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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

PREZADO CLIENTE 

PARABÉNS pela boa escolha ao adquirir os equipamentos com a QUALIDADE 

MEDPEJ. Esteja confiante em ter adquirido um produto com tecnologia compatível 

aos melhores do mercado em sua categoria. Esperamos sua visita em nosso site 

www.medpej.com.br para conhecer toda nossa linha de produtos.  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
O Colposcópio binocular PE-7000 foi desenvolvido para auxiliar profissionais da 

área médica de ginecologia a identificar indícios visíveis de tecido anormal. O 
Colposcópio funciona como um microscópio com iluminação para ampliar a visão do 
colo uterino, vagina, vulva e superfícies, sendo muito indicado para prevenção do 
câncer ginecológico. 

É um equipamento que proporciona ao profissional médico o aumento da imagem 
do campo observado durante a realização do exame, sem perder a definição e a 
qualidade. A imagem proporcionada após o aumento, dificilmente seria possível ser 
visualizada sem a ajuda do equipamento. 

Desta forma o profissional poderá proceder a um diagnóstico mais preciso o que 
proporcionará um tratamento clínico ou cirúrgico com perfeição, rapidez e segurança. 

 Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de alta definição; 

 Focalização ajustável através de micro e macro regulagem de altura, e micro 
regulagem de distância;  

 Micro regulagem de altura para todos os modelos; 

 Filtro móvel de luz verde; 

 Modelo com regulagem de aumento da imagem visualizada (zoom); 

 Iluminação através de LED ou lâmpada (opcional); 

 Regulagem da iluminância; 

 Pintura epóxi a 250º Celsius de alta resistência evitando a corrosão; 

 Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação; 
 
 
OPCIONAIS:  
Câmera de vídeo, Divisor de imagens, Terceira ocular, Suporte monitor TV/LCD/LED, 
Kit captura de imagens, Fibra óptica, Lâmpada 20W, Lâmpada150W, Led, Garra para 
braço articulável, Suporte para cadeira de exames, Braço articulável para estativa de 
chão ou cadeira de exames. 
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1 - Componentes do equipamento  
  
Família de Colposcópios PE-7000 
Cabo de força plugue tripolar 3 metros Condvolt        Medpej código - 95.600.0010 
Cabo RCA (modelos com câmera)                     Medpej código - 95.600.0044  
Capa de proteção Colposcópio MEDPEJ           Medpej código - 17.435.0001 
 
Acessórios opcionais: 
Câmera de vídeo                    Medpej código - 10.240.0001 
Adaptador s/ Câmera de Vídeo di 1500 Medpej          Medpej código - 10.120.0004 
Adaptador c/ Câmera de Vídeo di 1000 Medpej Medpej código - 10.120.0005 
Adaptador c/ Câmera de Vídeo di 2000 dfv/cpl  Medpej código - 10.120.0006 
Adaptador s/ Câmera de Vídeo di 2500 dfv          Medpej código - 10.120.0007 
Terceira ocular Para Colposcópio Medpej           Medpej código - 10.120.0010 
Terceira ocular Para Colposcópio Dfv/cpl                   Medpej código - 10.120.0011 
Suporte p/ Cadeira de exames Medpej       Medpej código - 10.710.0001 
Braço articulável (estativa de chão) Medpej  Medpej código - 10.870.0001 
Braço articulável (Cadeira de exames) Medpej          Medpej código - 10.870.0002 
Suporte p/ Cadeira de exames em madeira Medpej Medpej código - 10.710.0002 
Garra Dfv (kit)                              Medpej código - 10.710.0004 
Kit de captura de imagens     Medpej código - 10.310.0001 
Fibra óptica       Medpej código - 10.910.0001 
Lâmpada 6V 20W Osram      Medpej código - 95.500.0009 
Lâmpada 15V 150W Osram     Medpej código - 95.500.0002 
Suporte monitor LCD/LED      Medpej código - 10.410.0004 
Suporte Monitor/TV      Medpej código - 10.410.0005 
LED c/ dissipador Cree     Medpej código - 15.385.0013 
      

 Não há uso prescrito de outras partes, acessórios ou materiais além dos 
citados nestas instruções. A MEDPEJ não assumirá responsabilidade alguma 
por danos causados por utilização de acessórios, peças de reposição e 
materiais não especificados por ela. 

Alguns acessórios só poderão ser adicionados ao equipamento durante sua 
fabricação e alguns dependerão de outros acessórios para sua instalação. Por 
isso sempre sugerimos que entre em contato com um consultor da MEDPEJ 
para que suas necessidades sempre sejam atendidas com o produto certo para 
sua aplicação. 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

EQUIPAMENTO 
Frequência da rede de alimentação   50/60 Hz 
Tensão de alimentação     110 - 230 V c.a ±10% 
                                                                                    127V / 220 V c.a ±10%  
Potência        28VA / 55 VA 
Fusível de vidro 5X20 mm     T500mA / T2AL, 250V 
 
LED 
Potência máxima      3,2 W / 10 W 
Corrente máxima      1A      /  2,5 A     
Tensão        3,2V 
Temperatura de cor      4500 / 5000 Kelvin 
Iluminância máxima (300 mm)             25.000 lux 
 
LÂMPADA 
Lâmpada 20W       6V 
Iluminância máxima (300 mm)             9.400 lux            
Lâmpada 150W       15V 
Iluminância máxima (300 mm)             80.000 lux 
 
2- Classificação do equipamento 
 

Classificação Conforme NBR IEC 60601-1 

Proteção contra choque elétrico Tipo: Equipamento de classe I 
Com aterramento para proteção. 
Não possui parte aplicada. 

Proteção contra penetração nociva de 
líquidos 

IPX0 - A Unidade principal e demais 
acessórios não possuem proteção contra 
a penetração nociva de água. 

Proteção contra penetração nociva de 
materiais particulados 

IP0X – Não possui proteção contra a 
penetração de material particulado. 

Modo de operação Operação contínua. 

Grau de segurança de aplicação em 
presença de mistura anestésica 
inflamável com o ar, oxigênio ou óxido 
nitroso 

Equipamento não adequado ao uso na 
presença de gases anestésicos 
inflamáveis. 

Grau de segurança de aplicação na 
presença de ambiente rico em oxigênio 

Equipamento não adequado ao uso na 
presença de ambiente rico em oxigênio. 

