
M a n u a l  d e  I n s t r u ç õ e s



olá,
somos
Mikatos®
    

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



Estetoscópio Missouri®
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



INDICAÇÃO DE USO

O Estetoscópio Missouri® é um instrumento que permite auscultar sons vasculares, cardíacos, respiratórios 
ou do trato digestório. O aparelho é composto de conjunto auscultador com: biauricular, tubo em formato 
“Y” (para condução do som) corpo do auscultador e olivas para encosto no ouvido do profissional. 
Opera na frequência audível de 20 a 500 Hz (Hertz) e intensidade  sonora de 30 dbA (Decibel na escala A). 
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Componentes do produto
Estetoscópio Missouri®

Olivas auriculares em PVC ou Silicone

Tubo biauricular em Alumínio Anodizado

Auscultador com diafragma em PVC

Tubo em formato “Y” (Condução do som)

— Consultar com o vendedor as cores para o Estetoscópio Missouri®

Mola em Aço-Carbono 
(Temperado Cromado) Auscultador em Alumínio Anodizado
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Procedimentos operacionais
e instruções de uso;
Funcionamento:

— No momento em que o médico encosta no corpo do paciente, o som é amplificado e chega nas olivas através dos tubos
biauriculares (hastes); 

— Antes de colocar as olivas nos seus ouvidos, certificar-se que apontam para frente. Isso garante que os tubos auriculares 
irão se alinhar com seus canais auditivos, trazendo mais conforto e uma melhor transmissão de som; 

— Se o encaixe das olivas não for confortável, ou a transmissão do som não estiver adequada, ajustar a fixação das olivas 
nos tubos biauriculares. Delicadamente aperte os tubos biauriculares juntos para aumentar a tensão e separe-os para 
diminuir a tensão; 

— Quando estiver utilizando um Estetoscópio Missouri® você precisa abrir (ou indicar) o lado que você deseja usar - cam-
pânula ou diafragma -  girando o auscultador; 

— Se o diafragma estiver aberto, a campânula estará fechada, evitando sons vindo através da campânula e vice versa.

— Se você costuma carregar o seu Estetoscópio Missouri®no bolso ou se você não faz a sua limpeza com frequência, a 
sujeira pode se acumular e obstruir o caminho do som;

— para que isso não aconteça cuide e limpe do seu Estetoscópio Missouri®com frequência;  

— Para o bom funcionamento do Estetoscópio Missouri®verificar-se a vedação de ar está adequada para que os sons 
corporais sejam transmitidos até os ouvidos do profissional de saúde assim, partes soltas no auscultador, tudo solto ou 
rachado ou olivas incorretamente ajustadas, podem impedir a vedação de ar;
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Orientações 
para cuidados
e limpeza

– Estetoscópio (Planoscopic) Simples Missouri;

– Auscultador Plano Simples em Alumínio Anodizado;
Opcional: Estetoscópio Duoscopic (Duplo) Missouri.

Opcional: Auscultador Duplo em Alumínio Anodizado.
– Manual de Instruções com Certifi cado de Garantia;
– Embalagem: Caixa de Papelão Microondulado.

– A limpeza e desinfecção de produtos médicos semvem para proteger o paciente, o 
usuário e terceitos e para uma maior preservação dos produtos médico - hospitalares; 

– Todos os componentes do Estetoscópio Missouri® podem ser limpos 
usando-se um pano macio umedecido com água e sabão neutro, ou lenço de papel 
umedecido com Álcool Etílico Hidratado (70% puro); 
– As olivas podem ser removidas dos tubos auriculares para uma limpeza completa; 
– Para sua segurança e funcionalidade, certifi que-se de que as olivas estão 
firmemente encaixadas nas hastes do Estetoscópio;

– No atendimento a cada paciente, o diafragma e o auscultador podem ser
 limpos com Álcool (70%), secando todas as peças após a limpeza, antes de usá-lo. 

– A validade dos produtos é estipulada pelo desempenho correto e manuseio cuidadoso.  



Orientações 
para cuidados
e limpeza
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— Fazer periodicamente uma limpeza de rotina você assegura a prolongar a vida 
do Estetoscópio;

— Evitar movimentos bruscos ou batidas no aparelho;

— Não é recomendado expor o Estetoscópio Missouri® a temperaturas extremas;

— A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem 
trazer prejuízos ao profissional e ao paciente;

— Para preservar o aparelho contra deteorização, o mesmo deve ser guardado em 
local protegido do calor, da umidade e das intempéries atmosféricas;

— Manter o aparelho longe do alcance de crianças ou animais;



C E R T I F I C A D O  D E  G A R A N T I A
A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI, assegura ao 
proprietário do produto, garantia contra eventuais defeitos de fabrica pelo prazo de 01 
ano a contar da data da Nota Fiscal de compra do cliente.
Estão cobertas pela garantia, as pelas, que comprovadamente apresentarem defeitos 
de fabricação ou fadiga anormal de material. 
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 Técnica e outros que se 
façam necessárias ocorreão por conta do cliente.

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 DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - M.S: N° 80218930004

VALIDADE: INDETERMINADA


