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ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗΣ 

EURODEFIPADS® 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε µη αποστειρωµένο περιβάλλον από εξουσιοδοτηµένο µόνο 
προσωπικό. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις κάτωθι 
οδηγίες. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µιάς µόνο χρήσης FIAB EURODEFIPADS® αποτελούνται από ένα ζεύγος 
πλακών εφοδιασµένα µε ζελέ/gel και άµεση σύνδεση µε καλώδια και απινιδωτές που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στη θέση των δια χειρός επαναχρησιµοποιήσιµων πλακών [1]. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κάθε ζεύγος των πολυλειτουργικών ηλεκτροδίων µιάς µόνο χρήσης της FIAB είναι συσκευασµένο σε 
σφραγισµένους φακέλους από αδιαφανές υλικό κατάλληλο για την προστασία του ζελέ/gel από το φως και 
την υγρασία. Οι φάκελοι περιλαµβάνονται στη συσκευασία πώλησης απο χαρτόνι µαζί µε ένα αντίγραφο των 
οδηγιών λειτουργίας. 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
Τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µιας µόνο χρήσης της FIAB EURODEFIPADS® ενδεικνύονται για:  
•  Εξωτερική διαθωρακική απινίδωση . 
•  Συγχρονισµένη διαθωρακική καρδιακή ανάταξη. 
•  Έλεγχος διαθωρακικού ECG. 
•  Προσωρινή καρδιακή διαθωρακική ηλεκτρική διέγερση (µη επεµβατική/διεισδυτική). 

Τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µιάς µόνο χρήσης της FIAB επιτρέπουν στο χειριστή να παρέµβει 
αποτελεσµατικά στη θεραπεία των διαταραχών του ρυθµού που σχετίζονται µε τις προαναφερθείσες 
εφαρµογές, χωρίς τον κίνδυνο τυχαίας ηλεκτροπληξίας σχετικής µε τη χρήση των επαναχρησιµοποιήσιµων 
πλακών της κανονικής παροχής. 
ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ  
• Τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µιάς µόνο χρήσης της FIAB για τους ενήλικες αντενδεικνύονται γενικά για 
ασθενείς ηλικίας κάτω των 8 ετών [2] (βάρους κάτω των 25kg [3][4]), αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εάν οι διαστάσεις του στήθους/θώρακος το επιτρέπουν, προσέχοντας ότι τα ηλεκτρόδια δεν θα πρέπει να 
έρθουν σε επαφή το ένα µε το άλλο. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη χρήση του απινιδωτή σχετικά µε την 
ενέργεια που θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε. 

• Η χρήση των ηλεκτροδίων πολλαπλών λειτουργειών FIAB, µιάς χρήσης, ενήλικων/παίδων αντενδείκνυται 
σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 12 µηνών (που ζυγίζουν λιγότερο από 10 κιλά). 

• Η χρήση των πολυλειτουργικών ηλεκτροδίων µιάς µόνο χρήσης της FIAB αντενδεικνύονται γενικά για 
ασθενείς παιδικής ηλικίας άνω των 8 ετών [2] (βάρους άνω των 25kg [3][4]. 

• Μην τα εφαρµόζετε/τοποθετείτε στο δέρµα που έχει σηµάδια ερεθισµού ή τραυµατισµού. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Εξωτερική απινίδωση και Συγχρονισµένη καρδιακή ανάταξη: τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µιάς µόνο 
χρήσης της FIAB είναι σε θέση να µεταφέρουν στον ασθενή την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από τον 
απινιδωτή µέχρι του µεγίστου ύψους των 360 Joules στην έκδοση για ενήλικες, [1] 300J για ηλεκτρόδια 
ενηλίκων/παίδων και των 100 Joule στην παιδιατρική έκδοση [5]. 
Η αποπόλωση της κρίσιµης µάζας του µυοκαρδίου, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχία της θεραπείας, 
είναι δυνατή µόνο αν διασχίζεται από ένα ρεύµα επαρκούς έντασης: η ενεργός επιφάνεια των ηλεκτροδίων 
είναι βελτιστοποιηµένη για αυτό το σκοπό. Συνεπώς, είναι σκόπιµο, εκτός από µια στοχευµένη επιλογή των 
περιοχών τοποθέτησης, να εφαρµόζονται αυτοκόλλητες πλάκες µε τέτοιο τρόπο ώστε η επιφάνειά επαφής 
τους µε το δέρµα να είναι η µέγιστη. Η επιλογή της ενέργειας που θα χορηγηθεί είναι στη διακριτική ευχέρεια 
του χειριστή. 

