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Check List de Instalação do Laser Fotona

2018
A instalação e manutenção do seu LASER – FOTONA será efetuada pela Tecnoclin.
Para que o mesmo possa ser instalado de forma segura, precisamos que você siga
os passos abaixo para uma perfeita preparação da sala onde o equipamento será utilizado.

Informe os seus Dados Cadastrais
Nome:
Endereço:

Cidade:

Telefone:

CEP:

E-mail:

Estado:

CNPJ/CPF:

IE/RG:

Se o equipamento for compartilhado, informe os dados do parceiro
Nome:
Endereço:

Cidade:

Telefone:

CEP:

E-mail:

Estado:

CNPJ/CPF:

IE/RG:
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Agora, marque os itens que você já providenciou para a Instalação
Condições ambientais da sala: (necessário para instalação)

□ Sala Climatizada (ar condicionado).
□ Umidade do Ar deverá ser inferior a 70%, o uso do Ar condicionado ajudará a baixar a umidade do Ar.
Você poderá monitorar a umidade através de um Termo-Higrômetro Digital

https://www.tecnoclin.com.br/produtos/equipamentos-medicos/termometro

Energia Elétrica na sala: (necessário para instalação)

□ Tomada boa qualidade no novo padrão brasileiro para Plugue de 20 Amperes (o furo é mais “largo”);
□ Fiação elétrica protegida por disjuntor (25 ou 32A) e que suporte potência maior ou igual a 5KVA;
□ Tensão na tomada que o aparelho será ligado: 220VAC +/-5%;
□ A tomada deverá possuir sistema de aterramento em funcionamento.

Autorização ANVISA: 7HX3W7769637

J:\_Diversos\Check List de Instalação do Laser Fotona 2018.docx
Página 2 de 7

TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA-EPP
RUA PERU, 64 CAMPINAS - SP JD DO TREVO
Fone/Fax: (19) 3778-1400

Equipamentos Médicos
CNPJ: 64.765.548/0001-05

I.E.: 244.407.297.119-EPP

www.tecnoclin.com.br

suporte@tecnoclin.com.br

A tomada mostrada acima é 100% compatível, mas tomadas do tipo Steck também poderão
ser utilizadas.

Neste caso precisaremos da tomada e do plugue fornecidos pelo cliente.

Qualidade da Energia Elétrica no local de utilização:
Para garantir que o equipamento não sofra desligamentos indesejados e receba
interferência de surtos da rede elétrica, recomendamos o uso de um Nobreak.

□ NoBreak de no mínimo 5000VA / (5KVA)
Tensão de entrada 220V
Tensão saída 220V (senoidal puro)
Regulação de saída <5%

Com tomada de saída padrão novo para 20 Amperes (padrão Brasileiro) ou bornes.
Autonomia mínima de 10 minutos, para que você possa desligar o equipamento na falta de energia.
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Nossa sugestão para o Nobreak:

Marcio Vieira dos Santos
Pabx: (11) 5696-5053 Celular: (11) 97079-1958
https://www.tecnoclin.com.br/produtos/equipamentos-medicos/laser-fotona/no-break-5kva-220v-cm

Limpeza de lentes/espelhos e protetores: (necessário para instalação)

□ 1 (um) litro de Álcool Isopropílico

Você usará para limpeza das lentes e espelhos
das Hand Pieces e Scanners.
Ele tem Evaporação rápida e não deixa resíduos

A limpeza das lentes e espelhos, com álcool comum ou acetona de fármácias, é proibida e
poderá causar danos irreversíveis ao equipamento e seus acessórios.
Tais danos não serão cobertos pela garantia do equipamento.
ATENÇÃO: Devido a facilidade de aquisição, use somente o Álcool Isopropílico.
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Transporte do equipamento:
- O Laser Fotona é um equipamento construído com tecnologia militar, que o permite ser transportável com
segurança, mas sugerimos que se for necessário, faça uso de Estojos especiais.
Todos nós sabemos que as condições das nossas ruas e estradas são péssimas e o excesso de vibração
poderá requisitar um alinhamento óptico no futuro.
- Nunca force ou aperte o braço ou partes dele. O braço deverá ser manipulado com extrema leveza.
- Recomendamos a retirada do braço para o transporte do equipamento.
- O Case da Intact possui um acessório para transportar o braço

