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PINÇA COM LUZ PARA A REMOÇÃO DE CORPOS 
ESTRANHOS - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

Montagem/desmontagem:
1. Para montar a Pinça com luz para a remoção de corpos estranhos, intro-

duza a extremidade da pinça na fonte de luz ao alinhar os pinos na 
extremidade da pinça com as ranhuras dentro da fonte de luz. Empurre e
torça FIRMEMENTE para baixo no sentido dos ponteiros do relógio até a 
rotação parar. Esta ação irá bloquear a pinça no devido lugar e ativar a 
luz. NOTA: Este produto é um dispositivo acionado por mola; a monta-
gem incorreta pode causar a ejeção da ponta da pinça.

2. Para fixar a lente de ampliação, engate a lente no tubo da fonte de luz de
forma a que a parte superior da lente apresente um ângulo em direção à 
ponta da pinça.

3. Para desmontar, empurre a pinça e rode no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio para remover a pinça da fonte de luz. A luz apaga-
se quando a pinça é removida.

Instruções para a remoção de corpos estranhos
1. Examine o ouvido ou nariz para determinar a localização do corpo estra-

nho.
2. Monte a Pinça com luz para a remoção de corpos estranhos de acordo

com as instruções.
3. Introduza a ponta da Pinça com luz até alcançar o corpo estranho. 

Quando se encontrar no respetivo lugar, aperte o punho com mola para
agarrar o objeto e puxe delicadamente retirando-o do orifício.

4. Repita o exame e determine a localização de qualquer porção residual
do corpo estranho.

5. Repita o procedimento até remover o corpo estranho.
6. Remova e elimine a pinça de uma única utilização.
A ponta da Pinça com luz para a remoção de corpos estranhos destina-se a 
ser utilizada num único paciente. 
A fonte de luz e a lente de ampliação destinam-se a ser utilizadas em vários 
procedimentos. Não elimine a fonte de luz ou a lente de ampliação. É forne-
cida uma fonte de luz e uma lente em cada embalagem do produto.
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