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INTRODUÇÃO: 
Parabéns! Você acaba de adquirir um produto desenvolvido através dos mais recentes 
conceitos de tecnologia disponíveis no mercado. Este equipamento foi desenvolvido e 
fabricado seguindo rigorosos padrões de qualidade para proporcionar o máximo de 
rendimento, qualidade e segurança ao usuário. 
 
 
 
 
 
 
EQUIPAMENTO: 
 
Nome técnico: Microscópio Cirúrgico 
Nome comercial: Microscópio Odontológico Alliance 
Modelo comercial:  ALL 01 – Estativa Fixa de Piso, ALL 02 – Estativa Fixa de Parede, ALL 
03 – Estativa Móvel de Rodízios 
 
Responsável Técnico:  Maureli José Pereta – CREA –SP Nº 5062065962 
Cadastro ANVISA nº: 80443550001 

 

         
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

                                                            ATENÇÃO 
 
Para maior segurança: 
a) Leia e entenda todas as instruções contidas nesta Instrução de Uso antes de instalar ou operar 
este produto. 
b) Certifique-se de que todas as instruções estejam informadas no conteúdo deste manual. 
 
Nota: Este manual deve ser lido por todos os operadores deste produto. 
Este Manual foi redigido originalmente no idioma português e distribuído em forma impressa ou digital. 
 
 

Alliance Comercial de São Carlos Ltda. – ME. 
Rua Manoel Dias, nº 190 – Jardim Social Bicão 
CEP: 13575-708 - São Carlos – SP 
Fone: (16) 3116-6699/ 3307-4184/ 3201-4623 
CNPJ: 04.001.397/0001-97     Inscrição Estadual: 637.242.607.117 
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1. APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 
Os Microscópios Odontológicos Alliance  estão disponíveis em três diferentes opções de 
modelos para atender as mais diversas necessidades dos profissionais da área odontológica 
de acordo com suas exigências. 
A seguir serão apresentadas todas as informações técnicas necessárias para a correta 
instalação e utilização do produto. A instalação poderá ser realizadas pelo cliente desde que 
seguido as instruções e recomendações explicadas neste manual. Qualquer incoerência na 
instalação ocorrerá na perda da garantia. 
 
Finalidade de uso:  O uso previsto para os modelos da linha é exclusivamente a amplificação 
do campo visual, propiciando ao usuário, excelente nível de conforto e acuidade visual 
superior em suas atividades. Este equipamento não é especificado para cumprir funções de 
medição. E sua utilização como equipamento de apoio, é importante salientar, que não 
dispensa a habilidade profissional. O equipamento produz luz visível para iluminação do 
campo visual através de fontes de luz à LED. 
 

2. INFORMAÇÕES GERAIS  

2.1. Identificação do equipamento 
 
Nome Técnico:  Microscópio Cirúrgico 
Nome Comercial:  Microscópio Odontológico Alliance 
Modelo Comercial:   ALL 01 – Estativa Fixa de Piso 
   ALL 02 – Estativa Fixa de Parede 
   ALL 03 – Estativa Móvel de Rodízios 
 

                  
ALL 01                                        ALL 0 2                                      ALL 03 

2.2. Descrição   
 
O Microscópio Odontológico Alliance é um equipamento desenvolvido especialmente para ser 
utilizado por profissionais da área odontológica, em ambientes de clínicas e consultórios 
odontológicos e tem como finalidade proporcionar ao usuário a ampliação e melhor 
visualização do campo visual auxiliando nos procedimentos clínicos e cirúrgicos.  
O Microscópio Odontológico Alliance é um equipamento composto por uma cabeça óptica 
com lentes que oferecem até 5 opções de aumento, binóculo inclinado nas opções “fixo” em 
45º e “regulável” de 45 a 90º e braço pantográfico articulado. A fixação do Microscópio 
Odontológico Alliance pode ser realizada através de três opções de estativa, sendo elas: 
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estativa para fixação no piso (modelo ALL 01 ), estativa para fixação na parede (modelo ALL 
02) e estativa com rodízios (modelo ALL 03 ). 
. 

