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1 Sobre este guia 

Convenção neste guia 
Este guia do usuário utiliza vários símbolos para destacar informações importantes a 
fim de garantir o uso correto, evitar ferimentos ao usuário e a outros e evitar danos ao 
equipamento. Os significados dos símbolos utilizados estão descritos abaixo. 

O símbolo ATENÇÃO indica informações que, se ignoradas, podem resultar em risco médio 
de lesão corporal.

ATENÇÃO

O símbolo CUIDADO indica informações de segurança que, se ignoradas, podem resultar 
em risco leve de lesão corporal, danos materiais ou dano ao sistema.

CUIDADO

O símbolo DICAS aponta sugestões, dicas e informações adicionais para a melhor operação 
do sistema.

DICAS

2 Introdução e Informação Geral 

2.1 Utilização Pretendida do Produto 
O sistema i500 é um scanner 3D odontológico projetado para registrar digitalmente 
as características topográficas dos dentes e tecidos adjacentes. O sistema i500 produz 
digitalizações em 3D para uso projetos assistidos por computador para criação e 
fabricação de restaurações dentárias.

2.2 Indicações de uso

O sistema i500 deve ser usado em pacientes que necessitam de escaneamento 3D para 
tratamentos dentários, como: 

Pilar personalizado único 
Inlays e Onlays 
Coroa única
Faceta 
Ponte de implante de 3 unidades 
Ponte de até 5 unidades 
Ortodontia 
Guia de Implantes 
Modelo de diagnóstico 

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪



185Intraoral Scanner i500

português

O sistema i500 não se destina a ser usado para criar imagens da estrutura interna dos 
dentes ou da estrutura esquelética de suporte. 
O sistema i500 não se destina a ser usado em casos com mais de quatro (4) espaços 
edêntulos subsequentes.

O sistema i500 foi projetado para uso por pessoas com conhecimento profissional em 
odontologia e tecnologia de laboratório dentário. 
O usuário do sistema i500 é o único responsável por determinar se este dispositivo é 
adequado ou não para determinado caso e circunstâncias específicas do paciente. 
O usuário é o único responsável pela precisão, integridade e adequação de todos os 
dados inseridos no sistema i500 e no software fornecido. O usuário deve verificar a 
exatidão e precisão dos resultados e avaliar cada caso individual. 
O sistema i500 deve ser usado de acordo com o manual do usuário que o acompanha. 
O uso ou manuseio inadequado do sistema i500 anulará sua garantia, caso ainda 
estiver dentro da garantia. Caso precise de informações adicionais sobre o uso 
adequado do sistema i500, entre em contato com o seu distribuidor local.
O usuário não está autorizado a modificar o sistema i500.

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

2.3 Contraindicações 

2.4 Qualificações do Usuário Operador

2.5 Símbolos

Não Símbolo Descrição

01 O número de série do produto

02 Data de fabricação

03 Fabricante

04 Cuidado

05 Atenção

06 Instruções para o Manual do Usuário

07 A marca oficial do Certificado Europeu

08 Representante Autorizado na Comunidade Europeia

09 Tipo de peça aplicada

10 REEE - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos
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11 Uso mediante receita (EUA)

12 Certificado MET

13 AC

14 DC

15 Proteção de Aterramento (terra)

2.6 Visão Geral dos Componentes do i500 

Não Item Qtd Aparência

01 Peça de mão i500 + Distribuidor 
de energia 1 unidade  

02 Tampa da peça de mão i500 1 unidade

03 Ponta reutilizável 4 unidades

04 Ferramenta de calibração 1 unidade

05 Suporte de mesa 1 unidade

06 Suporte para montagem na 
parede 1 unidade

07 Cabo USB 3.0 1 unidade

08 Adaptador médico + cabo de 
energia 1 conjunto

09
Memória USB (pré-carregada 
com o software de aquisição 

de imagens)
1 unidade

10 Guia do Usuário 1 unidade

2 Introdução e Informação Geral 
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2.7.1	 Configurações	Básicas	do	i500	

