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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.

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 o fabricante e as autoridades competentes do Estado-membro onde se está sediado sobre 
qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

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.

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που προκύπτει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό μας 
προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε

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

Obrigado por ter escolhido o diapasão GIMA. A absoluta 
precisão dos sons é garantida pela liga especial com que 
o instrumento é fabricado.

REQUISITOS
O produto destina-se exclusivamente à utilização por parte de 

médicos especializados, instruídos acerca da utilização deste género 
de produtos. O diapasão GIMA é muito simples de usar e, com algumas 

precauções, é possível utilizá-lo durante muitos anos.

Caso sejam detetados danos, é desaconselhado utilizar o 
aparelho. Entre em contato com o seu revendedor.

CARACTERÍSTICAS 
O diapasão GIMA é utilizado nos vários testes 
acumétricos (teste de Rinnie, de Weber, etc.), que 
permitem testar a sensibilidade ao som, o qual é 
transmitido quer por via aérea (COA), quer por via óssea 
(CO). 

Con-
dução

Descrição Partes do aparelho 
nas quais podem ser 
detetados os defeitos 
auditivos

COA
Por via aérea é 
enviado um estímulo 
acústico ao ouvido.

Canal auditivo 
externo, ouvido 
médio ou interno, 
nervo acústico ou vias 
auditivas centrais.

CO

Realiza-se colocando 
a haste do diapasão 
em contacto com a 
cabeça do paciente; 
a vibração causada 
pelo instrumento 
estimulará 
diretamente o ouvido 
interno.

Ouvido interno, nervo 
acústico, vias centrais.

Para um exame auditivo correto, é necessária uma 
colaboração ativa por parte do paciente. As deteções 
realizadas com os diapasões baseiam-se nas respostas 
fornecidas pelo próprio paciente durante o exame.

FUNCIONAMENTO
Se possível, o diapasão deve embater na palma da mão 
ou numa peça de madeira ou de plástico, nunca em 
objetos demasiado duros (por exemplo, chapa, aço ou 
pedra). É importante que o golpe seja rápido e enérgico, 
ou seja, que o diapasão embata só muito ao de leve. 
O período de oscilação do tom atingirá o máximo da 
duração após este breve golpe.
Agora é possível executar o controlo desejado de forma 
ótima.
Se o diapasão tiver pesos fixos, estes não devem ser 
desaparafusados. A frequência muda quando os pesos 
são deslocados e a definição exata só pode ser efetuada 
pelo fabricante.
Após a utilização, os diapasões não podem ser 

esterilizados. A limpeza do diapasão deve ser efetuada 
com um pano seco ou ligeiramente humedecido.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
O aparelho embalado para o transporte e o 
armazenamento pode ser exposto a condições 
ambientais nos seguintes intervalos: Temperatura 
ambiente de -40°C a +70°C Humidade relativa de 10% a 
100%, condensação incluída.
Pressão atmosférica de 500 a 1060 hPa.

Símbolos

Data de fabrico

Fabricante

Atenção: Leia e siga cuidadosamente as 
instruções (advertências) de utilização

Dispositivo médico

Conserve num local fresco e seco

Limite de temperatura 

Limite de pressão atmosférica

Código do produto

Número de lote

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

Leia as instruções de uso

Conserve ao abrigo da luz solar

% Limite de humidade

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


