Manual de Utilizador
MATCH 3 tesouras multiusos

Descrição do Produto
Tesouras polivalentes compactas que podem ser usadas para cortar cintos de segurança e
roupas. As pegas podem também ser usadas para esmagar janelas. Fabricadas em aço inoxidável
com guardas de plástico. As pegas são ambidestras. As tesuras podem ser personalizadas.

AVISOS GERAIS
- Antes de fazer qualquer uso do dispositivo, os operadores devem ler os avisos no manual em
anexo e se tiverem quaisquer dúvidas ou equívocos devem contactar a Spencer Italia S.r.l antes
do uso.
- O dispositivo deve ser verificado regularmente e deve tomar atenção para que seja realizada a
rotina de limpeza correta.
- Se houver qualquer problema que você considere que poderia comprometer o funcionamento
correto ou a utilização segura do dispositivo, este deve ser imediatamente retirado de serviço.
- Não devem ser feitas alterações ou revisões ao dispositivo. As alterações podem comprometer o
funcionamento correto do mesmo. Em tal caso, nós rejeitamos a responsabilidade por qualquer
dano inesperado para os pacientes ou operadores ou no funcionamento correto do dispositivo em
si.
- Assegure-se de que todas as precauções necessárias são tomadas, para evitar os perigos que
podem surgir como resultado do contacto com sangue ou fluidos corporais.
- Manuseie cuidadosamente.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA
Material: aço inoxidável e nylon
Dimensões: comprimento: 245 mm
Largura máxima:
105 mm
Espessura:
15 mm
Peso:
390 g

Avisos Específicos
- Sempre que utilizar o dispositivo deve usar luvas.
- Verifique se as proteções estão bem ligadas à parte principal das tesouras.
- Verifique periodicamente o fecho correto da porca e do parafuso no centro da tesoura.
UTILIZAÇÃO
Depois de segurar a tesoura usando as alças ergonómicas, corte o objeto desejado. Não corte
matérias plásticos rígidos, qualquer tipo de ferro ou ligas de aço ou peças de borracha de
mais de 3 mm de espessura.
LIMPEZA
Para a limpeza de rotina, use água e um detergente neutro ou sabão neutro. Para desinfetar o
dispositivo, qualquer detergente adaptável ao aço inoxidável e ao plástico pode ser usado. Cada
parte da tesoura deve ser bem seca.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
Para qualquer informação sobre a correta interpretação das instruções, utilização, manutenção,
instalação, devolução, por favor contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Spencer no
0039 0521 5411 - Fax 0039 0521 541222 - e-mail: info@spencer.it ou escreva para a Spencer
Itália - Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) ITÁLIA.
DISPOSIÇÃO
Siga os regulamentos das leis atualmente em vigor.
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