
TUBI SILICONE
SILICONE TUBE
TUYAU EN SILICONE
TUBO DE SILICONA
TUBO DE SILICONE
ΣΩΑΗΝΑΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ

M
25
45
0-
M
-R
ev
.5
-0
1.
22

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 Spain

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.



6PORTUGUÊS

O	tubo	de	silicone	tem	uma	ampla	gama	de	uso	no	sector	médico,	a	sua	grande	estabilidade	em	altas	e
baixas	temperaturas	(-50/+250°C)	torna-o	adequado	para	muitas	aplicações.	O	seu	típico	campo	de	
aplicação	é	a	condução	de	líquidos	ou	gases,	mas	só	e	exclusivamente	para	uso	EXTERNO.

Características técnicas
Matéria	prima:	HCR
Côr: transparente
Dureza: 60° ±5% Shore - DIN 53505
Densidade: 1,17 g/ccm - DIN 53479°
Tensão:	10,8	N/mm² - DIN 53504 SI
Extensão:	490/530%	-	DIN	53504	SI
Resistência	à	tração:	34-35	N/mm	-	ASTM	D	624	B
Elasticidade: 51% - DIN 53512
Compressão	set:	(22h/175°C)	:	30-15%	-	DIN	53517
Vulcanizado por raios infra-vermelhos
Submetido a tratamento de 10 horas em temperatura de 200°C
Anti-aderente,	evita	a	formação	de	depósitos	e	coagulações.

- Além	do	que	foi	dito	nas	características	técnicas,	verificar	a	compatibilidade	com	os	fluidos	emprega-
dos	e	a	eventual	deterioração	no	tempo.

- Verificar,	ao	cortar	o	tubo,	que	não	se	formem	arestas	ou	ângulos	que	podem	provocar	lesões.
- Controlar	a	contenção	do	tubo,	especialmente	depois	de	tê-lo	usado	muitas	vezes.
- As	medidas	o	 tubo	(diâmetro	 interno,	diâmetro	externo	e	comprimento)	devem	ser	adequadas	às
conexões	e/ou	ao	furo	dentro	do	qual	o	tubo	deve	ser	introduzido..

- Não	usar	em	maneira	imprópria
- Não	empregar	em	maneira	inadequada	que	possa	criar	perigo	ou	incômodo
- Não	amarrar	para	fechar	uma	extremidade
- O	produto	è	venduto	NÃO	estéril.	Esterilizar	antes	do	uso!

O	tubo	de	silicone	pode	ser	utilizado	muitas	vezes	e	esterilizado.	A	esterilização	do	tubo	deve	ser	feita
em	autoclave	(135°C	-	2,2-2,5	bar	–	ver	especificações	da	autoclave),	por	raios	gama	ou	por	ar	quente
na temperatura de 200°C.
A	eliminação	do	produto	deve	ser	feita	respeitando	as	normas	locais	relativas	à	eliminação	de	medica-
mentos perigosos.

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

Armazenar em local fresco e seco Código produto

Guardar ao abrigo da luz solar Número	de	lote	

Consulte	as	instruções	de	uso Dispositivo	médico	em	conformidade	com	
a regulamento (UE) 2017/745

Fabricante Cuidado:	leia	as	instruções	(avisos)	cuida-
dosamente  

Dispositivo	médico Data de fabrico




