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Instruções de Uso 

 

SISTEMA DE INJEÇÃO SEM AGULHA COMFORT-IN 

 

Cadastro ANVISA n°: 80127220033/80127220035/80127220036/80127220039 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar 

Responsável técnico no Brasil: Dr. Stenyo França de Lima CRF – GO 3877 

Importador e Distribuidor Exclusivo no Brasil: 

Perlatenda Conserto de Equipamentos Hospitalares Ltda 

Rua Caraíba n° 310 Jd. Mariliza Goiânia/GO CEP: 74885-090. 

CNPJ: 01.744.640/0001-79 - Tel: 0**+62+3273-1281 

www.injecaosemagulhas.com.br 

Email: gerentederisco@hotmail.com  

Fabricante: Mika Medical  

Busan, Republica da Coreia. Coreia do Sul. 

 

Leia todas as Instruções, Precauções e Advertências antes de usar. 

                          

1. DESCRIÇÃO DOS PRINCÍPIOS FÍSICOS E FUNDAMENTOS DA TECNOLOGIA DO PRODUTO, APLICADOS PARA 

SEU FUNCIONAMENTO E AÇÃO. 
O dispositivo de injeção sem agulha Comfort-in é indicado para injetar medicamentos (insulina, anestésico...) que possam ser 

aplicados de modo subcutâneo com um volume máximo de 0,5 ml. 

O Comfort-in é um dispositivo para injeção de medicamento que dispensa o uso de agulhas. O Comfort-in possui uma tecnologia que 

possibilita a aplicação e a penetração do medicamento no tecido subcutâneo através de um jato de alta pressão através de um micro 

orifício de ø 0,15mm, reduzindo o risco de lesões ou infecções comumente causadas pelo uso de seringas com agulhas nas aplicações 

de medicamentos. Comfort-in possui um sistema composto de (estojo para transporte, mini bolsa térmica para refrigeração de 

medicamento, alavanca de pressurização, dispositivo injetor (caneta de aplicação), seringas e adaptadores) que o tornam um produto 

portátil, de fácil manuseio e muito seguro na utilização de qualquer apresentação comercial de insulina e ou outros medicamentos 

similares. 

Devido à comprovação de seus benefícios, de sua segurança e eficácia em diversos estudos científicos, o Comfort-in é utilizado em 

diversos países da comunidade europeia, Ásia, EUA e Oriente Médio. 

 

2. APRESENTAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DIMENSÕES. 

 

Conteúdo: 

• 01 Dispositivo injetor; 

• 01 Alavanca de pressurização; 

• 01 Adaptador; 

• 10 Seringas (modelo soft) / 08 Seringas (modelo normal); 

• 01 Estojo para transporte; 

• 01 Instrução de uso. 
*O Comfort In V não acompanha seringa e adaptador.  

 
DISPOSITIVO INJETOR: O Dispositivo Injetor Comfort-in tem aparência de uma caneta esferográfica, é fabricado em material 

plástico (PC – Policarbonato), leve e reutilizável. Ele consiste em um corpo que atua em conjunto com a alavanca de pressurização e 

acessórios de consumo descartáveis (adaptadores, seringas e caps). Para injetar o medicamento através da pele, uma mola mecânica 

interna é utilizada como fonte de energia. Essa mola pode ser ativada através da Alavanca de Pressurização ou através do próprio 

corpo do dispositivo Injetor utilizando sistema de rosqueamento. Suas dimensões são de 136,5 mm de comprimento, 27 mm de 

diâmetro e 110 g de peso.  

 

ALAVANCA DE PRESSURIZAÇÃO: A alavanca de pressurização é utilizada para recarregar o dispositivo Injetor COMFORT-IN. 

Ela é fixada ao corpo do dispositivo injetor e seu pistão é encaixado no orifício da cabeça do injetor fazendo com que seja comprimida 

a mola do dispositivo para carrega-lo e gerar a pressurização para a aplicação do medicamento. Suas dimensões são 90 mm de 

comprimento, 73 mm de altura, 28 mm de largura e peso equivalente à 100g. 

