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Capítulo 1 Segurança

Este capítulo contém informação importante para a operação do dispositivo. Para garantir a segurança 
do usuário e do paciente, leia com atenção os detalhes relevantes neste capítulo antes do uso.

Você deve se familiarizar com todas as precauções contidas neste manual. Caso contrário, o fabricante 
não é responsável pelos efeitos para a segurança, confiabilidade e desempenho do dispositivo.
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1 Segurança

1.1 Uso previsto
O dispositivo se destina a fornecer iluminação para o endoscópio na clínica. Ele é usado com o 
endoscópio, o processador de imagens e outros periféricos fornecidos ou recomendados pelo fabricante. 

OBSERVAÇÃO:
Não use o dispositivo para outros fins além de seu uso previsto. Consulte a seção 1.2 Compatibilidade 
do Dispositivo para se informar sobre a compatibilidade do dispositivo. 

1.2 Compatibilidade do dispositivo
O dispositivo pode ser usado com endoscópios das séries EC-500/EG-500 fornecidos pelo fabricante.

1.3 Precauções de segurança
Leia e compreenda todas as precauções neste manual antes de tentar usar o dispositivo. Mantenha 
o manual sempre junto do dispositivo. Revise os procedimentos de operação e as precauções de 
segurança regularmente.

!
AVISO ● Somente funcionários autorizados ou treinados pelo fabricante podem fazer a 

manutenção do dispositivo. Funcionários não autorizados não devem montar ou 
desmontar o dispositivo.

● Não opere o dispositivo em ambientes que contenham gases inflamáveis, como 
gases anestésicos, hidrogênio e etanol, pois existe risco de explosão. 

● Não use este dispositivo próximo de forte campo elétrico, campo eletromagnético 
ou dispositivos de comunicação móvel sem fio. O uso do dispositivo em ambientes 
inadequados pode provocar defeitos ou danos.

● Conecte o terminal de aterramento somente antes de ligar o dispositivo. Desconecte 
o terminal de aterramento somente depois de ligar o dispositivo. Caso contrário, 
há risco de choque elétrico. Certifique-se de que o eletrodo de equalização de 
potenciais esteja conectado antes de inserir a conexão elétrica do equipamento.

● A conexão elétrica de CA do dispositivo é uma conexão aterrada de três pinos; ela 
nunca deve ser adaptada a tomadas de dois pinos ou ser usada com um adaptador.

● Selecione a tomada de vários soquetes adequada, com aterramento de proteção, 
e certifique-se de que a potência máxima de saída seja superior à necessária para o 
dispositivo.

● A tomada de vários soquetes só pode ser usada para fornecer energia aos 
dispositivos periféricos recomendados deste sistema.

● Não deixe a tomada de vários soquetes no chão.
● Não conecte outros dispositivos à tomada de vários soquetes; caso contrário, 

a potência nominal de saída pode ser excedida, podendo provocar falhas.
● Não conecte o dispositivo e o instrumento cirúrgico de alta frequência à mesma 

tomada, para evitar interferência. Coloque o dispositivo longe do instrumento 
cirúrgico de alta frequência.

● Coloque o dispositivo longe do instrumento a laser, que tem alta tensão inicial, para 
evitar interferência.
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● Equipamentos acessórios conectados às interfaces analógica e digital devem ser 
certificados de acordo com as respectivas normas EN/IEC (por exemplo, EN/
IEC 60950 para equipamentos de processamento de dados e EN/IEC 60601-1 
para equipamentos médicos). Além disso, todas as configurações devem estar em 
conformidade com as normas de sistema EN/IEC 60601-1 clause 16.

● Em ambientes onde houver pacientes a menos de 1,8 metro (6 pés) do dispositivo, 
conecte os periféricos à tomada de alimentação auxiliar, que é capaz de fornecer 
proteção de isolamento, ou ligue os periféricos no cabo de saída auxiliar ou em 
um transformador de isolamento compatível com a IEC 60601-1 clause 16 ou uma 
entrada de alimentação do mesmo nível de segurança.

● Não derrame nenhum líquido sobre as superfícies, pois a infiltração de líquidos nos 
circuitos elétricos pode provocar corrente de fuga excessiva ou falha. Se cair água 
sobre o dispositivo, interrompa seu uso e entre em contato com o representante de 
vendas do fabricante imediatamente.

● O dispositivo é aplicável para endoscópios médicos do tipo BF.
● Para evitar choque elétrico e danos, desligue e desconecte o dispositivo da tomada 

de alimentação de CA antes de limpá-lo.
● Somente os periféricos (como endoscópio, processador de imagem etc.) fornecidos 

ou recomendados pelo fabricante podem ser usados. O uso de outros dispositivos 
pode aumentar a radiação de radiofrequência e prejudicar o desempenho da 
resistência a interferências eletromagnéticas.

