
BARELLA COMPLETAMENTE AUTOMATICA 
CON POSIZIONI VARIABILI
FULL AUTOMATIC STRETCHER WITH VARIED POSITIONS
CIVIÈRE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE À POSITIONS VARIÉES
VOLLAUTOMATISCHE VERSTELLBARE KRANKENTRAGE
CAMILLA TOTALMENTE AUTOMÁTICA 
CON POSICIONES VARIADAS
MACA TOTALMENTE AUTOMÁTICA COM VÁRIAS POSIÇÕES
ΠΛΉΡΩΣ ΑΥΤΌΜΑΤΌ ΦΌΡΕΊΌ ΠΌΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝΠΛΉΡΩΣ ΑΥΤΌΜΑΤΌ ΦΌΡΕΊΌ ΠΌΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

M
34
05
7-
M
-R
ev
.0
-0
3.
22

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MLF999-C1 (GIMA 34057)

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbrican-
te 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

Zhangjiagangtengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha 
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

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

SUNGO Europe B.V. 
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands

مستورد عن طريق

نقالة أوتوماتيكية بالكامل بمواضع مختلفة
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I. Τεχνικά χαρακτηριστικά
1. Μέγεθος (Μ*Π*Υ): 
 Μέγιστο Μέγεθος: 198*56*89 (εκ.)
 Ελάχιστο Μέγεθος: 198*56*33 (εκ.)
2. Ύψος της επιφάνειας στήριξης (4 βαθμίδες):
 93εκ./82εκ./70εκ./35εκ.
3. Ικανότητα Φορτίου: 159kg
4. Καθαρό βάρος: 40kgs 
 Μικτό βάρος: 46kgs
5. Μέγιστη γωνία κλίσης προς τα μπροστά: 11 μοίρες
6. Μέγιστη γωνία κλίσης προς τα πίσω: 25 μοίρες

II. Τρόπος Χρήσης
1. Τοποθετήστε το στρώμα επάνω στο φορείο και 

στερεώστε το με τους ιμάντες. Με αυτόν τον τρό-
πο ο ασθενής θα νιώθει ασφάλεια και άνεση.

2. Τοποθέτηση ή αφαίρεση του φορείου από τη βάση 
στήριξης: για την τοποθέτηση του φορείου στη 
βάση στήριξης, τοποθετήστε το φορείο επάνω στη 
βάση στήριξης, σπρώξτε το φορείο προς τα μπρο-
στά και επιβεβαιώστε ότι τόσο οι μπροστινοί όσο 
και οι πίσω τροχοί έχουν μπει στο σύστημα στερέ-
ωσης. Κατά την τοποθέτηση το φορείο κλειδώνει 
αυτόματα. Για την αφαίρεση του φορείου από τη 
βάση στήριξης, πιέστε το κόκκινο κουμπί, τραβήξ-
τε το φορείο έξω από τη διάταξη ασφάλειας και 
έπειτα μπορείτε να αφαιρέσετε το φορείο. Το φο-
ρείο μπορεί να μετατραπεί σε αναπηρικό καρότσι.

3. Τοποθέτηση και αφαίρεση του φορείου από το 
ασθενοφόρο:  όταν η βάση στήριξης του φορεί-
ου μπει στο ασθενοφόρο, τραβήξτε τη χειρολαβή 
και έπειτα απελευθερώστε την αφού διπλώσουν τα 
μπροστινά και τα πίσω πόδια στήριξης. Σπρώξτε τη 
βάση στήριξης του φορείου ώστε να τοποθετηθεί 
στη διάταξη ασφάλειας και να στερεωθεί. (η βάση 
στήριξης του φορείου διαθέτει διάταξη ασφάλει-
ας).  Κατά την αφαίρεση της βάσης στήριξης 
του φορείου από το ασθενοφόρο, απασφαλίστε τη 
διάταξη ασφάλισης, τραβήξτε το φορείο και όταν 
τα πόδια στήριξης της βάσης του φορείου βγουν 
από το ασθενοφόρο, τραβήξτε απλώς τη χειρολα-
βή, έτσι ώστε τα πίσω πόδια στήριξης να μπουν στη 
θέση τους, όταν η βάση του φορείου είναι έξω από 
το ασθενοφόρο, τα μπροστινά πόδια μπαίνουν αυ-
τόματα στη θέση τους.

