
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

FORBICI PER BENDE
BANDAGE SCISSORS
CISEAUX À BANDAGES 
TIJERAS PARA VENDAS
VERBANDSCHERE
TESOURAS PARA LIGADURAS
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PORTUGUÊS

É necessário notificar ao fabricante e às auto-
ridades competentes do Estado-membro onde 
ele está sediado qualquer acidente grave veri-
ficado em relação ao dispositivo médico forne-
cido por nós. 

As lâminas das tesouras para ligaduras são fabri-
cadas em aço inoxidável 2Cr13 e a pega é de PP.
As lâminas destas tesouras são serrilhadas para 
cortar vestuário, gaze e ligaduras. 

As tesouras para ligaduras são indicadas para:
- Cortar gaze de utilização médica
- Cortar ligaduras já enfaixadas

Avisos
Recordamos que as tesouras podem causar feri-
mento se não forem manuseadas com cuidado.
Assim, proceda com cuidado e prudência durante 
a sua utilização.

Escolha um lugar seguro fora do alcance do pes-
soal não autorizado para guardar as tesouras.
Limpe as tesouras após cada utilização para retirar 
eventuais resíduos.
Mantenha-as na posição fechada quando não esti-
verem a ser utilizadas.
Os instrumentos que apresentarem sinais de des-
gaste devem ser imediatamente eliminados.

Instruções de utilização
Segure firmemente as tesouras durante a utiliza-
ção e efectue o corte na parte da frente do corpo. 
Não corte pelo lado e tenha cuidado para não ferir 
a epiderme do paciente. 

Esterilização: autoclavável a 138°C

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 
meses.

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

20560 - 20570 - 20571 - 20572 - 20573 - 20574 
20580 - 20581 - 20582 - 20583 - 20584 

Armazenar em local fresco e seco

Guardar ao abrigo da luz solar

Consulte as instruções de uso

Código produto

Número de lote

Não estéril

Fabricante

Dispositivo médico em conformidade 
com a regulamento (UE) 2017/745 
Cuidado: leia as instruções (avisos) 
cuidadosamente

Dispositivo médico 

Data de fabrico 