①②

③

④

⑤

②  Conecte o adaptador médico  
 ao distribuidor de energia

①   Conecte o cabo USB 3.0 ao  
 distribuidor de energia

2.7 Configurando o Dispositivo i500 

③  Conecte o fio elétrico  
 ao adaptador médico

④  Conecte o fio elétrico a  
 uma tomada

⑤  Conecte o cabo USB  
 3.0 ao PC 
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Aguarde até o indicador de conexão USB ficar  
azul 

Ligue	o	i500

Pressione o botão liga/desliga do i500.  

Desligue	o	i500
Pressione e segure o botão liga/desliga do i500 por 3 segundos 

2.7.2	 	Colocação	no	suporte	mesa 2.7.3	 	Instalação	do	suporte	de	parede

3 Visão Geral do Software de Aquisição de Imagens  

O software de aquisição de imagens oferece uma interface de trabalho fácil de usar para 
registrar digitalmente características topográficas dos dentes e tecidos circundantes 
usando o sistema i500. 

3.1 Introdução 

2 Introdução e Informação Geral 
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3.2.1	 Requisitos	do	Sistema:	
Requisitos	Mínimos	do	Sistema

Requisitos	do	sistema	recomendados

3.2 Instalação 

Laptop Desktop

CPU
Intel Core i7-8750H/9750H ou superior Intel Core i7-8700K/9700K ou 

superiorAMD Ryzen 7 4800H

RAM Mínimo de 16 GB  Mínimo de 16 GB

Gráfico Nvidia Geforce GTX 1060 6GB  
ou superior

Nvidia Geforce GTX 1060 6GB  
ou superior

Sistema 
Operacional Window 10 Pro 64-bit

Laptop Desktop

CPU
Intel Core i7-9850H/10850H oder besser Intel Core i7-9900K/10900K 

ou superiorAMD Ryzen 9 4900H

RAM Mínimo de 32 GB  Mínimo de 32 GB

Gráfico Nvidia Geforce GTX 2060 8GB 
ou superior

Nvidia Geforce GTX 2060 8GB 
ou superior

Sistema 
Operacional Window 10 Pro 64-bit

Utilize PC e monitor com certificados IEC 60950, IEC 55032, IEC 55024

3.2.2	 Guia	de	Instalação

① Execute o Medit_iScan_ 
 X.X.X.X.exe  

②  Selecione o idioma de configuração e  
 clique em "Next"
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⑤   O processo de instalação pode levar  
 alguns minutos para concluir. Favor  
 não desligar o PC até que a instalação  
 esteja concluída.

⑥   Após a conclusão da instalação, reinicie  
 o PC para garantir a operação  
 adequada do programa

3 Visão Geral do Software de Aquisição de Imagens  

⑦   Seoscannerestiverconectado,desconecte-odoPCremovendoocaboUSB.

③ Selecione o local de instalação ④ Leia o “Contrato de licença” com atenção  
 antes de selecionar “Concordo com a  
 licença” e clique em Instalar 
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4 Manutenção 

4.1 Calibração

A calibração periódica é necessária para produzir modelos 3D precisos.

É necessário executar a calibração quando: 

O painel de calibração é um componente delicado. Não toque no painel 
diretamente. Verifique o painel de calibração se o processo de calibração não for 
executado corretamente. Se o painel de calibração estiver contaminado, entre em 
contato com o seu provedor de manutenção.

É recomendada a realização periódica da calibração. 
O período de calibração pode ser definido em Menu > Configurações > Período de 
calibração (Dias). 
O período de calibração padrão é 14 dias.

Como calibrar o i500  

CUIDADO
A manutenção do equipamento deve ser realizada apenas por um funcionário da 
MEDIT ou por empresa ou funcionário certificado pela MEDIT. 
Em geral, os usuários não precisam fazer qualquer manutenção no sistema i500, além 
de calibração, limpeza e esterilização. Inspeções preventivas e outras manutenções 
regulares não são necessárias.

