
KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI  -  PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS  -  SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO – 7 UNIDADES  -  KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO 
EM AÇO - 7 PEÇAS

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



PORTUGUÊS

Descrição do dispositivo

Nome: Empurrador de cutícula e limpador, 
13cm

Nome: Lima de unha com estojo de plástico 
branco, 10cm

Nome: Tesouras de cutícula de 9,5cm
Acabamento: Espelho/Cetim/Jato de Areia.

Nome: Pinça de unha de 10 cm

Nome: Tesouras de unhas de 9,5cm

Nome: Tesouras, 9cm

Nome: Empurrador de cutícula de extremida-
de dupla, 12cm

Indicação de uso

• Afaste do alcance da pessoa descon-
troladas.

• A pessoa treinada deve usar os disposi-
tivos.

• Apenas para uso profissional - desinfe-
te antes de usar.

Precauções, restrições, visos, cuida-
dos especiais

Métodos de Limpeza adequados
A limpeza adequada requer sabão líquido/de-
tergente, água e o uso de uma escova de lim-
peza limpa e desinfetada para remover todos 
os detritos e restos visíveis.
Todos os itens devem ser esfregados com 
uma escova de limpeza limpa e desinfetada 
com água corrente.
A limpeza não é a desinfecção. A desinfecção 
é um passo completamente separado. Dife-
rentes itens são limpos de diferentes manei-
ras. Isso muitas vezes depende do que o item 
é feito e como ele foi usado.
NOTA: a etapa da limpeza deve ser executa-
da corretamente antes que um item possa ser 
desinfetado.
Todos os itens devem ser completamente 
enxaguados e secos com um pano limpo ou 
toalhas de papel antes de colocá-los em um 
desinfetante.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 
meses.
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Importato da / Imported by / Importé par / 
Importiert von / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan


