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ASTE PORTAFLEBO
I.V STANDS
PIED À PERFUSION
INFUSIONSSTÄNDER
POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO
HASTES SUPORTE DE SORO

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

•	È	necessario	segnalare	qualsiasi	incidente	grave	verificatosi		
in	relazione	al	dispositivo	medico	da	noi	fornito	al	fabbricante	
e	all’autorità	competente	dello	Stato	membro	in	cui	si	ha	sede.

•	All	serious	accidents	concerning	the	medical	device	supplied	
by	us	must	be	reported	to	the	manufacturer	and	competent	
authority	of	the	member	state	where	your	registered	office	is	
located.

•	Il	est	nécessaire	de	signaler	tout	accident	grave	survenu	et	
lié	au	dispositif	médical	que	nous	avons	livré	au	fabricant	et	à	
l’autorité	compétente	de	l’état	membre	où	on	a	le	siège	social.

•	Jeder	schwere	Unfall	im	Zusammenhang	mit	dem	von	
uns	gelieferten	medizinischen	Gerät	muss	unbedingt	dem	
Hersteller	und	der	zuständigen	Behörde	des	Mitgliedsstaats,	
in	dem	das	Gerät	verwendet	wird,	gemeldet	werden.

•	Es	necesario	informar	al	fabricante	y	a	la	autoridad	competente	
del	Estado	miembro	en	el	que	se	encuentra	la	sede	sobre	
cualquier	incidente	grave	que	haya	ocurrido	en	relación	con		
el	producto	sanitario	que	le	hemos	suministrado.

•	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.
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27841 HASTE SUPORTE DE SORO 2 GANCHOS 
27842 HASTE SUPORTE DE SORO 4 GANCHOS 
27843 HASTE SUPORTE DE SORO ALUMÍNIO 2 GANCHOS

INTRODUÇÃO
Nos termos do Regulamento (UE) 2017/745, o produto enquadra-se nos DISPOSITIVOS MÉDICOS 
DA CLASSE I. Aconselhamos a leitura atenta deste manual antes de utilizar o dispositivo.

DESCRIÇÃO
Haste telescópica para soro com 2/4 ganchos para suporte de bolsas e infusões intravenosas 
destinadas ao paciente. Composto por dois tubos coaxiais em aço cromado ou alumínio. Tubo superior 
regulável em altura até 210 cm usando o manípulo de plástico. Dotada de base de plástico preto com 
5 rodas de Ø 50 mm. O dispositivo é um auxílio para o cuidado ao paciente acamado ou com limites 
de autonomia funcional.

COMPONENTES:
 - n. 1 Tubo secção 25 x 1 C.980 mm
 - n. 1 Tubo secção 20 x 1 C.1480 mm
 - n. 1 Manípulo de regulação em plástico
 - n. 1 suporte para cesto de soro
 - n. 1 Base de plástico preto com 5 raios sobre rodas

Saco com material de montagem

Para os códigos 27841/27843:
 - n. 1 suporte de plástico com 2 ganchos para porta-soro (código de artigo 27845)
 - n. 5 rodas Ø 50 mm
 - n. 1 parafuso de orelhas M6 x 30
 - tampo preto para base

Para código 27842:
 - n. 1 suporte em aço cromado com 4 ganchos para porta-soro (código de artigo 27846)
 - n. 5 rodas Ø 50 mm
 - n. 1 parafuso de orelhas M6 x 30
 - tampo preto para base

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Agarre nas rodas e encaixe-as na base.

2. Agarre no tubo com a secção maior (25 x 1.2) dotado com o manípulo e insira-o primeiro no 
tampo preto, de seguida na base e fixe as peças usando o parafuso de orelhas na zona por baixo 
da base.

3. Agarre no tubo com a secção 20 x 1 e insira-o dentro do tubo inferior e prenda-o à altura desejada 
usando o manípulo de regulação.

4. Para os códigos 27841/27843, agarre no suporte de plástico com 2 ganchos e, pressionando-o, 
insira-o na extremidade superior do tubo. Em caso de necessidade, use um martelo de borracha 
para o inserir até ao fim.

5. Para o código 27842, fixe o suporte com 4 ganchos usando a rodela em dotação.
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DADOS TÉCNICOS

Medidas
27841 – 27842 Altura regulável 160-210 cm

27843 Altura regulável  165-210 cm

27841 2,900 kg

Peso 27842 3,150 kg

27843 2,080 kg

Capacidade 27841 – 27843 Gancho em plástico 5 kg por gancho

máxima 27842 Gancho em aço 2 kg por gancho

AVISOS DE UTILIZAÇÃO
 - Fixe bem usando os parafusos em dotação.
 - Verifique se as contraporcas estão bem apertadas.
 - Certifique-se de que as peças de encaixe estão presas nos seus locais apropriados.
 - Respeite as capacidades máximas indicadas nas fichas técnicas.
 - Evite o contacto direto com feridas abertas.
 - Não está adequado para uso ao ar livre.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
 - Utilize apenas peças sobressalentes originais.
 - Inspecione periodicamente todos os pontos de fixação.
 - Para a conservar nas melhores condições, é aconselhável evitar a exposição prolongada à luz solar, 
o contacto com ambientes salinos e o armazenamento em ambientes muito húmidos.
 - Lave as superfícies de aço inoxidável com água e sabão e use desinfectantes específicos.
 - Enxagúe com um pano molhado e seque com cuidado.
 - Não deite nas superfícies detergentes à base de cloro ou amoníaco, substâncias gordurosas e 
oleosas.
 - Na limpeza não use utensílios que contenham ferro. Se for necessária a desinfestação, use apenas 
produtos adequados não corrosivos.

Guardar ao abrigo  
da luz solar

Dispositivo médico  
em conformidade com  
a regulamento (UE) 2017/745

Armazenar em local fresco  
e seco

Código produto Consulte as instruções de uso Fabricante

Data de fabrico Número de lote Dispositivo médico

Cuidado: leia as instruções 
(avisos) cuidadosamente

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