A qualidade do modelo 3D não é tão confiável ou precisa quanto os resultados 
anteriores. 
As condições ambientais, como temperatura, mudarem. 
O período de calibração houver expirado. 
O período de calibração pode ser definido em Menu> Configurações > Período de 
calibração (Dias)

Ligue o i500 e inicie o software de aquisição de imagens.
Execute o Assistente de calibração no Menu > Configurações > Calibragem 
Prepare a ferramenta de calibragem e a peça de mão i500. 
Gire o botão da ferramenta de calibragem para a posição 1  .
Coloque a peça de mão na ferramenta de calibragem.
Clique em “Próximo” para iniciar o processo de calibragem. 
Quando a ferramenta de calibragem estiver posicionada corretamente o sistema obterá 
automaticamente os dados na posição 1  . 
Quando a aquisição de dados estiver concluída na posição 1  , gire o dial para a 
próxima posição. 

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
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O espelho encontrado na ponta é um delicado componente ótico que deve ser 
manuseado com cuidado para garantir uma ótima qualidade de digitalização. 
Cuidado para não arranhá-lo ou manchá-lo, pois danos ou manchas podem afetar os 
dados adquiridos.
Sempre embrulhe a ponta antes da esterilização. A esterilização de uma ponta 
exposta causará manchas no espelho que não poderão ser removidas. Consulte o 

▪

▪

4.2.2	 Desinfecção	e	Esterilização

4 Manutenção 

CUIDADO

Limpe a ponta imediatamente após o uso com água e sabão e uma escova. 
Recomendamos o uso de um detergente lava louças suave. Verifique se o espelho 
da ponta está completamente limpo e sem manchas após a limpeza. Se o espelho 
aparecer manchado ou embaçado, repita o processo de limpeza e o enxágue bem 
com água. Seque o espelho cuidadosamente com uma toalha de papel.
Desinfecte a ponta usando Wavicide-01 por 45 a 60 minutos. favor consultar o 
manual de instruções da Wavicide-01 Solution para seu uso adequado.
Após 45 a 60 minutos, remova a ponta da solução desinfetante e enxágue 
abundantemente.
Use um pano esterilizado e não abrasivo para secar delicadamente o espelho e a 
ponta.

▪

▪

▪

▪

4.2 Procedimento de Limpeza, Desinfecção, Esterilização 

4.2.1	 Ponta	reutilizável	

A ponta reutilizável é a parte que se insere na boca do paciente durante a digitalização. 
A ponta é reutilizável por um número limitado de vezes, mas precisa ser limpa e 
esterilizada entre pacientes para evitar contaminação cruzada. 

A ponta deve ser limpa manualmente usando solução desinfetante. Após a limpeza 
e desinfecção, inspecione o espelho dentro da ponta para garantir que não haja 
manchas ou sujeira. 
Repita o processo de limpeza e desinfecção, se necessário. 
Seque cuidadosamente o espelho usando uma toalha de papel.
Insira a ponta em uma bolsa de esterilização de papel e feche-a, certificando-se de 
que esteja hermética. Use uma bolsa autoadesiva ou selada a quente.
Esterilize a ponta embrulhada em uma autoclave com as seguintes condições:
A 121℃ (249,8° F) por 30 minutos e 15 minutos de período de secagem
Utilize um programa de autoclave que seque a ponta embrulhada antes de abrir a 
autoclave.

Repita as etapas para as posições 2  ~ 8  e a última posição LAST  . 
Quando a aquisição de dados estiver concluída na última posição LAST  , o sistema 
calculará automaticamente e mostrará os resultados da calibragem.