EL 
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Στις παιδιατρικές εφαρµογές οι Κατευθυντήριες Γραµµές/Οδηγίες για την καρδιοπνευµονική ανάνηψη 
συνιστούν τη παροχή ενέργειας 2-4J/kg. Η συνιστώµενη αρχική δόση είναι 2J/kg και είναι προτιµότερο να µην 
υπερβαίνει τα 100J για να µην προκαλέσει εγκαύµατα [5]. 
ΠΡΟΣΟΧΗ Τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µιάς µόνο χρήσης της FIAB µπορεί να αντέξουν µέχρι και 50 
απινιδώσεις. 
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην κάνετε εκκένωση µε χειροκίνητες µεταλλικές πλάκες πάνω από τα ηλεκτρόδια µιας χρήσης 
ή τα ECG ηλεκτρόδια. 

Μη επεµβατική διαθωρακική διέγερση: τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µιάς µόνο χρήσης της FIAB µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν για µη επεµβατική διαθωρακική διέγερση. Για να ελαχιστοποιηθεί το όριο διέγερσης είναι 
σκόπιµο να εφαρµόζονται/τοποθετούνται οι αυτοκόλλητες πλάκες/ελάσµατα µε τον τρόπο που περιγράφηκε 
παραπάνω. Πρέπει επίσης να έχετε καλή γνώση του εξοπλισµού που θα θέλετε να χρησιµοποιήσετε και να 
ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
ΠΡΟΣΟΧΗ Είναι καλή πρακτική να αντικαταστήσετε τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µιας χρήσεως της FIAB 
µετά από 8 ώρες ελέγχοντας, σε περίπτωση παρατεταµένης ηλεκτροδιέγερσης (άνω των 30 λεπτών), την 
επιδερµίδα του ασθενούς για σηµάδια ερεθισµού. 
ΠΡΟΣΟΧΗ Αντικαταστήστε τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µίας χρήσης της FIAB µετά από 30 λεπτά, αν οι 
παρεχόµενοι παλµοί είναι µονοφασικοί και διάρκειας περισσότερο από 20ms. 

Παρακολούθηση ECG: τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µίας χρήσης της FIAB µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για την ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ Αν το ίχνος δεν είναι επαρκώς σαφές/καθαρό χρησιµοποιείστε, αν υπάρχει ένα καλώδιο 
ασθενούς για ECG, ένα ξεχωριστό σετ ηλεκτροδίων για ECG.  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
• Τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µπορεί να εφαρµοστούν/τοποθετηθούν στον ασθενή ακόµη και στην απλή 
υποψία ότι µπορεί να αναπτυχθεί µια σοβαρή παθολογική αρρυθµία. 

• Τα σηµεία όπου είναι δυνατό να εφαρµόσετε/τοποθετήσετε τίς αυτοκόλλητες πλάκες ηλεκτροδίων 
αναφέρονται στην παράγραφο “ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΟΙ/ΠΟΛΑΡΙΚΟΤΗΤΑ”. 

• Aποκαλύψτε το στήθος και προετοιµάζετε το επιδερµίδα/δέρµα. Αφαιρέστε τις υπερβολικές τρίχες [1]. 
Ελαφρώς τρίψτε την επιφάνεια του δέρµατος για να µειώσετε την αντίσταση της επαφής. Αποφύγετε την 
τοποθέτηση της αυτοκόλλητης πλάκας στη θηλή ή στον ιστό του µαστού [6]. 

• Αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα (βρωµιές, λιπαρότητα και διάφορα υπολείµµατα), χρησιµοποιώντας µη 
εύφλεκτα καθαριστικά προιόντα. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις εφαρµογής/τοποθέτησης είναι καθαρές και 
στεγνές. 

• Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια. 
• Αφαιρέστε προσεκτικά την προστατευτική επικάλυψη, αρχής γενοµένης από την γλωττίδα για να 
αποκαλύψετε τα αυτοκόλλητα µέρη και την αγωγιµότητα.  