Tipo de equipamento e instalação Equipamento móvel – Podendo ser 
movido de um local para outro, entre os 
intervalos de sua utilização, sendo 
suportado por suas próprias rodas ou 
pés.  
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3 - Condições do Ambiente 
 
Condições para armazenamento e transporte 

 Faixa de temperatura: -10°C a + 50° C; 

 Faixa de umidade relativa: 10 a 100%; 

 Faixa de pressão atmosférica: 86 kPa a 106 kPa. 
 
Ambiente de operação 

 Faixa de temperatura: +5°C a +40°C; 

 Faixa de umidade relativa: 10% a 75%; 

 Faixa de pressão atmosférica: 86 kPa  a 106 kPa. 
 
Acessórios 

 MODELOS 

ACESSÓRIOS PE-7000 F PE-7000 V PE-7000 Z 

 
Câmera de vídeo O O A 

 
Divisor de imagens O O N 

 
Terceira ocular O O N 

 
Suporte monitor LCD/LED O O O 

 
Suporte monitor/TV O O O 

  
 SO
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Kit captura de imagens O O O 

 
Fibra óptica O O N 

 
Lâmpada 20W O N N 

 
Lâmpada 150W O O N 

 
LED A A A 

 

Garra df Vasconcelos (kit) O O O 



 

5 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 MODELOS 

ACESSÓRIOS PE-7000 F PE-7000 V PE-7000 Z 

 

Pedestal com 4 rodízios A A A 

 

Pedestal com braço articulável O O O 

 

Braço articulável para cadeira para exames O O O 

 

Suporte para cadeira de exames em madeira O O O 

 

Suporte para cadeira de exames O O O 

A- Aplicável, O- Opcional, N- Não aplicável 

 
4 - Símbolos do equipamento e do manual de instruções 
 

 
Siga as intruções para utilização  

Aumento da intensidade da luz em 
sentido horário 

 Atenção  Chave Geral posição desligada 

 Saída de sinal de vídeo  Chave geral posição ligada 

 Iluminação  Fusível de segurança 

 Corrente alternada  Foco 

 Corrente continua  Zoom 

 
Aterramento para proteção contra choque 
elétrico  

Aterramento funcional 

 Número de série  Data de fabricação 
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5 - Símbolos para transporte e armazenamento 

3

          NÚMERO MÁXIMO DE EMPILHAMENTO 
                            ESTE LADO PARA CIMA 

                                    FRÁGIL  -10°C min.

50°C max.

LIMITE DE TEMPERATURA 

                                MANTENHA LONGE DA CHUVA                     MANTENHA LONGE DA LUZ SOLAR 

10%

100%

LIMITE DE UMIDADE RELATIVA 
INCLUINDO CONDENSAÇÃO 

86 KPa

106 KPa

 LIMITE DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

6 - Precauções para segurança 

ADVERTÊNCIA:  

Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a 

uma rede de alimentação com aterramento para proteção. 

 Os Colposcópios da família PE-7000 são considerados equipamentos eletro médico 
e somente devem ser utilizados por um profissional médico capacitado. 

 Nenhuma modificação neste equipamento é permitida. 

 Mantenha o equipamento limpo e asséptico. 

 Em caso de dano ou defeito não utilize o equipamento e contate nossa assistência 
técnica autorizada. 

 Caso o usuário deseje utilizar um sistema de alimentação ininterrupto (Nobreak ou 
UPS), este equipamento deve ser dimensionado para uma tensão de 110-230 V c.a 
±10% 50/60Hz e potência maior ou igual a 28VA. 

 A operação conjunta do Colposcópio com um equipamento cirúrgico de alta 
frequência pode provocar a distorção da imagem projetada num monitor externo. A 
distorção é detectada comparando a imagem do monitor com a imagem visualizada no 
conjunto óptico. 

 Os Colposcópios da família PE-7000 atendem as normas técnicas de 
compatibilidade eletromagnética se utilizados com o cabo de alimentação e acessórios 
fornecidos pela MEDPEJ e devidamente descritos neste manual. 

Todas as partes do equipamento são adequadas para serem utilizadas dentro do 
mesmo ambiente do paciente. 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 O uso de um cabo ou outro acessório diferente daqueles especificados neste 
manual, e/ou a substituição de componentes internos nestes equipamentos podem 
resultar em aumentos ou até mesmo diminuição da imunidade eletromagnética do 
equipamento. 

 O Colposcópios da família PE-7000 não devem ser utilizados adjacentes ou 
empilhados em outros equipamentos. Caso esta forma de uso seja imprescindível e 
necessária o equipamento deve ser acompanhado para verificação da sua operação 
normal na configuração em que será usada. 

 Os Colposcópios da família PE-7000 requerem precauções especiais em relação a 
sua compatibilidade eletromagnética e precisa ser instalado e colocado em 
funcionamento de acordo com as informações sobre compatibilidade eletromagnética 
fornecidas neste manual de instruções. 

 Os equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis podem afetar 
equipamentos eletro médicos. 

 Os conectores com os símbolos de ILUMINAÇÃO e CÂMERA são de usos 
exclusivos e nenhum outro tipo de dispositivo pode ser conectado nestes pontos. 

 O Colposcópio é contra indicado de ser utilizado para qualquer outra finalidade que 
não seja a realização de exames por profissional médico capacitado. 

 Antes de realizar a troca de acessórios ou a limpeza do equipamento, retire o cabo 
de alimentação do equipamento e da rede elétrica a fim de isolá-lo eletricamente da 
energia e garantir a segurança do usuário. 

 A unidade principal e partes nunca devem ser expostas ou imersas em líquidos. 
 
7 - Instalação do produto 
 
ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser 
conectado apenas a uma rede de alimentação com aterramento para proteção. 

 O Produto perderá a garantia caso as informações deste manual não sejam 
seguidas. 

 Instale seu equipamento em local apropriado, protegido de raios solares e umidade. 

 Utilize tomada exclusiva e com sistema de aterramento adequado (caso não haja 
aterramento, poderá haver riscos de segurança). 

 Não compartilhe o circuito elétrico do Colposcópio com outros equipamentos. 
Verifique o consumo elétrico (potência máxima) e tensão de alimentação do modelo 
adequado nas especificações técnicas deste manual. 