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪



193Intraoral Scanner i500

português

Desconecte a ponta do scanner da peça de mão i500.
Molhe um pano limpo ou cotonete com álcool e limpe o espelho. Certifique-se de 
usar álcool livre de impurezas, caso contrário o espelho poderá ficar manchado. 
Etanol ou propanol (álcool etílico/propílico) podem ser utilizados.
Seque o espelho com um pano seco e sem fiapos.
Verifique se o espelho está livre de poeira e fibras. Repita o processo se necessário.

manual da autoclave para obter mais informações.
Novas pontas precisam ser limpas e esterilizadas (autoclavagem) antes do primeiro 
uso.
As pontas do scanner podem ser reesterilizadas até 50 vezes e, posteriormente, 
devem ser descartadas conforme descrito na seção de descarte (4.3). 
 » O número de autoclave é 20 vezes na China e no Japão SOMENTE devido a 

problemas de aprovação local.
A Medit não será responsável por nenhum dano, incluindo distorção, escurecimento 
etc.

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Desligue o dispositivo usando o botão liga/desliga. 
Desconecte todos os cabos do distribuidor de energia. 
Coloque a tampa da peça de mão na frente do scanner. 
Despeje o desinfetante em um pano macio, sem fiapos e não abrasivo. 
Limpe a superfície do scanner com o pano.
Seque a superfície com um pano limpo, seco, sem fiapos e não abrasivo.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

4.2.3	 Espelho
A presença de impurezas ou manchas no espelho da ponta pode causar má qualidade 
de digitalização e dificultar o escaneamento. Em tal situação, limpe o espelho seguindo 
as etapas abaixo:

4.2.4	 Peça	de	mão
Após o tratamento, limpe e desinfete todas as outras superfícies da peça de mão, exceto 
a parte anterior (janela ótica) e posterior (orifício de ventilação do ar) do scanner. 
A limpeza e desinfecção devem ser feitas com o dispositivo desligado. Use o dispositivo 
somente depois que estiver completamente seco.

Solução	de	limpeza	e	desinfecção	recomendada:	

Álcool desnaturado (também conhecido como álcool etílico ou etanol) - tipicamente a 
60-70%.
Abaixo segue o procedimento geral de limpeza e desinfecção: 
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4 Manutenção 

O software de aquisição de imagens verifica atualizações automaticamente quando o 
software está em operação.  
Quando uma nova versão do software for disponibilizada, o sistema fará o download 
automaticamente. 

4.4 Atualizações no software de aquisição de imagens 

 CUIDADO

4.3 Descarte 

A ponta do scanner deve ser esterilizada antes do descarte.
Esterilize a ponta conforme descrito na seção 4.2.1. 
Descarte a ponta do scanner como qualquer outro resíduo clínico.
Outros componentes foram projetados para estar em conformidade com as 
seguintes diretivas: 
Diretiva RoHS - Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical 
and Electronic Equipment [Restrições no Uso de Certas Substancias Perigosas em 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos]. 2011/65/EU
Diretiva REEE - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. (2012/19/UE)

▪

▪
▪

▪

▪

 CUIDADO
Rachaduras químicas podem aparecer se soluções inadequadas de limpeza e 
desinfecção forem utilizadas.

▪

4.2.5	 Outros	Componentes

 CUIDADO
Não limpe a peça de mão quando o dispositivo estiver ligado, pois o líquido pode 
entrar no scanner e causar mau funcionamento.
Use o dispositivo somente depois que estiver completamente seco.

▪

▪

 CUIDADO
Rachaduras químicas podem aparecer se soluções inadequadas de limpeza e 
desinfecção forem utilizadas.

▪

Despeje a solução de limpeza e desinfecção em um pano macio, sem fiapos e não 
abrasivo. 
Limpe a superfície do componente com o pano.
Seque a superfície com um pano limpo, seco, sem fiapos e não abrasivo.