4. Προστατευτικό κιγκλίδωμα: διαθέτει διάταξη αυ-
τόματης ασφάλειας. Για να το κατεβάσετε, πιάστε 
το κιγκλίδωμα και τραβήξτε το έξω από τη διάταξη 
ασφάλειας.

5. Στατώ ορού:  Σηκώστε τον στύλο και σπρώξτε το 
προς τα μπροστά για να στερεωθεί. Εκτελέστε την 

αντίθετη ενέργεια για να τον κατεβάσετε.  Το 
ύψος του στατώ ορού μπορεί να ρυθμιστεί, περι-
στρέψτε αριστερόστροφα και απελευθερώστε το 
περικόχλιο για να αφαιρεθεί ο στύλος του στατώ 
ορού. Κατά την τοποθέτηση του στατώ ορού, ρυθ-
μίστε απλώς το κατάλληλο ύψος και έπειτα περι-
στρέψτε δεξιόστροφα το περικόχλιο.

6. Ρύθμιση κρεβατιού: η βάση στήριξης του φορείου 
διαθέτει χειρολαβές στις δύο πλευρές, τραβήξτε 
τη χειρολαβή για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τη 
βάση στήριξης του φορείου σε ένα από τα 4 επί-
πεδα και διπλώστε μπροστά και πίσω ανάλογα με 
τις ανάγκες. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε και το 
ύψος του κρεβατιού, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα 
τις χειρολαβές που υπάρχουν στην κάθε πλευρά.

III. Πεδίο εφαρμογής
Το φορείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωριστά και, σε 
αυτή την περίπτωση, είναι κατάλληλο για το σύστημα 
άμεσης βοήθειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 
ασθενοφόρο. Το φορείο αυτό μπορεί να μετατραπεί 
σε αναπηρικό καρότσι εάν δεν χωράει σε χώρους 
όπως ασανσέρ και στενούς διαδρόμους.

IV. Συντήρηση
1. Διατηρείτε το προϊόν καθαρό και προστατεύστε το 

από τη σκουριά.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του είναι σταθερά 

συνδεδεμένα μεταξύ τους.

V. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή  
Κατά τη μεταφορά του ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε κλείσει τη διάταξη ασφάλειας, ότι την τοποθε-
τήσατε σωστά και ότι δέσατε τους ιμάντες.

VI. Αποθήκευση και μεταφορά
1. Το προϊόν αυτό πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό 

μέρος και να προστατεύεται από τη σκουριά.
2. Μπορεί να μεταφερθεί με κανονικά οχήματα.
3. Κατά την αποθήκευση ή μεταφορά, τοποθετήστε 

το σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Απα-
γορεύεται να το τοποθετείτε ανάποδα.

VII. Συσκευασία και Πρόσθετα Υλικά
1. Η συσκευασία αυτού του φορείου αποτελείται εξ 

ολοκλήρου από χαρτόνι.
2. Πρόσθετα υλικά: πιστοποιητικό καταλληλότητας 

και ετικέτες σήμανσης.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Κωδικός 
προϊόντος Αριθμός παρτίδας Διαβάστε προσεχτικά 

τις οδηγίες χρήσης

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

Κρατήστε το μακριά 
από ηλιακή ακτινοβολία 

Ημερομηνία 
παραγωγής 

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά 
τις οδηγίες (ενστάσεις)

Διατηρείται σε δροσερό 
και στεγνό περιβάλλον

Іατροτεχνολογικό 
προϊόν

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω-
πος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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