
BISTURI DI SICUREZZA
BISTOURIS DE SÉCURITÉ
BISTURÍ DE SEGURIDAD
SCALPELS DE SEGURANÇA

Manuale d’uso - Manuel de l’utilisateur 
Guía de uso - Guia para utilização

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
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.



PORTUGUÊS
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1. Abertura: colocar o polegar no botão e retirar a protecção.

2. Utilização: retrair  até a lâmina ficar completamente de fora e ouvir um click. O bisturi está pronto a
utilizar.

3. Fecho: Para fechar a lâmina, colocar o polegar no botão e empurrar para a frente a lâmina fechar com-
pletamente e ouvir um click. O bisturi pode ser novamente utilizado.

4. Eliminação: para bloquear a lâmina, colocar o polegar no botão e empurrar para além da posição de
fecho até à posição de bloqueio. O bisturi fica bloqueado e pode ser eliminado em recipientes adequa-
dos para o efeito.
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Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l’uso 
Lire et suivre attentivement la notice
Leer y seguir atentamente las instrucciones de uso
Ler e seguir atentamente as instruções de uso 

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
Lire attentivement la notice 
Leer atentamente las instrucciones de uso
Ler atentamente as instruções de uso

Conservare tra _ e _°C 
Á conserver entre _ et _°C  
Conservar entre _ y _ºC 
Guardar entre _ e _°C 

Prodotto conforme alla Direttiva Europea
Ce produit est conforme à la directive européenne
Producto conforme a la Directiva Europea
Produto em conformidade com a Diretiva Europeia

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Á conserver dans un endroit frais et sec.
Conservar en un lugar fresco y seco
Armazenar em local fresco e seco

Codice prodotto 
Code produit
Código producto 
Código produto

Fabbricante
Fabricant
Fabricante 
Fabricante

Non utilizzare se la confezione è danneggiata
Ne pas utiliser au cas où l’emballage est endommagé 
No utilizar si el paquete está dañado
Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Dispositivo monouso, non riutilizzare 
Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser
Dispositivo monouso, no reutilizable 
Dispositivo descartável, não reutilizar

Sterilizzato per irradiazione
Méthode de stérilisation utilisant l’irradiation 
Esterilizado utilizando irradiación
Esterilizado por irradiação

Data di scadenza (vedi scatola / bustina) 
Date d’échéance (voir boîte/sachet)
Fecha de caducidad (ver caja / sobre) 
Data de validade (ver caixa/saqueta)

Non risterilizzare
Ne pas restériliser
No reesterilizar
Não voltar a esterilizar

Numero di lotto (vedi scatola / bustina) 
Numéro de lot (voir boîte/sachet)
Número de lote (ver caja / sobre)
Número de lote (ver caixa/saqueta) 

Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
Mandataire dans la Communauté européenne 
Representante autorizado en la Comunidad Europea
Mandatário na Comunidade Europeia

MAX

MIN
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27070 - 27071 - 27073 - 27074 
27075 - 27076 - 27077 - 27078


