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É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está 
sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 

AVISOS 
As muletas devem ser usadas empunhando-as correctamente e só para sustentar o corpo (carga máxima 
100 Kg) e seguindo indicação do médico. As muletas devem ser regulados de maneira adequada para o uso 
e as características físicas do paciente, seguindo as indicações do seu médico pessoal. Antes de usar verifi-
car que as muletas não estejam danificadas, que as regulações estejam fixadas na maneira correcta e que as 
pontas de borracha anti-escorregamento não estão desgastadas, em caso contrário trocá-las imediatamente. 
Prestar a máxima atenção quando as muletas são usadas sobre superfícies molhadas ou inclinadas.

REGULAÇÃO
Muletas de braço Cod. 27793 
A altura pode ser regulada entre 96 e 119 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. O parafuso 
da junta serve para evitar movimentos entre os dois tubos e deve ser apertado só depois de ter introduzido 
o perno.
Muletas axilares Cod. 27798 
A altura pode ser regulada entre 112 e 132 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. È tam-
bém possível regular a distância entre o apôio da axila e o punho; desrosquear o dado a borboleta e tirar o 
parafuso do punho, introduzir o parafuso no furo desejado e fixar rosqueando o dado a borboleta.
Muletas axilares Cod. 27792  
A altura pode ser regulada entre 95 e 115 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. È também 
possível regular a distância entre o apôio da axila e o punho; desro-squear o dado a borboleta e tirar o para-
fuso do punho, introduzir o parafuso no furo desejado e fixar rosqueando o dado a borboleta.
Muletas axilares Cod. 27799  
A altura pode ser regulada entre 119 e 139 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. È tam-
bém possível regular a distância entre o apôio da axila e o punho; desro-squear o dado a borboleta e tirar o 
parafuso do punho, introduzir o parafuso no furo desejado e fixar rosqueando o dado a borboleta.
Muletas axilares Cod. 27770  
A altura pode ser regulada entre 100 e 130 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. È tam-
bém possível regular a distância entre o apôio da axila e o punho; desro-squear o dado a borboleta e tirar o 
parafuso do punho, introduzir o parafuso no furo desejado e fixar rosqueando o dado a borboleta.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

Dispositivo médico em con-
formidade com a regulamento 
(UE) 2017/745 

Fabricante Código produto

Cuidado: leia as instruções 
(avisos) cuidadosamente

Guardar ao abrigo da 
luz solar Número de lote 

Consulte as instruções de uso Armazenar em local 
fresco e seco

Dispositivo 
médico

Representante autorizado 
na União Europeia Data de fabrico
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Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                             : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. 
Germany

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park, 
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China
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