 Contate a assistência técnica MEDPEJ para eventuais dúvidas e/ou problemas que 
venham ocorrer com seu equipamento durante sua instalação. 

 Esquemas de circuitos, lista de partes e peças serão fornecidos somente mediante 
acordo entre o fabricante e a instituição solicitante. 
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7.1 - Procedimento para instalação  
 

O modelo PE-7000 com estativa de chão e 4 rodízios é entregue ao usuário 
montado. O usuário deve apenas retirá-lo cuidadosamente da embalagem e colocar no 
local onde será utilizado. 

Para realizar a montagem de outros acessórios dos modelos PE-7000 F, PE-7000 V 
e PE-7000 Z, observar os itens de 1 a 4 e as respectivas figuras na página 9.  

 
1- Braço articulável estativa de chão 5 rodízios 

1- Encaixe a castanha (02) na haste cromada (01) fixando-a com knob de ajuste (03); 
2- Depois encaixe o suporte do braço (04), a segunda castanha com a tampa de 
acabamento, e o suporte para Monitor/TV ou LCD/LED (06). Com o auxílio de uma 
chave Allen 1/8” fixe os parafusos (05). 

 
2- Suporte para Cadeira de exames com braço articulável 

1- Fixe o suporte (07) na base da Cadeira com os parafusos (08), utilizando uma chave 
fixa 9/16”.  
2- Para o suporte, proceder a instalação observando o item 1 da figura 1. Encaixe a 
castanha (02) na haste cromada (01) fixando-a com knob de ajuste (03). Depois encaixe 
o suporte do braço (04). 

 A instalação do suporte para Colposcópio em Cadeira de exames com apoio na 
madeira deverá ser feita por profissional devidamente autorizado e capacitado, estando 
a MEPDEJ totalmente isenta de qualquer responsabilidade durante a instalação do 
suporte na Cadeira de exames.  

 
3- Suporte para Cadeira de exames com apoio em madeira 

1- A furação deverá ser feita em um ponto que seja possível a colocação de parafusos 
com porca para garantir a instalação. O suporte deverá ser colocado na posição 
desejada para marcação dos furos. Os quatro furos devem ser passantes e feitos com 
uma broca de 7 mm para madeira. 
2- Fixe o suporte (11) com os parafusos (10) e porcas (09), auxiliado com uma chave 
fixa 3/8" (Parafusos e porcas para este acessório não são fornecidos).  
3- Para o suporte, proceder a instalação observando o item 1 da figura 1. Encaixe a 
castanha (02) na haste cromada (01) fixando-a com knob de ajuste (03). Depois encaixe 
o suporte do braço (04). 
 

4- Ligação da câmera de vídeo 
1- Para ligação da câmera com o monitor, conecte um lado do cabo RCA ou HDMI na 
saída de vídeo que fica localizada na câmera e o outro lado do cabo deverá ser ligado 
na entrada de vídeo (AV IN ou HDMI) do Monitor/TV/LCD/LED. No Monitor/TV/LCD/LED 
selecionar a opção da entrada de vídeo utilizada (AV / HDMI). 
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Figura 1 – Montagem dos acessórios PE-7000 F / PE-7000 V / PE-7000 Z  

 
1- BRAÇO ARTICULÁVEL ESTATIVA DE CHÃO 3- SUPORTE PARA CADEIRA DE EXAMES EM MADEIRA 

 
 

 

4- LIGAÇÃO DA CÂMERA DE VIDEO 

 
CÂMERA PARA 

PE-7000-F E PE-7000-V 

 
ENTRADA VIDEO COMPONENTE 

MONITOR TV/LCD/LED 

 

 
 

 

 

 2- SUPORTE PARA CADEIRA DE EXAMES 
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COLPOSCÓPIO BINOCULAR PE-7000 F 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

 

Possui aumento óptico fixo de 16 vezes que proporciona ao profissional médico o 
aumento da imagem do campo observado durante a realização de um exame, sem 
perder a definição e a qualidade.  

LED com iluminância máxima de 25.000 lux a 300 mm de distância. 
Lâmpada 20W com iluminância máxima de 9.400 lux à 300 mm de distância 

(opcional). 
Lâmpada 150W com iluminância máxima de 80.000 lux à 300 mm de distância 

(opcional). 
Cabeçote óptico estereoscópico com estrutura de alumínio com regulagem de altura 

e distância.  
Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez na imagem. 
Oculares: Grande ocular 12,5x, uma fixa outra móvel e regular através do ajuste de 

dioptrias, utilizada para que seja coincidente a linha de visão com precisão da DIP 
(Distância interpupilar) regulável. 

Macro regulagem de altura entre a mínima de 58 e a máxima de 130 cm. Micro 
regulagem pela alavanca lateral com cremalheira e grande estabilidade. 

Estrutura mecânica com tratamento especial contra ferrugem e pintura em epóxi a 
250°C. 

Objetiva de alta resolução com distância focal de 300 mm. 
Câmera com resolução 700 TV linhas (opcional). 
Câmera com resolução de 1MP CMOS (opcional). 
Câmera HD com resolução de imagem 1080 x 720p (opcional). 
Câmera Full HD com resolução de imagem 1920 x 1080p; resolução do sensor de 

imagem de 14 MP CMOS (opcional). 
Diâmetro do campo de visão: 22 mm e campo iluminado 40 mm. 
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Figura 2 - Colposcópio binocular PE-7000 F 

 

 

    OPCIONAIS 

 

porq
ue saúde é fu

ndamental

COLPOSCÓPIO

Tensão: - 110-230V

Frequência: 50/60Hz

Potência: 23 VA

Segurança

Compulsório

OCP  0034

N
C

C

INMETRO

Fusível: T 500 mA

14

06

08

09

10

12

11

05

13

02 01

03

04

07

18

17

16

15

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



 

12 
 

 
 

Legenda da Figura 2 
Colposcópio binocular PE-7000 F 

 

