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Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur
Guía de uso - Guia para utilização

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

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 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. 

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan
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ATENÇÃO
O operador / utilizador deve ler cuidadosamente e entender este manual para manter um desempenho confiável e dura-
douro do produto. Após ter aberto a embalagem, em primeiro lugar, é necessário verificar os componentes relativamente 
à configuração padrão. Verifique se eles estão presentes e em perfeitas condições.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O dispositivo é utilizado para visualizar a área interna de um paciente (garganta, laringe).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os espelhos laríngeos são dispositivos médicos específicos para efetuar um exame preciso da garganta e da laringe; sem 
os quais o exame com métodos convencionais não seria tão preciso. Estes dispositivos são fáceis de usar. Estes disposi-
tivos são feitos de aço inoxidável resistente à corrosão.

CARACTERÍSTICAS
• O espelho laríngeo está disponível em todos os tamanhos padrão.
• É parte integrante dos instrumentos de diagnóstico.
• O dispositivo é feito de aço inoxidável resistente à corrosão.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
O espelho laríngeo é geralmente utilizado para examinar a laringe e outras áreas da garganta. Pode ser utilizado para 
visualizar a garganta, para aplicação de anestesia ou no caso da remoção de tecidos. Os espelhos estão disponíveis em 
diversos tamanhos para satisfazer as necessidades do paciente e as preferências do médico.
1. Peça ao paciente para se relaxar e colocar a língua de fora. Cubra a língua com gaze e puxe-a para fora com o polegar 

e o dedo médio da mão não dominante. Se necessário, levante o lábio superior com o dedo indicador.
2. Com o paciente a inspirar e expirar, direcione o espelho na boca para a parte posterior da garganta, certificando-se de 

que o lado do vidro esteja voltado para baixo. Na parte posterior da garganta, pressione o espelho para cima, contra a 
úvula e o palato mole. Para evitar o reflexo do vómito, não toque na parede posterior da faringe nem na base da língua. 
Mude ligeiramente a posição do espelho e tente vários ângulos para visualizar as estruturas desejadas. Certifique-se 
de que a cabeça, o queixo e o corpo do paciente ainda estão na posição correta.

3. Certifique-se de que o paciente inspire e expire. Verifique as cordas vocais enquanto estão em repouso. Peça ao pa-
ciente para emitir um som forte e observe a atividade das cordas vocais. Se o espelho começar a embaciar, aqueça-o 
e repita o passo 1.

LIMPEZA
Limpe-o sempre com cuidado. O produto pode ser limpo usando o seguinte método:
1. Humedeça ligeiramente uma bola de algodão ou um pano com álcool isopropílico ou etílico e limpe delicadamente a 

superfície do produto.
2. Passe de um lado ao outro em vez de fazer um movimento circular.
3. O produto deve ser lavado com água a ferver destilada, esfregue delicadamente para remover qualquer resíduo.
4. O desinfetante a frio pode ser utilizado com a mesma concentração utilizada para esterilizar os instrumentos cirúrgicos.

Notas: Se forem utilizados detergentes químicos, é necessário seguir as instruções de utilização do fabricante.

ATENÇÃO
Para evitar qualquer acontecimento indesejado, siga as instruções / precauções, conforme indicado abaixo:
• Leia o rótulo antes de deitar fora a embalagem.
• Deve manuseá-lo com cuidado e manter o instrumento fora do alcance dos insetos e roedores.

PRODUCTOS
31600 Espelhos laringe medida 000 diâm. 10 mm
31601 Espelhos laringe medida 00 diâm. 12 mm
31602 Eespelhos laringe medida 0 diâm. 14 mm
31603 Espelhos de laringe medida 1 diâm. 16 mm
31604 Espelhos de laringe medida 2 diâm. 18 mm
31605 Espelhos de laringe medida 3 diâm. 20 mm
31606 Espelhos de laringe medida 4 diâm. 22 mm
31607 Espelhos de laringe medida 5 diâm. 24 mm
31608 Espelhos laringe medida 6 diâm. 26 mm
31612 Série de espelhos de laringe - 9 peças
31615 Punho de espelho de laringe ajustável
31616 Punho de espelho de laringe ajustável
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• Utilize meios adequados para esterilização.
• O dispositivo deve ser utilizado apenas por pessoal médico especialista.
• Utilize uma solução detergente, esterilizante e de enxaguamento com água com pH neutro.
• Use luvas de proteção e lave as mãos com sabão antibacteriano antes de executar qualquer intervenção médica.
• Utilize o instrumento corretamente para lhe prolongar a duração.
• Evite manter o instrumento na água por um longo tempo.
• Além disso, não coloque o dispositivo em contacto com o sangue nem numa atmosfera salgada ou húmida.

AVISOS
• Não use o equipamento se estiver danificado, entre em contacto com o seu revendedor.
• Não exceda a temperatura de 134°C nem a pressão de 28 psi durante a esterilização em autoclave.
• Esterilize em autoclave o espelho laríngeo após a remoção do suporte curvo iluminado.
• A limpeza por ultrassons não é recomendada.
• Se o instrumento estiver enferrujado, não o utilize.
• Utilize apenas um tipo de produto durante o processo de esterilização.
• Armazene num ambiente limpo, a uma temperatura normal (5°C - 40°C) e com humidade constante.

ELIMINAÇÃO
O produto não contém materiais perigosos. O produto deve ser eliminado de acordo com os regulamentos nacionais ou 
locais.

AMBIENTE OPERACIONAL ACONSELHADO
Utilização
Temperatura de 10°C a 40°C
Humidade 30% - 75%
Pressão atmosférica 700 hPa - 1060 hPa
Altitude 0 - 13123 pés (0 - 4000 metros)

Armazenamento e transporte
Temperatura de -20°C a 60°C
Humidade 10% - 90% (sem condensação)
Pressão atmosférica 500 hPa - 1060 hPa

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

Armazenar em local 
fresco e seco Fabricante Código produto

Guardar ao abrigo 
da luz solar

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

Consulte as instruções 
de uso

Cuidado: leia as instruções 
(avisos) cuidadosamente Dispositivo médico 




