
ITALIANO

ALZAWATER 
RAISED TOILET SEAT 
REHAUSSEUR WC 
ALZAWATER 
TOILETTENSITZERHÖHUNG
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

COD. H CON COPERCHIO - WITH LID 
AVEC COUVERCLE - CON TAPA 
MIT DECKEL - ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

27735 10CM/4” ✓

27737 15CM/6” ✓

27740 15CM/6”
27741 10CM/4”

27741 
27740 

27735 
27737 

27735 ALZAWATER 10 CM 
CON COPERCHIO

RAISED TOILET SEAT 
10 CM WITH LID

REHAUSSEUR WC 
10 CM AVEC COUVERCLE

ALZAWATER 
10 CM CON TAPA

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
10 CM MIT DECKEL

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
10 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

27737 ALZAWATER 15 CM 
CON COPERCHIO

RAISED TOILET SEAT 
15 CM WITH LID

REHAUSSEUR WC 
15 CM AVEC COUVERCLE

ALZAWATER 
15 CM CON TAPA

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
15 CM MIT DECKEL

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
15 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

27740  ALZAWATER 
15 CM

RAISED TOILET SEAT 
15 CM

REHAUSSEUR WC 
15 CM

ALZAWATER 
15 CM

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
15 CM

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
15 CM

27741  ALZAWATER 
10 CM

RAISED TOILET SEAT 
10 CM

REHAUSSEUR WC 
10 CM

ALZAWATER 
10 CM

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
10 CM

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
10 CM

Carico massimo
Max load
Charge maximale
Carga máxima: 
550 lb/250Kg
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27735 - 27737 - 27740 - 27741
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατι-
κό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέ-
πει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
Τα προϊόντα ανυψωτικο λεκανης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 
αύξηση του συνολικού ύψους της λεκάνης της τουαλέτας, έτσι 
ώστε τα άτομα που τα χρησιμοποιούν να μπορούν να σηκώνο-
νται και να κάθονται με μεγαλύτερη ευκολία ενώ παράλληλα 
προωθείται η αυτόνομη χρήση. Η έκδοση με καπάκι εξασφαλίζει 
καλύτερες συνθήκες υγιεινής όταν χρησιμοποιείται το καζανά-
κι. Όταν το καπάκι είναι κλειστό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
κάθισμα.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Το ανυψωτικό λεκάνης προορίζεται για ηλικιωμένους, άτομα σε 
αναπηρικό καρότσι, άτομα με μειωμένη κινητικότητα της οσφυϊ-
κής χώρας ή των γονάτων, καθώς και για όσους αντιμετωπίζουν 
δυσκολία στο να καθίσουν ή να σηκωθούν από τη λεκάνη της 
τουαλέτας. Κατά τη διάρκεια της χρήσης απαιτείται σωστή ικα-
νότητα χειρισμού του καθίσματος με αυτόνομο τρόπο. Η χρήση 
του ανυψωτικο λεκανης δεν συνιστάται σε περίπτωση διαταρα-
χών της αντίληψης ή προβλημάτων ισορροπίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
• Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση του μέγιστου βάρους χρήστη

που αναφέρεται στις οδηγίες.

• Πριν από κάθε χρήση, επιβεβαιώνετε ότι το ανυψωτικο λεκανης
είναι σταθερά τοποθετημένο επάνω στη λεκάνη και ασφαλισμέ-
νο σε αυτή μέσω του συστήματος στερέωσης που διαθέτει.

• Μην σφίγγετε το σύστημα στερέωσης περισσότερο από όσο
χρειάζεται.

• Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, ακολουθείτε κατά
γράμμα τις οδηγίες του εγχειριδίου.

• Μην τροποποιείτε το ανυψωτικο λεκανης και τα επιμέρους
στοιχεία του με οποιονδήποτε τρόπο.

• Μη χρησιμοποιείτε το ανυψωτικο λεκανης εάν έχει υποστεί
ζημιά. Ρωγμές και παραμορφώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν
σημαντικά την ασφαλή χρήση του προϊόντος.

• Βεβαιωθείτε ότι το ύψος του καθίσματος είναι τέτοιο ώστε να
καθίσταται εύκολη και ασφαλής η χρήση του από τον συγκεκρι-
μένο χρήστη.

• Κατά τη διάρκεια της χρήσης, αποφύγετε στάσεις που μετατο-
πίζουν το βάρος του σώματος κατά πολύ προς τα μπροστά. Τυ-
χόν εσφαλμένες στάσεις του σώματος μπορεί να προκαλέσουν
την απώλεια σταθερότητας και τον κίνδυνο ανατροπής του
ανυψωτικο λεκανης.

• Το ανυψωτικο λεκανης δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξωτερι-
κούς χώρους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
Η συντήρηση του προϊόντος συνίσταται στα στάδια καθαρισμού 
και απολύμανσης. Για την εξασφάλιση ενός σωστού επιπέδου 
υγιεινής, ο χρήστης θα πρέπει να επαναλαμβάνει αυτές τις ενέρ-
γειες πριν από κάθε χρήση. Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώνει 
την κατασκευαστική ακεραιότητα του προϊόντος και των επιμέ-
ρους στοιχείων του. Για τις ενέργειες καθαρισμού και απολύμαν-
σης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Φορέστε γάντια.
2. Αφαιρέστε την ορατή βρωμιά προτού προχωρήσετε σε βαθύ-

τερη απολύμανση.
3. Χρησιμοποιήστε νερό ή ένα μη επιθετικό απορρυπαντικό για

τον καθαρισμό.
4. Στεγνώστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.
Εναλλακτικά, μπορείτε να απολυμάνετε το ανυψωτικο λεκανης
σε πλυντήριο πιάτων στη μέγιστη θερμοκρασία.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και από άλλους χρή-
στες. Προτού επαναχρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, το προϊόν 
θα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται σωστά. Προτού 
παραχωρήσετε το προϊόν σε άλλους, θα πρέπει να ελέγχεται από 
ειδικευμένους μεταπωλητές.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:
Μην απορρίπτετε το προϊόν στα κοινά οικιακά απορρίμματα. 
Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για τη σωστή διαδικασία απόρ-
ριψης.

Κωδικός προϊόντος Αριθμός παρτίδας 

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

Παραγωγός

Σειριακός αριθμός Ημερομηνία 
παραγωγής 

Іατροτεχνολογικό 
προϊόν

Διαβάστε προσεχτικά 
τις οδηγίες χρήσης

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




