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3 Definição dos Símbolos 

WB Balanço Branco 

f Cena de Artroscopia 

·�� Cena de Uroloia e Ginecologia 

� Cena de Nariz-Ouvido-Garganta 

� Cena de Laparoscopia 

... Configuração de Cor 

� 
Configurações 

101 Configuração de nível de vídeo (Ganho) 

(!) Desligar. Coloca a camera no modo standby 

� Ili Retorna para o Menu Principal 

Ili 
,r' Interface da Cena 

, Configurações Especializadas 

� 
Salvar cena 

o Retorna para as configurações de fábrica 

� 
Botões da peça de mão da câmera 

Interface de usuário 
' 

Pedal 

[!] Partes aplicadas

(), Siga as instruções de operação

V Equalização potencial 
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1. Introdução

Prezado Cliente 

Você optou por trabalhar com um dispositivo de alta qualidade da SCHINDLER ENDOSKOPIE 
TECHNOLOGIE. Para nossos produtos, utilizamos somente os melhores materiais e garantimos 
um alto padrão de produção. Por meio do uso adequado e de uma correta manutenção, você 
prorrogará a vida útil e a prontidão de uso deste equipamento de alta qualidade. Você 
economizará tempo e dinheiro. Portanto, leia o manual de instrução cuidadosamente. 

Por favor, não tente reparar o equipamento por conta própria. Em vez disso, faça uso de nosso 
extenso e rápido serviço de reparo. Apenas um reparo qualificado fornecerá a segurança 
necessária para proteção de seus pacientes. 

Como distribuidor deste produto, a SCHINDLER ENDOSKOPIE TECHNOLOGIE não será 
responsável por quaisquer danos ou danos de acompanhamento que resultem da 
desconsideração do manual de instruções, do manuseio inadequado ou mau uso do Produto. 

2. Tratamento Adequado

O adaptador de TV é utilizado exclusivamente como uma ligação entre o endoscópio e câmera. 

Não é permitido outras aplicações do adaptador de TV. Nem tampouco como como dispositivo 

terapêutico ou diagnóstico médico. 

3. Instruções Gerais de Segurança

O adaptador de TV somente deve ser utilizado com os acessórios listados neste manual. 

& Desconsiderar o manual de instruções pode levar a lesões ao paciente e/ou ao 
usuário. Danos ao produto e seu entorno também são possíveis. 
Antes de usar a câmera, você deve ter lido e compreendido as regras para 
aplicação e as instruções deste manual. 

A SCHINDLER ENDOSKOPIE TECHNOLOGIE só aceita dispositivos e instrumentos para 
reparo que são preparados de acordo com este manual 
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1. Introdução

Você escolheu utilizar um equipamento fabricado pela SCHINDLER ENDOSKOPIE TECHNOLOGIE 
GMBH. Para nossos produtos utilizamos apenas os melhores materiais e garantimos um alto padrão de 
fabricação. 

Através da utilização adequada e manutenção regular você pode estender a vida útil e a prontidão de 
uso deste equipamento de alta qualidade. Você economiza tempo e dinheiro. Por favor, leia o manual 
instruções a seguir cuidadosamente. 

Não tente reparar este equipamento por conta própria. Utilize nosso rápido e abrangente serviço de 
assistência técnica. Apenas o reparo qualificado com peças de qualidade pode garantir a segurança 
necessária aos pacientes. 

Como fornecedor deste produto, A SCHINDLER ENDOSKOPIE TECHNOLOGIE GMBH não se 
responsabiliza por nenhum dano, ou dano resultante, causado pelo não cumprimento do manual de 
instruções, manuseio ou má utilização do produto. 

2. Instruções Gerais de Segurança

O cabo de luz 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, você deve ter executado as regras de 
aplicação como indicado neste manual de instrução. 