 

SERINGA (pode ser adquirido separadamente): As Seringas COMFORT-IN são fabricadas em material plástico, PC – Policarbonato, 

dispostas em embalagens estéreis através de esterilização por raios gama. As seringas são descartáveis. Elas são utilizadas na 

administração de medicamentos e/ou fitoterápicos de modo subcutâneo através de injeção a jato. De material transparente, ela 

apresenta marcas de graduação para auxiliar na mensuração dosagem, semelhante às seringas com agulhas. Sua capacidade de 
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medicação é de até 0,5 ml. A seringa tem 4.47g de peso e um orifício de 0,15 mm, ela é composta em duas partes: cilindro e êmbolo. 

Suas dimensões são respectivamente: diâmetro interno de 10 mm, 15 mm de diâmetro externo e 46,5 mm de comprimento (cilindro); 

já o êmbolo tem como dimensões: diâmetro interno de 3 mm, 8mm de diâmetro externo e 49,5mm de comprimento. Para acoplar a 

Seringa no dispositivo injetor COMFORT-IN, a mesma possui uma rosca em uma de suas extremidades. A liberação do medicamento 

é feita através do um botão localizado na parte superior do dispositivo injetor. 

 

ADAPTADOR VIAL (pode ser adquirido separadamente): Os Adaptadores do tipo Vial são fabricados em material plástico 

transparente, PC – Policarbonato, estão disponíveis em embalagem estéreis através de esterilização por raio gamas. Os Adaptadores do 

tipo Vial são descartáveis. Eles são utilizados para a transferência de medicamentos de diferentes frascos de medicação para dentro da 

Seringa COMFORT-IN.  O adaptador possui uma pequena agulha plástica a qual serve para perfurar o frasco de medicação. É 

recomendado para frascos com diâmetro do friso de 14mm. A parte aberta do Adaptador deve ser conectada com a parte de cima do 

frasco de medicamento, a outra parte fechada por uma tampa, deve ser conectada à ponta da Seringa CONFORT-IN após ser retirada a 

tampa. Para a contenção do medicamento, após a aspiração do mesmo a tampa deve ser recolocada a fim de preservar os princípios 

ativos do medicamento. Observação: O medicamento deve ser armazenado conforme instruções de uso do fabricante. O adaptador 

permite a conexão entre o frasco e a seringa para aspirar à medicação (frasco de até 10ml). 

 

ADAPTADOR DENTAL (pode ser adquirido separadamente): 

Os Adaptadores tipo DENTAL são fabricados em material plástico transparente, PC – Policarbonato e possui uma pequena agulha em 

aço inoxidável. Eles estão disponíveis em embalagem estéreis através de esterilização por raio gamas. Os Adaptadores tipo Dental são 

descartáveis. Eles são utilizados para procedimentos de anestesia odontológica, são conectados diretamente no cartucho do anestésico 

ou diretamente na seringa carpule e possuem tampa. 

 

ADAPTADOR PEN (pode ser adquirido separadamente): 

Os Adaptadores tipo PEN são fabricados em material plástico transparente, acrilonitrila butadieno estireno. Eles estão disponíveis em 

embalagem estéreis através de esterilização por raio gamas. Os Adaptadores tipo PEN são descartáveis, portanto de uso único. Ele é 

usado para caneta de insulina e possui tampa.  

 

ADAPTADOR LUER (pode ser adquirido separadamente): Os Adaptadores tipo LUER são fabricados em material plástico 

transparente, acrilonitrila butadieno estireno. Eles estão disponíveis em embalagem estéreis através de esterilização por raio gamas. Os 

Adaptadores tipo LUER são descartáveis, portanto de uso único. Ele é usado com seringa com agulha em frascos universais.  

 

ADAPTADOR T (pode ser adquirido separadamente): Os Adaptadores tipo T são fabricados em material plástico transparente, PC – 

Policarbonato, estão disponíveis em embalagem estéreis através de esterilização por raio gamas. Os Adaptadores T são descartáveis. 

Eles são utilizados para a transferência de medicamentos de diferentes frascos de medicação para dentro da Seringa COMFORT-IN. 

Ele é recomendado para fracos com diâmetro do friso de 22mm. 

O adaptador T possui uma pequena agulha plástica a qual serve para perfurar o frasco de medicação. A parte inferior do Adaptador T 

deve ser conectada com a parte de cima do frasco de medicamento e a parte superior deve ser conectada à ponta da Seringa 

CONFORT-IN.  Observação: O medicamento deve ser armazenado conforme instruções de uso do fabricante. O adaptador permite a 

conexão entre o frasco e a seringa para aspirar à medicação (frasco de até 10ml). 

