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FL-2000-P 6 E

P - FIXAÇÃO EM PAREDE

E - COM MÓDULO DE EMERGÊCIA
(OMITIDO) - SEM MÓDULO DE EMERGÊNCIA

N° DE LÂMPADAS (1,3,4,5 OU 6)

 

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.  

 
FOCO CIRÚRGICO FL-2000 P 

 
 

- Foco cirúrgico FL-2000-P1 
- Foco cirúrgico FL-2000-P1E 
- Foco cirúrgico FL-2000-P3 
- Foco cirúrgico FL-2000-P3E 
- Foco cirúrgico FL-2000-P4  
- Foco cirúrgico FL-2000-P4E 
- Foco cirúrgico FL-2000-P5 
- Foco cirúrgico FL-2000-P5E 
- Foco cirúrgico FL-2000-P6 
- Foco cirúrgico FL-2000-P6E 
 
Obs: Os modelos para fixação em parede estão disponíveis para apenas 01 braço. 
 
APLICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS 
 

A MEDPEJ desenvolveu esta linha de produtos para auxiliar profissionais, gerando 
um sistema de iluminação auxiliar para centros cirúrgicos, CTI's (centro de terapia 
intensiva), salas de enfermaria e clínicas, onde o ambiente ou procedimento exija maior 
iluminação. Equipamentos projetados e montados seguindo normas nacionais e 
internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e 
sistema da qualidade para produtos/sistema.  

Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em 
epóxi à 250º Célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto.  

Sistema de iluminação com lâmpadas de forma uniforme e distribuídas de modo que 
proporcionem ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado 
para sua aplicação profissional.  

Haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho com o 
equipamento. 
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 PARTES DO EQUIPAMENTO 
 

 

                       

EMPUNHADEIRA AUTOCLAVÁVEL DESTACÁVEL  A 

            
FILTRO DE CALOR A 

                 

CÂMERA DE VÍDEO FOCO CIRÚRGICO A 

              

LÂMPADA 12V  A 

                  

BATERIA CHUMBO ÁCIDO 12 V X 50 Ah O 

                  

BATERIA CHUMBO ÁCIDO 12 V X 7 Ah O 

   

SUPORTE PARA PAREDE A 

        

BRAÇO ARTICULÁVEL FOCO CIRÚRGICO A 

 

LED FOCO CIRÚRGICO O 

 
A – APLICÁVEL COMO PADRÃO 
O – OPCIONAL 
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 Não há uso prescrito de outras partes ou materiais além dos citados nestas 
instruções. A MEDPEJ não assumirá responsabilidade alguma por danos causados por 
utilização de peças de reposição e materiais não especificados por ela. 

Algumas partes só poderão ser adicionadas ao equipamento durante sua fabricação 
e algumas dependerão de outras partes 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. 
 
 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
 

Os produtos MEDPEJ são projetados e montados atendendo às normas vigentes 
para equipamentos eletromédicos; as normas abrangem segurança elétrica, 
compatibilidade eletromagnética, gerenciamento de riscos e sistema da qualidade para 
produtos/sistema. 

Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em 
epóxi à 250º Célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto.  

Sistema de iluminação com lâmpadas uniformes e distribuídas de modo que 
proporcionem ao usuário equipamentos completos e sem sombras causadas pela 
interposição da cabeça do profissional, sendo capazes de atingir o uso esperado para 
sua aplicação.  

Haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento.  
Braço giratório permitindo melhor posicionamento de trabalho.  
Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente e distância de 

trabalho entre 500 mm e 1500 mm. Ajuste e centralização do foco de luz através da 
empunhadeira. 

Empunhadeira autoclavável destacável para melhor higienização e assepsia. 

A linha de produtos FL-2000 atende os requisitos das normas ABNT NBR IEC 
60601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-6, ABNT NBR IEC 
62366, ABNT NBR IEC 60601-1-9, ABNT NBR IEC 60601-2-41, IEC 61000-4-
2/3/4/5/6/8/11, IEC 61000-3-2/3, CISPR 11 e ABNT NBR ISO 14971. 
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FOCO CIRÚRGICO FL-2000 P (Lâmpada) 
 

 Sistema de iluminação à lâmpada com iluminância máxima de 160.000 lx a 1000 
mm de distância por cabeçote (disponível também nas versões 30.000 lx, 90.000 lx, 
120.000 lx e 150.000 lx);  
Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5.000 horas e média de 7.000 
horas; 

 Para a versão FL-2000 P1 com o LED Foco cirúrgico (Acessório opcional), a 
iluminância é de 31.000 lx a 1000 mm de distância; Vida útil prevista para os LEDS 
entre 50 000 e 60 000 horas; 

 Controle por membrana com oito níveis de ajuste de intensidade (0 a 100%), 
(opcional); Caso o equipamento esteja no modo emergência (bateria), a intensidade 
será sempre a máxima; 

 Alimentação bivolt automático 127/220 V +/- 10% 50/60 Hz; 

 Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente e distância de 
trabalho entre 500 mm e 1500 mm. Ajuste e centralização do foco de luz através da 
empunhadeira; 

 Módulo de emergência com bateria interna que permite continuar o procedimento 
caso ocorra falta de energia (opcional); 

 Indicadores de falta de rede elétrica, carga ou falha da bateria e sinal sonoro que 
indica nível baixo de bateria (somente para modelo com módulo de emergência); 

 Carregador inteligente de bateria acoplado ao produto (modelos com bateria). 
 

 

SIGLAS E ABREVIAÇÕES UTILIZADAS NESTE MANUAL 
 

LED - Light emitting diode (Diodo emissor de luz); 
RF   - Rádio frequência; 
Ah   - Ampère hora; 
V c.a. - Tensão em corrente alternada; 
V c.c.(dc) - Tensão em corrente contínua; 
Ra – Índice de reprodução (renderização) de cor; 
K – Kelvin; 
Hz – Hertz; 
lx – lux; 
Ec – Iluminância central; 
W/m² - Watt por metro quadrado; 
UV – Ultravioleta.  
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ILUSTRAÇÃO DO PRODUTO 

FIGURA 1 - FOCO CIRÚRGICO FL-2000 P  

 
 
 

01 - EMPUNHADEIRA  06 - BRAÇO GIRATÓRIO  

02 - PUXADOR DO CABEÇOTE 07 - GABINETE PRINCIPAL 

03 - GARFO ARTICULÁVEL DO      
CABEÇOTE 

08 - MEMBRANA STATUS DE 
FUNCIONAMENTO FOCO CIRÚRGICO 
FL-2000 PE / PLE (SOMENTE 

EMERGÊNCIA) 
04 - CJ. CABEÇOTE (1, 3, 4, 5 OU 

06 BULBOS) 
09 - ALOJAMENTO DA BATERIA 

05 - BRAÇO ARTICULÁVEL 
10 - MEMBRANA CONTROLE CÚPULA FL– 

2000T / P  LÂMPADA 
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1 - Componentes do Equipamento 

 
Descrição Código 

01 MANUAL DO USUÁRIO 91.138.0032 
01 CHAPA TRASEIRA DO SUPORTE DE FIXAÇÃO FL-2000P  38.203.0009 
01 S/C GABINETE FL-2000 PAREDE 38.385.0171 
06 PRISIONEIROS PARA FIXAÇÃO 3/8” X 250 mm 38.105.0004 
24 ARRUELAS 3/8” X 3 mm 95.196.0001 
01 S/C BRAÇO COM CABEÇOTE 38.385.0130 
24 PORCA SEXT. Z. B. 3/8" 95.193.0010 

  
2- Classificação do equipamento 

 

Classificação Conforme ABNT NBR IEC 60601-1 

Proteção contra choque 
elétrico 

Tipo: Equipamento de classe I 
Com aterramento para proteção. 
Grau: Não possui Parte aplicada. 

Proteção contra penetração 
nociva de líquidos 

Não possui proteção 

Proteção contra penetração 
nociva de materiais 
particulados 

IP20 – Protegido contra objetos sólidos estranhos de 

 de 12,5 mm e maior 

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 fixo instalado permanentemente. 
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• Especificações Técnicas 

• Foco Cirúrgico FL-2000 P 
 

TABELA 1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 POTÊNCIA (W) *ILUMINÂNCIA (lx) **FUSÍVEIS DA REDE 

Led Foco cirúrgico (opcional) 32,4 31.000 Vidro 5X20 mm T 2AL, 250V 

Foco 1 lâmpada sem emergência 86 30.000 Vidro 5X20 mm T 2AL, 250V 

Foco 1 lâmpada com emergência 176 30.000 Vidro 5X20 mm T 2AL, 250V 

Foco 3 lâmpadas sem emergência 200 90.000 Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V 

