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1. Observações gerais

Você escolheu utilizar um equipamento fabricado pela SCHINDLER ENDOSKOPIE 
TECHNOLOGIE GMBH. 

Utilizamos apenas os melhores materiais em nossos produtos e garantimos um produto de 
alto padrão. 
Ao utilizar os produtos adequadamente e realizar manutenção de forma regular, é possível 
estender a vida útil e a eficácia do produto, que é de alta qualidade, e obter economiza de 
tempo e custo. Leia o presente manual de instruções com atenção. 

Não tente consertar este equipamento por conta própria. Utilize nosso serviço de assistência 
técnica, ele é rápido e abrangente. Apenas peças originais e de qualidade podem garantir a 
segurança necessária aos pacientes. 

A SCHINDLER ENDOSKOPIE TECHNOLOGIE GMBH não se responsabiliza por nenhum 
dano, ou dano resultante, causado pelo não cumprimento das instruções apresentadas 
neste manual, por negligência ou utilização incorreta dos instrumentos. 

2. Manuseio correto

Artroscópios são utilizados para o diagnóstico e tratamento de articulações. 
Laparoscópios são utilizados em cirurgias abdominais, por exemplo, apendicectomia, 
pelviscopia e ressacção da vesícula biliar. 
Uroscópios e instrumentos ópticos para uso ginecológico possuem a mesma estrutura 
e são utilizados também para cistoscopia, ressectoscopia e histeroscopia. 

Esses endoscópios não são aprovados para uso no sistema nervoso central ou no sistema 
cardiovascular. 

3. Observações importantes

O endoscópio deve ser apenas utilizado com acessórios e peças listados no manual de 
instruções. 

O não cumprimento das instruções pode causar sérios danos ao paciente 
ou ao usuário. Também podem acontecer danos ao produto e ao ambiente 
em que ele se encontra. Antes de utilizar este instrumento, leia e 
compreenda as regras de uso apresentadas neste manual. 

Perigo de transmissão microbiana. Evite infecção da equipe que manuseia o instrumento. 
A equipe de pós-venda da SCHINDLER ENDOSKOPIE TECHNOLOGIE GMBH apenas 
aceita instrumentos que foram manuseados de acordo com o manual de instruções. 
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Outras Informações 

• Nome do Fabricante: SCHINDLER ENDOSKOPIE TECHNOLOGIE GMBH . 

• Endereço: AM STOLLEN 1 - 79261 GUTACH-BLEIBACH / GERMANY 

• Fone: +49 (O) 76 85 / 90 88 40

• Fax: +49 (O) 76 85 / 90 88 59 

• www: www.schindler-endoskopie.de 

• E-mail INFO@SCHINDLER- ENDOSKOPIE.DE 
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