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somos
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Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso 
antes de colocar o aparelho em funcionamento.



Lanterna
Clínica 
Mikatos®
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
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A Lanterna Clínica Mikatos® é um aparelho portátil de fácil manuseio 
destinado à iluminação não invasiva de áreas sombreadas do organismo, 
como garganta, ouvido e narinas. Tem a função de melhorar a visualização 
destas áreas e assim auxiliar no diagnóstico de patologias que manifestem 
alterações nestas regiões. 

APLICAÇÃO
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  LÂMPADA LED

CABO (PUNHO) 

HASTE L/D 
(LIGA/DESLIGA)

Lanterna Clínica Mikatos® 

Componentes 
do produto
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Ø11,75 mm
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Dimensões Gerais 
da Lanterna Clínica Mikatos®
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
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IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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INSTRUÇÕES DE USO
Retirar a lâmpada do LED da extremidade do cabo girando no 
sentido-horário;

Colocar duas pilhas pequenas AAA (tipo palito) no interior do 
cabo (punho) e rosquear a lâmpada LED no sentido horário 
para fechar a Lanterna Clínica Mikatos®;

Em seguida, para ligar o LED  da Lanterna Clínica Mikatos, 
segurar o cabo e empurrar a haste com leve pressão contra o 
mesmo até encostar; 

Para desligar, fazer a operação contrária soltando a haste do 
cabo;

Para conseguir a efi ciência de luz, recomendamos o uso de 
pilhas alcalinas para um melhor funcionamento;

Evitar quedas ou qualquer outro tipo de manuseio que com-
prometa o funcionamento do produto; 

As pilhas devem ser retiradas após cada utilização para não 
serem danifi cadas.

Procedimentos
operacionais e 
instruções de uso
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Utilização em ambientes e armazenagem com temperaturas de 
0°C a 40°C e umidade relativa do ar: menor ou igual a 90%;

Componentes: Haste L/D (Liga/Desliga), cabo e lâmpada LED em 
liga de Alumínio; 

Desinfecção química: Álcool Etílico 70%, somente; 

Dimensões: 13,4 cm de comprimento e 11,75 mm de diâmetro; 

Peso do produto: 20 g (com embalagem); 

Corrente Elétrica: 0,25 mA (miliAmpéres); 

Iluminação: Luz Branca (LED Branco Frio);

• Lâmpada LED - 3,0 V (Volts);

Fluxo Luminoso: 4.000 mCd (miliCandelas);

Temperatura de Cor: 5.500 K - 6.000 K (Kelvin);

• Vida útil (mínima): 20.000 h (horas).

ESPECIFICAÇÕES E 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dados Técnicos
do produto
Lanterna Clínica Mikatos®
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01 - LANTERNA CLÍNICA MIKATOS® 

01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA 

EMBALAGEM CONTENDO

01 - ESTOJO DE PAPELÃO CARTONADO

O APARELHO NÃO 
VEM ACOMPANHADO 
DE PILHAS
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INSTRUÇÕES GERAIS

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
A Lanterna Clínica Mikatos® deve ser limpo externamente com um pano 

seco e o uso produtos neutros. Seque em seguida com um pano seco que 

não solte fíapos.

A limpeza e desinfecção de produtos médicos servem para proteger o pa-

ciente, o usuário e terceiros e para uma maior preservação dos produtos 

médicos-hospitalares. A validade dos produtos é estipulada pelo desem-

penho e pelo manuseio cuidadoso.

Orientações 
para cuidados
e limpeza
para cuidados



CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Orientações 
para cuidados
e limpeza
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– Não expor a Lanterna Clínica Mikatos à temperaturas e umidades extre-
mas, acima de 50°C (graus Celsius) e 90% de umidade relativa do ar;

– Proteger a Lanterna Clínica Mikatos de pancadas ou choques (movimentos bruscos, 
quedas ou batidas);

– NUNCA mergulhar a Lanterna Clínica Mikatos em qualquer tipo de líquido;

– Conservar o aparelho sempre limpo e limpar exclusivamente com pano umedecido em 
água pura ou numa solução desinfetante neutra (isenta de Cloro);

– A Lanterna Clínica Mikatos destina-se apenas ao uso não invasivo;

– NUNCA deixar este aparelho ao alcance das crianças e animais, porque contém peças 
pequenas que podem ser engolidas facilmente (pilhas, lâmpadas, etc...);

– NUNCA deixar as pilhas dentro do aparelho quando não estiver em uso, pois podem 
danifi car seus componentes em caso de deterioração das mesmas (vazamento).



C E R T I F I C A D O  D E  G A R A N T I A

Fabricado e distribuído por:
MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
ESTRADA DE SÃO JUDAS N° 325 - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES/SP

 CEP: 06817-170 - SAC - (11) 4781-8001
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO  ANTONIO CARLOS SIMÕES 

CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1
REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - 80218930014

VALIDADE: INDETERMINADA

mikatos

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI, 
assegura ao proprietário do produto garantia contra eventuais defei-
tos de fabricação pelo prazo de 01 ano a contar da data da Nota 
Fiscal de compra do cliente. 
Estão cobertas pela garantia, as peças que comprovadamente apre-

sentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal de material.  
A garantia não se aplica às lâmpadas.
A garantia será perdida nos casos de: uso indevido ou desacordo 

com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e 
peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica 
Autorizada ou qualquer outro.
Eventuais despesas de transportes entre domicílio e Assistência Técni-

ca e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente.


