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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.

• 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.

• 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.

• Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla
allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

27401 - 27402 - 27444
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy
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INTRODUKTION
Enligt EU-förordningen 2017/745, ingår produkten i 
MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KLASS I. Lös noga 
följande bruksanvisning före användning av enheten.

BESKRIVNING
Besökssängen har begränsade dimensioner, och är 
särskilt lämplig för läkarmottagningar/läkarklinik.
Madrassen som är tvättbar och eldsäker, består av två 
delar varav den första delen är fast och den andra är fällbar 
i olika lägen. Beroende på modellen kan strukturen vara 
lackerad eller kromaterad. På beställning: lakanshållare.

KOMPONENTER: Påse med monte-
ringsmaterial:

• n.2 stödfötter
• n.1 tvärbalk med

ryggstödslyft
• n.5 tvärbalkar
• Ryggstödsstoppning
• Sitsstoppning

• n.14 SKRUVAR TBE 8x50
• n.16 BRICKOR M8
• n.6 PANELSKRUVAR

TPS 4,5X45 (för att fixera
madrassen vid sängramen)

• INSEXNYCKEL 5 mm

MONTERINGS-OCH BRUKSANVISNINGAR
Sängen levereras helt omonterad.
Följ beskrivningen av monteringssätt som visas på 
ritningen.
1. Sängens stödben monteras med tvärbalkarna via

skruvar och tillhörande muttrar.
2. Vid strukturen fixeras även tvärbalken med stång

för den höjbara huvuddelen som redan är monterad
vid ryggstödets stoppning via sexkantsskruv och
tillhörande mutter.

3. Till sist fixeras stoppningarna vid sängramen via
skruvar.

TEKNISKT INFORMATIONSBLAD

Mått 193 x 62 x h73 * cm.
låda 173x16x74h

Vikt 26,4 kg (29,5 kg med låda)

Max bärförmåga 120 kg

*Stoppningarna är inte monterade hos tillverkaren utan ska
placeras av köparen/användaren vid monteringen. Därför kan 
rörelsedimensionerna skilja sig något från uppgifterna på det 
tekniska informationsbladet.

BRUKSANVISNINGAR

- Kontrollera att låsmuttrarna är väl åtdragna.
- Följ de maximala bärförmågor som anges i det

tekniska informationsbladet.
- Undvik direkt kontakt med öppna sår.
- Ej lämplig för användning i öppen miljö.
- När sängens eller ryggstödets höjd ställs in,

kontrollera att ingen sätter in händer, ben eller
andra kroppsdelar i förskjutningsområdet: RISK
FÖR KLÄMNING!

- Lägg ner patienten först när sängbotten är helt
horisontell i alla sina delar.

- Om sängen är försedd med hjul, se först till att hjulen
inte är bromsade, innan den flyttas.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING:
- Använd endast originaldelar.
- Kontrollera regelbundet alla fästpunkter.
- För att bevara den bättre, rekommenderas att undvika

längre exponering inför solstrålar, kontakt med salthaltig
miljö, lagring i mycket fuktig miljö.

- Tvätta ytorna i rostfritt stål med tvålvatten och använda
lämpliga desinficeringsmedel.

- Skölj med våt trasa och torka noga.
- Häll inte rengöringsmedel med klor eller ammoniak,

feta eller oljiga ämnen på ytorna.
- Använd inte järnhaltiga redskap för rengöring. Om

desinficering krävs, använd endast lämpliga produkter
som inte är frätande.

Indikationer för rengöring av vävnaden:
Rengör vävnaden genom att fukta, tvåla in och skölja väl 
med rent vatten. Använd inte lösningar, blekningsmedel, 
kemiska rengöringsmedel eller spray för polering. OBS! 
I allmänhet får ljusa färger på skinnimiterat material inte 
komma i kontakt med kläder som inte har fixerade färger 
(t.ex. jeans och derivatprodukter) för att undvika fläckar 
eller ringar som inte går att ta bort.
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Skyddas från solljus
Den medicintekniska 
produkten överensstämmer 
med förordning (EU) 
2017/745

Förvara på svalt och torrt ställe

Produktkod Läs bruksanvisningen Tillverkare

Tillverkningsdatum Satsnummer Medicinteknisk produkt 

Varsamhet: läs 
anvisningarna (varningar) 
noga

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti  B2B Gima på 12 månader.




