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                                                                   Manual do Usuário – Mesa Clínica Microem

A Mesa Clínica MICROEM é registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o
número ...

A Mesa Clínica MICROEM é enquadrada junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
como produto de classe I – Baixo risco.

Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento. Qualquer dúvida entre em
contato com a fábrica.

A MICROEM desaconselha a operação do equipamento por pessoas que não sejam
habilitadas, não responsabilizando-se pelo uso incorreto do mesmo.

A MICROEM reserva-se no direito de efetuar mudanças neste manual sem prévio aviso.
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1. APRESENTAÇÃO

Obrigado por adquirir o Mesa Clínica MICROEM. Um produto de uma Empresa que
fabrica equipamentos médicos com qualidade há mais de vinte anos, preocupando-se sempre com a
eficácia e segurança que estão sujeitos os produtos para saúde.

A Mesa Clinica MICROEM foi projetada para auxiliar os profissionais de saúde,
proporcionando conforto aos pacientes e operador. Em alguns modelos o encosto é em corte, o que
viabiliza uma maior aproximação do médico ao campo operatório, o apoio de cabeça é regulável e
removível, além de possuir o Trendelemburg.

Destinada a ser utilizada em consultórios e clinicas médicas é um equipamento
comercializado internacionalmente, não tendo registro de problemas de eficácia e segurança.

A MICROEM disponibiliza as Mesas para Ginecologia com ou sem auxílio à
Histeroscopia, Otorrinolaringologia, Oftalmo, Cirurgia Plástica, Urologia, Angiologia,
Dermatologia, Ultra-sonografia, Estética, conforme o modelo. Adquira o modelo de acordo com
suas necessidades.

A Mesa Clínica MICROEM é fabricada sob terceirização por Odontomédics Indústria de
Equipamentos Médicos – Odontológicos Ltda.,  inscrita no CNPJ sob nº 01.649.186/0001-77.

Responsável  técnico: Carlos Alberto Monteiro – CREA/SP 0682482906.

2. TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

2.1 Transporte

A Mesa Clinica MICROEM é transportada em embalagem de madeira, especialmente
projetada a fim de proporcionar a integridade do produto. Durante seu manuseio, a Mesa Clínica
requer cuidados especiais para transporte.

Ao manusear a mesa deve-se proceder a partir de sua base. Jamais transporte a mesa
apoiando-se no assento, perneiras, calcanheiras, braços, encosto e pantógrafo.

2.2 Instalação e condições de armazenamento

A Mesa Clínica deve ser instalada em local que possibilite o acesso às sua partes, de forma
a não obstruir seu movimento.

Quando solicitado, a MICROEM disponibiliza equipe técnica qualificada para efetuar a
instalação da Mesa Clinica. Entre em contato com a Empresa se necessário.

Caso o usuário queira instalar a Mesa, os seguintes cuidados devem ser tomados:
• Respeite sempre as dimensões da mesa durante a instalação (verifique as especificações

técnicas).
• Utilize tomada exclusiva e com sistema de aterramento adequado (caso não tenha aterramento,

haverá possibilidade de choque elétrico);
• Jamais utilize benjamins ou similares com o objetivo de compartilhar a mesma tomada;
• Certifique que a rede de alimentação seja 127V ou 220V (a mesa possui seletor automático de

voltagem), com potência de consumo de 120 Watts;
• O produto perderá a garantia caso estas recomendações não sejam seguidas;
• Contate a assistência técnica da MICROEM para eventuais problemas que venham ocorrer com

o seu equipamento durante a instalação;
As condições de armazenamento são as seguintes:

• Temperatura ambiente: 5ºC a 40ºC.
• Umidade relativa: 10% a 90%.
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2.3 Manutenção preventiva e corretiva

• A Mesa Clínica MICROEM possui garantia de 12 (doze) meses decorrentes de defeitos de
fabricação.  Entre em contato com a fábrica se necessário;

• A MICROEM recomenda a limpeza no estofamento com um pano seco ou levemente
umedecido com sabão neutro. Utilize cera automotiva para efetuar limpeza nas capas de
acabamento ou metal;

• No final do expediente desligue a chave geral do seu consultório;
• A MICROEM recomenda manutenção preventiva anualmente;
• A MICROEM efetua serviços de assistência técnica permanente. Entre em contato com a

fábrica sempre que necessário.