● Só podem ser usados acessórios fornecidos ou aprovados pelo fabricante. O uso de 
outros acessórios pode danificar o dispositivo e impedir o desempenho esperado 
descrito neste manual.

● O dispositivo deve ser mantido e armazenado conforme descrito no manual do 
usuário após o uso. Manutenção ou armazenamento inadequados podem provocar 
infecção cruzada, danos ao produto ou degradação do desempenho.

1.4 Símbolos de segurança
A tabela a seguir é fornecida para a identificação de símbolos importantes encontrados em etiquetas 
no dispositivo.

Símbolo Significado

Siga as instruções de uso

Cuidado

Data de fabricação

Fabricante
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Símbolo Significado

Número de série

 Radiação eletromagnética não ionizante.

Corrente alternada

Interruptor de energia

OFF (desligar) (chave de alimentação principal)

ON (ligar) (chave de alimentação principal)

Peça aplicada tipo BF

Tenha cuidado com queimaduras

Equipotencialidade

Fusível

Este símbolo indica que equipamentos elétricos e eletrônicos 
residuais não devem ser descartados como resíduos municipais 
não classificados e devem ser coletados separadamente. Entre em 
contato com um representante autorizado do fabricante para obter 
informações sobre a retirada do equipamento de serviço.
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Capítulo 2 Visão geral

Para garantir o desempenho e a disponibilidade deste dispositivo, você deve se familiarizar com 
todas as operações e funções do dispositivo
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2 Visão geral

2.1 Configuração do sistema

2.1.1 Composição do sistema

O dispositivo consiste nas seguintes partes.

� Lâmpada principal

� Lâmpada de emergência

� Fonte de alimentação

� Bomba de ar

� Placa de controle

2.1.2 Lista de acessórios
A lista de acessórios do dispositivo é a seguinte.

� Cabo de alimentação

� Fusível

� Outros: Consulte a Lista de embalagem na caixa.

2.2 Introdução às peças

2.2.1 Painel frontal

1 2 3 4 5

6

7

899

1011121314

Figura 2-1 Visão frontal

Nº Nome da peça Descrição

1 Orifício do endoscópio
Usado para conectar o tubo de ar e a guia de luz do 
endoscópio.

2 Indicador de tempo de serviço
Indica o tempo de operação acumulado da lâmpada 
principal. Este indicador começa a piscar quando a 
lâmpada atinge o final do seu ciclo de vida.
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Nº Nome da peça Descrição

3 Botão FILTER (reservado) Selecione para ativar ou desativar o recurso de filtração.

4 Botão TRANS

Quando o dispositivo estiver conectado ao endoscópio, 
selecione para emitir uma luz forte durante 6~8
segundos com o botão piscando. Selecione novamente 
para desativar o recurso.

5 Interruptor de energia ( ) Selecione para ligar/desligar o dispositivo. 

6 Botão LEVEL Selecione para ajustar a pressão do ar.

7
Indicador do nível de pressão 
do ar

Indica o nível atual de pressão do ar (L - baixo, 
M - médio, H - alto).

8 Botão AIR Selecione para ativar ou desativar a bomba de ar.

9
Botões de 
intensidade ( , )

Selecione para ajustar a intensidade da luz.

10 Botão MANU Selecione para ativar o ajuste manual da intensidade da luz.

11 Indicador de brilho Indica o nível de intensidade da luz.

12 Botão LAMP Selecione para ligar/desligar a lâmpada principal.

13 Botão AUTO
Selecione para ativar o ajuste automático da intensidade 
da luz.

14
Indicador da lâmpada de 
emergência

Indica que a lâmpada de emergência está em uso.

OBSERVAÇÃO:
Sempre que um botão do painel frontal é selecionado, ouve-se um bipe curto e o indicador 
correspondente ao botão também se acende.

2.2.2 Painel traseiro 

1

2

3

4

5 6 7

2

Figura 2-2 Visão traseira
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2 Visão geral

Nº Nome da peça Descrição

1
Terminal de 
equipotencial

Usado para a conexão equipotencial, equilibrando os potenciais 
de proteção do terra entre o dispositivo e outros equipamentos 
elétricos.

2 Faixa de impacto
Usada para prevenir o impacto entre o painel traseiro e outros 
dispositivos.

3 Caixa de fusíveis Contém dois fusíveis. (T1.6AH250V)

4 Orifício de alimentação
Usado para conectar a tomada de alimentação através do cabo 
de alimentação. 

5
Chave da alimentação 
principal Ligue antes de selecionar  no painel frontal.

6 Orifícios de ventilação. Usados para eliminar o calor interno.

7
Porta de controle da 
luz

Usada para conectar o processador de imagens através do cabo 
de controle da luz.

