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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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SVENSKA

FÖRORD
Syftet med denna bruksanvisning är att ge kunden alla möjliga indikationer om 
KROPPSMÄTAREN FÖR SPÄDBARN förutom de instruktioner för användning 
och skötsel som tillåter att bevara både prestanda och effektivitet hos KROPPS-
MÄTAREN FÖR SPÄDBARN.
Bruksanvisningen ska förvaras i gott skick och läggas på åtkomlig plats för snabb 
konsultation.

AVSEDD ANVÄNDNING
Denna KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN är ett instrument som har i funktion 
att mäta i cm, med en precision på ± 1cm, längden på spädbarnets kropp, eller 
dess kroppsdelar.

BRUKSANVISNING 
För de två mätspetsarna till den del av kroppen som ska mätas och läs av värdet 
som anges på den graderade skalans index.

Anordningen har en graderad stav med två typer av skala för måttet: in cm
A) skalan med det minsta tecknet från 0-90 cm steg 0,5 cm – tolerans ± 0,5 cm
B) den större skalan från 0-90 cm steg 0,5 cm – tolerans ± 0,5 cm

Kan även användas vertikalt genom att rikta den inre mätspetsen i 90° genom att 
föra den mot den graderade staven

ANVISNINGAR/SKÖTSEL
KROPPSMÄTAREN FÖR SPÄDBARN får endast användas av kvalificerad per-
sonal.
Använd inte om den är skadad. Utför inte reparationer själv, kontakta tillverkaren 
vid behov.
Då förpackningen öppnats, kontrollera alla delar som produkten består av. Kont-
rollera att allt finns och är i perfekt skick.
Rengöringen av KROPPSMÄTAREN FÖR SPÄDBARN ska utföras med en trasa 
som fuktats med substanser som inte förstör aluminium, som till exempel, alkohol 
eller fönsterputsmedel. 
KROPPSMÄTAREN har konstruerats för att vara i tiden: den är beständig mot 
de flesta kemiska produkter, med undantag för metyletylketoner (M.E.K.), späd-
ningsmedel och lösningar för naglar.
KROPPSMÄTAREN ska alltid förvaras i sitt foder i torr miljö.

BESKRIVNING AV RESERVDELAR
Detalj nr Beskrivning av delen
1 Mätspetsar
2 Mobilt stöd
3 Fast stöd
4 Graderad aluminiumstav
5 Plastlock

För utbyte av komponenterna ska instrumentet skickas till tillverkaren.

Produktkod Satsnummer 

Skyddas från solljus Förvara på svalt och torrt 
ställe

Den medicintekniska produkten 
överensstämmer med Direktiv 
93/42/EEG

Tillverkare

Varsamhet: läs anvisningarna 
(varningar) noga Läs bruksanvisningen

Serienummer

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti  B2B Gima på 12 månader.




