
7 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

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. 

ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ 
Τα δεκανύπα πρέπεινα χρησιμοποιοννεαι κρατώντας τα σωστά και μόνο για να νποσιηρίζουν το σώμα 
(για ένα μέγιστο φορτίο 100 κιλών) κατόπιν ιατρικής συνταγής. Τα δεκανίκια πρέπει να ρυθμιστούν 
με τον κατάλληλο τρόπο σε σχέση με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τον ασθενή σύμφωνα με τις 
οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι τα δεκανίκια δεν είναι κατεστραμέ-
να,ότι οι ρυθμίσεις έχούν γίνει σωστά και οτί τα λαστιχένια άκρα που προστατεύουν απο το γλίστρη-
μα δεν είναι φθαρμένα. Στην αντίθετη περίπτωση αντικαταστείατε τα αμέσως. Χρειάζεται μέγιστη 
προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τα δεκανίκια πέινω σε βρεγμένες ή επικλινείς επιφάνειες. 

ΡΥΘΜΙΣΗ 
Δεκανίκια για τον πήχν του χεριού Κωδ.27793  
Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 96 και 119 εκ.πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προσέ-
χοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Η βίδα της σύνδεσης χρησιμεύει για να 
μην παίζούν μεταξύ τους οι δύο σωλήνες και πρέπει να βιδωθεί μόνο μετά πού έχει μπεί ο αναστολέας. 
Δεκανίκια για τις μασχάλες κωδ.27798  
Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 112 και 132 εκ.πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προ-
σέχοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Επιπλέον είναι δυνατόν να ρυθμίσετε 
την απόσταση ανάμεσα στο στήριγμα της μασχάλης και τη λαβή: Ξεβιδώστε το περικόχλιο σε σχήμα 
πεταλούδας και βγάλτε την βίδα από τη λαβή, βάλτε τη βίδα στην επιθυμητή οπή και στερεώστε 
βιδώνοντας το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας. 
Δεκανίκια για τις μασχάλες κωδ.27792 
Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 95 και 115 εκ.πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προσέ-
χοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Επιπλέον είναι δυνατόν να ρυθμίσετε 
την απόσταση ανάμεσα στο στήριγμα της μασχάλης και τη λαβή: Ξεβιδώστε το περικόχλιο σε σχήμα 
πεταλούδας και βγάλτε την βίδα από τη λαβή, βάλτε τη βίδα στην επιθυμητή οπή και στερεώστε 
βιδώνοντας το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας.
Δεκανίκια για τις μασχάλες κωδ.27799 
Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 119 και 139 εκ.πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προ-
σέχοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Επιπλέον είναι δυνατόν να ρυθμίσετε 
την απόσταση ανάμεσα στο στήριγμα της μασχάλης και τη λαβή: Ξεβιδώστε το περικόχλιο σε σχήμα 
πεταλούδας και βγάλτε την βίδα από τη λαβή, βάλτε τη βίδα στην επιθυμητή οπή και στερεώστε 
βιδώνοντας το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας.
Δεκανίκια για τις μασχάλες κωδ.27770 
Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 100 και 130 εκ.πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προ-
σέχοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Επιπλέον είναι δυνατόν να ρυθμίσετε 
την απόσταση ανάμεσα στο στήριγμα της μασχάλης και τη λαβή: Ξεβιδώστε το περικόχλιο σε σχήμα 
πεταλούδας και βγάλτε την βίδα από τη λαβή, βάλτε τη βίδα στην επιθυμητή οπή και στερεώστε 
βιδώνοντας το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας.

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

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

προϊόντος
Προσοχή: διαβάστε προσεκτι-
κά τις οδηγίες (ενστάσεις)

Κρατήστε το μακριά 
από ηλιακή ακτινοβολία 

Αριθμός 
παρτίδας 

Διαβάστε προσεχτικά 
τις οδηγίες χρήσης

Διατηρείται σε δροσερό 
και στεγνό περιβάλλον

Іατροτεχνολο-
γικό προϊόν 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω-
πος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ημερομηνία παραγωγής
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Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                             : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. 
Germany

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park, 
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China
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