3. DESCRIÇÃO DA MESA CLÍNICA

3.1 Descrição das partes que compõe a Mesa Clínica

A Mesa Clínica é uma mesa motorizada controlada pelo operador por meio de pedal de
comando e/ou comando manual (conforme o modelo). Possui sistema de elevação do encosto e
perneira, por meio de moto-redutor tipo rosca sem fim a seco (sistema isento de pistão e motores
hidráulicos). Este sistema é extremamente silencioso, com mecanismo de elevação capaz de atender
com folga ao peso do ser humano (aproximadamente 250Kg).

A estrutura da Mesa Clínica é constituída em aço carbono SAE 1020, com tratamento
superficial em pintura epóxi resistente até 230ºC positivo. Seu acabamento é feito em poliestireno
de alto impacto, com superfície lisa e cantos arredondados para facilitar a assepsia.

O estofamento é anti-deformante, anatômico, produzido com espuma de poliuretano de
densidade controlada, recoberto com couro sintético, de fácil assepsia e com cantos arredondados.

3.2 Operação do pedal de comando

O controle da Mesa Clínica é realizado por teclas acionadas através do pedal móvel de
comando e/ou comando manual, conforme o modelo. O operador dispõe de comandos para controle
do assento, perneira, encosto e posição de maca e cadeira. Um simples toque na tecla relacionada
realiza operação desejada. Para interromper a operação basta um toque em qualquer tecla.

O pedal e o comando manual não são estanque à água, assim sendo não possuem proteção
contra penetração de líquidos.

          Figura 1 – Operação do pedal de comando
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4. DESCRIÇÃO DOS MODELOS

A Mesa Clínica MICROEM está disponível em sete modelos, destinados à atender as
necessidades do operador conforme o modelo adquirido.

4.1 Modelo HLX-5

A Mesa Clínica HLX-5 (figura 2) é recomendada para ser utilizada na realização de
procedimentos diversos, em clínicas e consultórios.

Este modelo possibilita ao operador efetuar o controle de altura da mesa, elevação do
assento e perneira e mudança da posição de cadeira para maca automaticamente, através do pedal de
comando. As partes que compõe a mesa e demais ajustes estão indicados na figura 2.

Descrição das partes que compõe a Mesa HLX-5:
1. Apoio de cabeça – este apoio é removível e ajustável
2. Encosto
3. Braço com braçadeira em velcro e com ajuste de

rotação
4. Assento
5. Perneira
6. Pantógrafo
7. Capa do motor
8. Base de sustentação
9. Pedal de comando
10. Trendelemburg – acione o botão indicado na figura para

operar o sistema
11. Suporte para lençol descartável
12. Fusível de entrada de energia
13. Corte do encosto - viabiliza uma maior aproximação do

médico ao campo operatório
14. Manopla para  ajuste de rotação do braço (180º)
15. Manopla de ajuste do braço (deslizamento horizontal)

�
 As seguintes cores do revestimento

são disponíveis: branco, verde, bege,
cinza, salmão, marrom, azul royal e
amarelo.

Especificações técnicas a Mesa HLX-5:

• Altura máxima: 0,94m
• Altura mínima: 0,69m
• Largura: 0,60m
• Comprimento: 1,94m
• Capacidade máxima de carga: 250Kg
• Fusível utilizado na entrada de

energia: 2A
• Voltagem automática: 127/220V
• Consumo: 120 Watts
• Peso: 120Kg
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Figura 2 - Mesa Clínica HLX-5 – Posição de maca e posição de cadeira
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4.2 Modelo HLX-2

A Mesa Clínica HLX-2 (figura 3) é recomendada para ser utilizada na realização de
procedimentos diversos em Ginecologia, em clínicas e consultórios. Este modelo dispõe de um
sistema de elevação do assento para realização de exames de Histeroscopia e Ultrasom.

Este modelo possibilita ao operador efetuar o controle de altura da mesa, elevação do
assento e perneira e mudança da posição de cadeira para maca automaticamente, através do pedal de
comando. As partes que compõe a mesa e demais ajustes estão indicados na figura 3.

