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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

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

34600 - 34601 - 34602 - 34610 - 34612 - 34614

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbri-
cante 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 compe-
tent 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. 
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.
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Her-
steller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten 
gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.
Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla al-
lvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα περιλαίμια GIMA πραγματοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν στον ασθενή την μέγιστη λειτουργικότητα, ανα-
παυτικότητα και σιγουριά όσον αφορά την υποστήριξη και επανόρθωση. Είναι επίσης εφοδιασμένα από μια 
ανατομική διάταξη για να ακουμπάς το πηγούνι σου και με κούμπωμα από βέλκρο που διευκολύνει τον ασθενή 
για μια επιθυμητή ρύθμιση. Η συσκευή, ή έστω και μέρη της, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές 
διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το περιλαίμιο GIMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον με συνταγή γιατρού.
Πριν από την αρχή της θεραπείας, είναι σωστό να εντοπίσετε το μοντέλο του περιλαίμιου που προκύπτει καταλ-
ληλότερο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές ανάγκες και πιθανών να εξατομικεύσει δια μέσω προσαρμογών, 
ακολουθώντας τις συμβουλές του γιατρού.

 Εάν υπάρχουν πληγές ή μολυσματικές καταστάσεις, απευθυνθείτε στον γιατρό για την κατάλληλη θερα-
πεία και ζητήστε ενδείξεις για την καθαριότητα του προϊόντος!

 Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ζημιές. Απευθυνθείτε στον μεταπωλητή σας.

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που 
προβλέπονται για την κανονική της χρήση, δεν χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή· παρόλα αυτά θα πρέπει 
να φυλάσσεται σε κλειστό περιβάλλον και να μην παραμένει εκτεθειμένη στο φως και στους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες, όπως επίσης θα πρέπει να φυλάσσεται και από τις σκόνες, έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα κάτω από 
υγιεινές συνθήκες. Συνιστούμε επίσης να διατηρείτε το προϊόν σε μέρος τέτοιο ώστε ο χρήστης να μπορεί να το 
βρει εύκολα σε περίπτωση ανάγκης.

ΧΡΗΣΗ
Η  συσκευή πρέπει να είναι καλά τοποθετημένη κατά πλευρά και κατεύθυνση και ο ασθενής δεν πρέπει να αισθά-
νεται καμία ανωμαλία, επίσης δεν πρέπει να υποστεί αλλαγές εξωτερικής μορφής καθ’όλη  την διάρκεια της χρή-
σης της. Η συσκευή μπορεί τοποθετηθεί από το ίδιο τον ασθενή και για την χρήση της δεν υπάρχει ανάγκη καμία 
μορφή βοήθειας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι σε θέση προβλέψει αυτόνομα στην τοποθέτηση 
του προϊόντος, χρειάζεται να εκπαιδεύσετε το πρόσωπο που τον συμπαραστέκεται σχετικά με τους κανόνες για 
μια σωστή και σίγουρη χρήση του περιλαίμιου.
Σε περίπτωση που ο ασθενής παρατηρήσει καταστάσεις υψηλής πίεσης ή ενόχλησης για την σκληρότητα της 
συσκευής σταματήστε αμέσως την χρήση του μέχρι να αποκατασταθεί εντελώς η κατάσταση.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι σε θέση να δηλώσει αυτόνομα τυχόν ενοχλήσεις ή ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις που προέρχονται από την παρουσία του περιλαίμιου, κάνετε ελέγχους κατά καιρούς για να βεβαιω-
θείτε της κατάστασης.
Εάν παρουσιαστούν αντιδράσεις αλλεργικές κατόπιν επαφής του περιλαίμιου με την επιδερμίδα (ερυθρίαση, 
πρήξιμο, οίδημα, ερεθισμός του δέρματος, φαγούρα ) ή μολύνσεις από βακτήρια που προέρχονται από έλλειψη 
υγιεινής της συσκευασίας, απευθυνθείτε στον γιατρό της εμπιστοσύνης σας.
Εάν ο ασθενής έχει αλλάξει το βάρους του σώματός του και είναι απαραίτητονα αντικαταστήσετε το μέγεθος 
του περιλαίμιου, ελάτε σε επαφή με τον γιατρό.
Ο γιατρός οφείλει να πληροφορήσει τον ασθενή για τον χρόνο χρήσης της συσκευασίας βάσει του τύπου της 
παθολογίας που εξακριβώθηκε. Η επιτυχία της τοποθέτησης εξαρτάται από την φροντίδα που ο ενδιαφερόμενος 
θα δείξει στο να ακολουθήσει τις ενδείξεις του γιατρού και της συνεχούς επαφής με αυτόν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το προϊόν μπορεί να πλυθεί με κρύο ή χλιαρό νερό βρύσης και ουδέτερο σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε χημικά 
ισχυρά προϊόντα ( χλωρίνη, αμμωνία, διαλυτικά...) που θα μπορούσαν να αλλάξουν την λειτουργία του προϊόντος. 
Μη θέτετε το προϊόν σε υπερβολικές μηχανικές απαιτήσεις για να μη αλλάξει η λειτουργία του.
Πραγματοποιείστε περιοδικά ελέγχους για να έχετε την εγγύηση ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί αλλαγές οι 
οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την λειτουργία.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος μπορεί να αλλάξει βάσει της θεραπευτικής εφαρμογής , για να εξασφαλίσετε 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος συμβουλεύουμε ούτως ή άλλως την σωστή χρήση , συντήρηση και 
περιοδικό έλεγχο.

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

Κωδικός 
προϊόντος

Κρατήστε το μακριά από 
ηλιακή ακτινοβολία 

Διαβάστε προσεχτικά 
τις οδηγίες χρήσης

Αριθμός παρτίδας Διατηρείται σε δροσερό και 
στεγνό περιβάλλον

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά 
τις οδηγίες (ενστάσεις)

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




