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CALIBRO PER NEONATI 
BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS 
JAUGE POUR BÉBÉ
CALIBRE PARA BEBÉS 
MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS 
MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE 
PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI 
KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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PORTUGUÊS

PREÂMBULO
O objetivo deste manual é o de fornecer ao cliente todas as indicações possíveis 
acerca do MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS bem como as instruções de 
utilização e de manutenção que permitem manter ao longo do tempo as presta-
ções e a eficiência do MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS.
O manual de utilização deve ser conservado em bom estado e colocado em 
local acessível para uma consulta rápida.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS é um instrumento que tem a função de 
medição em cm, com uma precisão de ± 1 cm, o comprimento do corpo de um 
recém-nascido, ou de partes do seu corpo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Aproxime os dos bicos do medidor à parte do corpo a medir e leia o valor indica-
do pelo índice na escala graduada.

O dispositivo possui uma haste graduada com dois tipos de escala para a me-
dição: em cm
A) a escala com carateres mais pequenos de 0 a 90 cm e passo de 0,5 cm com 

tolerância de ± 0,5 cm
B) a escala maior de 0 a 90 cm e passo de 0,5 cm com tolerância de ± 0,5 cm

Pode ser utilizado também na vertical orientando em 90° o bico interno colocan-
do-o contra a haste graduada

AVISOS/MANUTENÇÃO
O MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS deve ser utilizado exclusivamente por 
pessoal qualificado.
Não utilize o dispositivo caso esteja danificado. Evite efetuar reparações por si 
próprio, no caso de necessidade entre em contacto com o fabricante.
Após ter aberto a embalagem, verifique todas as peças e as partes que com-
põem o produto. Verifique se estão todas e em perfeitas condições.
A limpeza do MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS deve ser efetuada com 
um pano humedecido de substâncias que não estraguem o alumínio, como por 
exemplo álcool em/ou detergentes para vidros. 
O MEDIDOR foi concebido para um longa duração: é resistente à maior parte 
dos produtos químicos, à exceção das metiletilcetonas (M.E.K.), diluentes e sol-
ventes para unhas.
O MEDIDOR deve ser conservado sempre no seu estojo num ambiente não 
húmido.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS SOBRESSELENTES
N.º Item Descrição da peça
1 Bicos
2 Suporte móvel
3 Suporte fixo
4 Haste em alumínio graduada
5 Tampa de plástico para fecho

Para a substituição dos componentes deve-se enviar o instrumento ao fabri-
cante.

Código produto Número de lote 

Guardar ao abrigo da luz solar Armazenar em local 
fresco e seco

Dispositivo médico em conformi-
dade com a Diretiva 93/42/CEE Fabricante

Cuidado: leia as instruções 
(avisos) cuidadosamente

Consulte as instruções 
de uso

Número de série

GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.



M
27
32
6-
M
-R
ev
.7
-0
2.
22

10455 (GIMA 27326)
METRICA S.p.A.
Via Grandi, 18
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia
Made in Italy
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