Descrição das partes que compõe a Mesa HLX-2:
1. Apoio de cabeça
2. Encosto
3. Braço com braçadeira em velcro e com ajuste de rotação
4. Assento
5. Perneira
6. Pantógrafo
7. Capa do motor
8. Base de sustentação
9. Pedal de comando
10. Apoio para os pés
11. Suporte para lençol descartável
12. Apoio para as pernas
13. Elevação do assento para auxílio de exames de

Histeroscopia e Ultrasom.
14.  Manopla para ajuste do apoio de pés (deslizamento

horizontal)
15.  Manopla de ajuste do apoio de pernas e pés (deslizamento

horizontal)
16. Manopla de ajuste do apoio de pernas (deslizamento

vertical)
17.  Manopla de ajuste do braço (deslizamento horizontal)
18. Manopla para ajuste de rotação do braço (180º)
19. Fusível de entrada de energia

�
 Opcionais:  Suporte para

                          Colposcópio
                          Encosto de cabeça
                           adicional

�
 As seguintes cores do

revestimento são disponíveis:
branco, verde, bege, cinza,
salmão, marrom, preto, azul royal
e amarelo

Especificações técnicas da Mesa
HLX-2:
• Altura máxima: 0,91m
• Altura mínima: 0,69m
• Largura: 0,60m
• Comprimento: 1,72m
• Capacidade máxima de carga:

250Kg
• Fusível utilizado na entrada de

energia: 2A
• Voltagem automática: 127/220V
• Consumo: 120 Watts
• Peso: 120Kg
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Figura 3 - Mesa Clínica HLX-2 – Posição de maca e posição de cadeira
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4.3 Modelo GO-4

A Mesa Clínica GO-4 (figura 4) é recomendada para ser utilizada na realização de
procedimentos diversos em Ginecologia, em clínicas e consultórios.

Este modelo possibilita ao operador efetuar o controle de altura da mesa, elevação do
assento e perneira e mudança da posição de cadeira para maca automaticamente, através do pedal de
comando. As partes que compõe a mesa e demais ajustes estão indicados na figura 4.

Descrição das partes que compõe a Mesa GO-4:
1. Apoio de cabeça
2. Encosto
3. Braço com braçadeira em velcro e com ajuste de

rotação
4. Assento
5. Perneira
6. Pantógrafo
7. Capa do motor
8. Base de sustentação
9. Pedal de comando
10. Apoio de pernas
11. Suporte para lençol descartável
12. Apoio para os pés
13. Bandeja auxiliar de inox
14. Manopla de ajuste do apoio de pernas (deslizamento

vertical)
15.  Manopla de ajuste do braço  (deslizamento horizontal)
16. Manopla para ajuste de rotação do braço (180º)
17. Manopla para ajuste do apoio de pés (deslizamento

horizontal)
18. Manopla de ajuste do apoio de pernas e pés

(deslizamento horizontal)

�
 Opcionais:  Suporte para

                         Colposcópio
                          Encosto de cabeça
                          adicional

�
 As seguintes cores do

revestimento são disponíveis:
branco, verde, bege, cinza,
salmão, marrom, preto, azul royal
e amarelo

Especificações técnicas da Mesa
GO-4:

• Altura máxima: 0,91m
• Altura mínima:  0,69m
• Largura: 0,60m
• Comprimento: 1,72m
• Capacidade máxima de carga:

250Kg
• Fusível utilizado na entrada de

energia: 2A
• Voltagem automática: 127/220V
• Consumo: 120 Watts
• Peso: 120Kg
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Figura 4 - Mesa Clínica GO-4 – Posição de maca e posição de cadeira
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4.4 Modelo CPC-04

A Mesa Clínica CPC-04 (figura 5) é recomendada para ser utilizada na realização de
procedimentos diversos, em clínicas e consultórios.

Este modelo possibilita ao operador efetuar o controle de altura da mesa, elevação do
assento e perneira e mudança da posição de cadeira para maca automaticamente, através do pedal de
comando. As partes que compõe a mesa e demais ajustes estão indicados na figura 5.