Perigo de transmissão microbiana. Evite infecção da nossa equipe personalizada. 
A equipe de pós-venda da SCHINDLER ENDOSKOPIE TECHNOLOGIE GMBH apenas aceita cabos 
de luz que foram manuseados de acordo com o manual de instruções. 

e
Os cabos de luz, os adaptadores para conexão do cabo de luz ao endoscópio bem como 
a fonte de luz são magnéticos. 
Os cabos de luz não podem ser utilizados em áreas que existem campos magnéticos. 
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Tabela 4: Distâncias recomendadas de separação entre equipamentos portáteis e móveis de comunicações de RF e o LE-7000 

 

A Câmera deve ser utilizada em um ambiente eletromagnético e determinada para ser controlada na interferência de alta frequência irradiada. 
O cliente ou usuário do LE-7000 pode ajudar a impedir interferência eletromagnética ao manter uma distância mínima entre equipamentos 
portáteis e móveis de comunicações de RF (transmissores) e a Câmera, conforme recomendado abaixo, de acordo com a força de saída 

máxima do equipamento de comunicação. 

 

Força do transmissor (W) 

Distância de separação de acordo com frequência (m) 

150 kHz bis/a 80 MHz d 
=  1,2 √P 

80 MHz bis/a 800 MHz d 
= 1,2 √P 

 
800 MHz bis/a 2,5 GHz d = 2,3 

√P 

 

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 classificados na tabela acima não especificados, a distância pode ser determinada usando a equação, que 
pertence ao transmissor, onde P é a classificação de força do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do 

transmissor. 
 

Aplicação: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação de ondas eletromagnéticas é afetada por 
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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1  Precauções de Segurança 

 

Por favor leia o manual cuidadosamente. Antes de utilizar a câmera, você deve ler e entender as 
regras para aplicação e instruções deste manual. Guarde-o com cuidado após ler e mantenha 
como referência. 

 

Seguindo as precauções pode ajudar o usuário a identificar e evitar potenciais perigos. 

Por favor, siga as seguintes notas: 

 

 

Cuidados devem ser observados para evitar lesões ou danos no equipamento ou 
ambiente 

 

Advertências devem ser seguidas cuidadosamente para evitar lesões sérias 

 

 
Símbolo “pare” ilustra ações proibidas 

 

 
Partes aplicadas 

 
Siga as instruções de operação 

 
Equalização potencial 

 

Desembale e inspecione o Produto por danos. 

Não utilize o dispositivo se este estiver quebrado ou danificado! 
 

Antes da utilização deste produto para operações médicas o usuário deve estar certo 
de que o produto está no estado apropriado. Todas as funções devem estar 
trabalhando bem. 
 

Não utilize este produto em áreas explosivas ou na presença de gaste explosivos 

 

2 Declaração de Conformidade 
 

Conselho Diretivo das Normas Europeias: Este dispositivo cumpre com o Conselho 
Diretivo das Normas Europeias 93/42/EEC. 
 

IEC: este dispositivo foi testado e encontra-se de acordo com os limites para os 
dispositivos médicos da EM 60601-1-2:2007/AC:2010 
 

EEC Requisitos de Segurança: Este dispositivo atende os requisitos da EN 60601-
1:2006 bem como a Diretiva para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. 
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Tabela 3: Declaração do Fabricante – Notas de Imunidade Eletromagnética 

Imunidade Teste IEC 60601 Nível de Conformidade Ambiente eletromagnético – Diretrizes 

Tamanhos de RF Conduzida 
de acordo com IEC 61000-4- 

6 
 

Tamanhos de RF irradiada 
de acordo com IEC 61000-4-

3 

3 Veff 150 KHz a 80 MHz 
 

3 V / m 80 MHz a 2,5 

GHz 

3 
Veff 

 

3 V / m 

 
Equipamentos portáteis e móveis de 

comunicações por RF devem ser utilizados 
não próximos da Câmera, inclusive cabos, 

que a distância recomendada de separação 
calculada da equação para a frequência de 

transmissão. Distância recomendada de 
separação 

 
d = 1.2 √ P 

 
d = 1.2 √ P 80 MHz a 800 MHz 

 
d = 2.3 √ P 800 MHz a 2.5 GHz 

 
Onde P é a classificação de energia do 

transmissor em watts (W) de acordo com o 
fabricante do transmissor e d é a distância 

recomendada de separação em metros (m). 
Forças de campo de transmissores de RF 

fixos são menores em todas as frequências, 
conforme determinado por um local como o 

nível de conformidade. 
Ao redor do equipamento a marcação com o 
seguinte símbolo erros podem ocorrer. 