2.2.3 Painel lateral

1
Figura 2-3 Visão esquerda

Nº Nome da peça Descrição

1
Suporte do frasco 
de água

Usado para prender o frasco que fornece água ao endoscópio.
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Capítulo 3 Preparações

Algumas preparações são necessárias antes do uso, dentre as quais a instalação, a conexão e a 
inspeção do dispositivo.

Inspecione outros dispositivos usados com esse dispositivo de acordo com os manuais do usuário 
relevantes. Se houver algum defeito, não use o dispositivo. 
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!
AVISO Leia este capítulo com atenção antes de usar o dispositivo para garantir que a instalação 

e a conexão sejam feitas corretamente. Caso contrário, pode haver danos ou ferimentos.

OBSERVAÇÃO:
● Posicione o dispositivo no carrinho médico fornecido pelo fabricante antes de usá-lo. Para obter 

detalhes sobre a instalação do carrinho, consulte o manual do usuário do carrinho. 

● Desligue o dispositivo e todos os periféricos antes de conectar o sistema. Caso contrário, pode 
haver danos no dispositivo e perda de dados.

● Somente o cabo fornecido pelo fabricante dever ser usado para a conexão. Caso contrário, 
podem ocorrer danos ou defeitos.

● Não obstrua os orifícios de ventilação do dispositivo e posicione o dispositivo em um local com 
ventilação adequada. Caso contrário, o calor interno pode provocar danos ou defeitos.

● Não coloque o dispositivo onde:

- possa escorrer ou pingar água.
- exista gás inflamável e explosivo.
- seja úmido e com altas temperaturas.
- esteja sob luz solar direta.
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3.1 Posicionamento do dispositivo
Trave os freios do carrinho e ponha o dispositivo no carrinho (vendido separadamente). Recomenda-
se que quatro tapetes antiderrapantes sejam colados sob os 4 pés do dispositivo para evitar 
deslizamento acidental do dispositivo. 

OBSERVAÇÃO:
Certifique-se de que os quatro pés do dispositivo sejam posicionados com as fitas antiderrapantes.

Suporte do endoscópio

Monitor

Fonte de
iluminação

Tiras antiderrapantes

Freio

Figura 3-1  Carrinho médico
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3.2 Conexão do sistema 
Depois de posicionar o dispositivo, conecte-o ao endoscópio, ao frasco de água e ao cabo de 
alimentação.
O sistema do endoscópio é mostrado na figura 3-2.

Cabo
de

vídeo

Pedal

Endoscópio

Fonte de iluminação

Monitor

Processador de imagens

Cabo do
endoscópio

Bomba de sucção

Frasco de água

Bomba
de água

Figura 3-2 Conexão do sistema de endoscópio

3.2.1 Conexão do endoscópio

!
AVISO

Limpe a seção do conector do endoscópio com cuidado e certifique-se de que ela esteja 
totalmente seca antes da conexão. Caso contrário, há risco de choque elétrico e danos 
ao dispositivo. 

OBSERVAÇÃO:
● Desligue o dispositivo antes de fazer a conexão. 

● Quando remover o endoscópio do dispositivo, não toque a seção do conector ou o orifício do 
endoscópio imediatamente. A alta temperatura pode queimar a pele.
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Insira a seção do conector do endoscópio firmemente no orifício do endoscópio do dispositivo.

3.2.2 Conexão do frasco de água
O frasco de água é mostrado a seguir.

Mangueira de ar/água

Tampa do frasco de água

Suporte

Nível do limite mínimo

Nível de referência do limite máximo/mínimo
Conector do frasco de água

OBSERVAÇÃO:
● Use água estéril e troque-a todos os dias.

● Quando o nível de água estiver abaixo do limite mínimo, interrompa o uso do dispositivo e 
adicione água estéril no frasco 

Siga as etapas abaixo para conectar o frasco de água.

1. Fixe o frasco de água no suporte.

Fonte de iluminação

Frasco de água

Figura 3-3   Instalação do frasco de água
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2. Conecte o frasco de água firmemente ao endoscópio.

Figura 3-4   Conexão do tubo

3.2.3 Conexão da fonte de alimentação 

!
AVISO Não dobre, arraste nem torça demais o cabo de alimentação. Caso contrário, há risco de 

incêndio ou choque elétrico.
Siga as etapas abaixo para conectar a fonte de alimentação.

1. Conecte o dispositivo à terra ou a terminais de mesmo potencial de outros dispositivos.
2. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação ao dispositivo e a outra à tomada de 

alimentação de CA. Certifique-se de que as duas extremidades estejam conectadas corretamente.

3.3 Ligar/desligar o dispositivo
� Siga as etapas a seguir para ligar o dispositivo.

1. Coloque a chave da alimentação principal, localizada no painel traseiro do dispositivo, na 
posição
Coloque a chave da alimentação principal, localizada no painel traseiro do dispositivo, na 

.
2. Selecione  para ligar o dispositivo. O indicador azul se acende e a ventoinha interna 

começa a funcionar.