Foco 3 lâmpadas com emergência 290 90.000 Vidro 5X20 mm T 4AL, 250V 

Foco 4 lâmpadas sem emergência 288 120.000 Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V 

Foco 4 lâmpadas com emergência 378 120.000 Vidro 5X20 mm T 4AL, 250V 

Foco 5 lâmpadas sem emergência 360 150.000 Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V 

Foco 5 lâmpadas com emergência 450 150.000 Vidro 5X20 mm T 6,3AL, 250V 

Foco 6 lâmpadas sem emergência 432 160.000 Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V 

Foco 6 lâmpadas com emergência 522 160.000 Vidro 5X20 mm T 6,3AL, 250V 

    NOTA: *A Iluminância (lx) é dada a uma distância de 1000 mm do campo a ser iluminado. 
              **Fusíveis da rede para os bornes 2 e 3 do equipamento. 
 

 Somente modelos com módulo de emergência 
 

TABELA 2 – ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA E FUSÍVEL 

 
Tipo de bateria Chumbo Ácido Estacionária 

Tensão da bateria 12 Vdc 

Capacidade da bateria *Ah Mínima 7 Ah (01 lâmpada) 

Máxima 50 Ah (03, 04, 05 e 06 lâmpadas) 

Fusível bateria 12 V X 7 Ah Vidro 5X20 mm T 3,15AL,  250V (FL-2000 P1E) 

Vidro 5X20 mm T 10AL, 250V 

Fusível bateria 12 V X 50 Ah máx. até 04 lâmpadas Vidro 5X20 mm T 20AL, 250V 

Fusível bateria 12 V X 50 Ah máx. 05 e 06 lâmpadas Vidro 5X20 mm T 30AL, 250V 

*Ah - Ampère/hora 
Vdc – Tensão em corrente contínua 
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TABELA 3 – ESPECIFICAÇÕES DE ILUMINÂNCIA 

Tensão de alimentação ±10% 127/220 V c.a 

Frequência de alimentação 50/60 Hz 

Tensão da lâmpada  12 V 

Potência da lâmpada 55 W 

Temperatura de cor da lâmpada 4500 Kelvins +/- 10% 

Temperatura de cor LED Foco cirúrgico (Opcional) 4000 Kelvins +/- 10% 

Índice de reprodução de cor Ra  ≥ 95 

Índice específico R9                     > 73 

Irradiância total a 850 mm de distância Ee < 505 W/m² 

Irradiância total a 1000 mm de distância Ee < 465 W/m² 

Diâmetro d50 (50% da Iluminância central) 131 mm 

Diâmetro do campo luminoso d10  225 mm 

Relação d50 / d10 0,582 

Iluminância remanescente com obstrução de uma máscara 58% de Ec 

Iluminância remanescente com obstrução de duas máscaras 52% de Ec 

Iluminância remanescente com tubo padronizado 94% de Ec 

Iluminância remanescente dentro de tubo padronizado com obstrução 

de uma máscara 
51% de Ec 

Iluminância remanescente dentro de tubo padronizado com obstrução 

de duas máscaras 
50% de Ec 

Profundidade da iluminação (L1 + L2) 60% 507 mm 

 

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. 
 
 
 



 

9 
 

 
4 - Transporte 

O FL-2000 P é transportado em embalagem de madeira, especialmente projetada a 
fim de proporcionar a integridade do produto. 

Durante o manuseio, o FL-2000 requer cuidados com seu transporte. Ao manusear 
a embalagem deve-se proceder a partir de sua base. Jamais transporte ou armazene 
fora da posição indicada na embalagem, correndo risco de eliminar solução ácida da 
bateria (somente modelo com módulo de emergência). 
 
5 - Símbolos do Produto 

  ATENÇÃO  BATERIA EM CARGA 

   SIGA AS INTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO  FALHA DA BATERIA 

  CORRENTE ALTERNADA  LIGADO PARA PARTE DO EQUIPAMENTO 

 CORRENTE CONTÍNUA  FALTA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

    CHAVE GERAL POSIÇÃO DESLIGADA 
 ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA 

CHOQUE ELÉTRICO 

     CHAVE GERAL POSIÇÃO LIGADA  ATERRAMENTO FUNCIONAL 

 FUSÍVEL DE SEGURANÇA  NÚMERO DE SÉRIE 

  DATA DE FABRICAÇÃO  

 
6 - Símbolos para armazenamento e transporte 

2

          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 
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7 - 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. 