 

 
Nota: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações, a propagação de ondas eletromagnéticas é afetada pela absorção 

e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
 

 
a) A força de campo de transmissores fixos, como estações de Base de celulares e serviços móveis, transmissão de rádio AM e FM e 

transmissão de TV não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido aos 
transmissores de RF fixos, uma pesquisa de local eletromagnética é recomendada. Se a força de campo medida no local da Câmera 

HD exceder os níveis de conformidade acima, a Câmera HD deve ser observada em sua operação normal em cada local de 
aplicação, pode ser necessário tomar medidas adicionais, como redirecionamento ou realocação do dispositivo. 

 
b) Sobre a variação de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a força de campo é inferior a 3 V / m. 

 

Nota: UT é a tensão elétrica antes da aplicação do teste. 
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3 Uso pretendido 
 

A câmera somente deve ser utilizada em combinação com o adaptador de TV para acoplar 
endoscópios rígidos ou flexíveis. Este não é um produto terapêutico ou de medicina diagnóstica. 
O diagnóstico é feito diretamente pelo endoscópio. A câmera é apenas um auxílio que visualiza a 
visão endoscópica em um monitor. Não é permitido utilizar a câmera para quaisquer outras 
aplicações. As operações no coração, no sistema circulatório central ou sistema nervoso central, 
com esta câmera não são permitidos. 

 

Não abra a câmera sem a permissão do fabricante. Antes disso, faça uso do nosso extensivo e 
rápido serviço de reparo. Somente o reparo qualificado pode fornecer a segurança  e proteção 
necessárias aos seus pacientes. 

 

 

4 Dicas Importantes 
 

4.1 Instruções Gerais de Segurança 

 

A câmera pode ser utilizada juntamente com os acessórios e peças que estão 
listados somente neste manual de instruções. Se a câmera for combinada com 
equipamentos elétricos, que não estão listados neste manual, o usuário é 
responsável por qualquer conformidade com as diretrizes e as normas válidas.  

 

Desconsiderar o manual de instruções pode levar a lesões ao paciente e/ou ao 
usuário. 

 

Se unidades eletrocirúrgicas de alta frequência forem utilizadas em 
combinação com a Câmera, descargas elétricas na base da câmera não são 
permitidas. A base da câmera pode ser danificada. 

 

Danos ao produto e seu entorno também são possíveis. Antes de usar a 
câmera, você deve ter lido e compreendido as regras para aplicação e as 
instruções neste manual. 

  

4

 

 

Tabela 2: Declaração do Fabricante – Notas de Imunidade Eletromagnética 

Imunidade Teste IEC 60601 Nível de observância 
Ambiente eletromagnético – 
Diretrizes 

Imunidade à descarga 
eletrostática 

ESD de acordo com IEC 
61000-4-2 

± 6 kV descarga por contato 

 

± 8kV descarga por ar 

± 6 kV descarga por contato 

 

± 8kV descarga por ar 

Pisos devem ser de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se o piso 

for coberto com material 
sintético, a umidade relativa 

deve ser de no mínimo 30%. 

Transiente elétrico rápido / 
queima IEC 61000-4-4 

± 2kV para linhas de 
alimentação 

± 1kV para linhas de entrada 
e saída 

± 2kV para linhas de 
alimentação 

± 1kV para linhas de entrada 
e saída 

A qualidade da energia deve ser 
a de um típico ambiente 
comercial ou hospitalar 

Surtos IEC 61000-4-5 
± 1kV modo diferencial 

± 2kV tensão de modo 
comum 

± 1kV modo diferencial 

± 2kV tensão de modo 
comum 

A qualidade da energia deve ser 
a de um típico ambiente 
comercial ou hospitalar. 

Quedas de tensão, curtas 
interrupções e variações de 
tensão de acordo com IEC 

61000-4-11 

 

<5% UT 

(> 95% queda em UT) para ½ 

período 

 

<40% UT 

(> 60% queda em UT) por 5 
ciclos 

 

<70% UT 

(> 30% queda em UT) por 25 
ciclos 

 

<5% UT 

(> 95% queda em UT) por 5 
seg 

 

 

<5% UT 

(> 95% queda em UT) para ½ 
período 

 

<40% UT 

(> 60% queda em UT) por 5 
ciclos 

 

<70% UT 

(> 30% queda em UT) por 25 
ciclos 

 

<5% UT 

(> 95% queda em UT) por 5 
seg 

 

A qualidade da energia deve ser 
a de um típico ambiente 

comercial ou hospitalar. Se o 
usuário da câmera continuou a 
funcionalidade mesmo em caso 
de quebras no fornecimento de 

energia, recomenda-se 
recepcionar a Câmera de uma 

fonte de alimentação 
ininterrupta! 