01 - DISSIPADOR DO LED 
02 - CJ. CABEÇOTE PE-7000 F 
03 - KNOB DE FIXAÇÃO DO CABEÇOTE 
04 - TUBO DESLIZANTE 
05 - KNOB FIX. DO TUBO DESLIZANTE 
06 - LED INDICADOR LIG. / DESLIGADO 
07 - SAIDA ALIMENTAÇÃO PARA CÂMERA 
08 - CHAVE LIGA/DESLIGA EQUIPAMENTO 
09 - KNOB AJUSTE INTENSIDADE DA LUZ 
10 - FONTE DO EQUIPAMENTO 
11 - FUSÍVEIS DE SEGURANÇA 
12 - CABO DE ALIMENTAÇÃO 
13 - PEDESTAL DO EQUIPAMENTO 
14 - SAIDA ALIMENTAÇÃO LED 
15 - BUCHA REGULAGEM DE ALTURA 
16 - ALAVANCA DE MANUSEIO DO CABEÇOTE 
17 - MANOPLA DE MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA 
18 - ALAVANCA DE LUZ VERDE 
 

Opcionais 
 

19 - CÂMERA DE VÍDEO 
20 - DIVISOR DE IMAGENS 
21 - TERCEIRA OCULAR 
22 - SUPORTE PARA MONITOR LCD/LED 
23 - SUPORTE PARA MONITOR/TV 
24 - KIT CAPTURA DE IMAGENS 
25 - FIBRA ÓPTICA 
26 - LÂMPADA 20W 
27 - LÂMPADA 150W 
28 - GARRA DF VASCONCELOS (KIT) 
29 - SUPORTE PARA CADEIRA DE EXAMES EM MADEIRA 
30 - SUPORTE PARA CADEIRA DE EXAMES 
31 - BRAÇO ARTICULÁVEL PARA ESTATIVA DE CHÃO 
32 - BRAÇO ARTICULÁVEL PARA CADEIRA DE EXAMES 
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INSTRUÇÕES DE USO 
 

O Colposcópio MEDPEJ modelo PE-7000 F é indicado para auxiliar a realização de 
exames e diagnósticos na área ginecológica. Permite visualizar pequenas alterações 
impossíveis de serem analisadas a olho nu. 

Conecte o plugue de alimentação no equipamento e na rede elétrica e ligue a chave 
geral colocando-a na posição I. A luz no painel se acenderá, e então gire o botão até 
obter a intensidade de luz desejada. 

Posicione o equipamento a uma distância média de 300 mm do ponto a ser 
observado e então ajuste a altura do cabeçote. 

Ajuste a abertura do binóculo óptico até conseguir visualizar com os dois olhos a 
imagem toda sem cortes. Feito isso, feche o olho esquerdo e ajuste a distância correta 
através da manopla de regulagem de distância até obter a imagem mais nítida possível. 
Então abra o olho esquerdo e feche o olho direito e gire a ocular esquerda até obter 
uma imagem nítida. Abra os dois olhos e efetue alguma pequena correção se 
necessária, inclusive na intensidade da luz. 

Caso queira visualizar outro ponto, ajuste somente a inclinação do cabeçote e/ou a 
distância do ponto observado. 

Nos equipamentos que possuem câmera de vídeo como opção, conecte um lado do 
cabo RCA ou HDMI na saída de vídeo da câmera e o outro lado do cabo conecte na 
entrada AV ou HDMI do monitor de vídeo TV/LCD/LED. Será possível visualizar no 
monitor apenas um terço da imagem vista na ocular devido à íris da câmera de vídeo. 

Para encerrar a utilização do equipamento, reduza a iluminância para a potência 
mínima através do potenciômetro e desligue a chave colocando-a na posição “0”; A luz 
verde do painel deverá apagar. 

 

COLPOSCÓPIO BINOCULAR PE-7000 V 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

Possui aumento variável nas seguintes opções: 7,14 e 25 vezes; 6,10,16, 25 e 40 
vezes ou 3, 4, 7, 11 e 17 vezes, proporcionando o aumento da imagem que seria 
impossível de ser visualizada sem ajuda do equipamento.  

LED com iluminância máxima de 25.000 lux a 300 mm de distância. 
Lâmpada 150W e iluminância máx. de 80.000 lux à 300 mm de distância (opcional). 
Cabeçote óptico estereoscópico em alumínio com regulagem de altura e distância.  
Binóculo reto e angulado proporcionado maior nitidez na imagem. 
Oculares: Grande ocular 12,5x, uma fixa outra móvel e regular através do ajuste de 

dioptrias, utilizada para que seja coincidente a linha de visão com precisão da DIP 
(Distância interpupilar) regulável. 

Macro regulagem de altura entre a mínima de 58 até a máxima de 130 cm e micro 
regulagem pela alavanca lateral com cremalheira. 

Objetiva de alta resolução com distância focal de 300 mm ou 400 mm. 
Câmera com resolução de 700 TV linhas (opcional). 
Câmera com resolução de 1MP CMOS (opcional). 
Câmera HD com resolução de imagem 1080 x 720p (opcional). 
Câmera Full HD com resolução de imagem 1920 x 1080p; resolução do sensor de 

imagem de 14 MP CMOS (opcional). 
Diâmetro do campo de visão: mínimo 16 mm a 70 mm e campo iluminado 80 mm. 
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Figura 3 - Colposcópio binocular PE-7000 V 
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Legenda da figura 3 

Colposcópio binocular PE-7000 V 
 

01 - CJ. CABEÇOTE PE-7000 V 
02 - ALAVANCA DE LUZ VERDE 
03 - DISSIPADOR DO LED 
04 - KNOB FIX. DO TUBO DESLIZANTE 
05 - LED INDICADOR LIG. / DESLIGADO 
06 - CHAVE LIGA/DESLIGA EQUIPAMENTO 
07 - SAIDA ALIMENTAÇÃO PARA CÂMERA 
08 - FONTE DO EQUIPAMENTO 
09 - FUSIVEIS DE SEGURANÇA 
10 - CABO DE ALIMENTAÇÃO 
11 - PEDESTAL DO EQUIPAMENTO 
12 - KNOB AJUSTE INTENSIDADE DA LUZ 
13 - SAIDA ALIMENTAÇÃO LED 
14 - TUBO DESLIZANTE 
15 - BUCHA REGULAGEM DE ALTURA 
16 - ALAVANCA DE MANUSEIO 
17 - MANOPLA DE MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA 
18 - TAMBOR TROCA DE AUMENTOS 
 
 

