
LETTINO PIEGHEVOLE A VALIGIA
FOLDING SUITCASE COUCH
KOFFER OPVOUWBARE BEHANDELINGSTAFEL
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•	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.

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



4NEDERLANDS

INLEIDING
Het	product	is,	in	overeenstemming	met	de	verordening	
(EU)	 2017/745,	 een	 MEDISCH	 HULPMIDDEL	 VAN	
KLASSE	 I.	 Lees	 deze	 handleiding	 zorgvuldig	 alvorens	
het	hulpmiddel	te	gebruiken.

BESCHRIJVING
Dit	product	is	een	als	koffer	opvouwbare	behandelingstafel,	
met	 verchroomd	 stalen	 structuur,	 opvulmateriaal	 van	
hars	 en	 bekleding	 van	 brandwerend	 kunstleer	 (zwart).	
Geleverd	met	 draagtas.	Ontworpen	 voor	 huisbezoeken	
of	behandelingen	in	praktijken	die	niet	zijn	uitgerust	met	
vaste	behandelingstafels.

A.	

A B

Gesloten	koffer	zijde	liggedeelte
B. Gesloten	koffer	zijde	rugleuning

Tas/bekleding	 product	 met	 hetzelfde	 materiaal	 als	 het	
matras	van	de	tafel

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE EN 
HET GEBRUIK:
1. Plaats	de	koffer	met	de	handgreep	boven.
2. Open	de	koffer.
3. Open	de	poten	van	de	tafel	volledig.
4. Draai	de	tafel	om,	pas	wanneer	de	poten	volledig	geopend

en	vastgezet	zijn	op	de	stand	voor	correct	gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
Open	cm	187.5x64		
(68	met	handgreep)	x	71.5	h	
Gesloten	cm	93x68x14

Gewicht 16.5	kg	(18	kg	met	doos)

Maximaal 
draagvermogen 100	kg

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK
 - Controleer of de moeren voor de vergrendeling goed 
zijn aangescherpt. 

 - Neem het onder de technische gegevens aangegeven 
maximale draagvermogen in acht.

 - Vermijd direct contact met open wonden. 
 - Niet geschikt voor gebruik in niet-afgedekte 
omgevingen. 

 - Controleer, bij de hoogteverstelling van de tafel en 
van de rugleuning, dat niemand de handen, benen of 
andere lichaamsdelen tussen de bewegende delen 
steekt: BEKNELLINGSGEVAAR!

 - Laat de patiënt pas plaatsnemen wanneer het 
product volledig horizontaal is geplaatst.

 - Verplaats de tafel zonder hem van de grond te heffen.
 - Controleer in geval van een tafel uitgerust met wielen dat 
deze niet geremd zijn alvorens de tafel te verplaatsen.

ONDERHOUD EN REINIGING
 - Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. 
 - Controleer regelmatig alle bevestigingspunten. 
 - Voor een langere levensduur wordt aangeraden om 
langdurige blootstelling aan zonlicht, contact met zilte 
omgevingen en de opslag in zeer vochtige omgevingen 
te vermijden. 

 - Was de roestvrij stalen oppervlakken met zeepwater en 
gebruik specifieke ontsmettingsmiddelen.

 - Neem af met een vochtige doek en droog goed af.
 - Giet op de oppervlakken geen reinigingsmiddelen met 
chloor of ammoniak, vette en olieachtige stoffen.

 - Gebruik voor de reiniging geen ijzerhoudende 
instrumenten. Gebruik voor de eventuele desinfectie 
alleen geschikte en niet-corrosieve producten.

AANWIJZINGEN VOOR DE REINIGING EN 
ONTSMETTING VAN DE BEKLEDING:
Reinig	met	 een	 vochtige	 doek	 en	 zeep	 en	 spoel	 goed	
na	 met	 schoon	 water.	 Gebruik	 geen	 oplosmiddelen,	
bleekmiddelen,	 chemische	 reinigingsmiddelen	 of	
gesproeide	glansmiddelen.	Opgelet:	Over	het	algemeen	
moet	 vermeden	 worden	 om	 lichte	 kleuren	 kunstleer	
in	 contact	 te	 brengen	 met	 kleding	 met	 niet-gefixeerde	
kleurstoffen	 (bijv.	 spijkerstof	 en	 dergelijke),	 om	
permanente	vlekken	te	voorkomen.

Afgeschermd van 
zonlicht opslaan

Medisch 
hulpmiddel in 
overeenstemming 
met verordening 
(EU) 2017/745

Productcode Lees de 
gebruiksaanwijzing

Opgelet: Lees en 
volg aandachtig de 
gebruiksaanwijzing 
(waarschuwingen)

Partijnummer

Koel en droog 
opslaan Fabrikant

Medisch 
hulpmiddel Productiedatum

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA
De	standaardgarantie	B2B	Gima	van	12	maanden	wordt	
toegepast.