Descrição das partes que compõe a Mesa CPC-04:

1. Apoio de cabeça – este apoio é removível e
ajustável

2. Encosto
3. Braço com braçadeira em velcro e com ajuste de

rotação
4. Assento
5. Perneira
6. Pantógrafo
7. Capa do motor
8. Base de sustentação
9. Pedal de comando
10. Suporte para lençol descartável
11. Corte do encosto - viabiliza uma maior

aproximação do médico ao campo operatório
12. Manopla de ajuste do braço  (deslizamento

horizontal)
13. Manopla para ajuste de rotação do braço (180º)

�
 As seguintes cores do revestimento

são disponíveis: branco, verde, bege,
cinza, salmão, marrom, preto, azul
royal e amarelo

Especificações técnicas da Mesa CPC-
04:

• Altura máxima: 0,94m
• Altura mínima: 0,69m
• Largura: 0,60m
• Comprimento: 1,94m
• Capacidade máxima de carga: 250Kg
• Fusível utilizado na entrada de

energia: 2A
• Voltagem automática: 127/220V
• Consumo: 120 Watts
• Peso: 120Kg
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Figura 5 - Mesa Clínica CPC-04 – Posição de maca e posição de cadeira



                                                               Manual do Usuário – Mesa Clínica MICROEM

8

4.5 Modelo URO-3

A Mesa Clínica URO-3 (figura 6) é recomendada para ser utilizada na realização de
procedimentos diversos em Urologia e Urodinâmica, em clínicas e consultórios.

Este modelo possibilita ao operador efetuar o controle de altura da mesa, elevação
do assento e perneira e mudança da posição de cadeira para maca automaticamente, através do
pedal de comando e/ou comando manual. As partes que compõe a mesa e demais ajustes estão
indicados na figura 6.

Descrição das partes que compõe a Mesa URO –3:
1. Apoio de cabeça
2. Encosto
3. Braço com braçadeira em velcro e com ajuste de

rotação
4. Assento
5. Perneira removível
6. Estrutura de elevação
7. Base de sustentação com rodízios
8. Controle de comando manual
9. Pedal de comando
10. Apoio para os pés
11. Suporte para lençol descartável
12. Apoio para as pernas
13. Ajuste de angulo do apoio de pernas
14. Manopla de ajuste do apoio de pernas (deslizamento

vertical)
15. Manopla para ajuste de rotação do braço (180º)
16. Manopla de ajuste do braço  (deslizamento horizontal)
17. Trava de ajuste do suporte do apoio de pernas (puxe a

trava e ajuste verticalmente o suporte)
18. Trava do suporte do apoio de pernas (ajuste de rotação)
19. Trilho para encaixe da perneira
20. Suporte para funil/balança com rodízios

�
 As seguintes cores do

revestimento são disponíveis:
branco, verde, bege, cinza,
grafite, gelo, salmão, marrom,
preto, azul G, azul marinho e
amarelo

Especificações técnicas da Mesa
URO –3:

• Altura máxima: 0,97m
• Altura mínima: 0,65m
• Largura: 0,58m
• Comprimento: 1,42m
• Capacidade máxima de carga:

220Kg
• Fusível utilizado na entrada de

energia: 2A
• Voltagem automática: 127/220V
• Consumo: 120 Watts
• Peso: 120Kg

13

11

19

2

7

8

9

5

6

4

12

10

3

17

16

15

14

18
20

1

3

Figura 6 – Mesa Clínica URO-3 – Posição de maca e posição de cadeira
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4.6 Modelo GO-4 New

A Mesa Clínica GO-4 New (figura 7) é recomendada para ser utilizada na realização de
procedimentos diversos em Ginecologia, em clínicas e consultórios.

Este modelo possibilita ao operador efetuar o controle de altura da mesa, elevação do
assento e perneira e mudança da posição de cadeira para maca automaticamente, através do pedal de
comando e/ou comando manual. As partes que compõe a mesa e demais ajustes estão indicados na
figura 7.