Opcionais 
 

19 - CÂMERA DE VÍDEO 
20 - DIVISOR DE IMAGENS 
21 - TERCEIRA OCULAR 
22 - SUPORTE PARA MONITOR LCD/LED 
23 - SUPORTE PARA MONITOR/TV 
24 - KIT CAPTURA DE IMAGENS 
25 - FIBRA ÓPTICA 
26 - LÂMPADA 150W 
27 - GARRA DF VASCONCELOS (KIT) 
28 - SUPORTE PARA CADEIRA DE EXAMES EM MADEIRA 
29 - SUPORTE PARA CADEIRA DE EXAMES 
30 - BRAÇO ARTICULÁVEL PARA ESTATIVA DE CHÃO 
31 - BRAÇO ARTICULÁVEL PARA CADEIRA DE EXAMES 
 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

O Colposcópio MEDPEJ modelo PE-7000 V é indicado para auxiliar a realização de 
exames e diagnósticos na área ginecológica. Permite visualizar pequenas alterações 
impossíveis de serem analisadas a olho nu. 
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Conecte o plugue de alimentação no equipamento e na rede elétrica e ligue a chave 

geral colocando-a na posição I. A luz no painel se acenderá, e então gire o botão até 
obter a intensidade de luz desejada. 

Posicione o equipamento a uma distância média de 300 mm do ponto a ser 
observado e então ajuste a altura do cabeçote. 

 Selecione o aumento (zoom) pretendido para realizar o exame. Inicie com o 
aumento mínimo e aumente gradativamente até encontrar o zoom desejado. 

Ajuste a abertura do binóculo óptico até conseguir visualizar com os dois olhos a 
imagem toda sem cortes. Feito isso, feche o olho esquerdo e ajuste a distância correta 
através da manopla de regulagem de distância até obter a imagem mais nítida possível. 
Então abra o olho esquerdo e feche o olho direito, e gire a ocular esquerda até obter 
uma imagem nítida. Abra os dois olhos e efetue alguma pequena correção se 
necessária, inclusive na intensidade da luz. Realize as trocas necessárias de aumento 
conforme a necessidade do exame realizado. Ao realizar a troca de aumento no 
equipamento, se necessário, utilize a micro regulagem de distância para achar 
novamente o foco. 

Caso queira visualizar outro ponto, ajuste somente a inclinação do cabeçote e/ou a 
distância do ponto observado. 

Nos equipamentos que possuem câmera de vídeo como opção, conecte um lado do 
cabo RCA ou HDMI na saída de vídeo da câmera e o outro lado do cabo conecte na 
entrada AV ou HDMI do monitor de vídeo TV/LCD/LED. Será possível visualizar no 
monitor apenas um terço da imagem vista na ocular devido à íris da câmera de vídeo. 

Para encerrar a utilização do equipamento, reduza a iluminância para a potência 
mínima através do potenciômetro e desligue a chave colocando-a na posição “0”; A luz 
verde do painel deverá apagar. 
 

COLPOSCÓPIO BINOCULAR PE-7000 Z 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

Possui aumento variável de 8 a 37 vezes através do sistema zoom óptico 
motorizado ou zoom óptico mecânico (opcional). 

LED com iluminância máxima de 20.000 lux a 300 mm de distância. 
Lente Objetiva de cristal com distância focal de 300 a 400 mm. 
Sistema NTSC alta resolução de 700 TV linhas color. 
Cabeçote óptico todo em PSAI de alto impacto com regulagem de altura.  
Teclado com funções de: Comando individual de zoom, intensidade da luz, foco e 

luz verde localizados na parte traseira do cabeçote. 
Macro regulagem de altura entre a mínima de 58 até a máxima de 130 cm e micro 

regulagem pela alavanca lateral com cremalheira. 
Filtro de luz verde eletrônico para evidenciamento dos vasos sanguíneos. 
Saída para vários tipos de aparelhos: Vídeo Printer, Monitor ou TV, Captura de 

imagens, etc. 
Diâmetro do campo de visão: de 7 a 180 mm e campo iluminado 180 mm. 
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Figura 4 - Colposcópio binocular PE-7000 Z 
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Legenda da figura 4 

Colposcópio binocular PE-7000 Z 
 

01 - TUBO DESLIZANTE 
02 - KNOB FIX. DO TUBO DESLIZANTE 
03 - LED INDICADOR LIG. / DESLIGADO 
04 - SAÍDA SINAL VÍDEO / CABO RCA 
05 - CHAVE LIGA/DESLIGA EQUIPAMENTO 
06 - KNOB AJUSTE INTENSIDADE DA LUZ 
07 - FONTE DO EQUIPAMENTO 
08 - FUSIVEIS DE SEGURANÇA 
09 - CABO DE ALIMENTAÇÃO 
10 - PEDESTAL DO EQUIPAMENTO 
11 - CABO ALIMENTAÇÃO FONTE 
12 - BUCHA REGULAGEM DE ALTURA 
13 - KNOB FIXAÇÃO DO CABEÇOTE 
14 - MEMBRANA DE COMANDOS 
15 - CJ. CABEÇOTE PE-7000 Z 
 

OPCIONAIS 
 

16 - SUPORTE PARA MONITOR LCD/LED 
17 - SUPORTE PARA MONITOR/TV 
18 - KIT CAPTURA DE IMAGENS 
19 - GARRA DF VASCONCELOS (KIT) 
20 - SUPORTE PARA CADEIRA DE EXAMES EM MADEIRA 
21 - SUPORTE PARA CADEIRA DE EXAMES 
22 - BRAÇO ARTICULÁVEL PARA ESTATIVA DE CHÃO 
23 - BRAÇO ARTICULÁVEL PARA CADEIRA DE EXAMES 
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INSTRUÇÕES DE USO 

 

O Colposcópio MEDPEJ modelo PE-7000 Z é indicado para auxiliar a realização de 
exames e diagnósticos na área ginecológica. Permite visualizar pequenas alterações 
impossíveis de serem analisadas a olho nu. 

Conecte o plugue de alimentação no equipamento e na rede elétrica e ligue a chave 
geral colocando-a na posição I. A luz no painel se acenderá, e então gire o botão até 
obter a intensidade de luz desejada. Conecte o RCA na saída de vídeo do equipamento 
a entrada de vídeo do monitor TV/LEC/LED. 

Pela empunhadura do cabeçote, focalize o campo a ser examinado visualizando a 
imagem através do monitor. 