 

CAP PLANO (pode ser adquirido separadamente): O Cap Plano é fabricado em silicone na cor amarela. Estão disponíveis em 

embalagem estéreis através de esterilização por raio gamas e são descartáveis. Eles são utilizados para anestesia dentária (mordida 

anterior) pois ajuda no posicionamento do bocal sobre a gengiva para injeções precisas, também são utilizados para aplicação extra 

oral.  

 

CAP CURVO (pode ser adquirido separadamente): O Cap Curvo é fabricado em silicone na cor amarela. Estão disponíveis em 

embalagem estéreis através de esterilização por raio gamas e são descartáveis. Eles são utilizados para anestesia dentária (mordida 

posterior) pois ajuda no posicionamento do bocal sobre a gengiva para injeções precisas. 

 

Pressure Box (pode ser adquirido separadamente): A caixa possui o mesmo propósito da alavanca de pressurização. Ela é utilizada 

para recarregar o dispositivo Injetor COMFORT-IN. Ela é fabricada em ABS 50 e PCABS. O suporte é fabricado em borracha de 

silicone. O dispositivo injetor é colocado dentro da caixa e seu pistão é encaixado no orifício da cabeça do injetor, quando a caixa é 

fechada faz com que a mola do dispositivo seja comprimida para carrega-lo e gerar a pressurização para a aplicação do medicamento. 

Suas dimensões são 49 mm de comprimento, 37 mm de altura, 252 mm de largura e peso equivalente á 210g ± 5%.      

 

3. CONDIÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E LIMPEZA  

 
 Manter os componentes em local adequado a fim de garantir sua integridade e evitar danos; 

 As embalagens não devem ser jogadas ou batidas, para evitar possíveis danos às mesmas; 

 É aconselhável transportar em caixas de papelão; 

 Armazenar e transportar em condições secas; 
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 Os componentes são embalados, transportados e armazenados em ambiente limpo, arejado em local seco e não devem ser 

deixadas à ação de intempéries; 

 O produto não deve ser deixado próximo a produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos; 

 Temperatura operacional: 5°C a 40°C; 

 Temperatura para armazenamento e transporte: -40°C a 70°C; 

 Empilhamento máximo 35 caixas; 

 Não armazenar os produtos em condições úmidas, a faixa de umidade relativa do ar aceitável varia entre 30% e 65%. 

 Evite exposição direta à luz; 

 Aconselha-se transportar em caixas de papelão e de modos a evitar quedas e para evitar danos em sua embalagem original. 

 Transportar em condições secas; 

 Temperatura para armazenamento e transporte: -40°C a 70°C; 

 Apenas o Dispositivo Injetor e alavanca de pressurização são reutilizáveis, é importante mantê-los limpos, isentos de poeira e 

resíduos de medicamento; 

 A existência de Produtos químicos no interior do INJETOR que é selado, caracteriza “Mal Uso” do equipamento e deve ser 

retirado da circulação para impedir o uso em Pacientes. 

 O dispositivo Injetor e a alavanca de pressurização podem ser limpos das seguintes formas: as PARTES EXTERNAS 

utilizando o auxílio de pano úmido com álcool etílico hidratado 70º INPM, já a parte INTERNA DO INJETOR poderá ser 

higienizada com o auxílio de um cotonete umedecido com álcool isopropílico – não tendo nenhuma outra forma de limpeza 

autorizada.  

 

 

4. INSTRUÇÕES GERAIS PARA USO DO SISTEMA DE INJEÇÃO SEM AGULHA COMFORT-IN  
 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: 

 

 Certifique-se de cumprir com a orientação de uso do produto, um adaptador por frasco de medicamento; 

 Certifique-se de cumprir com a orientação de uso do produto, uma seringa por aplicação; 

 Administrar a injeção formando um ângulo de 90 graus entre o dispositivo injetor e a pele. (Caso o medicamento não seja 

aplicado com ângulo de 90 graus entre o dispositivo injetor e a pele a injeção pode não ter o efeito e eficácia desejado); 

 Certifique-se de conectar a seringa sobre o dispositivo injetor antes do uso. Disparar o dispositivo de injeção sem conectar a 

seringa pode causar danos ao equipamento; 

 Descartar e não usar (seringa, adaptador e caps) fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados; 

 O dispositivo Comfort-in deve ser usado somente com componentes da marca Comfort-in para assegurar eficácia do 

resultado desejado; 

 Certifique-se de consultar um médico antes do uso do produto; 

 Antes de utilizar o produto certifique-se de ler seu manual de instruções e em caso de dúvidas entre em contato com seu 

médico e/ou dentista; 

 A auto aplicação só deverá ser feita por pacientes autorizados por seus respectivos médicos; 

 Os acessórios são estéreis, esterilizado por radiação gama. Certifique-se da integridade da embalagem e do prazo de validade 

de esterilização do produto; 

 Seringa, adaptador e caps são de USO ÚNICO, não esterilizar, autoclavar ou reutilizar; “Reprocessamento Proibido”. 

