INSTRUÇÕES DE USO

ESTETOSCÓPIO
Nome Técnico: Estetoscópio

Fabricante: Wuxi Kaishun Medical Apparatus and Instruments Factory.
Endereço: no. 90, East Street, Zhangjing Town, Xishan zone, Wuxi, China.

Importador: Lamedid Comercial e Serviços LTDA
Endereço: Av. Gupê 10767 Gl 20 Bl IV – Jd. Belval – Barueri SP CEP 06422-120
Razão social: Lamedid Comercial e Serviços LTDA
CGC: 46.568.655/0001-61
Telefone: 11 4789 5878
Fax: 11 4789 3307
Classe de risco: I

PRODUTO NÃO ESTÉRIL Registro
ANVISA nº: 1 0 2 3 7 5 8 9 0 1 3
Responsável técnico: Luciana J. Lanzillo
Autarquia profissional: CRF/SP 41067
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Cabeça do
estetoscópio

Haste com
protetores

(parte metálica)

Auriculares
Diafragma

Tubo de conexão
em PVC

Estetoscópio simples
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Estetoscópio cabeça dupla
ogivas adicionais

Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do
produto para seu funcionamento e sua ação:
O Estetoscópio tem como função auxiliar na ausculta cardíaca, vascular,
pulmonar, e intestinal. Sua utilização está indicada em qualquer exame físico
médico e pode ser utilizado por qualquer profissional habilitado.
O produto está pronto para uso, não sendo necessário calibração ou
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aferição.
Sua utilização é manual e não está associado ao funcionamento interligado a
outro equipamento. Trata-se de um instrumento para auscultação e não de
medição, por esse motivo, não há necessidade de aferição ou calibração
periódica.

Relação das partes e acessórios destinados a integrar o produto,
assim como de todos os opcionais e materiais de consumo por ele
utilizados.
Material de confecção da Cabeça (parte metálica)
Material de confecção da Haste:
Comprimento total:
Acessórios disponíveis:
Material de confecção do Tubo de Conexão entre as
Hastes e a Cabeça:
Peso do Estetoscópio:
Ogivas e Ogivas adicionais
Diafragma (cabeça)

Liga de alumínio 6061
Cobre n.62
28 cm
Não se aplica
PVC
20g
PVC ou Silicone
película de PVC e gaze

Embalagem não Estéril: contendo 01 Estetoscópio e 5 Protetores Auriculares,
manual do usuário;
Embalagem Externa: caixa de papel cartão de média gramatura, com etiquetas
aderidas nas faces superior, frontal e inferior (em português).

Relação de materiais de apoio que acompanham o produto ou
opcionais:
3 protetores auriculares de reserva
Não há opcional a integrar o Estetoscópio.
Como material de apoio destinados a integrar o produto, encontra-se um manual de
leitura com todas as informações necessárias para o seu uso.

Especificações e características técnicas do produto, tais como
composição, dimensões e outras informações características do
produto:
Composição: Liga de alumínio, cobre e PVC ou silicone (ogivas)
Conteúdo: um estetoscópio com 3 protetores auriculares de reserva e m a n u a l d o
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usuário.

Condições de conservação do produto:
A limpeza deve ser feita com um pano com solução fraca de sabão e água e secá-lo
em seguida.

Condições de armazenamento/estocagem e transporte do produto:
•

•
•
•
•
•

Temperatura de armazenamento de 0º a 55º C;
Não pise na embalagem;
Não apoie peso sobre o produto ou sobre a embalagem;
Não permita quedas sobre superfícies rígidas;
Armazene o produto em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol e
vapores químicos.
Limpe-o somente como indicado no item conservação.

Transporte:
O estetoscópio deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou
alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não
pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a
contaminação consequente disso.
Armazenamento/estocagem:
Em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o artigo deve ser armazenado
de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar
sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura
mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o
ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a
perfeita conservação do produto estocado.
O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, protegido do calor
excessivo e da luz do sol direta.
Rotação de estoque:
O princípio “primeiro que entra, primeiro que sai” é recomendado. Convém que seja
adotada a prática de rotação de estoque para todos os artigos, estéreis e não
estéreis, em todas as áreas de estocagem.

Procedimentos técnicos necessários para o usuário ou operador
conectar, manusear e utilizar o produto:
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Instruções para uso do produto:
Colocar as hastes metálicas nos ouvidos, encostar a cabeça do estetoscópio no local
desejado, utilizando a semiologia médica adequada.
O estetoscópio modelo simples pode ser utilizado em adultos e adolescentes;
O estetoscópio modelo duplo, pode ser utilizado em adultos, adolescentes, crianças e
neonatos.
IMPORTANTE:
Aconselha-se o uso de técnicas médicas de semiologia para a ausculta com
estetoscópio.

Descrição de que o produto somente pode ser usado ou operado por
profissional com habilitação definida:
A utilização é de responsabilidade do profissional legalmente habilitado usando técnicas
médicas de semiologia.

Desempenho previsto nos Requisitos Essenciais de Segurança e
Eficácia dos Produtos Médicos
Os Estetoscópios são utilizados em processos de rotina em serviços de saúde (hospitais,
clínicas, postos de saúde e consultórios médicos), por pessoal legalmente habilitado.

Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto:
O Estetoscópio tem como função auxiliar na ausculta cardíaca, vascular, pulmonar, e
intestinal. Sua utilização está indicada em qualquer exame físico médico.

Efeitos secundários ou colaterais e contra-indicações, quando
aplicável:
COMPLICAÇÕES POTENCIAIS:
Nenhuma complicação foi descrita.
CONTRA – INDICAÇÕES:
Nenhuma contra-indicação foi descrita.
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 Termo de Garantia Legal
( De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei no. 8.078, de
11 de Setembro de 1990)

A empresa Lamedid Comercial e Serviços LTDA, em cumprimento ao artigo no.
8.078 da lei, de 11 de Setembro de 1990 vêm por meio deste instrumento legal,
garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes

ou de fácil

constatação de todos produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90
dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o
prazo de decadência inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme
disposto Parágrafo 3 º do Art. 26 da Lei 8.078.
Para que o presente termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá
observar as condições abaixo descritas:
-

Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão.

-

Não permitir o uso indevido bem como mau uso do produto.

-

Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Responsável Técnico
Luciana J. Lanzillo
CRF/SP 41067

Responsável Legal
Ronald Martin Hugo Hoejenbos
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