
QUEBRA-COMPRIMIDOS
Pulveriza comprimidos de qualquer medida
1) Colocar o comprimido na cavidade transparente
2) Rosquear a parte azul até o fundo
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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire
completamente questo manuale prima di utilizzare il
prodotto.
ATTENTION:  The operators must carefully read and
completely understand the present manual before using
the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre
ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender
completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender
completamente este manual antes de usar o produto.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ïé ÷åéñéóôÝò áõôïý ôïõ ðñïúüíôïò ðñÝðåé
íá äéáâÜóïõí êáé íá êáôáëÜâïõí ðëÞñùò ôéò ïäçãßåò
ôïõ åã÷åéñéäßïõ ðñéí áðü ôçí ÷ñÞóç ôïõ.
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TAGLIAPILLOLE - FRANTUMAPILLOLE
PILL SPLITTER - PILL PULVERIZER

COUPE-PILULE - BROYEUR DE PILULES
CORTAPÍLDORAS - TRITURADOR DE PÍLDORAS
CORTA-COMPRIMIDOS - QUEBRA-COMPRIMIDOS

ÊÏÌÌÁÔÉÁÓÔÇÓ ×ÁÐÉÙÍ - ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÅÁÓ ×ÁÐÉÙÍ

A¥X{A fAZv¾ miBv - A¥X{A fAZv¾ Zay}

3) Dissolver o medicamento em pó em leite,
água…

ATENÇÃO: Não quebrar cápsulas a
libertação temporizada, em caso de dúvida
consultar o próprio farmacêutico.

CORTA-COMPRIMIDOS
Corta em dois pedaços comprimidos de qualquer
medida
1)) Colocá-lo sobre uma superfície horizontal li
2)) Colocar o comprimido na “V” de modo que
comprimido toque as duas pontas da “V”
3) Abaixar suavemente a tampa até fechar o corta-
comprimido
4)) Guardar as partes não usadas no espaço específi

ATENÇÃO: lâmina afiada, guardar fora
do alcance das crianças




