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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.



10SVENSKA

FUNKTIONER
Första-hjälpenkragar från GIMA är avsedda att garantera största effektivitet, komfort och säkerhet angående support och 
korrektion i första-hjälpenförhållanden. De är också försedda med ett anatomiskt hakstöd och kardborrband för fastsätt-
ning, vilket gör att patienten känner det mer komfortabelt med korrekt justering. Produkten eller dess komponenter kan inte 
användas för andra syften än det som specificeras i denna manual.

FÖRESKRIFTER
Kragen från GIMA är en receptbelagd medicinteknisk produkt.
Innan terapin startar, bör den mest lämpliga kragen ses ut för att uppfylla individuella krav och vid behov personanpassas 
genom justeringar i överensstämmelse med läkarens föreskrifter.

 Vid förekomst av infektioner och smittsamma tillstånd, be läkare om en lämplig behandling och indikationer för 
rengöring av produkten!

 Använd inte produkten om den är skadad. Kontakta återförsäljaren.

Eftersom produkten är tillverkad av rostsäkra material som passar för de miljöförhållanden som förutses för dess normala 
användning, kräver den ingen särskild vård, men det är nödvändigt att förvara den på sluten plats och se till att den är 
skyddad från damm och smuts för att säkerställa dess hygieniska tillstånd. Därutöver rekommenderas att förvara produk-
ten på en plats som vid behov är lättåtkomlig för personalen.

ANVÄNDNING
Anordningen måste vara korrekt placerad på båda sidor och patienten måste känna sig helt komfortabel; dessutom får 
den inte utsättas för utvändiga ändringar under hela dess användningstid. Anordningen måste placeras av patienten själv, 
ingen service krävs. Om patienten inte kan placera produkten själv, måste den medhjälpande personen undervisas för 
korrekt och säker användning av kragen.
Om patienten visar tecken på högt blodtryck eller obehagskänsla på grund av kragens styvhet, ta omedelbart av den tills 
situationen har normaliserats helt.
Om patienten själv inte kan visa obehag eller oönskade effekter från kragen, låt utföra periodiska inspektioner för att 
kontrollera situationen.
Vid allergiska reaktioner på grund av kontakt mellan kragen och huden (rodnad, svullnad, ödem, hudirritation, klåda) eller 
bakteriella infektioner på grund av brist på hygien, kontakta husläkare.
Om patientens vikt ändras, måste kragens storlek ändras, kontakta husläkare.
Läkaren måste informera patienten om hur ofta anordningen ska användas, beroende på typen av sjukdomstillstånd. App-
likationens resultat beror på hur väl patienten följer läkarens instruktioner och dennes kontinuerliga kontakter med läkaren.

UNDERHÅLL
Produkten kan tvättas med kallt eller varmt rinnande vatten och mild tvål. Använd inte aggressiva kemiska produkter (blek-
medel, ammoniak, lösningar...), som kan förstöra produktens funktion.
Utsätt inte produkten för alltför stor mekanisk påfrestning för att inte förstöra dess funktion.
Utför periodiska kontroller för att se till att anordningen inte påverkats av ändringar som kan äventyra dess funktion.
Produktens livslängd kan variera beroende på behandlingen, för att garantera längre livslängd rekommenderas en korrekt 
användning, underhåll och utföra periodiska kontroller.

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

Produktkod Skyddas från solljus Läs bruksanvisningen

Satsnummer Förvara på svalt och torrt ställe Varsamhet: läs anvisningarna 
(varningar) noga

Tillverkare
Den medicintekniska produkten 
överensstämmer med förordning 
(EU) 2017/745

Medicinteknisk produkt 