Estojo Especial Intact SP Capital
Fone (011) 2995-7615
Fone (011) 9.4751-2033
Contato Robson
www.intactestojos.com.br
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ATENÇÃO:
- Todas as salas deverão atender aos requisitos deste check list;
- Todos os usuários deverão ser capacitados para o uso e deverão ler este check list.

Despesas com a Instalação do Laser Fotona:
- As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação para a instalação, são por conta da Fotona.
- As despesas com peças, tomadas, cabo de força ou itens necessários e não incluídos no equipamento,
correrão por conta do comprador.

Atendimento Técnico:
- As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação para qualquer chamado técnico após a
instalação, dentro do período da garantia ou qualquer chamado técnico fora da garantia, correrão por conta
do solicitante.
- Os atendimentos serão efetuados conforme prazo de atendimento contratado.
- Estando fora da garantia, será apresentado, um orçamento de Mão-de-Obra e Peças substituídas.

Das Garantias no primeiro ano da compra (dentro da garantia):
- Itens eletro eletrônicos possuem garantia de 01(um) ano contra defeitos de fabricação;
- Lâmpada (as) possui(em) garantia de 1.000.000 (um milhão) de disparos, pró-rata;
- Partes Ópticas como Espelhos, Lentes, Fibras, etc possuem garantia de 01(um) ano contra defeito de
fabricação. Não inclui contaminação, erro de operação ou danos por queda.
- Início da Garantia ocorre na data da emissão da Nota Fiscal ou da Instalação do equipamento.
- Final da Garantia ocorre 1(um) ano após a emissão da Nota Fiscal ou da data da Instalação, salvo
qualquer acordo firmado por escrito ou validado pela Fotona.

Das Garantias após o primeiro ano da compra (fora da garantia):
- Itens eletro eletrônicos que forem trocados terão garantia de 90 (noventa) dias contra defeitos de
fabricação;
- Lâmpada(as) trocada(as) terá garantia de 1.000.000 (um milhão) de disparos, pró-rata;
- Partes Ópticas como Espelhos, Lentes, Fibras, etc que forem trocadas terão garantia de 90(noventa) dias
contra defeito de fabricação.
Nenhum produto ou serviço terá garantia se for constado, mau uso do equipamento ou acessório, inclusive
casos de contaminação.

Autorização ANVISA: 7HX3W7769637

J:\_Diversos\Check List de Instalação do Laser Fotona 2018.docx
Página 6 de 7

TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA-EPP
RUA PERU, 64 CAMPINAS - SP JD DO TREVO
Fone/Fax: (19) 3778-1400

Equipamentos Médicos
CNPJ: 64.765.548/0001-05

I.E.: 244.407.297.119-EPP

www.tecnoclin.com.br

suporte@tecnoclin.com.br

Qualquer divergência de informação existente neste documento, será sanada mediante ao contrato de
compra e venda do equipamento.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO:
- Dispomos de planos de manutenção que contemplam a Mão-de-Obra para manutenções corretivas e
preventivas anuais, se desejar poderemos lhe enviar uma proposta.

CONTATOS:
Abertura de chamados técnicos:

E-mail: atendimento@tecnoclin.com.br
Fone: 019 3778-1400

Contato com os técnicos:

Jorge: 019 9.9817-9603
Marcelo: 019 9.9222-1852

E-mail: fotona@tecnoclin.com.br

Qualquer dúvida faça contato conosco!

Declaro que recebi estou de posse de uma cópia deste check list, contendo 7 páginas.

__________________________________________________________
Assinatura do cliente com carimbo
Data: ______/______/_________
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