Utiliza-los preferencialmente imediatamente após a abertura da embalagem.  

 Toda seringa após a abertura da embalagem deve receber preparo físico empurrando e forçando o embolo para frente até 

ouvir um pequeno “click” e aderir perfeitamente a ponta furada da seringa, e extrair suavemente e parcialmente o embolo  em 

sentido contrário a ponta furada da seringa para confirmar a liberação mecânica do embolo. 

 Não armazenar os produtos em condições extremas de temperatura e umidade (vide condições armazenamento); 

 Evite exposição direta à luz; 

 Não utilizar para coleta de sangue; 

 Não tóxica, não pirogênica e livre de látex; 

 Evitar quedas e impactos excessivos no sistema de injeção Comfort-in, **Quedas e impactos podem danificar o produto; 

 Certifique–se de manter o equipamento fora do alcance de crianças. Crianças só poderão fazer uso desse equipamento sob 

supervisão de um adulto devidamente orientado por um médico; 

 Assegure-se de armazenar o medicamento separadamente e de acordo com a indicação de seu fabricante a fim de não causar 

modificação de suas propriedades terapêuticas; 

 Certifique-se de seguir corretamente a posologia de medicamento indicado pelo seu médico. 

 O fabricante recomenda o uso da pressão “normal” para a aplicação da medicação na mucosa e da pressão “soft” para 

aplicação da medicação na gengiva.  

 Se o injetor possuir a trava de segurança trava-la antes de carregar o Comfort-in com a alavanca de pressão. 

 Se o injetor possuir a trava de segurança destrava-la antes de injetar a medicação.  
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 Cuidado: O dispositivo Injetor e alavanca de pressurização não devem ser esterilizados. Evite a entrada de água ou líquido de 

limpeza dentro do equipamento. Não colocar na autoclave o dispositivo Injetor e a alavanca pressurização.  

 Sempre pressurizar o injetor antes de selecionar a dose desejada. 

 A existência de líquidos, medicamentos ou produtos em geral no interior do injetor caracterizam mau uso do 

dispositivo, acarretando a perda da garantia do produto.  

 

5. INDICAÇÕES DE USO 

 

5.1 USO DENTAL:  
 

ANTES DE ANESTESIAR 

 É absolutamente necessário o estudo detalhado do manual de instruções do sistema Comfort-in; 

 Transfira o anestésico para a ampola, observando que não haja bolhas de ar; 

 Evite qualquer contato com a ponta da ampola antes e após preenchê‐la com a medicação para evitar quaisquer 

contaminações; 

 Para anestesia dentária em geral, a maior parte dos cirurgiões recomenda o uso de Comfort-in nas marcas de aderência dos 

dentes. 

 Antes da aplicação do anestésico prepare o paciente para a leve pressão, evitando reações reflexas; 

 Após a aplicação, mantenha o injetor firmemente na posição por 2‐3 segundos, caso contrário podem ocorrer lesões. 

 

 

 

 

  

 

 Empurre a extremidade do êmbolo para cima com força até perceber que tenha 

aderido completamente com a extremidade da seringa, após isso puxe 

suavemente e parcialmente para baixo e empurre novamente para cima até a 

posição inicial. 

  

 

 

 Retire o adaptador da embalagem esterilizada, abra a tampa do adaptador e 

enrosque a ampola no adaptador levemente para fixa-lo. 