Frequência de Energia 
Magnética 

(50/60Hz) IEC 61000-4-8 
3 A / m 3 A / m 

Campos magnéticos de 
frequência de energia devem ter 

os valores típicos, como 
encontrados em ambiente 

comercial e hospitalar. 

Nota: UT é a tensão elétrica antes da aplicação do teste. 
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15. Apêndice  
 

A câmera deve ser utilizada somente em ambientes médicos. 

 

A câmera pode ser utilizada em ambientes eletromagnéticos. Entretanto a frequência de 
radiação deve ser controlada de acordo com a 60601-1-2. O fabricante não se 
responsabiliza por qualquer equipamento que não for utilizado de acordo com os 
requerimentos da EN 60601-1-2. 

 

O usuário pode suportar radiação eletromagnética. Radiação de alta frequência de 
telecomunicação (transmissão) deve ser colocada a distância de outros dispositivos (de 
acordo com a tabela 4). 

 

 

Tabela 1: Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas 

Medição de rádio interferência Conformidade Ambiente eletromagnético – diretrizes 

Emissões de AF CISPR 11 Grupo 1 
A Câmera usa energia de AF somente para sua função 

interna. Portanto, suas emissões de AF são bastante baixas 
e provavelmente não causarão distúrbios a outros 

dispositivos. 

Emissões de RF CISPR 12 Classe B 
A Câmera foi concebida para ser utilizada em todos os 

estabelecimentos, inclusive estabelecimentos domésticos e 
todos  são diretamente conectados a uma rede de fonte de 

alimentação pública que abastece também edifícios 
utilizados para propósitos residenciais 

Harmônica pela IEC 61000-3-2 Classe A 

Variação de tensão / instabilidade 
de acordo com IEC 61000-3-3 

Cumpre com exigências de 
61000-3-3 
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Antes de trabalhar com esta câmera, o usuário deve estar ciente das normas 
de segurança da função do produto. Durante as operações, é possível que a 
câmera seja danificada. Recomendamos uma câmera substituta em caso de 
quaisquer falhas no dispositivo. 

 

Em aplicações em que a falha da câmera represente um perigo para o paciente 
uma câmera substituta deve estar pronta. Se a câmera for combinada com o 
equipamento elétrico, o usuário é responsável pela conformidade com as 
diretrizes e as normas válidas. 

 

A câmera não é 

- Adequada para aplicações anestésicas. 

- Adequada para ambientes que seja rico em oxigênio. 

- Resistência contra desfibrilação. 

 

Não use o equipamento ou outros sistemas conectados, que não estejam 
definidos no uso pretendido. Todos os sistemas e/ou recursos adaptados à 
câmera devem ser aprovados para aplicações médicas. 

 

Peças eletricamente condutoras da câmera podem ser colocadas 
simultaneamente em contato com o paciente. 
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5 Representações e Conexões 
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13.1 Partes aplicadas 

Partes aplicadas com o símbolo . Considera-se que peça de mão da câmera entre em 
contato acidental ocasional com a pele do paciente e foi desenvolvida e fabricada para utilização 
segura nesta situação. 

 

 

14 Descarte 
 

 

 

Este símbolo indica que o resíduo de equipamentos elétricos e 
eletrônicos deve ser recolhido separadamente. Contate um 
representante autorizado do fabricante para informações sobre o 
descomissionamento de seu equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de embalagem não contaminado. Descarte de acordo com 
suas normas nacionais e locais. 

 

 

 

 

 

Erros e alterações técnicas reservados! 
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6 Inicialização 
 

Coloque a câmera em uma superfície plana. Certifique que ao redor da câmera tenha espaço 
suficiente para conectar os acessórios e cabos sem dificuldades. Todas as conexões de hardware 
devem ser feitas conforme segue antes de ligar a câmera. 

 

 

Certifique-se de que a conexão de seu sistema local de fornecimento de energia 
corresponde às informações técnicas que você poderá encontrar na placa traseira 
do dispositivo ou no capítulo “informações técnicas”. 

