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GIMA Spa  Via Marconi, 1  20060 Gessate (MI)  Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056
E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

SPATOLE DI AYRE
AYRE SPATULE

SPATULES DE AYRE
AYRE SPATEL

ESPÁTULAS DE AYRE
ESPÁTULA DE AYRE
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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le
produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes
de usar o produto.
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  AYREمسواط 
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  AYREمسواط 
 عبارة عن أداة ذات الفعالّية العالية في عملّية أخذ GIMA المصنوع من قبل AYREمسواط 

 ) .Pap TesT(العّينات الخلوّية من الجهة الخارجّية أو الداخلّية لعنق الرحم 

ن                 ال مؤّهلي دي عّم ى أي تم عل از يجب أن ي مدّربين وذوي تصريح للقيام    , استعمال الجه
 .Pap-testللقيام ب بأخذ العّينة 

استخراج المادة . االستعمال فقط إذا آان التغليف سليم    . عدم التعريض لمصادر الحرارة    
 .فحص المنتج للتأآد من آماله, من التغليف فورا قبل االستعمال

 .التحقق بعناية ودّقة من أن الخشب خالي من الشظايا والتشققات

يا الناتجة عن عملّية التقّشر في القسم الخارجي لقناة يلزم المسواط لجمع الخال: اإلستعمال الخاص
 . عنق الرحم وآذلك في قناة عنق الرحم الداخلية

 . في النساء الحوامل1عدم إستعمال الطرف :تضاد اإلستطباب

إدخال المنظار المهبلي داخل المهبل للتمّعن في عنق الرحم؛ نزع المسواط من : طريقة اإلستعمال
التمّعن عينيا باألداة للتحقق من سالمتها : مساك به في القسم الوسطي للساقتغليفه األصلي واإل

 ببطئ في قناة عنق الرحم؛ القيام بعملّية دوران آاملة؛ إخراج المسواط 1إدخال الطرف . الكاملة
 . ببطئ؛ مسح آافة جهات المسواط على الشرائح الزجاجّية

 وجعله 2إستعمال الطرف , الة أن المرأة حاملفي حالة تواجد ضيق في عنق قناة الرحم أو في ح
 .يمس باستمرار السطح الخارجي لعنق الرحم والمتابعة بالعملّية بالشكل الموصوف أعاله

 
 . المنتج غير معّقم

ط          رة واحدة فق تج يستعمل لم تج  لالستعمال من جديد       . المن تنظيف المن
 .ممنوع

 
 

تم حسب األ   تج يجب أن ي ن المن ي م تخّلص النهائ ة  ال ّية الخاّص ن المحل ة والقواني نظم
 .بالمواد الطبّية

 
 




