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Υποδείξεις
Το ΣΤΡΩΜΑ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ αποτελείται από δυο μέρη: το στρώμα και την αντλία.  Η αντλία χρησιμοποιεί 
ένα μικρό συμπιεστή, χαρίζοντας σιωπηλή λειτουργία και υψηλή ενεργειακή απόδοση.  Το πάνελ ελέγχου 
είναι απλό και εύκολο στην χρήση.  Το στρώμα εκτονώνει την πίεση με την ακολουθία εναλλασσόμενου 
ξεφουσκώματος και φουσκώματος κυψελών αέρα σε διαστήματα 6 χρονομετρημένων λεπτών.  Είναι 
ευρέως γνωστό ότι η συνεχής πίεση μιας οστικής προεξοχής είναι η κύρια αιτία των δερματικών 
τραυματισμών.   Η συνεχής κίνηση της μονάδας μειώνει τις περιοχές σταθερής πίεσης και αυξάνει την 
κυκλοφορία του αίματος.

Χρήση
1. Τοποθετήσατε το στρώμα στο κρεβάτι με τρόπο ώστε το άκρο του ελαστικού σωλήνα να βρίσκεται
στα πόδια του κρεβατιού.
2. Χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα, αναρτήσατε με ασφαλή τρόπο την αντλία στο βάθος
του κρεβατιού ή τοποθετήστε την σε μια επιφάνεια επίπεδη και λεία.
3. Συνδέσατε τους σωλήνες αέρα από το στρώμα στην αντλία.
4. Συνδέστε την αντλία σε μια πρίζα στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται μακριά
από δυνητικούς κινδύνους.
5. Πατήστε τον διακόπτη εκκίνησης στο πάνελ ελέγχου της αντλίας. Η αντλία θα αρχίσει να φουσκώνει
το στρώμα.
6. Μετά το φούσκωμα, ρυθμίστε το στρώμα χρησιμοποιώντας την λαβή της αντλίας.

Προσοχή
1. Μην καπνίσετε επάνω ή κοντά στην αντλία.
2. Διατηρήστε την αντλία μακριά από τις θερμαινόμενες επιφάνειες.
3. Κίνδυνος έκρηξης όταν χρησιμοποιείται με την παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Διαστάσεις
ΣΤΡΩΜΑ (μήκος x πλάτος x ύψος) 200cm×90cm×7cm
Προέκταση των flaps 50cm και για τις δυο πλευρές
ΑΝΤΛΙΑ (μήκος x πλάτος x ύψος) 25cm×12cm×10cm 
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΡΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 2.3kg
ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1.4kg
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 135kg
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Σχετική υγρασία 10% - 75%
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Λειτουργία περιβάλλοντος -18°C - +43°C (0°F - 110°F)
Σχετική υγρασία 10% - 95%

Ελληνικά

       
    

~ 220V 50Hz, 0.1A MAX
T1A 250V

4. Αντικαταστήστε την ασφάλεια κατά τις υποδείξεις: T1A
250V. Τροφοδοσία: ~ 220V 50Hz, 0.1A



5 Ελληνικά

Οδηγίες καθαρισμού
Στρώμα
Το στρώμα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ουδέτερο καθαριστικό ή οινόπνευμα. Δεν γίνεται 
αποστείρωση με θερμότητα ή ατμό.

Αντλία
Η αντλία πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ουδέτερο καθαριστικό ή οινόπνευμα.  
Μην ανοίγετε το περίβλημα της αντλίας – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Μη βρέχετε και μη βυθίζετε την αντλία σε υγρά.

Διατηρείται σε 
δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

Κρατήστε το 
μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

Όριο θερμοκρασίας

Διάθεση WEEE Παραγωγός Όριο υγρασίας

Ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης Συσκευή τύπου BF

Διαβάστε 
προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης

Κωδικός προϊόντος Αριθμός παρτίδας Σειριακός αριθμός

Προσοχή: διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις)

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

Іατροτεχνολογικό 
προϊόν

Ισχύει η κατηγορία ΙΙ
Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία 
παραγωγής

εισαγωγή από

ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προιόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα απορρύματα του σπιτιού. 
Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες 
σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών.

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




