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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Taiwan
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Estes dispositivos médicos destinam-se à auscultação.

Regulação do arco
Posicione o arco de modo que 
a inclinação seja de cerca de 
15 ° e as olivas estejam po-
sicionadas alinhadas com a 
ponte do nariz apontando em 
frente em relação a si (veja a 
ilustração). 
Desta forma o arco biauricular 
será alinhado com os canais 
auditivos e obterá um som níti-
do e agudo.
Segurando o arco à sua frente 
com uma haste em cada mão, 
abra-o separando as hastes e 
insira as olivas nos ouvidos.

Regulação da tensão do arco
Se não se sentir confortável ou se o desempenho for fraco, 
ajuste a tensão do arco. Pressione suavemente as hastes do 
arco biauricular uma contra a outra para aumentar a tensão, 
separe-as para reduzi-la.

• Atenção: a tensão excessiva poderia enfraquecer o 
arco.

• Para um desempenho ideal, é importante usar olivas 
do tamanho mais adequado aos seus ouvidos. Isto 
é especialmente importante se usar olivas macias e 
moldáveis.

Substituição da membrana
A membrana é feita de material resistente e projectada para 
durar muito tempo; apesar disto poderá ser necessário 
substituí-la. Neste caso, proceder do seguinte modo:
• Remover o anel de fixação, tendo cuidado para não danificá-

-lo (para os modelos com rosca, desenroscar no em sentido 
anti-horário) e retirar a membrana.

• Colocar a nova membrana novamente no anel de fixação.
Verificar se está bem fixado (para os modelos com rosca, en-
rosque o anel no sentido horário).
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Selecção da frequência / pavilhão
só para modelos com cabeça dupla
Se rodar a cabeça 180°, é possível alterar o modo de escu-
ta abrindo (ou indexando) o lado que se deseja usar, com a 
membrana ou a campânula aberta: selecione a membrana, 
para escutar as altas frequências ou a campânula aberta, para 
escutar as baixas frequências. “Se a membrana estiver aberta, 
a campânula será fechada, impedindo que o som saia da cam-
pânula e vice-versa. Para saber qual dos dois lados está ativo, 
coloque as olivas nos ouvidos e exerça uma ligeira pressão na 
membrana ou no orifício da campânula.

Limpeza e manutenção 
Com uma regular limpeza periódica pode garantir ao longo do 
tempo um ótimo desempenho:

• Mantenha longe do calor e frio extremos, de solventes 
e óleos. 

• Não mergulhe o produto em líquidos, e não o submeta 
a processos de esterilização. 

• Desinfete o produto em cada utilização aplicando uma 
solução à base de álcool isopropílico a 70%.

• Evite danificar o produto com objetos pontiagudos. 
• Desenrosque periodicamente as olivas para as limpar. 

Limpe as olivas (e as várias partes do produto, se ne-
cessário) com álcool ou água com sabão e seque-as 
completamente antes de as remontar. Certifique-se de 
ter reposicionado as olivas firmemente nas extremida-
des do arco biauricular.

• Não use o produto desmontado (por exemplo, sem as 
olivas) e / ou em caso de danos visíveis

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



IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per 
l’uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Precaución: lea las 
instrucciones (advertencias) cuidadosamente ES - Precaución: lea las instruc-
ciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) 
cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen 
HU - Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat 
(figyelmeztetéseket) PL - Ostrzeżenie ─ Zobacz instrukcję obsługi 
SE - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR - Προσοχή: διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)

  - SA  

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco 
y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und 
trockenen Ort lagern HU - Száraz helyen tartandó PL - Przechowywać w suchym 
miejscu SE - Förvara på svalt och torrt ställe GR - Διατηρείται σε δροσερό και 
στεγνό περιβάλλον  - SA

IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de 
la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung 
geschützt lagern HU - Napfénytől védve tárolandó PL - Przechowywać z dala od 
światła słonecznego SE - Skyddas från solljus GR - Κρατήστε το μακριά από 
ηλιακή ακτινοβολία 

   - SA

IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante 
PT -  Fabricante DE - Hersteller HU - Gyártó PL - Producent 
SE - Tillverkare GR - Παραγωγός 

  - SA

IT - Leggere le istruzioni per lʼuso GB - Consult instructions for use 
FR - Consulter les instructions d’utilisation ES - Consultar las instrucciones 
de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten 
HU - Olvassa el a használati utasítást! PL - Przeczytaj instrukcje użytkowania 
SE - Läs bruksanvisningen GR - Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

   - SA

IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto
PT - Código produto DE - Erzeugniscode HU - Termékkód PL - Numer katalo-
gowy SE - Produktkod GR - Κωδικός προϊόντος

   - SA

IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote
PT - Número de lote DE - Chargennummer HU - Tételszám PL - Kod partii 
SE - Satsnummer GR - Αριθμός παρτίδας

 - SA
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