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O produto destina-se ao uso exclusivo por parte de pessoal especializado instruído 
sobre o uso e cuidado dos instrumentos. O uso incorreto ou a manutenção inadequada 
podem fazer com que os instrumentos se deteriorem rapidamente. Da primeira vez e 
após cada utilização, recomenda-se lavar. Para a limpeza automática, utilizar exclusi-
vamente máquinas de lavar e detergentes certificados e aprovados. Para a limpeza 
manual, utilizar um detergente aprovado e certificado, escova e água corrente ou, em 
alternativa, desinfetantes especiais, por exemplo álcool isopropílico. Seguir sempre as 
indicações presentes no detergente; limpar os instrumentos quer na posição aberta 
quer fechada; enxaguar durante 3 minutos e verificar se a água entra e sai várias vezes 
mesmo nos orifícios cegos. Utilizar água completamente desmineralizada na fase de 
enxaguamento final. Os instrumentos não secos podem sofrer danos por corrosão. 
Secar sempre o instrumento. Após a limpeza, recomenda-se tratar os instrumentos com 
óleo fisiologicamente seguro, especialmente no que se refere às pontas, conectores, 
terminais e todas as partes móveis. Prestar também atenção para que o produto não 
entre em contacto com ácidos ou outros desinfetantes agressivos que o podem corroer. 
Os instrumentos que apresentam marcas de corrosão devem ser eliminados ime-
diatamente. Efetuar sempre um exame visual para identificar eventuais danos ou si-
nais de desgaste: os bordos cortantes não devem não devem ter entalhes e devem 
ter um bordo contínuo; os instrumentos com partes compridas não devem apresen-
tar distorções; os instrumentos que fazem parte de um conjunto maior devem ser 
controlados com todos os componentes do conjunto; verificar sempre o deslizamen-
to das corrediças, que não devem apresentar uma folga excessiva; verificar sempre 
se os sistemas de bloqueio funcionam. 

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.
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80005 - 80006 - 80007
Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / 
Eingeführt von / Εισαγωγή από /                                  : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

مستورد عن طريق