� Siga as etapas a seguir para desligar o dispositivo.

1. Selecione  para desligar o dispositivo. O indicador de energia se apaga e a ventoinha 
interna para de funcionar.

2. Coloque a chave de alimentação principal no painel traseiro do dispositivo na posição .

OBSERVAÇÃO:
Quando a lâmpada está acesa, se o dispositivo for desligado de repente e ligado novamente em 
até 1 segundo (como por um disjuntor com defeito), a lâmpada de emergência se acenderá. Nesse 
caso, reinicie o dispositivo.

3.4 Inspeção do dispositivo 
Antes de cada uso, siga estritamente as descrições abaixo para inspecionar o dispositivo. Siga os 
manuais do usuário relevantes para inspecionar os periféricos conectados ao dispositivo. Se houver 
algum problema, consulte a seção 5.5 Resolução de problemas. Se o problema persistir, interrompa o 
uso do dispositivo e entre em contato com o representante de vendas do fabricante.
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3.4.1 Inspeção do suprimento de ar

Siga as etapas abaixo para inspecionar o recurso de suprimento de ar.

1. Selecione AIR para ativar o recurso de suprimento de ar. Selecione LEVEL repetidamente para 
ajustar a pressão do ar em H (alta).

Indicador do nível de pressão do ar

Botão de controle de pressão do ar

Botão da bomba de ar

Figura 3-5   Suprimento de ar

2. Mergulhe a extremidade distal do endoscópio em um recipiente com água estéril a uma 
profundidade de 10 cm.

3. Cubra a válvula de ar/água com o dedo para inserir ar. Verifique se saem bolhas continuamente 
pelo bocal de ar/água, conforme mostrado na figura 3-6. Consulte o manual do usuário do 
endoscópio relevante para obter detalhes.

Botão de fornecimento de água/ar

Bocal de ar/água

Figura 3-6   Inspeção do suprimento de ar

OBSERVAÇÃO:
Se a extremidade distal do endoscópio for mergulhada em água a uma profundidade inferior a 
10 cm, aparecerão algumas bolhas mesmo se a válvula de ar/água não for operada. Isso não é um 
defeito.

4. Selecione LEVEL repetidamente para mudar a pressão do ar. Verifique se o número de bolhas 
varia com a pressão do ar.

5. Selecione AIR para interromper o suprimento de ar. Certifique-se de que não saiam bolhas pelo 
bocal.
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6. Remova a extremidade distal da água estéril. Verifique o recurso de suprimento de ar de acordo 
com o manual do usuário do endoscópio.

3.4.2 Inspeção do ajuste do brilho

!
AVISO Não olhe diretamente para a extremidade distal do endoscópio nem para a luz emitida 

pela fonte de iluminação. A luz forte pode causar ferimentos nos olhos.

� Para ajustar o brilho automaticamente
1. Selecione AUTO no painel frontal.

2. Selecione ou para ajustar a intensidade da luz no nível adequado.

Botões de intensidade Indicador de intensidade

Figura 3-7   Ajuste do brilho

3. Mova a extremidade distal do endoscópio para cima e para baixo. Mantenha a distância entre 
a extremidade distal e um objeto (como uma mesa) em um intervalo de 3 mm a 100 mm. 
Verifique se o brilho da imagem exibida na tela não muda de maneira visível.

3-100 mm

Figura 3-8   Observação do brilho
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� Para ajustar o brilho manualmente

!
AVISO Para evitar ferimentos nos olhos, ajuste o brilho para o nível mais baixo para 

observação clínica normal no modo MANU. 

1. Selecione MANU no painel frontal.

2. Selecione ou e certifique-se de que o indicador de intensidade e o brilho da imagem do 
dispositivo mudem adequadamente. 



P á g i n a  d e i x a d a  e m  b r a n c o  i n t e n c i o n a l m e n t e .
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Capítulo 4 Operações

O usuário deve ser um médico ou um profissional de saúde que esteja operando o dispositivo sob as 
instruções de um médico. Portanto, este manual não envolve explicações ou discussões sobre técnica 
clínica de endoscópio. Ele só descreve as operações e precauções básicas relacionadas ao dispositivo.

O dispositivo salva as configurações automaticamente quando é desligado.
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4 Operações

4.1 Ligar/desligar a lâmpada

!
AVISO ● Para evitar ferimentos nos olhos, ajuste a intensidade da luz no nível mínimo antes 

de ligar a lâmpada.
● Se a lâmpada de emergência, em vez da lâmpada principal, se acender durante o 

exame, interrompa o exame imediatamente e remova o endoscópio lentamente do 
corpo do paciente, pois a lâmpada de emergência não oferece brilho suficiente.

� Para ligar a lâmpada principal
Selecione LAMP para ligar a lâmpada e a luz será emitida pela extremidade distal do endoscópio.