 Siga essas orientações sobre a instalação do produto e verifique o peso total de 
cada modelo para saber se a parede poderá suportar o modelo FL-2000 P. Consulte um 
Engenheiro Civil para encontrar a maneira mais segura de se instalar e saber se os 
procedimentos adotados neste manual não irão danificar a estrutura de sua edificação. 
A instalação incorreta ou a falta de resistência da parede podem gerar desprendimento 
acidental, provocando danos catastróficos aos usuários e pacientes. 

O instalador deve preparar a parede de modo a suportar o peso total do 
equipamento considerando os esforços de alavanca na movimentação do braço. 

 Os Focos cirúrgicos da família FL-2000 P são considerados equipamentos eletro 
médicos e somente devem ser utilizados por um profissional médico devidamente 
capacitado. 

 Nenhuma modificação neste equipamento é permitida. 

 Mantenha o equipamento limpo e asséptico. 

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

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

 Os Focos cirúrgicos da família FL-2000 P atendem as normas técnicas de 
compatibilidade eletromagnética se utilizados com os cabos de alimentação e partes 
fornecidos pela MEDPEJ e devidamente descritos neste manual. 

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

 Os Focos cirúrgicos da família FL-2000 P não devem ser utilizados adjacente 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 Focos cirúrgicos da família FL-2000 P 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. 
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 Os equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis podem afetar 
equipamentos eletro médicos. 

 Nenhuma parte ou acessório do equipamento pode passar por assistência ou 
manutenção durante a utilização com um paciente. 

 O FL-2000 é contra indicado de ser utilizado para qualquer outra finalidade que não 
seja aquela especificada neste manual. 

  A unidade principal não deve ser exposta ou imersa em líquidos. 

 A operação conjunta de um equipamento cirúrgico de alta frequência pode 
prejudicar o funcionamento do FL-2000. 

 Se a tela de proteção das lâmpadas quebrar, ela deve ser substituída antes de 
reutilizar o equipamento. 

 O FL-2000 não produz efeitos fisiológicos sobre o operador ou paciente. 

 A sobreposição de campos luminosos de várias luminárias pode gerar o risco de 
produção de muito calor no campo cirúrgico e exceder o limite de irradiação UV. 
 
8 - Instalação do Produto 

 Siga essas orientações sobre a instalação do produto e verifique o peso total de 
cada modelo (Ver tabela 4) para saber se a parede irá suportá-lo. Consulte um 
Engenheiro Civil para encontrar a maneira mais segura de instalação e saber se os 
procedimentos adotados neste manual não irão danificar a estrutura da sua edificação. 
A instalação incorreta ou a falta de resistência da parede pode gerar desprendimento 
acidental, provocando danos catastróficos aos usuários e pacientes. 

 O Foco FL-2000 deverá ser instalado somente por profissional capacitado. 

O instalador deve preparar a parede de modo a suportar o peso total do 
equipamento considerando os esforços de alavanca na movimentação do braço. 

 O produto perderá a garantia caso as informações abaixo não sejam seguidas: 

 Utilize circuito de alimentação com sistema de aterramento adequado (caso não 
haja aterramento, poderá haver riscos de segurança); 

 Não compartilhe o mesmo circuito elétrico 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 a ocorrer com seu equipamento durante a instalação; 

 Esquemas de circuitos, listas de partes e peças serão fornecidos somente 
mediante acordo entre o fabricante e a instituição solicitante. 
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8.1- Relação de pesos FL-2000 P / PE 
 

TABELA 4 - PESOS DOS EQUIPAMENTOS 

 
 

 
8.2 - Procedimento para instalação 

1-Utilizando a contra chapa de fixação (01), marque a furação na parede. Verifique a 
mobilidade do braço antes de marcar e furar. 
2-Utilizando uma broca para alvenaria/concreto fure a parede atravessando de um lado 
a outro. 
3-Posicione a contra chapa pelo lado de trás da parede e então passe os prisioneiros de 
fixação (02) através da contra chapa, da parede e do suporte de fixação com placas 
eletrônicas (04); depois coloque as arruelas (09) e fixe as porcas (03). Confira o aperto 
das porcas ao final da instalação. 
4-Prossiga com a instalação elétrica efetuando a conexão elétrica nos bornes conforme 
item 8.2.2 deste manual. 
5-Coloque a carenagem de acabamento (06), a tampa intermediária (07) e a tampa 
superior (08); depois finalize o fechamento colocando e apertando os parafusos (05).  
 
