
LAME E MANICI MONOUSO (STERILI)
SINGLE USE BLADES AND HANDLES (STERILE)
LAMES ET POIGNÉES JETABLES (STÉRILES)
HOJAS Y MANGOS DESECHABLES (ESTÉRILES)
LÂMINAS E CABOS DESCARTÁVEIS (ESTÉREIS)
EINWEGSPATELN UND -GRIFFE (STERIL)
ΛΕΠΊΔΕΣ ΚΑΊ ΛΑΒΕΣ ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΉΣ (ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΕΣ)
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

Medical Devices (Pvt) Ltd.
Wazirabad Road, Ugoki, 
Sialkot - Pakistan
Made in Pakistan

Manuale d’uso - User manual 
Manuel de l’utilisateur  
Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung
Οδηγίες χρήσης -  

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual 
before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts aufmerksam gelesen und vollständig 
verstanden werden.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως 
τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

Obelis S.A Bd. General Wahis, 531030 
Brussels, Belgium

1639

810-411-00S (Gima 58001)
810-411-01S (Gima 58002)
810-401-01S (Gima 58006)
810-401-02S (Gima 58007)
810-401-03S (Gima 58008)

810-401-04S (Gima 58009)
810-401-05S (Gima 58010)
810-459-25S (Gima 58016)
810-457-25S (Gima 58017)

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importado por/ 
Importado por/ Importiert von / Εισάγεται αaπό /

:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com -20˚C
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επαγγελματία υγείας
Συντήρηση:
Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.
Υποστήριξη:
Η συσκευή δεν διαθέτει μέρη τα οποία μπορούν να επισκευαστούν από τον τελικό χρήστη.
Γενικές Προφυλάξεις/Προειδοποιήσεις:
Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί ως προϊόντα ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μην τα επαναχρησιμοποιείτε και μην τα 
θέτετε σε επανεπεξεργασία. Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε έναν μόνο ασθενή για ένα 
μεμονωμένο περιστατικό εντός χρονικού διαστήματος 1 ώρας. Διαβάστε την ετικέτα προτού αφαιρέσετε το 
προϊόν από τη συσκευασία. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.
Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εάν έχει υποστεί ζημιά. Απευθυνθείτε στον πωλητή/διανομέα.
Η επαναλαμβανόμενη εκτέλεση δοκιμών στο προϊόν πριν από την πραγματική του χρήση μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του ή να προκαλέσει δυσλειτουργία. Η λεπίδα ενδέχεται 
να μην έχει συνδεθεί σωστά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη σωστή λειτουργία ή να προκαλέσει ζημιά στη 
λεπίδα ή/και στη λαβή. Βεβαιωθείτε ότι οι χρησιμοποιημένες λεπίδες απορρίπτονται ως νοσοκομειακά 
απόβλητα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Εάν το φως είναι διακοπτόμενο ή δεν 
ανάβει, ελέγξτε τις μπαταρίες και τις ηλεκτρικές επαφές. Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να τοποθετείται ή να 
χρησιμοποιείται σε χώρους με ισχυρά μαγνητικά πεδία, π.χ. κοντά σε μαγνητικούς τομογράφους.
Διάρκεια ζωής:
Οι λεπίδες και οι λαβές μιας χρήσης έχουν ωφέλιμη διάρκεια ζωής 5 ετών. Μόνο οι λαβές RTU έχουν 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής 3 ετών.

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις) Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περι-
βάλλον

Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινο-
βολία 

Παραγωγός Ημερομηνία παραγωγής 

Άριθμός παρτίδας Κωδικός προϊόντος

Ιατρική συσκευή σύμφωνα 
με την οδηγία 93/42 / CEE 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποι-
είται εκ νέου Ημερομηνία λήξεως

Μην το χρησιμοποιείτε αν η 
συσκευασία είναι κατεστραμμένη Άποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο

Συσκευή τύπου B Χωρίς λάτεξ

Άκολουθήστε τις οδηγίες χρήσης Іατροτεχνολογικό προϊόν 

% Όριο υγρασίας Όριο θερμοκρασίας 

Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών
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(4 لكشلا)



5ARABIC

ةيانعب (تاريذحتلا) تاميلعتلا ةءارق :رذحلا

فاجو دراب ناكم يف ظفحي

ةعنصملا ةكرشلا

يبوروألا داحتالا يف دمتعم لثمم EEC / 93/42 هيجوتلا عم قفاوتم يبط زاهج

ةيحالصلا ءاهتنا خيرات ديدج نم مدختست ال ،مادختسالا ةيداحأ ةادأ

نيليثيإلا ديسكأب مقعم ةوبعلا فلت ةلاح يف همدختست ال

سكتيللا نم ةيلاخ يبط زاهج

B عونلا نم زاهج ةرارحلا ةجرد دح

مادختسالل تاميلعتلا عبتا يوجلا طغضلا دح

ةبوطرلا ةبسن دح %




