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CALIBRO PER NEONATI 
BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS 
JAUGE POUR BÉBÉ
CALIBRE PARA BEBÉS 
MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS 
MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE 
PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI 
KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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CONSIDERAȚII PRELIMINARE
Scopul acestui manual este de a oferi clientului toate informațiile posibile despre 
PEDIOMETRUL TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI, precum și instrucțiunile 
de utilizare și întreținere care vă permit să mențineți în timp atât performanța, cât 
și eficiența PEDIOMETRULUI TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI.
Manualul de utilizare trebuie păstrat în stare bună și într-un loc accesibil pentru 
o consultare rapidă.

DESTINAŢIE DE UTILIZARE
PEDIOMETRUL TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI este un instrument cu 
funcție de măsurare în cm, cu o precizie de ± 1cm, a lungimii corpului unui 
nou-născut, sau părți ale corpului acestuia.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Apropiați cele două fălci ale pediometrului de partea corpului de măsurat și citiți  
valoarea indicată de index pe scara gradată.

Dispozitivul dispune de o tijă gradată cu două tipuri de scară de măsurare: în cm
A) scară cu cel mai mic caracter de la 0-90 cm, diviziune de 0,5 cm - toleranță 

± 0,5 cm
B) cea mai mare scară de la 0-90 cm, diviziune de 0,5 cm – toleranță ± 0,5 cm

Poate fi folosit și pe verticală prin orientarea gurii interioare cu 90°, aducând-o 
către rigla gradată

AVERTIZĂRI/ÎNTREȚINERE
PEDIOMETRUL TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI trebuie utilizat numai de 
către personalul calificat.
Nu utilizați dispozitivul dacă acesta este deteriorat. Evitați să efectuați reparații 
pe cont propriu; dacă este necesar, contactați producătorul.
După deschiderea ambalajului, verificați toate piesele și părțile care compun 
produsul. Verificați dacă toate sunt prezente și dacă se află în stare perfectă.
Curățarea PEDIOMETRULUI TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI trebuie reali-
zată cu o cârpă umedă cu substanțe care nu afectează aluminiul, precum alcool 
și/sau soluție de curățare pentru sticlă. 
PEDIOMETRUL a fost conceput pentru a rezista în timp: este rezistent la majori-
tatea substanțelor chimice, cu excepția metil etil cetonelor (M.E.K.), a diluanților 
și a solvenților pentru unghii.
PEDIOMETRUL trebuie păstrat întotdeauna în carcasă într-un mediu uscat.

DESCRIEREA PIESELOR DE SCHIMB
Nr. de identificare Descriere piesă
1 Fălci
2 Suport mobil
3 Suport fix
4 Tijă din aluminiu gradată
5 Capac de inchidere din plastic

În vederea înlocuirii componentelor, instrumentul trebuie trimis producătorului.

Cod produs Număr de lot 

A se păstra ferit de razele 
soarelui

A se păstra într-un 
loc răcoros și uscat

Dispozitiv medical realizat în con-
formitate cu prevederile Directivei 
93/42/CEE

Producător

Atenție: Citiți și respectați 
cu atenție instrucțiunile 
(avertismentele) de utilizare

Citiți instrucțiunile 
de utilizare

Număr de serie

WARUNKI GWARANCJI GIMA
Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.
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