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Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

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. 
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.
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. 
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.

 يجب اإلبالغ فورا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة املختصة في الدولة
العضو التي يقع فيها
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Χαρακτηριστικά
Τα κάτοπτρα μετώπου ORL είναι τοπικές συσκευές φωτισμού με πρόσθιο φωτεινό κάτοπτρο 
και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την εξέταση της στοματικής κοιλότητας, της μύτης και του αυτιού.
Τα προϊόντα διαθέτουν κάτοπτρα από ειδικό εμαγιέ γυαλί και ένα ρυθμιζόμενο στήριγμα 
κεφαλής, πρακτικό και προσαρμόσιμο στο κεφάλι του χειριστή.
Τα διαθέσιμα μοντέλα είναι τα ακόλουθα:

31107 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 100 (LED) μπαταρίας  (2 x 3V CR-123A) - Ø 100 mm - 3V 
31108 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 55 μπαταρίας (2 x 3V CR-123A) - Ø 55 mm - 6V
31109 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 100 μπαταρίας (2 x 3V CR-123A) - Ø 100 mm - 6V
31110 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 55 - Ø 55 mm - 6V
31111 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 100 - Ø 100 mm - 6V

Τα πακέτα περιλαμβάνουν ένα κάτοπτρο  με ιμάντα κεφαλής, μια λυχνία 6 volt, 3 Volt (LED), 
ένα καλώδιο τροφοδοσίας και ένα τροφοδοτικό ή μια μπαταριοθήκη (ανάλογα με το μοντέλο).

Κανόνες ασφαλείας

Τα κάτοπτρα είναι πολύ ευαίσθητα και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση από πλευράς προσοντούχου ιατρικού προσωπικού. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ανιχνεύσετε ζημιές. Επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπό σας.
Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόχειρη επιδιόρθωση.  Οι επιδιορθώσεις πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά που εγκαθίστανται κατά την προβλεπόμενη 
χρήση. Η λυχνία και το κάτοπτρο, αν σπάσουν, μπορεί να τραυματίσουν ή να κόψουν. 
Χειριστείτε με προσοχή και αντικαταστήστε άμεσα. 

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες που απαιτούνται για την κανονική χρήση και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο 
θα πρέπει να το κρατήσει σε ένα κλειστό περιβάλλον, αποφεύγοντας την έκθεση στο φως και 
τις καιρικές συνθήκες, φροντίζοντας να το προστατεύεται από τη σκόνη για να διασφαλίζονται 
οι όροι υγιεινής. Επίσης, προτείνεται να αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος που μπορεί εύκολα 
να ανακτηθεί από τους χειριστές σε περίπτωση ανάγκης.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Υπενθυμίζουμε ότι το υλικό συσκευασίας (χαρτί, σελοφάν, συνδετήρες, κολλητική ταινία, 
κλπ..) μπορούν να κόψουν ή/και να τραυματίσουν αν δεν τα χειριστείτε με προσοχή. Θα 
πρέπει να αφαιρεθούν με κατάλληλα βοηθητικά μέσα και να μην αφεθούν ανεξέλεγκτα 
σε μη υπεύθυνα άτομα. Το ίδιο ισχύει και για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 
απομάκρυνση των υλικών συσκευασίας (ψαλίδια, μαχαίρια, κλπ ...).

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε μόλις ανοίξετε τη συσκευασία, είναι μια γενική 
επιθεώρηση των τεμαχίων που συνθέτουν το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι είναι παρόντα όλα τα 
εξαρτήματα και ότι βρίσκονται σε τέλεια κατάσταση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
-  Πριν από τη χρήση του προϊόντος, μπορείτε να προσαρμόσετε το στηρικτικό κεφαλής στις 

διαστάσεις του κεφαλιού, χρησιμοποιώντας τη βίδα ρύθμισης στο πίσω μέρος που σας 
επιτρέπει να σφίξε τε ή να χαλαρώσετε τον ιμάντα σύσφιγξης κεφαλής.