Através da membrana no cabeçote do equipamento realize a troca de zoom 
(aumento) da imagem. Na mesma membrana faça o ajuste do foco se necessário.  

Caso queira visualizar outro ponto, ajuste somente a inclinação do cabeçote e/ou a 
distância do ponto observado. 

Para encerrar a utilização do equipamento, reduza a iluminância para a potência 
mínima e desligue a chave colocando-a na posição “0”; A luz verde do painel deverá 
apagar. 

 
 

Figura 5 - Membrana de comandos 
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8 – Dimensões (mm) e pesos (Kg) 
 

COLPOSCÓPIO PE-7000 COM ACESSÓRIO DE BRAÇO  
ARTICULÁVEL PARA CADEIRA DE EXAMES 

 

 

MODELO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO 

PE-7000 F 
PE-7000 V 
PE-7000 Z 

13,400 Kg 
14,400 Kg 
12,400 Kg 

17,100 Kg 
18,100 Kg 
16,100 Kg 
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COLPOSCÓPIO PE-7000 COM ACESSÓRIO DE BRAÇO  

ARTICULÁVEL PARA ESTATIVA DE CHÃO 
 

 

MODELO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO 

PE-7000 F 
PE-7000 V 
PE-7000 Z 

36,300 Kg 
38,300 Kg 
32,300 Kg 

41,200 Kg 
43,200 Kg 
37,200 Kg 
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COLPOSCOPIO PE-7000 COM ESTATIVA DE CHÃO 
 

 

MODELO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO 

PE-7000 F 
PE-7000 V 
PE-7000 Z 

13,500 Kg 
15,300 Kg 
 6,500  Kg 

16,500 Kg 
16,000 Kg 
10,200 Kg 
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9 - Manutenção 

 
O Colposcópio PE-7000 tem uma vida útil prevista de no mínimo 5 anos.  
Para que o equipamento funcione em sua plenitude com precisão e segurança é 

recomendado anualmente pelo fabricante realizar uma manutenção preventiva para 
testes e calibração de funções na fábrica, num representante técnico autorizado ou por 
profissional capacitado pela MEDPEJ.  

Inspecione periodicamente a integridade do gabinete e verifique se as partes 
metálicas estão livres de oxidação, verifique também a integridade dos conectores e 
cabos, além do cabo de alimentação de energia elétrica. Se houver dano em qualquer 
uma destas partes encaminhe o Colposcópio para a MEDPEJ ou assistência técnica 
autorizada. 
 
10 - Substituição dos fusíveis  
 
1 - Desligue a chave geral e retire o plugue de alimentação da rede de energia elétrica e 
também do equipamento, antes de retirar o porta fusíveis. 
2 - Retire o porta fusíveis flexionando-o para fora através do chanfro no centro do 
mesmo. 
3 - Substitua os fusíveis danificados por outros conforme descrito nesse manual e 
encaixe o porta fusíveis novamente no módulo.  
Se após a troca dos fusíveis o equipamento não ligar, contate imediatamente a 
assistência técnica autorizada ou a MEDPEJ. 
 

Figura 6 – Substituição dos fusíveis 
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11 - Substituição das lâmpadas e LEDS 
11.1 - Substituição da lâmpada 20W 
 
1 - Desligue o equipamento e retire o cabo de energia da tomada, depois aguarde a 
lâmpada esfriar antes de retirá-la. 
2 - Com o auxílio de uma chave Allen de 2 mm, solte os parafusos (01) e (03) que fixa a 
tampa traseira e o suporte da lâmpada, remova a tampa traseira (02) para que o fio 
fique livre, em seguida puxe o suporte da lâmpada (04) para cima conforme figura 7. 
Substitua a lâmpada por outra conforme descrito nesse manual. 

 Nunca toque o bulbo da lâmpada diretamente com os dedos, use a própria 
embalagem de plástico ou um lenço de papel. 

Para regular o foco após a substituição da lâmpada, gire o suporte (04) 
posicionando o filete da lâmpada no centro da lente conforme desenho abaixo. 
 

Figura 7 – Substituição da lâmpada 20W 
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11.2 – Substituição da lâmpada 150W 
 
1 - Desligue o equipamento e retire o cabo de energia da tomada, depois aguarde a 
lâmpada esfriar antes de retirá-la. 
2 - Solte o knob (01) e remova a tampa de manutenção (02). 
3 - Desconecte o soquete (03) da lâmpada (05), em seguida puxe levemente para baixo 
a trava de fixação (04) e substitua a lâmpada por outra conforme descrito nesse 
manual. Para repor a lâmpada, posicione o ressalto da borda da lâmpada para frente e 
encaixe. 

Figura 8 – Substituição da lâmpada 150W 
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11.3 - Substituição do LED 
 
1 - Desligue a chave do equipamento, retire o cabo de energia da tomada e aguarde o 
dissipador do LED esfriar antes de retirá-lo. 
2 - Solte o parafuso Allen (01) com uma chave Allen e remova o dissipador (02).  
3 - Desconecte o conector do LED (03) junto à fonte (04) do equipamento. 
4 - Substitua o dissipador e aperte levemente o parafuso (01).  
5 - Ligue o equipamento e direcione a luz do LED num ponto de referência.  
6 - Ajuste o dissipador a fim de eliminar possíveis sombras.  
7 - Depois de ajustado aperte com firmeza o parafuso (01). 
 

Figura 9 – Substituição do LED 
 

 
 
 
Nota: No modelo PE-7000 Z devido ao dissipador do LED estar próximo a partes 
sobtensão em que o usuário não pode ter acesso, a substituição do LED somente 
poderá ser realizada pela assistência técnica autorizada. Solicitamos ao usuário que 
entre em contato com a Assistência técnica MEDPEJ para maiores esclarecimentos. 
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12 - Desempenho essencial 

 
A iluminância gerada pelo equipamento deve ser suficiente para visualizar um objeto 

a 300 mm de distância com nitidez e clareza tanto nas oculares quanto no monitor de 
vídeo (TV/LCD/LED) quando houver. 
 
13 - Limpeza e desinfecção 
 

 Antes de iniciar os procedimentos de limpeza desligue o equipamento. Retire o cabo 
de alimentação do equipamento e da rede elétrica. 
 

