δροσερό 
και στεγνό περιβάλλον

Κωδικός 
προϊόντος

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

Κρατήστε το μακριά από 
ηλιακή ακτινοβολία

Αριθμός 
παρτίδας

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδη-
γίες (ενστάσεις)

Διαβάστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης Παραγωγός Іατροτεχνολογικό προϊόν 

Ημερομηνία παραγωγής 




