
BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D’URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA 
ΤΣΑΝΤEΣ ΚΑΙ ΣAΚIΔIΑ ΕΠEΙΓOΥΣAΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

حقائب وخروج ظهر لحاالت الطوارئ
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CARACTERÍSTICAS
As bôlsas e as mochilas de emergência GIMA foram estudadas paa facilitar as operações de primeira assistência em 
maneira eficiente: são indicadas para transportar de forma segura e organizada instrumentos, medicamentos, produtos 
e aparelhos médicos e de primeiro socorro.
As bôlsas e as mochilas GIMA sã feitas com materiais muito resistentes, anti-arranho e impermeável, com acabamento 
e fechos de qualidade, para evitar bloqueamentos ou quebras durante o uso normal. As bôlsas e as mochilas são 
fornecidas vazias.

PRESCRIÇÕES
O produto deve ser usado por pessoal qualificado que tenha consciência dos limites higiênicos devidos ao uso do pro-
ducto em ambientes onde estão presentes possíveis elementos poluidores ou infectos. GIMA não responde por danos 
provocados ao conteúdo ou que o conteúdo pode provocar às mesmas bôlsas e as mochilas.
O produto, ou partes deste, não pode ser usado para um uso diferente daquele especificado.
Não deixar o produto abandonado, ao alcance de crianças ou de pessoal não qualificado.
Não usar o produto se se encontram danos; consultar o vosso revendedor.
Evitar qualquer conserto imperfeito.

Durante o uso tomar cuidado para não danificar os ziper.
Durante a abertura e o fechamento dos ziper, verificar que não haja materiais que boqueiam o mesmo, abrir ou fechar 
o ziper até a extremidade.
Em caso de saída de líquidos ou poeiras que saem de ampolas ou recipientes, limpar e desinfetar a bôlsa ou a mochila, 
pois poderiam danificar ou contaminar os tecidos da bôlsa ou os produtos nela introduzidos.

Não encher demasiado os produtos. O pêso e a forma daquilo que se introduz deve ser adequado ao tipo 
de bôlsa ou mochila; controlar que o pêso não seja excessivo dependendo do modêlo e da capacidade do 
utilizador.
As normas técnicas da série ISO 11228 (partes 1-2-3), mencionadas no Anexo XXXIII do Decreto-Lei nº 81, 
de 9 de abril de 2008, e a serem consideradas entre aquelas previstas no artigo 168, par. 3 do referido decre-
to-lei, identificam o limite máximo dos eventuais pesos que podem ser movimentados em condições ideais 
(ou seja, quando for possível movimentar a carga manualmente sem ter de fazer torções do tronco, a carga 
estiver colocada numa posição estável e sua movimentação não envolver movimentos bruscos por parte do 
trabalhador) de 25 kg para trabalhadores do sexo masculino e 20 kg para trabalhadoras do sexo feminino (e 
trabalhadores adolescentes do sexo masculino, e 15 kg para trabalhadoras adolescentes do sexo feminino).

DESEMBALAGEM
Lembramos que os materiais de embalagem (papel, celofane, pontos de metal, fita adesiva, etc) podem cor-
tar e/ou ferir se não manipulados com cuidado. Devem ser removidos com meios adequados e não deixados 
à disposição de pessôas não responsáveis ; o mesmo vale para os equipamentos usados para a abertura 
das embalagens (tesouras, facas, etc).

A primeira coisa a ser feita depois de ter retirado a embalagem é um contrôle geral das partes que compõe o produto 
; verificar a presença de todos os componentes necessários e que estejam em perfeitas condições ; deslizamento do 
ziper, fechamento das clips, funcionamento das bandas adesivas, resistência das alças.

MANUTENÇÃO
Para a limpeza de bôlsas e mochilas aconselha.se a lavagem com água quente e detergentes adequados; a lavagem 
pode ser feita também na máquina de lavar roupa, mas sem centrifugar o produto. Depois da lavagem aconselha-se de 
desinfetar com solução diluida ou spray. Antes de colocar o produto na máquina de lavar roupas, remover as almofadas 
e as partes rígidas.
Bôlsas e mochilas não podem ser colocadas em autoclave, a menos que esta possiblidade esteja claramente indicada 
na embalagem.
Para garantir o funcionamento perfeito dos zipers aconselha-se o uso de lubrificante específico, inerte e bacteriologi-
camente puro, por exemplo, vaselina.
Controlar de vez em quando a integridade do produto, verificando o desgaste dos zipers, das alças, dos tecidos adesi-
vos; se fossem encontrados danos ou demasiado destaste, não usar o produto e trocá-lo ou consertá-lo.

A eliminação do produto deve ser feita respeitando as leis vigentes no país em que é utilizado.

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

PORTUGUÊS 