ATENÇÃO: Somente conecte o Foco FL-2000 P a rede elétrica após ter completada 
toda a instalação.   

FIGURA 2 – INSTALAÇÃO DO FL-2000 NA PAREDE 

 

Modelos  Peso bruto (Kg)  Peso líquido (Kg)  

Foco cirúrgico FL-2000-P1 95,9 35,9 

Foco cirúrgico FL-2000-P1E 107,9 47,9 

Foco cirúrgico FL-2000-P3 103 43 

Foco cirúrgico FL-2000-P3E 115 55 

Foco cirúrgico FL-2000-P4 104 44 

Foco cirúrgico FL-2000-P4E 116 56 

Foco cirúrgico FL-2000-P5 106 46 

Foco cirúrgico FL-2000-P5E 118 58 

Foco cirúrgico FL-2000-P6 108 48 

Foco cirúrgico FL-2000-P6E 120 60 
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8.2.1 - Conexão elétrica no borne de entrada 

Utilize no mínimo cabo com seção transversal 2,5 mm² e circuito exclusivo 
recomendado com disjuntor de 10A. Para ligação da rede aos bornes consultar 
diagramas abaixo. Os fusíveis deverão ser inseridos aos bornes conforme tabela 1 
deste manual. 

8.2.2 - Conexão elétrica da bateria e rede de energia 

Ligação dos fios da bateria e rede conforme diagramas 1 e 2. 
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8.2.3 – Ligação dos fios e fixação do braço giratório 
 

1- Os fios deverão ser interligados de acordo com seus respectivos conectores (01) e 
(02), (03) e (04) e serem colocados dentro do braço giratório (05). 
2- Encaixar o braço giratório (05) na bucha do braço (07) e fixá-los através dos 
parafusos (06). 
 

FIGURA 3 – LIGAÇÃO DOS FIOS E FIXAÇÃO DO BRAÇO GIRATÓRIO 
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9 – Dimensões (mm)  
 

 
 

 
 
9.1 – Cabeçotes (mm) 
 

 

CABEÇOTE 01 BULBO 
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CABEÇOTE 03 BULBOS 

 

          CABEÇOTE 04 E 05 BULBOS 

 

CABEÇOTE 06 BULBOS 

 

10 - Cuidados e Manuseio 

 Mantenha o equipamento com a chave geral sempre ligada para manter a bateria 
carregada (equipamento com módulo de emergência); 

 Instale seu produto em local apropriado protegido dos raios solares e umidade. 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 
11 – Fixação e retirada da Empunhadeira 
 

Para realizar o acoplamento da Empunhadeira (02) é necessário segurar o cabeçote 

com uma das mãos e com a outra encaixar a Empunhadeira na manopla (01) e deslizá-

la para cima no sentido vertical até a mesma ficar totalmente acoplada.  

Para fazer o desacoplamento da Empunhadeira realize o movimento inverso, ou 

seja, puxe-a para baixo no sentido vertical até a mesma ser totalmente retirada da 

manopla. 

 
FIGURA 4 – FIXAÇÃO E RETIRADA DA EMPUNHADEIRA 

 
12- Instruções de uso 
 

1- Ligue a chave geral posicionada no gabinete principal.  

2- Pressione e solte uma vez a tecla liga/stand-by (01) na cúpula, então o equipamento 
deverá ligar.  

3- Selecione a intensidade desejada pressionando as teclas + (03) e – (02).  

4- Posicione o equipamento a uma distância entre 500 e 1000 mm do campo a ser 
iluminado, ajuste o diâmetro do foco girando a empunhadeira e o equipamento estará 
pronto para uso (exceto FL-2000 P1 onde o ajuste é fixo).  

5- Para desligar pressione e segure a tecla liga/stand-by (01) até a luz se apagar.  