 Limpe o equipamento utilizando um pano levemente umedecido com água e 
sabão neutro para remover a poeira, sujeira, etc. Nunca utilize solventes. 

 Se o equipamento estiver sujo com sangue ou outro material infectante do 
paciente, primeiro limpe todos os restos brutos usando um pano macio levemente 
umedecido com solução detergente. Depois limpe o equipamento com um pano 
levemente umedecido em álcool etílico 70% ou álcool isopropílico. 

 Remova a sujeira da objetiva ou das lentes usando uma gaze ou pano levemente 
umedecido com álcool etílico 70% ou álcool isopropílico. 

 Certifique-se de que não ha nenhum liquido remanescente na objetiva ou nas 
lentes. Após a limpeza do equipamento, certifique-se de que as partes secaram 
completamente. 

 

 Não tente autoclavar o Colposcópio. Esse método pode causar danos ao 
equipamento. Não limpe a superfícies do equipamento com material abrasivo, pois o 
revestimento da superfície pode ser danificado. 
 
14 - Descarte do produto 
 

Os materiais ditos descartáveis e resíduos não devem ser reutilizados mesmo 
depois de serem submetidos a um processo de limpeza e esterilização. Os materiais 
descartáveis e resíduos devem ser desprezados em locais apropriados conforme 
procedimentos especiais para lixos hospitalares. 

O descarte do PE- 7000 e seus acessórios após a ineficácia devem ser feitos 
conforme as Boas Práticas hospitalares e respeitar a diretiva de descarte de 
equipamentos eletroeletrônicos vigentes no país, estado e município de utilização. 

O descarte inapropriado do equipamento, resíduos e acessórios podem causar 
contaminação ao meio ambiente. 
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 Compatibilidade eletromagnética 
Declaração do fabricante NBR IEC 60601-1-2 - Compatibilidade Eletromagnética 

Diretrizes e Declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas 

O PE- 7000 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou usuário do 
PE- 7000 garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaios de Emissões Conformidade Ambiente Eletromagnético - Diretrizes 

Emissões de RF 
ABNT NBR IEC CISPR 11 

Grupo 1 

O PE-7000 utiliza energia de RF apenas para suas funções 

internas. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e 
provavelmente não causarão qualquer interferência em 
equipamentos eletrônicos nas proximidades. 

Emissões de RF 
ABNT NBR IEC CISPR 11 

Classe A 
O PE-7000 é apropriado para uso em todos os 

estabelecimentos que não sejam domicílios e aqueles 
diretamente conectados à rede publica de alimentação 
elétrica de baixa tensão que alimenta edificações utilizadas 
como domicílios. 

Emissões de harmônicas 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Flutuações de tensão/emissões de 
cintilação 
IEC 61000-3-3 

Conforme 

 

Diretrizes e Declaração do fabricante - imunidade eletromagnética 

O PE-7000 é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o usuário 
do PE-7000 garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaios de 
imunidade 

Nível de ensaios da 
ABNT NBR IEC 60601 

Nível de 
conformidade 

Ambiente eletromagnético - diretrizes 

 
 
RF Conduzida 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
RF Irradiada 
IEC 61000-4-3 

 
 
3 Vrms 
150 kHz até 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz até 2,5 GHz 

 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
3 V/m 

Não convém que equipamentos de comunicação por RF 
portáteis e móveis sejam utilizados a distâncias menores 
em relação à qualquer parte do PE-7000, incluindo cabos, 

do que a distância de separação  recomendada, calculada 
pela equação aplicável à frequência do transmissor. 
Distância de Separação Recomendada: 
 

d = 1,2  
 

d = 1,2  80 MHz até 800 MHz 
 

d = 2,3  800 MHz até 2,5 GHz 
 
Onde P é a potência máxima nominal de saída do 
transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do 
transmissor, e d é distância de separação recomendada 
em metros (m). 
Convém que a intensidade de campo proveniente de 
transmissores de RF, determinada por uma vistoria 
eletromagnética do campo,

a
 seja menor que o nível de 

conformidade para cada faixa de freqüência. 
b 

Pode ocorrer interferência na vizinhança dos 
equipamentos marcados com seguinte símbolo: 

 
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, a maior faixa de frequência é aplicável. 
Nota 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

a. A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones (Celular ou 
sem fio) e rádios móveis de solo, rádioamador, transmissão rádio AM e FM e transmissões de TV , não pode ser prevista 
teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos transmissores fixos de RF, convém que 
uma vistoria eletromagnética do campo seja considerada. Se a intensidade de campo medida no local no qual o PE-7000 
será utilizado exceder o NÍVEL DE CONFORMIDADE aplicável para RF definido acima, convém que o PE-7000 seja 

observado para que se verifique se está funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for detectado, medidas 
adicionais podem ser necessárias, tais como a reorientação ou recolocação do PE-7000. 

 b. Acima da faixa de frequência de 150 KHz a 80MHz, a intensidade do campo deveria ser menor que 3V/m. 
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Diretrizes e Declaração do fabricante – imunidade eletromagnética 

O PE-7000 é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o 

usuário do PE-7000 garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de Imunidade 
Nível de Ensaio da 

ABNT NBR IEC 60601 
Nível de 

Conformidade 
Ambiente Eletromagnético - 

Diretrizes 

Descarga eletrostática 
(ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

±2, ±4 e ±6 kV por 
contato  
 
±2, ±4 e ±8 kV pelo ar  

±2, ±4 e ±6 kV por 
contato  
 
±2, ±4 e ±8 kV pelo ar  

Pisos deveriam ser de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se os pisos 
forem recobertos com material 
sintético, a umidade relativa 
deveria ser pelo menos 30%. 

Transitórios elétricos 
rápidos/salva (“Burst”) 
 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV para linhas da 
alimentação elétrica 
 
± 1 kV para linhas de 
entrada/saída 

± 2 kV para linhas da 
alimentação elétrica 
 
± 1 kV para linhas de 
entrada/saída 

Convém que a qualidade da 
alimentação da rede elétrica seja 
típica de um ambiente hospitalar 
ou comercial. 