� Para desligar a lâmpada principal
Mantenha LAMP pressionado por cerca de 2 segundos para desligar a lâmpada.

OBSERVAÇÃO:
● Se a lâmpada principal não se acender depois que LAMP for selecionado, a lâmpada reserva 

se acenderá automaticamente, com o indicador da lâmpada reserva aceso e LAMP piscando. 
Nesse caso, reinicie o dispositivo. Se a lâmpada principal ainda assim não se acender, entre em 
contato com o representante de vendas do fabricante imediatamente para substituir a lâmpada 
principal.

● A vida útil da lâmpada principal é de aproximadamente 50.000 horas. Se a vida útil da lâmpada 
principal expirar ou a lâmpada principal ficar mais fraca, entre em contato com o representante 
de vendas do fabricante para substituir a lâmpada. 

4.2 Ajuste do brilho

!
AVISO Para evitar ferimentos por calor, ajuste o brilho para o nível mais baixo para observação 

clínica normal. 

Para diferentes sistemas endoscópicos e partes do corpo, ajuste o brilho da lâmpada de acordo com a 
real necessidade. Você pode selecionar modo de ajuste automático ou manual.

� Para ajustar o brilho automaticamente
1. Selecione AUTO no painel frontal.

2. Selecione ou para ajustar a intensidade da luz no nível desejado.
No modo AUTO, a intensidade da luz será ajustada automaticamente para que o brilho da imagem 
seja o mais constante possível.

� Para ajustar o brilho manualmente
1. Selecione MANU no painel frontal.

2. Selecione  ou  para ajustar a intensidade da luz no nível desejado.
A intensidade da luz fica fixa depois de ser configurada no modo MANU. No entanto, o brilho da 
imagem será influenciado pela distância entre a extremidade distal e o objeto.
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4 Operações

OBSERVAÇÃO:
Defina a intensidade da luz para a mais baixa possível para garantir uma operação segura. Se o 
endoscópio continuar funcionando na maior intensidade da luz por um período prolongado, poderão 
aparecer manchas na imagem porque tecidos (como umidade e sangue e residual) aderidos às 
lentes se evaporam devido ao calor excessivo da luz guia. Se houver interferência no exame devido 
a esta condição, você deve retirar o endoscópio e limpar a extremidade distal com um pano sem 
fiapos umedecido em álcool isopropílico a 75%, reinserir o endoscópio e continuar o exame.

4.3 Uso da transmissão da luz

!
AVISO

Use o recurso de transmissão da luz apenas quando necessário. 

Com o recurso de transmissão da luz, é possível localizar a extremidade distal do endoscópio dentro 
do corpo do paciente.

Selecione TRANS para ativar o recurso de transmissão da luz. Após ativar este recurso, a luz 
automaticamente atinge a intensidade máxima e começa a piscar. Sete segundos depois, a intensidade 
da luz é automaticamente ajustada à intensidade original.

OBSERVAÇÃO:
Você pode desativar o recurso selecionando TRANS novamente ou outros botões (exceto  e 
LAMP) no painel frontal.

4.4 Ajuste da pressão do ar
Siga as etapas abaixo para ajustar a pressão do ar.
1. Selecione AIR para iniciar o suprimento de ar e LEVEL para ajustar a pressão do ar no nível 

desejado (L, M, H (baixo, médio, alto)).
2. Execute a operação de suprimento de ar de acordo com o manual do usuário do endoscópio.
Selecione AIR novamente para interromper o suprimento de ar.
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4 Operações

4.5 Uso da filtração (opcional)

!
AVISO Ative o recurso de filtração somente com a instalação do filtro de luz. Caso contrário, 

pode haver danos ao dispositivo ou ferimentos no paciente.

O recurso de filtração muda a luz para uma cor específica, como vermelho ou verde, com o filtro e 
ajuda a observar os órgãos com clareza.

O comprimento de onda no primeiro pico é de 453 nm com margem de variação de ± 10%. A FWHM 
(largura à meia altura) é de 50 nm com margem de variação de 10 nm e sem limite inferior.

Embora o comprimento de onda no segundo pico seja de 543 nm com margem de variação de 
± 10%, a FWHM é de 20 nm com margem de variação de ± 10 nm.

Ligue o dispositivo; selecione FILTER para ativar ou desativar a filtração.

OBSERVAÇÃO:
O dispositivo não vem de fábrica equipado com um filtro. Se você precisar do recurso de filtração, 
entre em contato com o representante de vendas do fabricante para instalar um filtro.
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Capítulo 5 Manutenção

Para manter a segurança e o funcionamento do dispositivo, faça a manutenção do dispositivo e dos 
acessórios periodicamente.
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5 Manutenção 

5.1 Limpeza do dispositivo

!
AVISO ● Certifique-se de que o dispositivo esteja completamente seco antes do uso para 

evitar choque elétrico.
● Use barreiras de proteção pessoal durante a limpeza. Caso contrário, o sangue, 

membranas mucosas e outras potenciais fontes de infecção aderidas ao dispositivo 
podem provocar contaminação cruzada.