FIGURA 5 - MEMBRANA FL-2000 P 

 

01

02
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
Significado das luzes indicadoras da membrana acoplada ao gabinete principal 
(Somente modelo com módulo de emergência) 
 

1- Aparelho em stand by;  
2-  Bateria sendo carregada (se estiver totalmente descarregada, leva até 06 horas para 
carregar);  
3- A bateria não foi identificada pelo equipamento;  
4- Quando a chave geral está desligada ou quando falta alimentação elétrica. 
  

  
FIGURA 6 – ADESIVO STATUS DE FUNCIONAMENTO FL-2000 P  

 

 
 
12.3 – Ajuste de foco do campo de iluminação 
 
 Para ajustar o foco do campo de iluminação cirúrgico, posicione o cabeçote a 1000 
mm do ponto a ser iluminado e rotacione a empunhadeira em sentido horário ou anti-
horário até encontrar o melhor ajuste.  

FIGURA 7 – AJUSTE DE FOCO  
 

 
ROTACIONAR A EMPUNHADEIRA NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO 

PARA AJUSTAR O FOCO DO CAMPO DE ILUMINAÇÃO CIRÚRGICO 
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13 - Funcionamento do Módulo de emergência 
 

Quando o FL-2000 está ligado na rede elétrica e ocorre a falta de energia, 
automaticamente ele entra no modo emergência (bateria) mantendo todas as lâmpadas 
acesas e retornando ao modo normal (rede) assim que a energia é restabelecida. 
 

TABELA 5 - AUTONOMIA DA BATERIA 
 

AUTONOMIA DA BATERIA NO MODO EMERGÊNCIA 
EM MINUTOS COM VALORES APROXIMADOS 

Braço com 01 lâmpada*  60 

Braço com 03 lâmpadas  150 

Braço com 04 lâmpadas  100 

Braço com 05 lâmpadas  80 

Braço com 06 lâmpadas  60 
*Bateria 12 V x 7 Ah 

14- Desempenho essencial 
 

O uso pretendido deste equipamento é gerar iluminação suficiente ao usuário para 
que possa realizar o procedimento com a maior nitidez possível e limitar a energia 
menor que 1 000 W/m² no campo cirúrgico, provendo a iluminância descrita neste 
manual conforme o modelo de cada equipamento. 
 

15 - Limpeza e desinfecção 

 Antes de iniciar os procedimentos, desligue a chave geral do equipamento. 

 A ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL deve seguir todos os requisitos nacionais para 
higiene e desinfecção. 

 Limpe o equipamento usando um pano levemente umedecido com álcool 

isopropílico para remover a poeira, sujeira, etc. 

 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. Limpe então o equipamento com um pano 

levemente umedecido com álcool etílico 70% ou isopropílico. 

 Remova a sujeira do acrílico usando uma gaze ou pano levemente umedecido 

com álcool etílico 70% ou álcool isopropílico. 

 Certifique-se de que não há nenhum líquido remanescente nas partes. Após ter 

limpado com álcool, esteja certo que secaram completamente. 
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 A Empunhadeira deve ser esterilizada em autoclave a vapor na temperatura de 

134°C por 20 minutos. A Empunhadeira está sujeita a desgaste natural devido 

aos ciclos de esterilização, portanto, verifique a integridade da mesma sempre 

após cada esterilização e a substitua caso apresente sinais de deterioração. 
 

16 - Manutenção 

O Foco cirúrgico FL-2000 P tem uma vida útil prevista de no mínimo 5 anos. 

A vida útil prevista para a bateria (se aplicável) é de aproximadamente 2 anos.  

Para que o equipamento funcione em sua plenitude com precisão e segurança é 
recomendado anualmente pelo fabricante realizar uma manutenção preventiva para 
testes, calibração de funções e verificação da bateria 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. Se houver dano em qualquer uma destas partes 
encaminhe o equipamento para a fábrica ou assistência técnica autorizada. 
  

17 – Substituição de fusíveis 

 Desligue o disjuntor do circuito de alimentação. 

1 – Desligue a chave geral do FL-2000 P e retire a tampa do gabinete principal soltando 
os parafusos de fixação. 
2 – Abra o porta fusível dos bornes 2 e 3 (rede AC) e 4 (bateria) puxando a aba lateral 
dos bornes. 

3 – Troque os fusíveis de acordo com os especificados nas tabelas 1 e 3 deste manual. 

Feche os bornes, recoloque a tampa do gabinete, religue a chave geral e o disjuntor do 

circuito. 