Surtos 
 
IEC 61000-4-5 

±0,5, ± 1 kV linha(s) a 
linha(s) 
 
±0,5, ±1 e ± 2 kV 
linha(s) ao solo 

± 1 kV linha(s) a 
linha(s) 
 
± 2 kV linha(s) ao solo 

Convém que a qualidade da 
alimentação da rede elétrica seja 
típica de um ambiente hospitalar 
ou comercial. 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão nas 
linhas de entrada da 
alimentação elétrica 
 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 

(>95% de queda de 
tensão em UT) por 0,5 
ciclo. 
 
40% de UT 
(60% de queda tensão 
em UT) por 5 ciclos 
 
70% de UT 

(30% de queda tensão 
em UT) por 25 ciclos 
 
<5% UT 

(>95% de queda de 
tensão em UT) por 5 
segundos 

 <5% UT 

(>95% de queda de 
tensão em UT) por 0,5 
ciclo. 
 
40% de UT 
(60% de queda tensão 
em UT) por 5 ciclos 
 
70% de UT 

(30% de queda tensão 
em UT) por 25 ciclos 
 
<5% UT 

(>95% de queda de 
tensão em UT) por 5 
segundos 

Convém que a qualidade da 
alimentação da rede elétrica seja 
típica de um ambiente hospitalar 

ou comercial. Se o usuário do PE-
7000 precisar de funcionamento 
contínuo durante interrupções da 
alimentação da rede elétrica, é 

recomendável que o PE-7000 seja 
alimentado por uma fonte 
contínua ou uma bateria. 

Campo magnético gerado 
pela frequência da rede 
elétrica (50/60 Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Convém que campos magnéticos 
na frequência da rede de 
alimentação tenham níveis 
característicos de um local típico 
em um ambiente típico hospitalar 
ou comercial. 

NOTA           UT é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio 
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Diretrizes e Declaração do fabricante – imunidade eletromagnética 

O PE-7000 é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou usuário do PE-
7000 garanta que esta seja utilizada em tal ambiente. 

Ensaio de 
Imunidade 

Nível de 
Ensaio da 

ABNT NBR IEC 
60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético – Diretrizes 

 
 
 
 
 
 
RF 
Conduzida 
 
IEC 61000-
4-6 
 
 
 
 
RF 
Irradiada 
 
IEC 61000-
4-3 

 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
150 kHz até 80 
MHz 
 
 
 
 
 
3V/m 
 
80 MHz até 2,5 
GHz 

 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
 
 

Não convém que equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis 
sejam utilizados a distâncias menores em relação à qualquer parte do PE-7000, 
incluindo cabos, do que a distância de separação  recomendada, calculada pela 
equação aplicável à frequência do transmissor. 
Distância de Separação Recomendada: 
 

d = 1,2  
 

d = 1,2  80 MHz até 800 MHz 
 

d = 2,3  800 MHz até 2,5 GHz 
 
Onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em watts (W), de 
acordo com o fabricante do transmissor, e d é distância de separação 
recomendada em metros (m). 
Convém que a intensidade de campo proveniente de transmissores de RF, 
determinada por uma vistoria eletromagnética do campo,a seja menor que o 
nível de conformidade para cada faixa de freqüência. b 

Pode ocorrer interferência na vizinhança dos equipamentos marcados com 
seguinte símbolo: 

 
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, a maior faixa de frequência é aplicável. 

Nota 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e 
reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
a   
A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones (Celular ou sem fio) e 
rádios móveis de solo, rádioamador, transmissão rádio AM e FM e transmissões de TV, não pode ser prevista teoricamente com 
precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos transmissores fixos de RF, convém que uma vistoria 
eletromagnética do campo seja considerada. Se a intensidade de campo medida no local no qual o PE-7000 será utilizado exceder 
o NÍVEL DE CONFORMIDADE aplicável para RF definido acima, convém que o PE-7000 seja observado para que se verifique se está 
funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como a 
reorientação ou recolocação do PE-7000. 
b 

Acima da faixa de frequência de 150 KHz a 80MHz, a intensidade do campo deveria ser menor que 3V/m. 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
 
15 – Solução de problemas 
 

Aviso: 
 
Não abra o equipamento para acessar partes internas, pois há risco de choque 

elétrico e perda da garantia. 
Se ocorrer alguma falha ao ligar seu equipamento, verifique os pontos abaixo. 

         
      Problema: 
 

1 - Equipamento não liga; 
 2 - A imagem do exame não aparece no monitor (equipamentos com câmera); 
3 - LED acende com intensidade de luz baixa.  

       
Possível causa: 
 

      1 - Cabo de alimentação desconectado da rede de energia / Fusíveis queimados; 
      2 - Cabo RCA ou HDMI danificados ou desconectados; 
      3 - Potenciômetro ajustado na intensidade mínima de luz. 
       . 
      Solução: 
 

1 - Conecte o cabo de alimentação / Substitua os fusíveis; 
2 - Substitua o cabo RCA ou HDMI ou conecte-os à câmera e ao monitor; 

      3 - Ajuste o potenciômetro na intensidade de luz desejada. 
 
              
 

 Qualquer outro problema que ocorrer com seu equipamento, este deverá ser 
reparado somente por um técnico autorizado MEDPEJ. 
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GARANTIA 
 

Caso o equipamento apresente qualquer problema, somente deverá ser reparado por 
técnico autorizado MEDPEJ. 
A má utilização, negligência ou manutenção efetuada por técnico não autorizado pelo 
fabricante, implicará na perda da garantia. 
 
 

TERMO DE GARANTIA 
 

1 - O PE-7000 é garantido por 01 ano a partir da data de compra contra defeitos de 
fabricação. 
 
2 - A garantia cobre somente defeitos de fabricação ou de materiais empregados na 
fabricação do produto. A garantia NÃO cobre despesas de remessa. 
 
3 - A garantia é automaticamente cancelada caso ocorram abusos elétricos, alteração 
de partes, ou se ocorrerem aplicações diferentes daquelas para as quais o equipamento 
foi desenvolvido. 
 
4 - As causas de defeitos mais comuns são provenientes de choques mecânicos 
aplicados ao equipamento, casos em que a garantia é cancelada. 
 
5 - A MEDPEJ não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes da 
utilização indevida dos equipamentos por ela produzidos, ficando a cargo do usuário 
providenciar medidas de segurança, a fim de evitar tais ocorrências. 
 
6 - A responsabilidade da MEDPEJ com relação ao uso do equipamento e suas 
consequências se limitam ao valor de reposição do mesmo. 
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