 

O dispositivo deve ser conectado de acordo com as normas válidas nacionais. 
Conecte a equalização potencial de acordo com o capítulo 7. Verifique a função e o 
estado apropriado do cabo de energia. 

 

Desligue a energia, se você conectar ou desconectar o plugue do cabo da câmera 
da unidade de controle da câmera. Se a câmera ainda estiver ligada enquanto se 
desconecta o cabo, isso pode causar uma falha da câmera.  

 

Conecte o plugue da câmera à tomada. Conecte o plugue de saída de vídeo a seu 
monitor. Coloque o plugue da fonte de alimentação na tomada  e estabeleça a 
conexão ao sistema da fonte de alimentação. 

 

Pressione o botão principal na placa traseira do dispositivo. 

 

 

Para evitar o risco de choque elétrico, o dispositivo deve ser conectado a uma fonte 
elétrica com aterramento de proteção. 

 

Não derrube a base da câmera ou a unidade de controle da câmera. Podem ocorrer 
danos. 
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13 Dados técnicos 
 

Unidade Console da Câmera 

Resolução 752 x 582 

Índice relação 4:3 

Tipo de chip 1/3“ CCD 

Saída SD 
1 x Y/C 

1 x VBS 

Outras saídas Equalização potencial 

Funções 
Balanço Branco Manual 

Ganho 

Dimensões (L) 306mm x (C) 330mm x (A) 96mm 

Peso 5,1 kg 

Normas CE 

EN60601-1 

EN60601-1-2 

IEC60601-2-18 

Classe de Segurança, Proteção contra choque elétrico I, partes aplicadas a flutuação do corpo 

Norma de segurança da embalagem IP20 

Formato de vídeo PAL 

Suprimento de energia 100 – 240 V/AC (50-60Hz) 

Potência nominal 6-12VA 

Condições de Operação 

 

Temperatura 

Umidade relativa 

 

Pressão atmosférica 

 

 

Temperatura operacional: 10ºC a +35ºC 

Umidade do ar operacional: 30 a 75% (sem 
condensação permitida) 

700 a 1060hPa 

Condições de Armazenamento 

 

Temperatura 

Umidade relativa 

 

Pressão atmosférica 

 

 

-10ºC a 60ºC 

5 a 90% (sem condensação permitida) 

 

700 a 1060 hPa 

Tipo de Fusível T1, 25A 250V 

Escopo de fornecimento 

Unidade de Controle da Câmera 

Peça de Mão da Câmera 

Cabo S-Vídeo 

Cabo BNC 

Peça de Mão da Câmera 

Dimensões (L) 85mm x (C) 30mm x (A) 30mm 

Peso 43g 

Comprimento do cabo 3,3m 

Conexão da lente C-Mount 

Remoto Nenhum 

Norma de segurança de embalagem IPX7 invólucro à prova d´água 
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7  Funções 
 

 

Com o “White Balance” [Ajuste Branco], a reprodução de cores da câmera é ajustada à 
temperatura de cor da fonte de luz. A câmera tem um Ajuste Branco automático. Para isso, você 
conecta o endoscópio à câmera e liga a fonte de luz. Alinhe o endoscópio em uma superfície 
branca e pressione o botão Ajuste Branco. Segure o botão por cerca de 2-3 segundos e não 
mude a figura com a superfície branca. A câmera ajusta automaticamente o valor branco ideal 
após soltar o botão. 

 

A função “Gain” [Ganho] é utilizada como iluminação de fundo. Ao pressionar o botão na página 
frontal, você pode definir o ganho de acordo com a sua vontade. A configuração selecionada vista 
na operação da tecla por um gráfico de barras no display do monitor. Isso ocorre após o processo. 

 

Desligar a câmera ajusta todos os valores para os Ajustes de fábrica. 

 

 

 

8  Conector de Equalização Potencial 

 
A câmera é equipada com um dispositivo de plug-in para equalização potencial. O 

conector é marcado com o símbolo  

Este deve ser conectado ao ambiente do hospital de acordo com as normas 
nacionais aplicáveis. O aterramento deve ser realizado somente por pessoal 
treinado. 

 

Quando a câmera for operada em conjunto com geradores eletrocirúrgicos, as 
disposições do endoscópio, da unidade cirúrgica de alta frequência e de outros 
acessórios utilizados deverão ser estritamente observadas. Se esta instrução não for 
seguida, isso pode resultar em lesão do usuário e/ou do paciente. 
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10 Manutenção 
 

Por meio de manutenção regular, a confiabilidade está garantida. 