• Στην περίπτωση των πολυλειτουργικών ηλεκτροδίων µε κλιπ/clip αφαιρέστε την προστατευτική υποστήριξη. 
• Εφαρµόστε τις αυτοκόλλητες πλάκες, µία προς µια ξεκινώντας απο την µια πλευρά και πιέζοντας σταδιακά 
σε ολόκληρη την επιφάνεια να αποφευχθεί ο σχηµατισµός φυσαλίδων αέρα και εξασφαλισθεί πλήρης 
πρόσφυση µε το δέρµα. Κρατήστε καλά διαχωρισµένες τις αυτοκόλλητες πλάκες την µια από την άλλη και 
να είστε προσεκτικοί ώστε να µην επικαλύπτονται απο άλλα αντικείµενα (ηλεκτρόδια για ECG, καλώδια, 
διαδερµικά έµπλαστρα, ένδυση κ.λ.π.) [7][8].  

• Να µην επανατοποθετήσετε τις αυτοκόλλητες πλάκες, αφού τις χρησιµοποιήσατε. Εάν θα πρέπει να 
αλλάξετε την θέση, να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε τα χρησιµοποιηµένα µε καινούρια 
πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια. 

• Για να αφαιρέσετε την αυτοκόλλητη πλάκα, χωρίς να ερεθίζετε το δέρµα του ασθενούς, ανασηκώστε µια 
άκρη και τραβήξτε την απαλά πίσω. Κρατήστε ταυτόχρονα το δέρµα µε το άλλο χέρι. 

• Για για τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια χωρίς κλιπ/clip: συνδέστε τα ηλεκτρόδια στον απινιδωτή ή το 
καλώδιο προσαρµογέα ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του απινιδωτή. 

• Για για τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια µε κλιπ/clip: συνδέστε τα κλιπ/clip µε το καλώδιο του απινιδωτή, µε 
τη σωστή πολικότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του απινιδωτή. 

• Για την διέγερση κατα την ζήτηση (on domande), συνδέετε χωριστά τα ηλεκτρόδια παρακολούθησης ECG. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΟΙ/ΠΟΛΑΡΙΚΟΤΗΤΑ 
Οι διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές περιλαµβάνουν µια σειρά τοποθετήσεων εξίσου αποτελεσµατικές για τη 
θεραπεία των κολπικών ή κοιλιακών αρρυθµιών [1][5]. 
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Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα σηµεία εφαρµογής που χρησιµοποιούνται συνήθως και συνιστώναι από 
τους περισσότερους κατασκευαστές των απινιδωτών. Επιλέξτε τα πιό κατάλληλα σηµεία εφαρµογής για τη 
θεραπεία σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για τη χρήση του απινιδωτή. 
Για την ευκολία τοποθέτησης και για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, το πρόσθιο-πλευρικό (εικ.1) 
προτιµάται για απινίδωση και για την καρδιακή ανάταξη των αρρυθµιών, η πρόσθια-οπίσθια τοποθέτηση 
(εικ.2) είναι πιο συχνή στην Αιµοδυναµική και στη ∆ιαθωρακική Βηµατοδότηση και συνιστάται σε περίπτωση 
χρήσης των ηλεκτροδίων σε ενήλικες ή παιδιά. 
Εικ.1 
• Απινίδωση  
• Καρδιακή 
ανάταξη 
• ∆ιέγερση 
• Παρακολούθηση 
 (Παρέχει ένα 
ίχνος Lead II)   

Εικ.2 
• ∆ιέγερση  
• Παρακολούθηση 
•  Απινίδωση 
• Καρδιακή 
ανάταξη   

 

Για να διατηρηθεί η σωστή πολικότητα του σήµατος χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρόδια στις θέσεις που 
υποδεικνύονται (η κορυφή αναγνωρίζεται από το σύµβολο της καρδιάς). Σηµειώστε, ωστόσο, ότι για τον 
σκοπό της θεραπείας δεν έχει σηµασία το ποιό ηλεκτρόδιο (κορυφή / στέρνο) τοποθετείται σε µία από τις δύο 
θέσεις [2]. 
Όσον αφορά στην πολικότητα των ηλεκτροδίων ενηλίκων/παίδων, ακολουθείστε τις οδηγίες στις ετικέτες του 
ηλεκτροδίου (σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απινιδωτή που θα χρησιµοποιηθεί). 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
• Η αυτοκόλλητη πλάκα µπορεί να προκαλέσει ελαφρό ερεθισµό του δέρµατος. 
• Η παρατεταµένη διαθωρακική διέγερση ή η επαναλαµβανόµενη επιχείρηση σοκ απινίδωσης µπορεί να 
προκαλέσει περισσότερο ή λιγότερο εµφανή ερυθρότητα του δέρµατος ανάλογα µε την παρεχόµενη 
ενέργεια. 