● Não enxugue o orifício do endoscópio ou outros orifícios. Isso pode provocar a 
deformação dos pinos dentro dos orifícios ou mau contato.

OBSERVAÇÃO:
Se o dispositivo for contaminado, siga o procedimento de limpeza abaixo imediatamente após o uso. 
Se a limpeza não for feita imediatamente, os detritos podem secar e será mais difícil limpá-los.

� Para limpar a superfície
1. Desligue o dispositivo e desconecte-o da tomada de alimentação de CA.

Em caso de sangue ou qualquer infecção, use um pano macio umedecido com álcool 
isopropílico 75% para limpar o dispositivo.

2. Use um pano macio umedecido com álcool etílico 75% para limpar a superfície. Certifique-se 
de que o dispositivo esteja completamente seco.

� Para limpar e desinfetar o frasco de água
1. Desconecte o conector do frasco de água do endoscópio e remova o frasco do suporte.
2. Remova a tampa do frasco de água e separe a mangueira da tampa.
3. Mergulhe o frasco de água e a mangueira em uma solução desinfetante não-corrosiva para 

desinfecção de alto nível. 
4. Enxágue o desinfetante residual lavando com água estéril. Seque completamente para uso 

futuro.

!
AVISO

Não submirja o frasco de água e a mangueira por mais de 60 min.

OBSERVAÇÃO:
Troque a água diariamente e certifique-se de que a água seja estéril.

5.2 Substituição do fusível

!
AVISO ● Corte a alimentação elétrica antes de substituir o fusível para evitar choque elétrico.

● Aplicar tipos diferentes de fusível pode levar a fuga de corrente elétrica. Use 
o fusível de especificações adequadas, como o T1.6AH 250 V CA.

Siga as etapas a seguir para substituir o fusível.
1. Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação.
2. Remova a caixa de fusíveis com uma chave de fenda.
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5 Manutenção 

3. Troque o fusível queimado. Coloque a caixa de fusíveis de volta no lugar.

4. Aperte os parafusos da caixa de fusíveis.

5. Conecte o cabo de alimentação e selecione  para ligar o dispositivo. Certifique-se de que 
o indicador se acenda. Entre em contato com o representante de vendas do fabricante se o 
dispositivo não puder ser ligado.

5.3 Armazenamento do dispositivo
OBSERVAÇÃO:
● Para evitar defeitos, danos no cabo, choque elétrico ou incêndios, não dobre, puxe, torça ou 

aperte o cabo de alimentação excessivamente durante o armazenamento. 

● Guarde o dispositivo em um ambiente com boa ventilação e evite luz solar direta.

Execute os passos a seguir.

1. Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação.
2. Desconecte todos os periféricos do dispositivo. 
3. Ponha o dispositivo em uma superfície plana e limpa, em temperatura ambiente. 
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5 Manutenção 

5.4 Descarte do dispositivo
Descarte o dispositivo ou outros acessórios de acordo com as leis ou regulamentações locais. 

A data de fabricação do dispositivo encontra-se na placa de identificação, e a vida útil do dispositivo 
é de cerca de 5 anos (43.800 horas de operação contínua). A vida útil dos componentes substituíveis 
é a seguinte:

Componente NP Tempo de vida

Lâmpada principal de LED 2041.00003 50.000 h, operação contínua

Bomba de ar 2100.00276 5.000 h, operação contínua

OBSERVAÇÃO:
Usar a lâmpada principal de LED e a bomba de ar além da expectativa de vida pode degradar o 
desempenho do dispositivo. Inspecione e faça manutenção periódica do dispositivo. Para detalhes 
dos componentes listados acima, consulte o fabricante ou o representante de vendas do fabricante.

Para obter informações detalhadas sobre o descarte, consulte o fabricante ou um distribuidor 
local. O fabricante não é responsável por qualquer dispositivo ou acessório descartado de maneira 
inadequada.

5.5 Resolução de problemas
A resolução de problemas deve ser feita por técnicos qualificados. Se os problemas persistirem após 
a resolução, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e entre em contato com o representante 
de vendas.

Descrição
Item a 
inspecionar

Solução

Não é possível 
ligar o 
dispositivo.

Cabo de 
alimentação

Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado 
corretamente à fonte de alimentação.

Chave da 
alimentação
principal

Certifique-se que a chave de alimentação principal 
esteja ligada.

Fusível
Abra a caixa de fusíveis e substitua o fusível 
T1.6AH250V por um novo.

O endoscópio 
não pode ser 
conectado ao 
dispositivo.

