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Οδηγίες χρήσης 

 Shoulder Chair Dolly  800-0074 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Η προβλεπόμενη χρήση είναι η αποθήκευση της έδρας 

επεμβάσεων ώμου της SchureMed. Οι προβλεπόμενοι 

χρήστες αυτού του προϊόντος είναι επαγγελματίες 

υγείας σε νοσοκομειακά και χειρουργικά κέντρα. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Τοποθετήστε την έδρα επεμβάσεων ώμου στα μπλοκ 

στερέωσης όπως φαίνεται στην εικόνα 

2. Ασφαλίστε το τμήμα κεφαλής με ταινία βέλκρο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Διαστάσεις προϊόντος (μέγιστες) 

• Μήκος: 68,6 cm +/- 1,3 cm (27” +/- 0,5”) 

• Πλάτος: 30,5 cm +/- 1,3 cm (12”+/- 0,5”) 

• Ύψος: 99 cm +/- 1,3 cm (39”+/- 0,5”) 

• Βάρος προϊόντος: 12,7 +/- 0,23 kg (28 +/- 0,5 lbs) 

• Πλήρως συναρμολογημένο 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Το Shoulder Chair Dolly είναι ένα τροχήλατο καρότσι που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη των 

εξαρτημάτων της έδρας επεμβάσεων ώμου. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Το προϊόν δεν κατασκευάζεται με λάτεξ από φυσικό καουτσούκ 

• Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει το προϊόν από κατασκευαστικά ελαττώματα για χρονικό διάστημα 

2 ετών 

• Εάν το προϊόν υποστεί ζημιά κατά την αποστολή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 

+1 (888) 724-8763 ή +1 (781) 982-7000 για να λάβετε αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού. Για 

θέματα που αφορούν την εγγύηση του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

• Ιατροτεχνολογικό προϊόν με σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό MDR (ΕΕ) 2017/745 

• Το προϊόν δεν χρειάζεται συντήρηση ελέγχετε την κατάσταση του προϊόντος πριν από την επόμενη χρήση 

• Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 5 έτη υπό κανονική χρήση 

• Φυλάσσετε το προϊόν σε θερμοκρασία από -20 °C έως +30 °C (-4 °F έως +86 °F) 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

• Γενικά - Για την αποφυγή μόλυνσης, καθαρίζετε και απολυμαίνετε το προϊόν πριν από την απόρριψη 



IFU-800-0074-GREEK  ΑΝΑΘ. 3.06 

Τελευταία αναθεώρηση: 2022-01 

2 

• Συσκευασία - Απορρίπτετε το υλικό συσκευασίας με τα οικιακά απόβλητα σύμφωνα με τις εθνικές 

απαιτήσεις 

• Η SchureMed δέχεται επιστροφές χρησιμοποιημένων ή αποσυρόμενων προϊόντων. Εναλλακτικά, 

απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τυχόν εσφαλμένη χρήση ενέχει κίνδυνο. Μην παραλείψετε σε καμία περίπτωση να 

ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης κατά τον χειρισμό του βαγονιού μεταφοράς. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς ή 

λειτουργικά ζητήματα. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή πριν από την επαναχρησιμοποίηση. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Ψεκάστε με απολυμαντικό νοσοκομειακού τύπου και σκουπίστε για να καθαρίσετε. Χωρίς αποστείρωση. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

Κάθε σοβαρό περιστατικό που προκύπτει σχετικά με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον 

κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής. 

Βασικό UDI-DI: 081001460F0006DU 

Εκδόσεις γλώσσας eIFU 

Για τη λήψη και την εκτύπωση των Οδηγιών χρήσης, μεταβείτε http://www.schuremed.com/schuremed-

eifu. 

Γλωσσάριο συμβόλων 

Σύμβολο Τίτλος Περιγραφή συμβόλων 

 Κατασκευαστής Αναγράφει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

 

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Αναγράφει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

 Ημερομηνία λήξης 
Αναγράφει την ημερομηνία μετά το πέρας της οποίας το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. 

 Κωδικός παρτίδας Αναγράφει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή, προκειμένου να αναγνωριστεί η παρτίδα. 

 
Αριθμός καταλόγου ή 
στοιχείου 

Αναγράφει τον αριθμός καταλόγου ή στοιχείου του κατασκευαστή, προκειμένου να αναγνωριστεί 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 Σειριακός αριθμός 
Αναγράφει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, προκειμένου να αναγνωριστεί το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 

 Προσοχή 
Προκειμένου να υποδείξετε ότι απαιτείται προσοχή κατά τον χειρισμό του προϊόντος ή έλεγχος 
κοντά στο σημείο τοποθέτησης του συμβόλου, ή προκειμένου να υποδείξετε ότι η τρέχουσα 
κατάσταση απαιτεί γνώση ή ενέργεια του χειριστή για την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών. 

 Ιατροτεχνολογικό προϊόν Αναγράφει ότι το στοιχείο αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 
Αποκλειστικό αναγνωριστικό 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος 

Αναγράφει έναν γραμμωτό κώδικα ως στοιχείο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το 
αποκλειστικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

 Σήμανση CE Ευρωπαϊκή συμμόρφωση. 

 Χρήση από έναν μόνο ασθενή Αναγράφει ότι το στοιχείο αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν για χρήση από έναν μόνο ασθενή. 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Κατασκευαστής 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA 

Αριθμός χωρίς χρέωση +1 (888) 724-8763  |  Τηλ. +1 (781) 982-7000 

Φαξ +1 (781) 982-7001  |  orders@schuremed.com 

 
 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Ολλανδία 

 


