
 

IFU-800-0104-GREEK  REV 3.05 

Τελευταία αναθεώρηση: 2022-01 

1 

 

Οδηγίες χρήσης 

Berchtold D-Series Integrated Shoulder 

 Chair    800-0104 

Berchtold D-Series Integrated Shoulder 

Chair (EU)    800-0104-EU 

Ανταλλακτικά  

Shoulder Chair Lateral Brace    800-0091 

HD Double Ball Joint Assembly with Malleable 

Insert    790-0063-M 

Berchtold Shoulder Chair 5-Piece Pad Set 

508-0097 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Η προβλεπόμενη χρήση είναι να τοποθετείτε τον 
ασθενή κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης ώμου. 
Παρέχει στήριξη στο κεφάλι, στη μέση και στους 
ώμους σε ασθενείς που απαιτούν χειρισμούς ώμων ή 
/ και χειρουργικές επεμβάσεις. Εύρος κίνησης 0°- 
90°. Ενδεδειγμένοι χρήστες της διάταξης αυτής είναι 
οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, σε 
νοσοκομεία και κλινικές. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Διαστάσεις συσκευής (μέγιστες)  

• Ύψος: Μαζεμένη: 97 cm +/- 1 cm, Ανοιγμένη: 112 cm +/- 1 cm  

• Πλάτος: 56 cm +/- 1 cm   

• Βάθος: 23 cm +/- 1 cm (με το προσκέφαλο)  

• Βάρος συσκευής: 11.3 kg +/-.22 kg +/- 0.5 lbs.) 

• Λειτουργεί στην πίσω πλευρά των χειρουργικών κλινών Berchtold  

• Η εγκατάσταση να γίνεται από ένα άτομο  

• Αφαιρούμενα μέρη: 39 cm +/- 0.01 cm x 17 cm +/- 0.01 cm 

• Επαναχρησιμοποιήσιμο προσκέφαλο/προσκέφαλο μίας χρήσης  

• Αντισταθμιστικό στήριγμα κεφαλής διπλού σφαιριδίου άρθρωσης  

• Ιμάντες συγκράτησης: Κεφάλι: 56 cm +/- 1 cm x 5 cm, Πηγούνι: 56 cm +/- 1 cm x 5 cm 

• Περιέχει πλευρικό στήριγμα που παρέχει αντίσταση 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Εισαγωγή και λειτουργία ιατρικής καρέκλας 

1. Αφαιρέστε τα τμήματα κεφαλής και πλάτης της χειρουργικής κλίνης 

2. Ανασηκώστε τους πόλους ανύψωσης της πλάτης έως και 90° 

3. Τοποθετήστε τους σφιγκτήρες βασικής υποστήριξης της ιατρικής καρέκλας πάνω από τους πόλους 
ανύψωσης και χαμηλώστε τα εντελώς 

4. Σφίξτε τους δυο βασικούς διακόπτες κλειδώματος του σφιγκτήρα βασικής υποστήριξης, έτοιμη για χρήση 

5. Για να αφαιρέσετε την ιατρική καρέκλα, ανασηκώστε 90°. Χαλαρώστε τον σφιγκτήρα βασικής 
υποστήριξης διακόπτης κλειδώματος. Πιέστε τα κλειδώματα ασφαλείας για απελευθέρωση και 
ανασηκώστε την καρέκλα από τους πόλους ανύψωσης. 

Τοποθετήστε τον ασθενή στην καρέκλα 

1. Για να ανασηκώσετε τον ασθενή, πατήστε προς τα πάνω το κουμπί στο τηλεχειριστήριο χειρός 

2. Για να κατεβάσετε τον ασθενή, πατήστε προς τα κάτω το κουμπί στο τηλεχειριστήριο χειρός 

Εισαγωγή και αφαίρεση των πάνελ ώμου 

1. Για να αφαιρέσετε τα πάνελ ώμου, στρέψτε προς τα κάτω τα πάνω και κάτω κλειδώματα πάνελ για να 
ξεκλειδώσετε τις θέσεις 

2. Κρατήστε τη λαβή με το ένα χέρι και ανασηκώστε τον εμβολέα, σύρετε το πάνελ ακριβώς προς τα πίσω 
για να το αφαιρέσετε 

Λαβή ασφάλισης διπλού σφαιριδίου 
 
Κλείδωμα ασφαλείας πάνελ ώμου 
 
Πλευρικοί διακόπτες ασφάλισης στήριξης 
 
Πλευρικό στήριγμα 
 

 
 
 

 
 