Recomendamos uma verificação pelo fabricante ou pessoal autorizado de serviço, uma vez ao 
ano. 

 

11 Número de serviço 
 

Caso haja quaisquer dúvidas ou você queira fazer um pedido, contate seu distribuidor local. 

 

12 Acessórios 
 

Nós recomendamos a utilização da câmera com os seguintes acessórios: 

 

Descrição Item número 
Peça de mão da câmera BG055 
Cabo DVI EL.321 
Cabo BNC EL.053 
Cabo de energia EL.362 
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9 Desinfecção, cuidado e limpeza 
 
 

Definições: 
Todo o sistema da peça de mão da câmera com cabo e o corpo da câmera 
é chamado de câmera. 

A carcaça da câmera com o sensor de imagem CCD e seu cabo fixo são 
chamados de peça de mão da câmera. 

Toda a câmera sem a peça de mão da câmera e o cabo são chamados de 
corpo da câmera. 

Notas de 

Advertências 

 

Não esterilize a câmera com ar quente!  

Não esterilize a câmera com autoclave. 

Não limpe a câmera em um banho ultrassônico. 

Desinfetante que contenha ácido peracético ou componentes de 

cloro não pode ser utilizado. 

Não dobre o cabo da câmera. 

Não use limpador ácido. 

Você deve usar, se possível, limpador com pH neutro ou limpador alcalino a 

base de enzima. 

As informações fornecidas pelo fabricante de equipamentos de limpeza / 

esterilização e desinfecção e fabricantes de detergentes e desinfetantes 

devem ser seguidas. Os índices de mistura e o tempo de exposição devem 

ser seguidos precisamente, somente como reprocessamento seguro da 

câmera é garantido.  
 

 

Limitando o 
reprocessamento 

 

A limpeza e a desinfecção têm pouco impacto na vida da câmera quando 

armazenada e utilizada corretamente. O fim do ciclo de vida do produto 

costuma ser determinado por desgaste e dano de uso. 

 

Instruções: 

 
 
 
Local de 
Trabalho: 

As exigências aplicáveis de Segurança Ocupacional devem ser atendidas e 

aderidas. 
 

Em manuseio, limpeza e desinfecção, luvas à prova de líquidos devem 
ser utilizadas (exceto pelo uso de desinfetantes de mãos ou pele). 

Nota: Durante a limpeza as informações fabricante dos produtos químicos 
devem ser utilizadas. Você deve aplicar um plano de limpeza e desinfecção. 

. Para seleção e aplicação de desinfetante você deve consultar a lista da 
Sociedade Alemã de Higiene e Microbiologia (Lista VAH). 

Armazenagem 

e transporte 

Para casos de transporte, forneça somente embalagens adequadas. 

Mantenha a embalagem original para uma possível devolução. 

 
Preparação para 

limpeza: 

Desconecte o cabo do corpo da câmera. Fixe o cabo do conector à peça de 

mão da câmera com a capa correspondente. Não limpe o corpo da câmera 

em meio líquido. 
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Limpeza 

mecânica 

 

 

Limpeza mecânica para a câmera não é permitida. 

Desinfecção 

Manual: 

 

Nota: As especificações do fabricante dos produtos desinfetantes. 

Os índices de mistura e o tempo de exposição devem ser seguidos 

precisamente, somente a desinfecção segura da peça de mão da câmera é 

garantida. 
 

A água deve ser desionizada para impedir manchas e corrosão. 

Após a desinfecção da peça de mão da câmera, lave bem com água e seque. 

Desinfecção 

automatizada: 

 

A desinfecção automatizada da câmera não é permitida. 

 

Manutenção: 
 

Não é necessária manutenção na câmera. 

Controle e 

aprovação de 

função: 

 

Uma inspeção visual deve ser feita na peça de mão da câmera, cabo e no 

corpo da câmera. 

Se for encontrado dano mecânico, por exemplo, rachaduras ou cortes nos 

cabos, você precisa trocar ou devolver a câmera ao fabricante para inspeção. 
 

A função de toda a câmera deve ser testada antes de cada uso. 

Armazenagem: Sem exigências especiais. 
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