  

 

 

 Agora pressione o adaptador no topo da seringa odontológica e rosqueie para 

fixar o adaptador 

 

 

 

 Empurre o embolo da seringa odontológica e carregue a seringa Comfort-in 

descartável de acordo com a quantidade apropriada de medicamento. 
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PREPARAÇÃO DO INJETOR 

 

 

   

Conecte a cabeça do 

injetor no suporte da 

alavanca 

Posicione a haste de aço 

inoxidável da alavanca 

dentro do orifício do 

injetor 

Empurre a alavanca 

até o final do seu 

curso 

 

 

 

 

Retire o injetor da caixa ou 

alavanca e ajuste a dose de 

acordo com as marcações 

do mesmo (gire a cabeça do 

injetor) 

 

Exemplo: o volume de 

0.3ml de medicamento 

colocado na seringa, deve 

ajustar para 0.3 no injetor  

Coloque a cabeça 

do injetor virada 

para baixo, conecta 

a Seringa com 

medicamento na 

cabeça do injetor 

enroscando-o 

firmemente 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectando a seringa ao Injetor 

Utilizando a alavanca para carregar o injetor 
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REALIZANDO A ANESTESIA  

Escolha o modelo do Cap e conete-o na seringa 

 

 

 

 

 Pressione suavemente o injetor colocado verticalmente (ângulo de 90°) junto à 

gengiva, adjacente ao dente a ser tratado. Agora prepare o paciente para o leve ruido de 

liberação do anestésico. Aperte o botão do injetor para liberação do anestésico e 

mantenha o mesmo firmemente no lugar por dois ou três segundos após a aplicação. 

 

 

5.2 USO SUBCUTÂNEO:  
 

ANTES DE APLICAR A MEDICAÇÃO: 

 

 O Sistema de injeção sem Agulhas Comfort-IN é recomendado para aplicação de insulina/medicação na região da barriga, 

preferencialmente na camada de gordura com menos vasos sanguíneos e inervações, evitando interferência dos ossos, onde a absorção 

de insulina é mais eficaz. 

 Injeções repetidas em um mesmo local pode causar interferência no processo de absorção da insulina e desenvolvimento de 

distrofia na área da gordura. Administrar injeções, com 1 a 2 centímetros de distância a cada nova aplicação. 

 A utilização do Sistema de Injeção sem agulha Comfort-IN pode ser feita para outros medicamentos que possam ser absorvidos 

por via subcutânea em dosagem de até 0,5 ml, desde que seja recomendado por prescrição médica.  

 No caso de pacientes diabéticos, sempre verifique o nível de glicemia durante o período de utilização do equipamento, em caso 

de mudança brusca de no nível de glicemia ou presença de qualquer efeito anormal durante a utilização do produto, consulte 

imediatamente seu médico.   

 

 

Preparando o Comfort-IN:  
 

 

 

 Prenda a haste do pressurizador sobre a área da escala; 

 Coloque o pistão pressurizador dentro do equipamento de 

injeção e pressione a alavanca até ouvir o estalo; 

 Caso mude a ordem de utilização do equipamento o mesmo pode 

não ser carregado corretamente; 

 Comfort-In agora está pronto para ser carregado. 

 

 

 

 

 

Para injeão no bit anterior, use o Cap TIPO 1 (RETO) 

Para injeão no bit posterior, use o Cap TIPO 2 (CURVO) 



P á g i n a  | 7 

 

  

Conectando o adaptador ao frasco de medicamento: 

 

 

 

 Mantenha o dispositivo de injeção Comfort-In com a escala de dose a 

sua frente para visualização da dosagem escolhida, rosquear a cabeça do 

dispositivo de injeção para adequar a dose a ser injetada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Empurre o adaptador sobre a extremidade do frasco de medicamento, 

certifique-se de que a agulha de plástico do adaptador perfurou a 

membrana de borracha do frasco de medicamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 Conecte a seringa ao adaptador.  

 Após abrir a embalagem da seringa descartável empurre o embolo 

forçando para cima e depois de ouvir um “click” e aderir a ponta com o 

pequeno furo, puxe o embolo suavemente e parcialmente para confirmar 

que o embolo esteja livre de movimentar-se dentro da ampola descartável. 

 Segure firme a seringa e o adaptador já conectado ao frasco de 

medicamento, posicione a ponta da seringa no adaptador e gire a seringa 

para a direita.  

 Certifique-se que ambos estão conectados.  

 

 

 

 Puxe o êmbolo da seringa até a marca de 0,5ml e empurre-o devagar 

até que contenha a dose prescrita para o tratamento.  

 Sempre verifique se não ficaram bolhas de ar dentro da seringa. 

 Se houver bolhas de ar dentro da seringa, bater levemente com a ponta 

dos dedos até que as bolhas saiam. 