Πάνελ ώμου 
Κλείδωμα ασφαλείας 
 
Σφιγκτήρας βασικής 
υποστήριξης διακόπτης 

κλειδώματος 

Σύστημα πλευρικού μπλοκ  
Λαβή κλειδώματος 
 
Μπάρα στήριξης κεφαλιού  
Λαβή κλειδώματος 
 
Πάνελ ώμου Κλείδωμα 
ασφαλείας 
 
Πάνελ ώμου   
Έμβολο κλειδώματος 
 

Πλευρικό στήριγμα  
Διακόπτες  
κλειδώματος 
 
Πάνελ ώμου  
Κλείδωμα ασφαλείας 
 

Κλειδώματα  
ασφαλείας 
 

Σφιγκτήρας βασικής 
υποστήριξης  
Διακόπτης κλειδώματος 
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3. Για να εισάγετε το πάνελ, σύρετε το πάνελ στον τροχό και θα κλειδώσει αμέσως. Έπειτα, περιστρέψτε τα 
πάνω και κάτω κλειδώματα του πάνελ στις θέσεις κλειδώματος. 

Λαβή ασφάλισης διπλού σφαιριδίου 

1. Ξεκινήστε το σύστημα κεφαλιού κλειδωμένο σε ευθεία στάση 

2. Τοποθετήστε τον ασθενή στο κρεβάτι σε ύπτια θέση για καταστολή ή αναισθησία 

3. Χαλαρώστε τη λαβή κλειδώματος του μπλοκ ολισθήσεως έτσι ώστε όταν η καρέκλα ανασηκώνεται το 
εξάρτημα κεφαλής να ολισθήσει ελεύθερα 

4. Ανασηκώστε τον ασθενή στην επιθυμητή θέση και ασφαλίστε τους ιμάντες κεφαλής και πηγουνιού 

5. Τοποθετήστε την κεφαλή του ασθενή στην επιθυμητή θέση και κλειδώστε και τους 3 διακόπτες 

6. Μετά την εγχείριση, αφαιρέστε τους ιμάντες κεφαλής και πηγουνιού πριν χαμηλώσετε τον ασθενή 

7. Επανατοποθετήστε την κεφαλή του ασθενή όπως απαιτείται και βεβαιωθείτε ότι θα αφήσετε το σύστημα 
πλευρικού μπλοκ σε χαλαρή θέση 

Πλευρικό στήριγμα 

1. Για να τοποθετήσετε το πλευρικό στήριγμα, αφαιρέστε το πάνελ ώμου στην πλευρά λειτουργίας και 
σύρετε το στήριγμα στους σφιγκτήρες. Προσαρμόστε το πλευρικό στήριγμα για να ταιριάζει σε κάθε 
ασθενή. Κλειδώστε γερά περιστρέφοντας τις λαβές κλειδώματος προς τα δεξιά. 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Η ιατρική καρέκλα Berchtold D-Series συνδέει το κομμάτι της πλάτης στη χειρουργική κλίνη Berchtold. 

Ανταλλακτικά  

Shoulder Chair Lateral Brace    800-0091 

HD Double Ball Joint Assembly with Malleable Insert    790-0063-M 

Berchtold Shoulder Chair 5-Piece Pad Set     508-0097 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

• Γενικά Αποφύγετε τη μόλυνση με τον καθαρισμό και την απολύμανση του προϊόντος πριν από την απόρριψη 

• Συσκευασία Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας μέσω οικιακών απορριμμάτων σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις 

• Η SchureMed δέχεται χρησιμοποιημένα προϊόντα ή προϊόντα μετά τη λήξη διάρκειας ζωής τους - ή 
απόρριψη προϊόντων σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Το προϊόν δεν έχει κατασκευαστεί με Λατέξ από φυσικό καουτσούκ 

• Η συσκευή υποστηρίζει 227 kg αναλογία βάρους ασθενούς 193 cm ύψος ασθενούς ανά 99% μοντέλο 
ανθρώπινου σώματος 

• Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει το προϊόν από κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 έτη 

• Αν προκληθεί βλάβη κατά την αποστολή, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο τηλέφωνο (888) 724-8763 ή 
(781) 982-7000 για να σας παράσχουν με τον αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού. Για ζητήματα περί 
εγγύησης προϊόντος, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. 

• Ιατρική συσκευή με σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό MDR 2017/745/ΕΕ 

• Δεν συμπεριλαμβάνετε η συντήρηση του προϊόντος, ελέγξτε την κατάσταση του προϊόντος πριν την επόμενη χρήση 

• Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 5 έτη υπό κανονικές συνθήκες χρήσης 

• Η συσκευή να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -20°C έως 30°C 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΧΡΉΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν δεν επιτηρείτε τη μονάδα για τυχόν φθαρμένα, κατεστραμμένα εξαρτήματα ή 
εξαρτήματα που λείπουν, αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε τραυματισμό σας.  