• Η έλλειψη κόλας και/ή παρουσία αέρα κάτω από το ηλεκτρόδιο µπορεί να προκαλέσουν εγκαύµατα. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
• Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο σε απινιδωτές της µάρκας που αναγράφεται στη συσκευασία. 
• Ελέγξτε ότι το προϊόν είναι συµβατό µε το συγκεκριµένο µοντέλο του απινιδωτή που σκοπεύετε να 
χρησιµοποιήσετε. 

• ∆ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης του απινιδωτή, µε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο τοποθέτησης των 
ηλεκτροδίων πολλαπλών λειτουργιών στην πολικότητά τους και στις δόσεις της ενεργείας που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

Στην παιδιατρική χρήση και για ορισµένα µοντέλα αυτόµατων απινιδωτών µπορεί να απαιτείται η χρήση 
ειδικών συσκευών µειώσης ενέργειας ή η υιοθέτηση ειδικών προφυλάξεων. Νά είστε πάντα προσεκτικοί για 
τα επίπεδα ενέργειας που θα εφαρµόσετε στον απινιδωτή και που θα καταβάλλονται στον ασθενή παδικής 
ηλικίας(βλέπε παράγραφο «ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ»). 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Μην χρησιµοποιείτε τα παιδιατρικά πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια που επισηµαίνονται µε το 
σύµβολο που υπάρχει δίπλα µε αυτόµατους απινιδωτές. 

 
Τα πολυλειτουργικά παιδιατρικά ηλεκτρόδια που επισηµαίνονται µε το σύµβολο που 
εµφανίζεται δίπλα ενδεικνύονται για χρήση µε αυτόµατους απινιδωτές. 

• Η επιλογή ηλεκτροδίου θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση του µεγέθους του στήθους και του βάρους 
του ασθενούς. Παιδιατρικά ηλεκτρόδια που χρησιµοποιούνται πέραν των καθορισµένων ορίων  ενέργειας 
µπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύµατα στο δέρµα. Αντίθετα η εκτεταµένη ενεργός επιφάνεια των 
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ηλεκτροδίων ενηλίκων µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την θεραπεία όταν χρησιµοποιείται για τη θεραπευτική 
αγωγή παιδιών. 

• Μετά από µια παρατεταµένη περίοδο διαθωρακικής διέγερσης η ικανότητα ανιχνεύσης του προκαλούµενου 
σήµατος ECG µπορεί να µειωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η ανάληψη του 
προκαλούµενου σήµατος από ένα ξεχωριστό σετ ηλεκτροδίων για ECG. 

• Αντικαταστήστε τα ηλεκτρόδια πολλαπλών λειτουργιών µετά από 24 ώρες από την εφαρµογή τους στο 
δέρµα του ασθενούς. 

• Ελέγξτε την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Μην το χρησιµοποιείτε µετά απο αυτή 
την ηµεροµηνία. 

• Μην χρησιµοποιείτε τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια, αν έχουν αφαιρεθεί από το φάκελλο περισσότερο από 
24 ώρες. Οι αυτοκόλλητες πλάκες πρέπει να χρησιµοποιηθούν µέσα σε 30 λεπτά απο την αφαίρεση του 
προστατευτικού περιβλήµατος. 

• Ελέγξτε ότι η συσκευασία είναι άθικτη: Αλλιώς µην χρησιµοποιείτε το προϊόν. 
• Μην χρησιµοποιείτε τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια, εάν ο ζελές/gel έχει αφαιρεθεί από τη βάση ή αν 
παρουσιάζεται τραβηγµένος, σχισµένος ή ξηρός. Κάθε αποχρωµατισµός εντοπισµένος στο ζελέ/gel ή στο 
αγώγιµο φύλλο δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του προϊόντος. 