FIGURA 8 – SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS 
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18 - Substituição da Lâmpada 
 

 Desligue o disjuntor do circuito de alimentação. 
 

1 - Desligue a chave geral antes de efetuar a troca; 
2 - Espere a lâmpada esfriar caso esteja quente; 
3 - Solte os parafusos (01) e remova o acrílico de proteção (02). 
4- Desenrosque a porca (03) de fixação e remova a lâmpada (04) desconectando os 
fios (05), em seguida substitui a lâmpada conforme desenho abaixo. 
 

 
 
19 - Verificação da bateria (somente equipamento com Módulo de emergência) 

Verificar semanalmente o funcionamento da bateria ligando o FL-2000 no modo 
rede e depois desligando a chave geral para forçar a entrada no modo de emergência. 
Caso o equipamento desligue, analisar a possibilidade de substituição da bateria 
interna.  

O FL-2000 P com módulo de emergência possui carregador inteligente de bateria 
interno, portanto a bateria é recarregada automaticamente sem a necessidade de 
intervenção do usuário. 

Caso o equipamento não seja utilizado num período superior a três meses, 
desconecte os cabos da bateria ou retire o fusível do borne referente a mesma. 

Preventivamente efetue a troca da bateria uma vez a cada 12 meses. 
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20 - Substituição da bateria (equipamento com módulo de emergência) 
 

 Desligue o disjuntor do circuito de alimentação. 

1- Desligue o disjuntor do circuito de alimentação. 
2- Desligue a chave geral (01) do FL-2000 P e retire a tampa do alojamento da 

bateria (03) soltando os parafusos de fixação (02). 
3- Retire o fusível de proteção da bateria (Ver diagrama 1 deste manual), solte o 

parafuso (04) e a presilha de fixação da bateria (05); depois solte os parafusos 
(07) dos terminais da bateria. 

4- Antes de substituir a bateria (06) verifique se a nova bateria possui polaridades (+ 
/ -) iguais a atual. Nunca ligue a bateria com as polaridades (+ / -) invertidas. 

5- Use somente baterias compatíveis com as descritas nas especificações técnicas 
deste manual. 

6- Recoloque novamente os terminais e parafusos de fixação da bateria, o fusível de 
proteção (Ver tabela 2 deste manual), a tampa do alojamento da bateria (03) e os 
parafusos (02); então o equipamento estará pronto para uso. 

 
FIGURA 9 – SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 

 

 
 



 

23 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

21 - 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 FL-2000 P ou suas partes após sua ineficácia deve ser feito conforme 
as Boas Práticas hospitalares e respeitar a diretiva de descarte de equipamentos 
eletroeletrônicos vigentes no país, estado e município de utilização. 

O descarte da bateria deve ser feito em pontos de coleta e nunca ser dispensado 
em lixo comum ou diretamente no meio ambiente. 

O descarte inapropriado do equipamento, resíduos e partes podem causar 
contaminação ao meio ambiente. 
 

 Compatibilidade Eletromagnética 
 

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE NBR IEC 60601-1-2 – COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 
 

Diretrizes e Declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas 

O FL-2000 P é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que 
o cliente ou usuário do FL-2000 P garanta que ele seja usado em tal ambiente. 

Ensaios de Emissões Conformidade Ambiente Eletromagnético - Diretrizes 

Emissões de RF  
ABNT NBR IEC CISPR 11 

Grupo 1 

O FL-2000 P utiliza energia de RF apenas para suas 
funções internas. No entanto, suas emissões de RF são 
muito baixas e não é provável que causem qualquer 
interferência em equipamentos eletrônicos próximos. 

Emissões de RF  
ABNT NBR IEC CISPR 11 

Classe A 

O FL-2000 P é adequado para utilização em todos os 
estabelecimentos, que não sejam residenciais e 
aqueles diretamente conectados a rede pública de 
distribuição de energia elétrica de baixa tensão que 
alimente edificações para utilização doméstica. 

Emissões de harmônicos 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Emissões devido à 
flutuação de 
tensão/cintilação  
IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Diretrizes e Declaração do fabricante – imunidade eletromagnética 

O FL-2000 é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do FL-2000  
deveria garantir que ele 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 cobertos com material 
sintético, a umidade relativa 
deveria ser pelo menos 30%. 