-  Το προϊόν είναι διαθέσιμο με δυο διαμέτρους κατόπτρων, 100 mm  και 55 mm.
-  Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε έκδοση με τροφοδοτικό εξωτερικό ή σε έκδοση με μπαταριοθήκη



-  Με το προϊόν σωστά εγκατεστημένο και την λυχνία ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η ρύθμιση 
της φωτεινής δέσμης απομακρύνοντας ή προσεγγίζοντας την λυχνία από το κάτοπτρο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
 

Συσκευή με Τροφοδοτικό Ρεύματος
-  Τροφοδοτικό (220/110V) Έξοδος (όπως απαιτείται) V, 1.0A.
-  Καλώδιο Σύνδεσης για Ιμάντα Κεφαλής, Μήκος 120 cm
-  Ανταλλακτικός Σύνδεσμος με Βίδα.
-  Ανταλλακτικός Ανοιχτός Ιμάντας Κεφαλής για Φωτισμό Κεφαλής Clar.
-  Διάταξη Λυχνίας και Κατόπτρου, (Διάμετρος κατόπτρου όπως απαιτείται)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΟΘΗΚΗ  
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Συσκευή με Μπαταριοθήκη Προσαρμοσμένη στον Ιμάντα Κεφαλής
-  Μπαταριοθήκη CR 123 (6VDC) Έξοδος.
-  Καλώδιο Σύνδεσης για Ιμάντα Κεφαλής, Μήκος 30 cm
-  Ανταλλακτικός Σύνδεσμος με Βίδα.
-  Ανταλλακτικός Ανοιχτός Ιμάντας Κεφαλής για Φωτισμό Κεφαλής Clar.
-  Διάταξη Λυχνίας και Κατόπτρου, (Διάμετρος κατόπτρου όπως απαιτείται)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (LED) ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΟΘΗΚΗ
 

Συσκευή με Μπαταριοθήκη 
Προσαρμοσμένη στον Ιμάντα Κεφαλής
-  Μπαταριοθήκη CR 123 (3V DC) Έξοδος.
-  Καλώδιο Σύνδεσης για Ιμάντα Κεφαλής, Μήκος 30 cm
-  Ανταλλακτικός Σύνδεσμος με Βίδα.
-  Σύστημα LED για Κάτοπτρα Clar.
-  Ανταλλακτικός Ανοιχτός Ιμάντας Κεφαλής για Φωτισμό Κεφαλής Clar.
-  Διάταξη Λυχνίας και Κατόπτρου, (Διάμετρος κατόπτρου όπως απαιτείται)

Με το προϊόν σωστά εγκατεστημένο και τη λυχνία ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η αύξηση ή 
μείωση της διαμέτρου της φωτεινής δέσμης απομακρύνοντας ή πλησιάζοντας τη λυχνία στο 
κάτοπτρο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει μια ζωή. Είναι ανθεκτικό στις περισσότερες χημικές 
ουσίες, εκτός από τις κετόνες ΜΕΚ.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό του κατόπτρου, διότι μπορεί να 

προκληθούν μόνιμες ζημιές. Πριν από την αφαίρεση της λυχνίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν 
παρέλθει μερικά λεπτά από την απενεργοποίηση του εργαλείου για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
εγκαύματος.

- Το στήριγμα κεφαλής καθαρίζεται με κρύο νερό και απολυμαντικό χρησιμοποιώντας ένα 
σφουγγάρι.

- Για τον καθαρισμό του κατόπτρου χρησιμοποιήστε κατάλληλο καθαριστικό γυαλιού και 
βαμβακερό πανί



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.
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Προσοχή: διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις)

Ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης

Іατροτεχνολογικό 
προϊόν

Διατηρείται σε δροσερό 
και στεγνό περιβάλλον

Κρατήστε το μακριά από 
ηλιακή ακτινοβολία Διάθεση WEEE

Παραγωγός Κωδικός προϊόντος Αριθμός παρτίδας 

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




