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PAPEIS DE REGISTO PARA 
DISPOSITIVOS MÉDICOS - 

INSTRUÇÕES 

Aplicação: papel para uso médico destina-se a imprimir 
traçados de parâmetros fisiológicos de equipamentos 
médicos durante a analise de diagnóstico. 

Utili

 ação está reservada apenas aos operadores médicos e 
paramédicos autorizados e com competências em 
equipamentos médicos.Identificação do Produto: código 
do dispositivo, LOTE e marca estão na etiqueta de 
identificação, na embalagem externa 

Uso e instalação: 

 Antes de utilizar este dispositivo médico, verificar 
sempre o tamanho do papel e da grelha do papel (se 
houver) são as correctas para o instrumento. 

 Evitar o uso de ferramentas de corte na abertura de 
embalagens 

 Consultar sempre as instruções sobre a utilização do 
instrumento antes de utilizar este dispositivo médico 

 Papel (rolo ou forma de Z) tem que ser colocado à 
vontade no suporte do papel dos instrumentos para não 
dificultar o desenrolar do papel. Nunca forçar a introdução 
do papel no instrumento! 

 A grelha, se houver, e salvo qualquer indicação em 
contrário, use a unidade mm e precisão ± 1%. 

Condições de armazenamento: 

 Antes do uso, guarde o papel em um lugar 
fresco e seco. 

Exposições longas em condensação e temperatura mais 
altas ou mais baixas que as indicadas no rótulo podem 
causar efeitos adversos ao papel. 
Evitar a exposição à luz solar directa, luzes brilhantes (UV) 

 Após o registo, para garantir a preservação 
de gravação a longo prazo: 

Armazene o papel em um lugar fresco e seco após o uso. 
Evitar a exposição à luz solar directa, luzes brilhantes (UV). 
Evitar qualquer contacto com líquidos e solventes, como 
álcool, acetona ou similar. 
Evitar qualquer contacto com outro tipo de químicos e papel 
térmico. 
Não colocar o papel em envelopes em PVC, mas usar 
envelopes apropriados. 

Eliminação de Resíduos  

A utilização, armazenamento e eliminação do papel não 
causam poluição ambiental.  
A eliminação dos papéis podes feita nos contentores 
apropriadas para reciclagem.  
A inflamabilidade deste produto é similar à do papel normal 
não revestido. Para extinguir os incêndios acidentais deste 
produto utilize água ou um extintor normal de incêndio. 

Contra indicações: Com base em experiências anteriores 

e diversos resultados de análises, a utilização correcta do 
produto não pode causar qualquer efeito nocivo. 
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