
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
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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. Parâmetros técnicos
1. Tamanho (C*L*A): 
 Tamanho máximo: 198*56*89 (cm)
 Tamanho mínimo: 198*56*33 (cm)
2. A extensão de altura de tocar para baixo (4 graus):
 93 cm / 82 cm / 70 cm / 35 cm
3. Capacidade de carga: 159 kg
4. Peso líquido: 40 kg 
 Peso bruto: 46kgs
5. Ângulo máximo de inclinação para a frente: 11 graus
6. Ângulo máximo de inclinação para trás: 25degrees

II. Método de operação
1. Coloque o tapete de esponja na maca e fixe as pre-

cintas. As quais farão o paciente sentir-se seguro e 
confortável.

2. Prender ou desprender a maca do carregador de 
maca: ao prender a maca no carregador de maca, 
carregue a maca sobre o carregador de maca, empur-
re a maca para frente, as rodas dianteiras entrarão na 
fixação, entretanto as rodas traseiras também entra-
rão na fixação. A fixação fará a maca trancar automa-
ticamente. Ao desprender a maca do carregador de 
maca, pressione a maçaneta de bola vermelha, puxe 
a maca para fora da fixação e, em seguida, a maca 
pode ser desprendida. A maca pode-se transformar 
em cadeira de rodas.

3. Render ou desprender a maca da ambulância:  
quando o carregador de maca entrar no quadro do 
carrinho, puxe o manípulo, solte o manípulo depois 
das pernas dianteiras e das pernas traseiras estarem 
dobradas. Empurre o carregador de maca para a fixa-
ção para fixá-la. (este carregador de maca é dotado 
de fixação).  Ao desprender o carregador de maca 
da ambulância, destranque a fixação, puxe a maca, 
quando as pernas do carregador de maca estiverem 
fora da ambulância, basta puxar o manípulo, o que 
fará com que as pernas traseiras fiquem apoiadas, 
quando o carregador de maca estiver fora da ambu-
lância, as pernas dianteiras ficarão automaticamente 
apoiadas.

4. Corrimão: fixação de inserção automática, ao soltá-lo, 
aperte o manípulo e puxe-o para fora da fixação.

5. Suporte IV (de perfusão intravenosa):  Levante o 
varão e empurre-o para a frente para o fixar. Basta 
fazer o oposto para o abaixar.  A altura dos supor-

tes IV pode ser ajustada, rode no sentido anti-horário, 
solte a porca, o varão dos suportes IV pode ser puxa-
do para fora. Ao fixar os suportes IV, basta ajustar os 
suportes IV para uma altura maior ou menor, e rode a 
porca no sentido horário.

6. O ajuste para a marquesa: o carregador de maca é 
dotado de manípulos nos dois lados, puxe o manípu-
lo, o carregador de maca pode ser ajustado em 4 ní-
veis e dobre para trás e para a frente de acordo com 
as necessidades práticas. Enquanto isso, a altura da 
marquesa também pode ser ajustada, o que pode ser 
alcançado ajustando os manípulos de cada lado ao 
mesmo tempo.

III. Objetivo de montagem
Pode ser separada, adequada para sistema de emer-
gência. Pode ser utilizada numa ambulância, principal-
mente em algumas áreas com dificuldade de entrada, 
como corredores de elevadores estreitos e a maca aci-
ma, pode-se transformar em cadeira de rodas.

IV. Manutenção
1. Mantenha-a limpa, com antiferrugem incluído.
2. Certifique-se de que todas as peças estão bem aper-

tadas em conjunto.

V. Preste particular atenção  
Ao transferir o paciente, certifique-se de fechar o dispo-
sitivo de segurança, ajeite e aperte os cintos de fixação.

VI. Armazenamento e transporte
1. Este produto deve ser mantido na condição de seco e 

sem ferrugem.
2. Pode ser transportado por veículos tradicionais.
3. Ao armazenar ou transportar, empilhe conforme o ma-

nual na embalagem, é proibido ficar invertido.

VII. Embalagem e acessório
1. Esta maca é embalada dentro da caixa de cartão 

como um todo.
2. Acessório: certificado de habilitação e sinalização.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

PORTUGUÊS

Código produto Número de lote Consulte as instruções 
de uso

Fabricante
Dispositivo médico em 
conformidade com a r
egulamento (UE) 2017/745 

Guardar ao abrigo 
da luz solar

Data de fabrico Cuidado: leia as instruções 
(avisos) cuidadosamente

Armazenar em local 
fresco e seco

Dispositivo médico Representante autorizado 
na União Europeia
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