 Para desconectar a seringa do adaptador, gire o adaptador para 

esquerda e puxe a seringa. 

 Coloque a tampa do adaptador de volta e gire para direita. 

 Guarde o frasco do medicamento conforme indicado na bula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduza a seringa com a medicação dentro do dispositivo de injeção 

Comfort-In e gire a seringa para a direita, em sentido horário.  
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 Selecione o local da administração do medicamento conforme 

indicação do seu médico.  

 Higienize a área da aplicação com um algodão com álcool ou 

conforme indicação médica. 

 Pressione a ponta da seringa “sem agulha” contra o local escolhido 

para injetar o medicamento. Certifique-se que o dispositivo esteja em um 

ângulo de 90 graus em relação a pele para melhor penetração do 

medicamento.  

  

 

 

 

 

 

 Aperte o botão do injetor para que o medicamento seja injetado.  

 Segure firmemente o equipamento contra a pele durante 5 segundos.  

 

 

 

 

 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

         A Mika Medical garante que, durante o processo de fabricação, embalagem e, quando aplicável, esterilização dos 

produtos por ele fabricados, todos os cuidados necessários foram tomados para que os dispositivos se mantenham em condições de uso 

satisfatório, como indicado nestas instruções de uso.  A Mika Medical garante que até o momento da venda os dispositivos estarão 

livres de defeitos de fabricação e/ou material. As garantias supracitadas substituem todas as outras garantias, expressadas ou 

insinuadas, e não inclui nenhuma outra garantia existente, sem limitação; nenhuma garantia comercial ou aptidão para qualquer outro 

propósito diferente daquele designado na instrução de uso do produto.  

A Importadora e Distribuidora Exclusiva para o Brasil Garante o STARTER PACK por 12 meses sobre qualquer defeito de 

fabricação. 

É considerado “MAU USO” e, portanto, PERDA TOTAL DA GARANTIA, a presença de substancias químicas, ou de 

medicamentos ou de limpezas ou de líquidos ou de substancias oleosas no INTERIOR DO INJETOR COMFORT IN. 

A Importadora e Distribuidora Exclusiva para o Brasil possui assistência técnica para manutenção ordinária e extraordinária na 

sede de Goiânia, e devendo receber nesta sede todo e qualquer produto que necessite de assistência técnica ou de avaliação técnica, 

sendo as despesas de frete que ocorreram de responsabilidade única do cliente final quando e se constatado se tratar de “MAU USO”, 

sendo em vez as despesas de frete via correio a ser reembolsadas ao cliente que a antecipou quando o Responsável Técnico da 

empresa comprovar se tratar de Produto em GARANTIA COM DEFEITO. 

A reutilização das SERINGAS, também conhecida como AMPOLAS DESCARTAVEIS, configura pratica ilegal de produto para 

saúde de uso único, e por consequência “MAU USO” e perda da garantia de todo o CONJUNTO STARTER PACK INCLUIDO. 

Se o dispositivo é ou não é apropriado para uso em um determinado paciente, depende da natureza dos sinais e sintomas do 

paciente; e tal determinação é de responsabilidade única, exclusiva e individual do profissional, médico e/ou dentista e/ou 

Fisioterapeuta e/ou Biomédico e/ou Esteticista e/ou de qualquer forma do próprio utilizador do Dispositivo COMFORT IN. Caso os 

produtos não estejam em conformidade com os termos da garantia acima, a responsabilidade exclusiva e obrigação do fabricante bem 

como do importador, serão de receber os produtos na sede de Goiânia e de após avaliação técnica, se de acordo com as normas de uso 

e de garantia, substituir os produtos. Em nenhum caso deve, o fabricante ou mesmo o importador, ser responsabilizado por danos de 

propriedade, danos pessoais, ou quaisquer outros danos consequentes da utilização destes produtos.    

Todo e qualquer uso, protocolo medico ou de estética é de exclusiva responsabilidade do utilizador do dispositivo 

COMFORT IN. 

O Fabricante, o Importador, o Distribuidor Exclusivo desconhece as práticas de utilização dos clientes e não se 

responsabilizam pelo uso que os clientes fazem com seus produtos. 

Para quaisquer dúvidas sobre a utilização desse produto, entre em contato com o atendimento ao cliente através do e-mail: 

sac@grupoperlatenda.com   
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