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην επαναχρησιμοποιείτε τη διάταξη εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια 

φθοράς ή λειτουργικά θέματα. Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή πριν από την 

επαναχρησιμοποίηση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε αυτό το εξάρτημα. Τέτοιες ενέργειες θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακατάλληλη λειτουργία, ακύρωση εγγύησης εξοπλισμού ή / και σωματικό τραυματισμό/ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι παρακάτω οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται κατά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων χειρουργικής κλίνης 

μεταξύ περιστατικών:  

ΜΗΝ επεξεργάζεστε μέσω αυτόματου πλυντηρίου / απολύμανσης για καθαρισμό. Προτείνεται καθαρισμός 

μόνο με τα χέρια σας, όχι αυτόματος.  

Ακολουθήστε τις τρέχουσες οδηγίες του Association of periOperative Registered Nurses Journal για 

σωστές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Να τηρείτε τα πρότυπα για τους παθογόνους παράγοντες που μεταδίδονται με το αίμα από τη Διοίκηση 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Να χρησιμοποιείτε τα προτεινόμενα προστατευτικά ρούχα, γάντια, 

μάσκες και προστατευτικό ματιών για τον καθορισμό του εξαρτήματος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Διαβάστε/Ακολουθήστε διεξοδικά τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό υγρών. ΜΗΝ 

χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα που περιλαμβάνουν φαινόλη. 

1. Αφαιρέστε τους κύριους παράγοντες μόλυνσης από το εξάρτημα με αναλώσιμα υλικά. Ακολουθήστε τις 

κατάλληλες διεργασίες απόρριψης αποβλήτων βιολογικού κινδύνου.  

2. Εφαρμόστε το υγρό καθαρισμού σε ολόκληρο το εξάρτημα και σκουπίστε με καθαρό πανί που δεν 

περιλαμβάνει χνούδια μέχρι να απομακρυνθεί όλη η υγρασία και το υγρό καθαρισμού από το εξάρτημα  

3. Αφήστε το εξάρτημα να στεγνώσει 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Τυχόν σοβαρό συμβάν που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον 

κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή / 

και ο ασθενής. 

Βασικό UDI-DI: 081001460F0001DJ 

Ξενόγλωσσες Εκδόσεις eIFU 

Για λήψη και εκτύπωση των Οδηγιών Χρήσης, μεταβείτε στη 

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

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Γλωσσάριο Συμβόλων 

Σύμβολο Τίτλος Περιγραφή Συμβόλου 

 Κατασκευαστής Αναφέρεται στον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής. 

 

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Αναφέρεται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην ευρωπαϊκή κοινότητα. 

 Ημερομηνία λήξης 
Αναφέρεται στην ημερομηνία μετά από την οποία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ιατρική 
συσκευή. 

 Κωδικός παρτίδας 
Αναφέρεται στον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η σχετική 
παρτίδα. 

 Αριθμός Καταλόγου ή Είδους 
Αναφέρεται στον κωδικό καταλόγου ή είδους του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί 
η σχετική ιατρική συσκευή. 

 Σειριακός αριθμός 
Αναφέρεται στον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί κάποια 
συγκεκριμένη ιατρική συσκευή. 

 

 Προσοχή 
Επισημαίνει ότι απαιτείται προσοχή κατά τη λειτουργία της συσκευής ή έλεγχος κοντά στο σημείο 
όπου υπάρχει το σύμβολο, ή ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί την εγρήγορση του χειριστή ή 
ενέργειες από τον χειριστή για την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών. 

 Ιατρική Συσκευή Επισημαίνει ότι πρόκειται για ιατρική συσκευή. 

 
Μοναδικός Αριθμός 
Ταυτοποίησης Συσκευής 

Αναφέρεται στον γραμμοκώδικα που περιέχει τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης της συσκευής. 

 Σήμανση CE Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. 

 Χρήση από έναν ασθενή 
Επισημαίνει ότι πρόκειται για ιατρική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν μόνο 
ασθενή. 

 

Κατασκευαστής 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 ΗΠΑ  

Χωρίς χρέωση (888) 724-8763 | Τηλ. (781) 982-7000 | Φαξ (781) 982-7001 | orders@schuremed.com 

 

 

 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 

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

 


