
PT
O produto destina-se ao uso exclusivo por parte de pessoal médico 
especia-lizado instruído sobre o uso e cuidado dos instrumentos. O uso 
incorreto ou a manutenção inadequada podem fazer com que os 
instrumentos se dete-riorem rapidamente. Da primeira vez e após cada 
utilização, recomenda-se lavar, secar e esterilizar o instrumento. Os 
instrumentos devem ser sempre limpos antes da esterilização. Para a 
limpeza automática, utilizar exclusi-vamente máquinas de lavar e 
detergentes certificados e aprovados. Para a limpeza manual, utilizar um 
detergente aprovado e certificado, escova e água corrente. Seguir sempre 
as indicações presentes no detergente; limpar os instrumentos quer na 
posição aberta quer fechada; enxaguar durante 3 minutos e verificar se a 
água entra e sai várias vezes mesmo nos orifícios cegos. Utilizar água 
completamente desmineralizada na fase de enxagua-mento final. Os 
instrumentos não secos podem sofrer danos por corrosão. Secar sempre 
o instrumento. Após a limpeza, e antes da esterilização, recomenda-se 
tratar os instrumentos com óleo fisiologicamente seguro, especialmente 
no que se refere às pontas, conectores, terminais e todas as partes 
móveis. Prestar também atenção para que o produto não entre em 
contacto com ácidos ou outros desinfetantes agressivos que o podem 
corroer. Os instrumentos devem ser esterilizados durante 15 minutos com 
o método de esterilização a vapor numa autoclave a 132 °C, antes da sua 
uti-lização em cirurgia. Recomenda-se que a temperatura de esterilização 
não exceda os 137°C. A esterilização a vapor deve ser feita conforme as 
normas EN ISO 17664. No âmbito do processo de validação da 
esterilização, verifi-car a idoneidade de misturas específicas para a 
secagem. A humidade nos recipientes podem enferrujar os instrumentos. 
Muitas vezes, uma secagem incorreta e insuficiente deve-se ao 
posicionamento errado da carga e à utili-zação de panos pouco adequados 
para a secagem.
Não existem indicações sobre o número máximo de ciclos de 
esterilização, que dependem em grande parte do estado do produto. Os 
instrumentos que apresentam marcas de corrosão devem ser eliminados 
imediatamente. Efe-



tuar sempre um exame visual para identificar eventuais danos ou sinais de 
desgaste: os bordos cortantes não devem não devem ter entalhes e devem 
ter um bordo contínuo; os instrumentos com partes compridas não devem 
apresentar distorções; os instrumentos que fazem parte de um conjunto 
maior devem ser controlados com todos os componentes do conjunto; verifi-
car sempre o deslizamento das corrediças, que não devem apresentar uma 
folga excessiva; verificar sempre se os sistemas de bloqueio funcionam. 
Durante o período de validade da garantia, iremos proceder à reparação e/
ou substituição gratuita de todas as peças defeituosas devido a defeitos de 
fabrico verificados, à exceção dos custos de mão de obra, transferência, 
transporte, embalagem, etc. Não são abrangidos pela garantia os danos 
causados pelo uso impróprio do produto.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA 
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.
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IT Leggere le istruzioni per lʼuso  
GB Consult instructions for use 
FR Consulter les instructions d’utilisation 
ES Consultar las instrucciones de uso 
PT Consulte as instruções de uso  
DE Gebrauchsanweisung beachten 
GR Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

  SA

IT Codice prodotto  GB Product code  FR Code produit 
ES Código producto  PT Código produto  
DE Erzeugniscode GR Κωδικός προϊόντος    SA

IT Numero di lotto  GB Lot number  FR Numéro de lot 
ES Número de lote  PT Número de lote  
DE Chargennummer  GR Αριθμός παρτίδας  SA

Simboli / Symbols / Symboles / Symbole / Simbolos / Simbolos / Σύμβολα / 

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por
Importado por / Importiert von / Εισαγωγή από /                              :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan
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