ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Oι παρακάτω οδηγίες αφορούν : Προϊόντα της “Δρ. ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΣ ΕΠΕ - electrochem
delibaltas” για Ιατρικές Χρήσεις.
2. Τα προϊόντα που κατασκευάζουμε για Ιατρικές Χρήσεις ανήκουν στην Κατηγορία του
Αναλώσιμου Ιατροτεχνολογικού Υλικού και είναι ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ βάσει της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας (Οδηγία 93/42/EEC).
3.

Τα προϊόντα που υπάγονται στην Κατηγορία Ι, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ,
παραδίδονται μη αποστειρωμένα. Για τη μέθοδο αποστείρωσης τους παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να σας παραδοθεί το επίσημο φυλλάδιο της
Εταιρείας μας, που περιέχει Περιγραφή, Προδιαγραφές, Ιδιότητες και Μεθόδους
Αποστείρωσης, στα Ελληνικά (“ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ” ή τα Αγγλικά (“ULTRA PERFORMANCE MEDICAL TUBING” ή να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

www.electrochem.eu σ τ η σ ε λ ί δ α

www.electrochem.eu/downloads και να λάβετε ηλεκτρονικά το παραπάνω φυλλάδιο
κάνοντας “κλικ” στο: “Medical Tubing Portfolio/GR” ή στο: “Medical Tubing Portfolio”.
Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν διαθέσιμα φυλλάδια σε ηλεκτρονική μορφή και σε άλλες
γλώσσες.
4. Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα, ώστε να προορίζονται για σκοπούς, οι οποίοι
περιγράφονται πλήρως στα επίσημα φυλλάδια της Εταιρείας μας.
5. Τα προϊόντα μας ΔΕΝ είναι σχεδιασμένα, ώστε να μετέχουν ως μόσχευμα για σκοπούς
θεραπευτικούς, αποκατάστασης, προσθετικής, βελτίωσης αισθητικής κλπ ή για σκοπούς
που δεν περιγράφονται στα επίσημα φυλλάδια της Εταιρείας μας.
6. Τα προϊόντα μας ΔΕΝ συνίστανται για πειράματα οποιασδήποτε φύσης, πέραν των
μεθόδων χρήσεων, οι οποίες περιγράφονται στα επίσημα φυλλάδια της Εταιρείας μας.
7. Όλα τα προϊόντα μας εξέρχονται από τις Εγκαταστάσεις μας ποιοτικώς ελεγμένα και
συσκευασμένα αεροστεγώς. Εάν για οποιονδήποτε λόγο βρείτε τη συσκευασία ανοιγμένη
ή σχισμένη ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το προϊόν. Επικοινωνήστε το συντομότερο με τον
προμηθευτή σας.
8. Ανοίγετε με προσοχή τη συσκευασία.
9. Ειδικά στην περίπτωση προϊόντων από σιλικόνη, να λαμβάνεται υπ΄όψη ότι λόγω του
θετικού ηλεκτροστατικού φορτίου, που αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητά της, είναι
δυνατό να έλξει ίχνη σκόνης και μικρά σωματίδια (π.χ. Ίνες). Συνιστάται να γίνεται η
τοποθέτηση του προϊόντος σε καθαρή επιφάνεια και ελεγχόμενο περιβάλλον εργασίας,
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καθώς και η ολοκλήρωση της εργασίας από τον χειριστή να πραγματοποιείται χωρίς
καθυστερήσεις.
10. Μην τραυματίζετε την επιφάνεια του προϊόντος με κανέναν τρόπο (π.χ. Αιχμηρά
αντικείμενα κλπ) και μην αλλοιώνετε το σχήμα του (π.χ. κόμποι, συστροφή, σύνθλιψη του
υλικού καθ' οιονδήποτε τρόπο κλπ).
11.

Για προϊόντα με τη μορφή ΕΥΘΕΩΣ σωλήνα σε κουλούρα (ρολλό): εάν επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε μικρότερο μήκος από αυτό της κουλούρας, για να κόψετε το σωλήνα στο
επιθυμητό μήκος χρησιμοποιείστε ένα καινούριο ψαλίδι και πραγματοποιήστε την κοπή
όσο πιο κάθετα μπορείτε στον διαμήκη του άξονα (κάθετα στην επιφάνειά του) και όχι
πλάγια ή κατά μήκος του σωλήνα.

12.

Για προϊόντα με τη μορφή BUBBLE σωλήνα (με ανευρύσματα ή/και φούσκες) σε
κουλούρα (ρολλό): εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μικρότερο μήκος από αυτό της
κουλούρας, για να το κόψετε στο επιθυμητό μήκος επιλέξτε πρώτα το κατάλληλο σημείου
της διαμέτρου. Κατά προτίμηση επιλέξτε στην περιοχή της διεύρυνσης της διαμέτρου,
προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη προσαρμογή (στεγανότητα), έτσι ώστε να μην είναι
χαλαρό, αλλά ούτε και πολύ σφιχτό (π.χ. Στο ακροφύσιο που θα συνδεθεί) . Για το λόγο
αυτό, σημαδέψτε με έναν μαρκαδόρο το σημείο και χρησιμοποιείστε ένα καινούριο ψαλίδι
και πραγματοποιήστε την κοπή όσο πιο κάθετα μπορείτε στον διαμήκη άξονα του σωλήνα
(κάθετα στην επιφάνειά του) και όχι πλάγια ή κατά μήκος του σωλήνα.

13.

Για προϊόντα με τη μορφή ΣΕΤ (SET) έτοιμα προς χρήση : χρησιμοποιήστε τα χωρίς
πρόσθετες παρεμβάσεις.

14. Για τα χρησιμοποιημένα προϊόντα μεριμνήστε χωρίς εξαιρέσεις για την άμεση &
ελεγχόμενη απόρριψή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει η τοπική
Νομοθεσία για το προς απόρριψη χρησιμοποιημένο Αναλώσιμο Ιατροτεχνολογικό
Υλικό.
15.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο θεωρείτε ότι συσκευασία του προϊόντος δεν είναι η αυθεντική
(π.χ. απουσιάζει το τυπωμένο λογότυπο της Εταιρείας μας από τη συσκευασία ή η
αυτοκόλλητη ετικέτα δεν ανταποκρίνεται στη σχεδίαση, όπως τη γνωρίζατε),
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο στο τηλέφωνο +30 2310
796680 ή να μας στείλετε μήνυμα στο info@electrochem.eu
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