▪

▪
▪
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O cabo USB 3.0 conectado ao Distribuidor de Energia é o mesmo conector de cabo USB 
comum. No entanto, o dispositivo pode não funcionar normalmente se um cabo USB 3.0 
comum for usado com o i500.  
O conector fornecido com  o Distribuidor de Energia foi projetado especificamente para o 
i500 e não deve ser usado com nenhum outro dispositivo. 
Se o equipamento foi armazenado em um ambiente frio, reserve um tempo para que o 
mesmo se ajuste a temperatura do ambiente antes de usá-lo. Se usado imediatamente, 
pode ocorrer condensação que pode danificar as partes eletrônicas dentro da unidade.
Verifique se todos os componentes fornecidos estão livres de danos físicos. A segurança 
não pode ser garantida se houver algum dano físico à unidade.
Antes de usar o sistema, verifique se não há problemas como danos físicos ou peças 
soltas. Se houver algum dano visível, não use o produto e entre em contato com o 
fabricante ou seu representante local. 
Verifique o corpo do i500 e seus acessórios quanto a bordas afiadas.
Quando não estiver em uso, o i500 deve ser mantido montado em um suporte de mesa 
ou de parede. 
Não instale o suporte de mesa em uma superfície inclinada. 
Não coloque nenhum objeto sobre a estrutura do i500.
Não coloque o i500 em qualquer superfície aquecida ou molhada. 
Não bloqueie as saídas de ar localizadas na parte traseira do sistema i500. Se o 
equipamento superaquecer, o sistema i500 poderá funcionar de forma inadequada ou 
parar de funcionar.

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

5 Guia de Segurança 

5.1 Noções básicas do sistema 

CUIDADO 

Siga todos os procedimentos de segurança descritos neste guia do usuário para evitar 
ferimentos e danos ao equipamento. Este documento usa as palavras ATENÇÃO e 
CUIDADO ao destacar mensagens de precaução.

Leia atentamente as diretrizes, incluindo todas as mensagens de precaução precedidas 
pelas palavras ATENÇÃO e CUIDADO. Para evitar lesões corporais ou danos ao 
equipamento, siga rigorosamente as diretrizes de segurança. Todas as instruções e 
precauções especificadas no Guia de Segurança devem ser observadas para garantir o 
funcionamento adequado do sistema e a segurança pessoal.

O sistema i500 deve ser operado apenas por profissionais e técnicos da área de 
odontologia treinados no uso do sistema. A utilização do sistema i500 para qualquer 
outra finalidade que não seja o uso pretendido, conforme descrito na seção "2.1 
Utilização Pretendida do Produto", pode resultar em ferimentos ou danos ao 
equipamento. Manuseie o sistema i500 de acordo com as diretrizes do guia de 
segurança.
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5 Guia de Segurança 

ATENÇÃO

5.2 Treinamento adequado

Antes de usar o sistema i500 em pacientes: 
É necessário completar o treinamento para utilizar o sistema ou ler e compreender 
completamente este guia do usuário.
É preciso familiarizar-se com o uso seguro do sistema i500, conforme detalhado neste 
guia do usuário.
Antes de usar ou depois de alterar quaisquer configurações, o usuário deve verificar se a 
imagem ao vivo é exibida corretamente na janela de visualização da câmera do programa.

▪
▪

▪

▪

ATENÇÃO

5.3 Em Caso de Falha do Equipamento

Se o seu sistema i500 não estiver funcionando corretamente ou se suspeitar que há um 
problema com o equipamento: 
Retire o dispositivo da boca do paciente e interrompa o uso imediatamente. 
Desconecte o dispositivo do PC e verifique se há erros.
Entre em contato com o fabricante ou revendedores autorizados. 