Transitórios elétricos 
rápidos/Trem de pulsos 
(“Burst”) 
 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV nas linhas de 
alimentação 
 
± 1 kV nas linhas de 
entrada/saída 

± 2 kV nas linhas de 
alimentação 
 
± 1 kV nas linhas de 
entrada/saída 

Recomenda-se que a qualidade do 
fornecimento de energia seja 
aquela de um ambiente hospitalar 
ou comercial típico. 

Surtos 
 
IEC 61000-4-5 

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

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

Recomenda-se que a qualidade do 
fornecimento de energia seja 
aquela de um ambiente hospitalar 
ou comercial típico. 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão nas 
linhas de entrada de 
alimentação 
 
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 

Recomenda-se que a qualidade do 
fornecimento de energia seja 
aquela de um ambiente hospitalar 
ou comercial típico. Se o usuário 
do FL-2000 exige operação 
continuada durante interrupções 
de energia, é recomendado que o 
FL-2000 seja alimentado por uma 
fonte de alimentação ininterrupta. 

Campo magnético na 
frequência de alimentação 
(50/60 Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Recomenda-se que os campos 
magnéticos na frequência de 
alimentação estejam em níveis 
característicos de um local típico 
em um ambiente hospitalar ou 
comercial típico. 

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 FL-2000 é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do FL-2000 deveria 
garantir que ele seja utilizado 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 
Radiada 
 
IEC 61000-
4-3 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
 
 

Recomenda-se que equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel não 
sejam usados próximos a qualquer parte do FL-2000, incluindo cabos, com 
distância de separação menor que a recomendada, calculada a partir da 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 recomenda 
em metros (m). 
 
É recomendada que a intensidade de campo estabelecida pelo transmissor de 
RF, como determinada través de uma inspeção eletromagnética no local,a seja 
menor que o nível de conformidade em cada faixa de freqüência. b 

 
Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento marcado com seguinte 
símbolo: 
 

 
NOTA 1    Em 80 MHz a 800 MHz, aplica-se a uma faixa de frequência mais alta. 
 
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   
As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações de rádio base, telefone (Celular/sem fio) e 
rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos teoricamente 
com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se que uma inspeção 
eletromagnética do local. Se a medida de intensidade de campo no local em que a FL-2000 é usado excede o nível de utilizado 
acima, o FL-2000 deveria ser observado para verificar se a operação está normal. Se um desempenho anormal for observado, 
procedimentos adicionais podem se necessários, tais como a reorientação ou recolocação do FL-2000. 
 
b 

Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade do campo deveria ser menor que 3 V/m. 
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Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o 
FL-2000  

O FL-2000 é destinado para utilização em ambiente eletromagnético na qual as perturbações de RF radiadas 
são controladas. O cliente ou usuário do FL-2000 pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética 
mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel 
(transmissores) e o FL-2000 como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos 
equipamentos de comunicação. 

Potência 
máxima de 
saída do 
transmissor 
 
W 
 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor 
m 

150 kHz até 80 MHz 
 
d = 1,2  

80 MHz até 800 MHz 
 
d = 1,2  

800 MHz até 2,5 GHz 
 
d = 2,3  

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 com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação 
recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equação aplicável à frequência do 
transmissor, onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o 
fabricante do transmissor. 
 
NOTA 1   Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta. 
 
NOTA 2   Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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22 - Solução de Problemas 

Aviso: Não abra o equipamento para acessar partes internas (a não ser para troca de bateria 
quando for o caso), 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 completamente inoperante; 
2- Equipamento não funciona no modo bateria; 
3- Equipamento está ligando, mas não gera luz. 

Possível causa: 
1- Fusíveis de entrada da rede de energia queimados;  
2- Bateria danificada ou fusível queimado; 
3- Lâmpada queimada. 

Solução: 
1- Troque os fusíveis de entrada da rede de energia; 
2- Substitua a bateria ou fusível se for o caso; 
3- Substitua a lâmpada. 

 
Atenção: 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 FL-2000 é garantido por 01 um 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 dos produtos. A garantia NÃO cobre despesas de remessa. 
 
3 - A garantia é automaticamente cancelada, caso ocorram abusos elétricos, se as 
partes forem alteradas, ou se ocorrerem aplicações diferentes daquelas para as quais o 
equipamento foi desenvolvido. 
 
4 - As causas de defeitos mais comuns são provenientes de choques físicos aplicados 
ao aparelho, 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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