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können leicht beschädigt werden, wenn sie mit anderen Instrumenten oder mit den Seiten des 
Behältnisses, in dem sie aufbewahrt werden sollen, in Berührung kommen. Es ist vorzuziehen, diese 
von Hand zu reinigen.
Bewahren und sterilisieren Sie Instrumente mit gewölbtem Griff auf einem Spezialständer auf. Las-
sen Sie die Federn und Verschlüsse immer offen.
Sterilisation
Vor der Verwendung in der Chirurgie müssen die Instrumente 15 Minuten lang bei 132°C (270°F) 
durch Hitzesterilisation sterilisiert werden. Die Sterilisationstemperaturen dürfen 280°F (137°C) 
nicht überschreiten. Es gibt keine Angaben über die maximale Anzahl der Sterilisationszyklen, die 
weitgehend vom Zustand des Produkts abhängen
Pflege und Schmierung
Nach der Reinigung und vor der Sterilisation müssen Instrumente mit beweglichen Teilen (z. B. 
Scharniere, Kastenverschlüsse, gleitende oder rotierende Teile) mit einem wasserlöslichen Schmier-
mittel geschmiert werden (keine allgemeinen Öle verwenden). Befolgen Sie stets die Anweisungen 
des Schmiermittelherstellers bezüglich Verdünnung, Dauer und Art der Anwendung
Entsorgung
Veterinärmedizinische Instrumente müssen nicht gesondert entsorgt werden, da sie keine gifti-
gen oder gefährlichen Stoffe enthalten; rostfreier Stahl ist in normalen Stahlproduktionsanlagen 
recycelbar.
Bei Schäden oder Mängeln am Produkt wenden Sie sich bitte an den Lieferanten
GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN - Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima 
geboten.
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Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό Μη χρησιμοποιείτε 
με ακατάλληλο τρόπο τα εργαλεία και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στους συνδέσμους ή στα 
στηρίγματα.
Η εσφαλμένη χρήση και η ελλιπής ή μη κατάλληλη συντήρηση ενδέχεται να επιφέρουν τη 
γρήγορη φθορά του εξοπλισμού. Τόσο την πρώτη φορά όσο και ύστερα από κάθε χρήση 
συνιστάται ο καθαρισμός, το στέγνωμα και η αποστείρωση του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός πρέπει 
να καθαρίζεται πάντα πριν από την αποστείρωση. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή/
και λειαντικά προϊόντα. Συνιστώνται καθαριστικά διαλύματα και εκπλύσεις με pH 7,0. Προσέχετε 
ώστε τα προϊόντα να μην έρχονται σε επαφή με οξέα ή άλλα επιθετικά απολυμαντικά. Κάτι τέτοιο 
θα μπορούσε μετέπειτα να συνεπάγεται αποχρωματισμό, σχηματισμό σκουριάς ή δημιουργία οπών. 
Μην αφήνετε τα εργαλεία να μουλιάσουν μέσα στα χημικά καθαριστικά / αποστειρωτικά διαλύματα 
για περισσότερο από όσο χρειάζεται. Μετά την αποστείρωσή τους, τα εργαλεία πρέπει να πλένονται 
σχολαστικά με ζεστό νερό ώστε να απομακρύνεται κάθε ίχνος χημικής ουσίας, προκειμένου να 
αποφεύγεται ο αποχρωματισμός ή η διάβρωση
Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στο καθαριστικό· να καθαρίζετε τον 
εξοπλισμό όταν βρίσκεται τόσο σε ανοιχτή όσο και σε κλειστή θέση· να ξεπλένετε επί 3 λεπτά και 
να ελέγχετε ότι το νερό εισέρχεται και εξέρχεται αρκετές φορές ακόμη και στις τυφλές οπές. Να 
χρησιμοποιείτε νερό εντελώς απιονισμένο κατά τη φάση του τελικού ξεβγάλματος. Το νερό που 
περιέχει χλώριο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εργαλεία. Να στεγνώνετε πάντα τον εξοπλισμό. 
Ο εξοπλισμός που παρουσιάζει δείγματα διάβρωσης πρέπει να αποσύρεται αμέσως. Εκτελείτε 
πάντα οπτικό έλεγχο για να εντοπίσετε τυχόν ζημιές ή σημάδια φθοράς: τα κοφτερά άκρα δεν 
πρέπει να έχουν εγκοπές και η επιφάνειά τους πρέπει να είναι λεία. Τα μακριά εργαλεία δεν πρέπει να 
έχουν παραμορφώσεις. Ελέγχετε πάντα την ολισθαίνουσα κίνηση των αρθρώσεων. Ελέγχετε πάντα 
τη σωστή λειτουργία των συστημάτων ασφάλισης.
Κατά τον χειρισμό, μην πιάνετε ποτέ τα εργαλεία από τις άκρες. Ο καθαρισμός πρέπει να εκτελείται 
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό 
Μην βάζετε τα εργαλεία στη θέση τους εάν είναι ακόμα υγρά. 
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα εργαλεία μικροχειρουργικής. Οι λεπτές άκρες αυτών των 
εργαλείων μπορεί εύκολα να καταστραφούν σε περίπτωση επαφής με άλλα εργαλεία ή με τα πλαϊνά 
μέρη της θήκης μέσα στην οποία αποθηκεύονται. Είναι προτιμότερο να τα πλένετε στο χέρι.
Διατηρείτε και αποθηκεύετε τα εργαλεία με τοξωτή λαβή επάνω σε ειδική βάση. Αφήνετε πάντα 
ανοιχτά τα ελατήρια και τις διατάξεις ασφάλισης.
Αποστείρωση
Προτού τα χρησιμοποιήσετε σε χειρουργικές επεμβάσεις, τα εργαλεία θα πρέπει να 
αποστειρώνονται με τη μέθοδο της θερμικής αποστείρωσης στους 270°F (132°C) για 15 λεπτά. 
Οι θερμοκρασίες αποστείρωσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 280°F (137°C). Δεν υπάρχουν 
υποδείξεις σχετικά με τον μέγιστο αριθμό κύκλων αποστείρωσης, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την κατάσταση του προϊόντος
Συντήρηση και λίπανση
Μετά από τον καθαρισμό και πριν από την αποστείρωση, τα εργαλεία που έχουν κινητά μέρη 
(π.χ. αρθρώσεις, διατάξεις ασφάλειας, συρόμενα ή περιστρεφόμενα μέρη) είναι απαραίτητο να 
υποβάλλονται σε λίπανση με υδατοδιαλυτό λιπαντικό (μη χρησιμοποιείτε λάδια γενικής φύσης). 
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Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του λιπαντικού όσον αφορά την αναλογία αραίωσης, 
τη διάρκεια και τη μέθοδο εφαρμογής
Απόρριψη
Τα κτηνιατρικά εργαλεία δεν χρειάζεται να απορρίπτονται με ιδιαίτερο τρόπο, διότι δεν περιέχουν 
τοξικά ή επικίνδυνα υλικά. Ο ανοξείδωτος χάλυβας μπορεί να ανακυκλωθεί στις μονάδες 
παραγωγής χάλυβα.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ζημιά ή ελάττωμα στο προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

-  SA
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