▪

▪
▪
▪

Não derrame líquido no dispositivo i500. 
Não puxe nem dobre o cabo conectado ao i500. 
Organize cuidadosamente todos os cabos para evitar que o profissional ou o paciente 
tropecem ou engatem nos cabos. Qualquer extensão dos cabos pode causar danos ao 
sistema i500. 
Coloque sempre o fio elétrico do sistema i500 em um local de fácil acesso. 
Sempre monitore o produto e o paciente enquanto estiver usando o equipamento para 
verificar se há anormalidades.
Se a ponta do i500 cair no chão, não tente reutilizá-la. Descarte a ponta imediatamente, 
pois existe o risco de o espelho preso à ponta ter sido desalojado.
Devido à sua natureza frágil, as pontas do i500 devem ser manuseadas com cuidado. Para 
evitar danos à ponta e ao espelho interno, tome cuidado para evitar o contato com os 
dentes ou restaurações dos pacientes.  
Se o i500 cair no chão ou se a unidade sofrer impacto, ela deverá ser calibrada antes 
do uso. Se o instrumento não se conectar com o software, consulte o fabricante ou 
revendedores autorizados.
Se o equipamento não funcionar normalmente e apresentar problemas de precisão, por 
exemplo, pare de usar o produto e entre em contato com o fabricante ou revendedores 
autorizados.
Instale e use apenas programas aprovados para garantir o funcionamento adequado do 
sistema i500.

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
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ATENÇÃO

5.5 Segurança Elétrica

O sistema i500 é um dispositivo de classe I.
Para evitar choque elétrico, o sistema i500 deve ser conectado apenas a uma fonte de 
energia com uma conexão de aterramento de proteção. Caso não consiga inserir o 
plugue fornecido com o i500 na tomada principal, entre em contato com um eletricista 
qualificado para substituir o plugue ou a tomada. Não tente contornar essas diretrizes de 
segurança. 
O sistema i500 usa apenas energia de radiofrequência (RF) internamente. A quantidade 
de radiação de RF é baixa e não interfere na radiação eletromagnética ao seu redor. 
Existe o risco de choque elétrico ao se tentar acessar a parte interna do sistema i500. 
Somente técnicos qualificados devem acessar o sistema.
Não conecte o sistema i500 a um filtro de linha ou cabo de extensão comum, pois essas 
conexões não são tão seguras quanto as tomadas aterradas. O não cumprimento destas 
diretrizes de segurança pode resultar nos seguintes perigos:
A corrente total de curto-circuito de todos os equipamentos conectados pode exceder o 
limite especificado na EN / IEC 60601-1. 
A impedância da conexão terra pode exceder o limite especificado na EN / IEC 60601-1. 
Não coloque líquidos como bebidas perto do sistema i500 e evite derramar qualquer 
líquido no sistema.  
A condensação devido a mudanças de temperatura ou umidade pode causar acúmulo 
de umidade dentro da unidade i500, o que pode danificar o sistema. Antes de conectar 
o sistema i500 à rede elétrica, mantenha o dispositivo i500 em temperatura ambiente 
por pelo menos duas horas para evitar condensação. Se houver condensação visível na 

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

ATENÇÃO

5.4 Higiene

Ao manusear e substituir a ponta. 
Ao usar o scanner i500 em pacientes. 
Ao tocar o sistema i500. 

As modificações no sistema i500 são proibidas por lei, pois podem comprometer a 
segurança do usuário, paciente ou terceiros.

Desinfetar o sistema i500 
Usar uma ponta esterilizada

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Para assegurar condições higiênicas de trabalho e para segurança do paciente, use 
SEMPRE luvas cirúrgicas limpas:  

A unidade principal do i500 e sua janela ótica devem ser mantidas sempre limpas. 
Antes de usar o scanner i500 em um paciente, certifique-se de: 
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ATENÇÃO

ATENÇÃO

5.7 Riscos de Explosão

5.8 Risco de Interferência em Marca-passo e CDI

O sistema i500 não foi projetado para ser usado perto de líquidos ou gases inflamáveis ou 
em ambientes com alta concentração de oxigênio. 
Há risco de explosão caso o sistema i500 seja usado perto de anestésicos inflamáveis.

Não use o sistema i500 em pacientes com marca-passo e dispositivo CDI. 
Verifique as instruções de cada fabricante quanto à interferência de dispositivos 
periféricos, tais como computadores usados com o sistema i500.