• Μην χρησιµοποιείτε τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια εάν κατά την αφαίρεση της προστατευτικής επικάλυψης 
το προϊόν έχει υποστεί ζηµιά (π.χ. η µόνωση επαφής έχει αποσπασθεί ή έχουν προκληθεί σχισίµατα στον 
αφρό/foam υποστήριξης/βάσης ή/και στο ηλεκτρόδιο). 

• Μην κάµπτετε, µην κόβετε και µην συµπιέζετε τις αυτοκόλλητες πλάκες. 
• Μην χρησιµοποιείτε τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια εάν η υποδοχή/βύσµα, το καλώδιο ή τα clip 
παρουσιάζουν σηµάδια φθοράς. 

• Ελέγξτε στις οδηγίες χρήσης του απινιδωτή σε ποιές αποστάσεις ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται οι 
συσκευές που εκπέµπουν ισχυρές ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές (ηλεκτρικά χειρουργικά νυστέρια, 
εργαλεία καθαρίσµατος δοντιών RF, εξοπλισµός διαθερµίας, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.). Τοποθετήστε το 
σύστηµα απινιδωτή/ηλεκτρόδια σε απόσταση τουλάχιστον µιάµισης φοράς απο τις συνιστώµενες 
αποστάσεις διαχωρισµού. 

• Για την πρόληψη τυχαίας ζηµιάς από ηλεκτροπληξία βεβειωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της εκκένωσης οι 
χρήστες δεν βρίσκονται σε επαφή µε τα ηλεκτρόδια, µε τον ασθενή, ή µε αγώγιµα µέρη κοντά στον ασθενή. 

• Όταν οι απινιδωτές χρησιµοποιούνται κοντά σε πηγές οξυγόνου ή άλλων εύφλεκτων αερίων, να είσαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.  

• Το προϊόν δεν είναι αποστειρωµένο και δεν αποστειρώνεται. 
• Το προϊόν είναι µίας χρήσης. Για χρήση σε έναν µόνο ασθενή. Πετάξτε το µετά τη χρήση. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
∆εν υπάρχουν επιπλοκές που σχετίζονται µε τη χρήση πολυλειτουργικών ηλεκτροδίων. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκκένωση απινιδωτή µπορεί να προκαλέσει ανωµαλίες στη λειτουργία του βηµατοδότη 
εµφυτεύσιµου (peacemaker)/απινιδωτή [1]; τοποθετείτε τα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια σε απόσταση 
τουλάχιστον 8 εκατοστών [9]. Μετά την εκκένωση του απινιδωτή, ελέγξτε τη λειτουργία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το επιλεγµένο επίπεδο της ενέργειας είναι ανεπαρκές µπορεί να διακινδυνεύσει την 
επιτυχία της θεραπείας. Αντίθετα, τα υψηλότερα επίπεδα ενέργειας µπορεί να τροποποιήσουν την 
ενζυµατική δοµή χωρίς πραγµατική ένδειξη βλάβης του µυοκαρδίου. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Ελένξτε την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην 
αρχική του συσκευασία σε χώρους µε θερµοκρασία περιβάλλοντος και σχετική υγρασία, που αναγράφονται 
στην ετικέτα της συσκευασίας. Η αποθήκευση σε ακραίες θερµοκρασίες πρέπει να περιορίζεται σε σύντοµες 
περιόδους (24 ώρες στους -30 ° C ή στους + 65 ° C), παρατεταµένη αποθήκευση σε ακραίες θερµοκρασίες 
µπορεί να µειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τοποθέτηση βαρών επί της συσκευασίας µπορεί να προκαλέσει βλάβες στο προϊόν. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ  
Τα απορρίµατα που απορρέουν από τα προιόντα υγείας πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Η εταιρεία FIAB S.p.A εγγυάται ότι προιόν είναι σύµφωνο µε την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Καµµία ευθύνη δεν 
αποδίδεται στον κατασκευαστή ο οποίος δεν θεωρείται υπεύθυνος για ιατρικά έξοδα, άµεση και έµµεση ζηµία 
λόγω ελλιπούς λειτουργίας ή δυσλειτουργίας του παραπάνω προιόντος, εφόσον χρησιµοποιείται διαφορετικά 
από τις οδηγίες χρήσεως. Συστήνουµε να αναφέρετε εγκαίρως οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ελάττωµα 
προιόντος στην Υπηρεσία ∆ιασφάλισης Ποιότητας της FIAB. 
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