Endoscópio e 
dispositivo

Certifique-se de que eles sejam compatíveis um com o 
outro e conecte-os seguindo a figura 3-2.
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Descrição
Item a 
inspecionar

Solução

A lâmpada 
principal não se 
acende e há um 
bipe.

Temperatura do 
dispositivo

Desligue o dispositivo e verifique se os orifícios de 
ventilação não estão obstruídos. Ligue o dispositivo 
novamente após esfriar.

A extremidade 
distal não 
emite luz.

Conexão do 
endoscópio com 
o dispositivo

Verifique se o endoscópio está conectado corretamente 
ao dispositivo.

Recurso de 
filtração

Verifique se o recurso de filtração está ativado. 
Se estiver, selecione FILTER para passar para o modo 
de observação normal.

Os botões de 
intensidade não 
funcionam.

Indicador de 
intensidade

Verifique se a intensidade está ajustada no nível 
máximo.

A imagem é 
clara demais ou 
escura demais.

Conexão do 
endoscópio com 
o dispositivo

Verifique se o endoscópio está conectado corretamente 
ao dispositivo.

Brilho da imagem Ajuste o brilho da imagem a um nível adequado.

A imagem é 
exibida com 
cores fracas.

Recurso de 
filtração

Verifique se a filtração está ativada. Se sim, selecione 
FILTER para desativar este recurso.

Não há 
fornecimento
de água/ar.

Conexão do 
endoscópio com 
o dispositivo

Verifique se o endoscópio está conectado corretamente 
ao dispositivo.



P á g i n a  d e i x a d a  e m  b r a n c o  i n t e n c i o n a l m e n t e .
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Apêndice A  Especificações

Parâmetro Valor

Fonte de 
alimentação

Tensão nominal CA 100-240 V

Frequência 50 Hz/60 Hz

Alimentação de entrada 160 VA

Fusível T1.6AH 250 V CA

Iluminação

Lâmpada
Lâmpada principal Lâmpada de 

emergência

LED 50 W LED 14 W

Fluxo máximo de saída da luz
≥ 600 lm;

Erro permitido: - 10%
≥ 80 lm;

Erro permitido: - 10%

Vida útil média ≥ 50000 horas -

CCT 5.000 K ~ 7.000 K -

CRI ≥ 90 -

Ajuste do brilho Automático, Manual -

Suprimento
de ar 

Intervalo de pressão 45 kPa ~ 65 kPa

Fluxo máximo
Nível H (alto): 3,7 l/min ~ 5,5 l/min
Nível M (médio): 3,0 l/min ~ 4,7 l/min
Nível L (baixo): 2,0 l/min ~ 3,7 l/min

Alimentação
de água

Volume do frasco de água 150 ml
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Parâmetro Valor

Tipo de 
segurança

Tipo de proteção contra choque 
elétrico

Classe I

Grau de proteção contra choque 
elétrico

Peça aplicada tipo BF

Grau de proteção contra líquido 
perigoso

Equipamento fechado não impermeável

Métodos de desconexão da fonte de 
alimentação

Desligue a chave de alimentação principal ou 
desconecte o cabo de alimentação da tomada.

De acordo com a grau de segurança 
de aplicação

O equipamento não é adequado para uso 
na presença de uma mistura anestésica 
inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.

Condições
ambientais

Operação

Temperatura 
ambiente

0°C a +40°C

Umidade
relativa

30% a 80% (sem condensação)

Pressão
atmosférica

700 hPa a 1060 hPa

Armazenamento

Temperatura 
ambiente

-5°C a +40°C

Umidade
relativa

30% a 80%

Pressão
atmosférica

700 hPa a 1060 hPa

Transporte

Temperatura 
ambiente

-20°C a +55°C

Umidade
relativa

20% a 90% (sem condensação)

Pressão
atmosférica

700 hPa a 1060 hPa
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Apêndice B Diretriz EMC e declaração do 
fabricante

B. 1 Emissões eletromagnéticas

O equipamento é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou 
usuário do EQUIPAMENTO deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético e diretriz

Emissões de RF

CISPR 11
Grupo 1

O equipamento usa energia de RF somente para seu 
funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF 
são muito baixas e não devem causar interferência em 
equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões de RF

CISPR 11
Classe A

O equipamento é adequado para uso em todos os 
estabelecimentos, exceto em domicílios e aqueles diretamente 
conectados à rede de fornecimento de energia de baixa tensão 
que alimenta edifícios usados para fins domiciliares.

Emissões
harmônicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de 
tensão / emissões 
de centelhas

IEC 61000-3-3

Em
conformidade
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B. 2 Imunidade eletromagnética

O equipamento é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou 
usuário do equipamento deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de 
imunidade

Nível de teste 
IEC 60601

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético e diretriz

Descarga 
eletrostática

IEC 61000-4-2

±6 kV em contato

±8 kV no ar

±6 kV em contato

±8 kV no ar

Os pisos devem ser de concreto, madeira 
ou cerâmica. Se os pisos forem cobertos 
por material sintético, sua umidade 
relativa deve ser de pelo menos 30%.