▪

▪

▪
▪

ATENÇÃO

5.6 Segurança ocular 

O sistema i500 projeta uma luz brilhante pela ponta durante a digitalização. 
A luz brilhante projetada da ponta do i500 não é prejudicial aos olhos. No entanto, não 
olhe diretamente para a luz brilhante nem aponte o feixe de luz para os olhos de qualquer 
indivíduo. Geralmente, fontes de luz intensa podem fragilizar os olhos e a probabilidade 
de exposição secundária é alta. Assim como ocorre com outras exposições intensas a 
fontes de luz, pode ocorrer uma redução temporária da acuidade visual, dor, desconforto 
ou deficiência visual, o que aumenta o risco de acidentes secundários.
Isenção de responsabilidade por riscos que envolvam pacientes com epilepsia 
O Medit i500 não deve ser usado em pacientes que foram diagnosticados com epilepsia 
devido ao risco de convulsões e lesões. Pelo mesmo motivo, a equipe odontológica 
diagnosticada com epilepsia não deve operar o Medit i500.

superfície do produto, o i500 deve ser deixado em temperatura ambiente por mais de 8 
horas.
O sistema i500 deve ser desconectado da rede elétrica apenas pelo fio elétrico. 
As características de radiação do sistema i500 o tornam adequado para uso na indústria 
e hospitais (CISPR 11 classe A). Se o sistema i500 for usado em um ambiente residencial 
(CISPR 11 classe B), ele pode não fornecer proteção adequada contra comunicações por 
radiofrequência.
Antes de desconectar o fio elétrico, desligue o dispositivo usando o interruptor na unidade 
principal.
Use apenas o adaptador de energia fornecido junto com o i500. O uso de outros 
adaptadores de energia pode resultar em danos ao sistema.
Evite puxar os cabos de comunicação, cabos de energia, etc. utilizados no sistema i500.

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪
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6 Especificações

Nome do Modelo i500

Classificação +9V  4A

Adaptador	de	Energia	

Nome do modelo ATM036T-P090

Voltagem de entrada Entrada Universal de 100~240 Vac / 50~60 Hz, sem chave 
deslizante

Saída +9V/4A

Dimensão do 
equipamento 100 x 50 x 33 mm (L x C x A)

EMI CE / FCC Classe A, Condução & Radiação atendida

Proteção

PCS (Proteção contra sobretensão)

PCCC (Proteção contra curto-circuito)

PCS (Proteção contra sobrecorrente)

Proteção contra Classe I

 choques elétricos Contínuo

Peça	de	mão

Dimensão 264 x 44 x 54,5 mm (L x C x A)

Peso 280g

Peça aplicada Tipo BF

Distribuidor	de	Energia

Dimensão 109,5 x 37 x 19,8 mm (L x C x A)

Peso 80g

Ferramenta	de	Calibragem

Dimensão 165 x 55 mm (A x Ø)

Peso 280 g
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6 Especificações

Condições	de	Operação	e	Armazenamento

Condições operacionais

Temperatura 18°C a 28°C

Umidade 20 a 75% de umidade relativa (sem 
condensação)

Pressão do ar 800 hPa a 1100 hPa

Condições de 
Armazenagem

Temperatura -5°C a 45°C

Umidade 20 a 80% de umidade relativa (sem 
condensação)

Pressão do ar 800 hPa a 1100 hPa

Condições de transporte

Temperatura -5°C a 45°C

Umidade 20 a 80% de umidade relativa (sem 
condensação)

Pressão do ar 620 hPa a 1200 hPa

Limites	de	emissão	por	ambiente

Ambiente Ambiente hospitalar

EMISSÕES RF conduzidas e irradiadas CISPR 11

Distorção harmônica Veja IEC 61000-3-2

Variações de tensão e oscilação Veja IEC 61000-3-3
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MERIDIUS MEDICAL EUROPE LIMITED
Unit 3D, North Point House, North point Business Park, New Mallow Road
CORK, T23AT2P, Ireland, +353 212066448

Medit Corp.  23, Goryeodae-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul,  02855 Rep. of Korea
Tel : +82-2-2193-9600

Manufacturer
Fabricante

EU representative 
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