Descrição das partes que compõe a Mesa GO-4
New:
1. Apoio de cabeça
2. Encosto
3. Braço com braçadeira em velcro e com ajuste de

rotação
4. Assento
5. Perneira removível
6. Estrutura de elevação
7. Base de sustentação
8. Controle de comando manual
9. Pedal de comando
10. Apoio de pernas
11. Manopla de ajuste do apoio de pernas

(deslizamento vertical)
12. Trava do suporte de apoio das pernas
13. Manopla de ajuste do braço (deslizamento

horizontal)
14. Manopla para ajuste de rotação do braço (180º)
15. Suporte para lençol descartável
16. Trilho para encaixe da perneira

�
 Opcionais:  Suporte para Colposcópio

                          Suporte das pernas
                           removível

�
 As seguintes cores do revestimento

são disponíveis: branco, verde, bege,
cinza, salmão, grafite, gelo, preto, azul
G, azul marinho e amarelo

Especificações técnicas da Mesa GO-4
New:

• Altura máxima: 0,97m
• Altura mínima:  0,65m
• Largura: 0,58m
• Comprimento: 1,42m
• Capacidade máxima de carga: 220Kg
• Fusível utilizado na entrada de

energia: 2A
• Voltagem automática: 127/220V
• Consumo: 120 Wat ts
• Peso: 120Kg
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Figura 7 - Mesa Clínica GO-4 New – Posição de maca e posição de cadeira
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4.7 Modelo CD-2

A Mesa Clínica CD-2 (figura 8) é recomendada para ser utilizada na realização de
procedimentos diversos em Otorrinolaringologia e Oftalmologia, em clínicas e consultórios.

Este modelo possibilita ao operador efetuar o controle de altura da mesa, elevação do
assento e perneira e mudança da posição de cadeira para maca automaticamente, através do pedal de
comando. As partes que compõe a mesa e demais ajustes estão indicados na figura 8.

Descrição das partes que compõe a Mesa CD –2:

1. Apoio de cabeça – este apoio é removível e
ajustável

2. Encosto
3. Braço
4. Assento
5. Perneira
6. Pantógrafo
7. Capa do motor
8. Base de sustentação
9. Pedal de comando
10. Apoio para os pés

�
 Opcional: braço com ajuste de rotação

�
 As seguintes cores do revestimento são

disponíveis: branco, verde, bege, cinza,
salmão, marrom, preto, azul imperial e amarelo

Especificações técnicas da Mesa CD –2:

• Altura máxima: 0,89m
• Altura mínima: 0,68m
• Largura: 0,89m
• Comprimento: 1,91m
• Capacidade máxima de carga: 250Kg
• Fusível utilizado na entrada de energia: 2A
• Voltagem automática: 127/220V
• Consumo: 120 Watts
• Peso: 120Kg

5. CUIDADOS ESPECIAIS

• Não obstrua o movimento da mesa;
• Evite contato de solvente ou materiais corrosivos;
• Não deixe o produto exposto às intempéries ou sol excessivo;
• Não abra em nenhuma hipótese as partes de proteção da mesa, com possibilidade  de choques

elétricos e perda de garantia;
• No final do expediente desligue a chave geral do seu consultório.
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Figura 8 – Mesa Clínica CD-2 – Posição de maca e posição de cadeira
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado consumidor, preencha este certificado no ato da compra e envie para MICROEM,
juntamente com o aparelho, quando necessário.

1. A garantia deste produto é de um ano, a contar a partir da data da compra, desde de que
seja apresentado o termo de garantia preenchido e a cópia da nota fiscal de compra para
produtos entregues à MICROEM ou local por nós autorizado.

2. Este produto tem garantia contra defeitos de fabricação e serviços técnicos. A garantia
contempla a substituição de componentes, reparos e mão de obra em produtos que
comprovadamente apresentem defeitos em condições normais de utilização, sem ônus
ao consumidor.

3. A garantia não se aplica a defeitos ocasionados por quedas, instalação e utilização
inadequadas ou procedimentos em desacordo com as instruções para utilização
constantes no manual do usuário.

4.  A garantia será invalidada se o produto for aberto, sofrer intervenção por pessoas não
autorizadas pela MICROEM e operar em condições anormais de voltagem, temperatura,
umidade e limpeza.

Revendedor_______________________________________________________________

Data da compra__________________________ Nota fiscal nº _______________________

Consumidor _______________________________________________________________

Endereço _________________________________________________________________

Bairro______________________________      Fone  ______________________________

Cidade _________________________________________  Estado _________________________________

Modelo __________________________________________________________________

Nº série ______________________       Nº Lote  __________________________________

            ________________________________                        ________________________________
Representante Legal                                             Responsável Técnico