Transiente/surto 
elétrico rápido

IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas 
de suprimento de 
energia;

±1 kV para linhas 
de entrada/saída

±2 kV para linhas 
de suprimento de 
energia;

±1 kV para linhas 
de entrada/saída

A qualidade da alimentação principal 
deve ser igual à de ambientes comerciais 
ou hospitalares típicos.

Sobretensão

IEC 61000-4-5

±1 kV de linha a 
linha

±2 kV da linha 
ao terra

±1 kV de linha a 
linha

±2 kV da linha ao 
terra

A qualidade da alimentação principal 
deve ser igual à de ambientes comerciais 
ou hospitalares típicos.

Quedas de 
tensão e 
interrupções
curtas

IEC 61000-4-11

< 5% UT (queda 
de > 95% em UT)
por 0,5 período

40% UT (queda 
de 60% em UT)
por 5 períodos

70% UT (queda 
de 30% em UT)
por 25 períodos

< 5% UT (queda 
de > 95% em UT)
por 250 períodos

< 5% UT (queda 
de > 95% em UT)
por 0,5 período

40% UT (queda 
de 60% em UT)
por 5 períodos

70% UT (queda 
de 30% em UT)
por 25 períodos

< 5% UT (queda 
de > 95% em UT)
por 250 períodos

A qualidade da alimentação principal 
deve ser igual à de ambientes comerciais 
ou hospitalares típicos. Se o usuário 
do equipamento precisar continuar 
a operação durante interrupções da 
alimentação principal, recomenda-se que 
o equipamento seja alimentado por uma 
fonte ininterrupta.

Campo
magnético na 
frequência da 
rede (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos da frequência da 
energia devem estar nos níveis normais 
de um típico ambiente comercial ou 
hospitalar.

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão principal de CA antes da aplicação do nível de teste.
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O equipamento é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou 
usuário do equipamento deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de 
imunidade

Nível de teste 
IEC 60601

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético e diretriz

RF conduzida

IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 
80 MHz

1 Vrms Equipamentos  por tá te i s  e  móveis  de 
comunicação por RF não devem ser usados a 
uma distância do EQUIPAMENTO, incluindo 
seus cabos, menor que a distância de separação 
recomendada calculada através da equação 
aplicável à frequência do transmissor.

Distância de separação recomendada:

d=3,5 p

d=1,2 p  80 MHz a 800 MHz

d=2,3 p  80 MHz a 2,5 GHz

Em que P é a classificação máxima de 
alimentação de saída do transmissor, em watts 
(W), de acordo com o fabricante do transmissor 
e d é a distância de separação recomendada, em 
metros (m). As forças do campo de transmissores 
de RF fixos, conforme determinadas por um 
levantamento eletromagnético,a devem ser 
menores que o nível de conformidade em cada 
faixa de frequência. b Pode haver interferência 
nas proximidades de equipamentos que tenham 
o símbolo:

RF irradiada 

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 
2,5 GHz

3 Vrms

OBSERVAÇÃO 1: A 80 MHz e 800 MHz, a faixa de frequência maior se aplica.

OBSERVAÇÃO 2: Essas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a As forças de campo de transmissores fixos, como estações de base para rádio (celular/sem fio), 
telefones e rádios móveis, rádio amador, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de 
TV não podem ser previstas com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético criado por 
transmissores de RF fixos, um levantamento eletromagnético deve ser considerado. Se a força do 
campo medida no local em que o EQUIPAMENTO for usado exceder o nível de conformidade 
de RF acima, o EQUIPAMENTO deve ser observado para verificar sua operação normal. Se um 
desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientar ou 
reposicionar o EQUIPAMENTO.
b Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças do campo devem ser menores que 3 V/m.



34

B. 3 Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos 
portáteis e móveis de comunicação por RF e o equipamento

O equipamento é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético onde as interferências por RF 
irradiada sejam controladas. O cliente ou usuário do equipamento pode ajudar a evitar interferências 
eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre equipamentos portáveis e móveis de 
comunicação por RF (transmissores) e o equipamento, seguindo a recomendação abaixo, de acordo 
com a saída máxima de energia do equipamento de comunicação.

Saída nominal 
máxima de 
energia do 
transmissor

W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor

m

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para transmissores de saída nominal máxima não listada acima, a distância de separação 
recomendada (d) em metros (m) pode ser calculada usando a equação aplicável à frequência do 
transmissor, em que P é a classificação máxima de saída de energia do transmissor, em watts (W), 
de acordo com o fabricante do transmissor.

OBSERVAÇÃO 1: A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação para a faixa de frequência 
maior se aplica.

OBSERVAÇÃO 2: Essas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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