2.3. Conformidade  

A Alliance desenvolveu este equipamento conforme requisitos mundiais da qualidade, 
priorizando a segurança, compatibilidade eletromagnética e gerenciamento de panes, 
tornando assim o Microscópio Odontológico altamente seguro, confiável e robusto. Os 
principais padrões da qualidade adotados foram, em suma, baseados nas normas listadas no 
item a seguir:  
1.1. Normas de Projeto Projetado e fabricado de acordo com as Normas ABNT NBR 60601 e 
60601-1:2010, 60601-1-2:2010.  
1.2. Diretrizes de Segurança 
 
O Microscópio Odontológico Alliance é um equipamento de baixo risco - classe 1 de acordo 
com a ANVISA, RDC 185:2001 - Contudo, recomendamos que sejam seguidas as Diretrizes a 
seguir:   

• Siga as informações contidas nas etiquetas e leia atentamente este Manual de 
Instruções antes de ligar e utilizar o equipamento. Toda vez que a expressão 
“Atenção” for encontrada, leia atenciosamente as recomendações sugeridas. 

• Este equipamento NÃO É ADEQUADO PARA USO EM PRESENÇA DE MISTURAS 
INFLAMÁVEIS CONTENDO AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO.  

• Não utilize este equipamento para quaisquer aplicações domésticas;  
• Sempre utilize este equipamento de forma adequada.  
• Verifique corretamente o nível de saída de energia (luz visível). Tome cuidado especial 

com a saída de luz visível – isto pode causar lesão(ões) caso haja exposição 
prolongada e indevida nos olhos.  

• Certifique-se sempre do uso de proteção adequada a cada procedimento;  
• Verifique a disponibilidade de uma lâmpada reserva antes do início de qualquer 

procedimento. Somente substitua uma lâmpada queimada após certificar-se de que o 
equipamento está totalmente desligado e frio.  

• Conecte o equipamento a um dispositivo no-break com bateria(s) de qualidade; 
potência mínima de 1000W (semi-sinosoidal) e aferido regularmente. Caso contrário 
este pode não suportar a sobretensão.  

• O produto e os acessórios especificados estão em conformidade com a norma NBR 
60601-1-2  

 
IMPORTANTE: 
• O Microscópio Odontológico Alliance é somente para ampliação e melhor visualização 
do campo visual auxiliando nos procedimentos clínicos e cirúrgicos, não especificado para 
cumprir funções de medição. 
• Após a inutilização deste equipamento, este deve ser descartado em local apropriado, 
conforme a legislação local do país. 
• A expectativa de vida útil do equipamento é 10 anos 
 

2.4. Partes e acessórios acompanhantes 
a) Partes 

Item Descrição  
01 Estativa (conforme modelo) 
02 Cabo de alimentação (AC) 
03 Cabo de controle da iluminação 
04 Antebraço 
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26 Tomada elétrica (2 polos + 1 T) 
27 Chassis 
28 Conector macho 4 pinos painel Modulo Led 
29 Conector macho 5 pinos painel potenciômetro 
                      

b) Acessórios 
Item Quantidade  Descrição  
01 03 Parafuso de fixação c/ Bucha N10 (Modelo ALL 01 – Estativa Fixa de Piso) 
02 04 Parafuso de fixação c/ Bucha N10 (Modelo ALL 02 – Estativa Fixa de Parede) 
03 01 Chave Allen M3 (para fixação do modulo led) 
04 01 Parafuso cabeça sextavada M12 c/ Arruela de pressão (Modelo ALL 03 – 

Estativa Móvel de Rodízios) 
05 01 Protetor da objetiva 
 

2.5. Materiais opcionais, de consumo e de apoio 
a) Itens opcionais 

          
 

 
 

b) Materiais de consumo 
Não aplicável ao produto 
 

05 Modulo led 
06 Braço pantográfico 
07 Terminal 45° 
08 Cabeça óptica (com binóculo) 
09 Botão de fixação 
10 Espiga 
11 Régua prismática 
12 Pino-guia do binóculo 
13 Freio (movimento micro focalização) 
14 Flange suporte do binóculo 
15 Parafuso de fixação do binóculo 
16 Corpo da cabeça óptica 
17 Objetiva 
18 Suporte para movimentação 
19 Seletor de aumento 
20 Posicionador do filtro laranja 
21 Botão de focalização 
22 Anel de proteção (freio progressivo) 
23 Freio (movimento rotativo da cabeça) 
24 Garfo 
25 Botão Liga-Desliga 
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c) Materiais de apoio 

Manual do usuário e Certificado de Garantia 
 

 AVISO 
A utilização de peças, acessórios ou materiais não especificados neste Manual de 
Instruções é de inteira responsabilidade do proprie tário podendo comprometer a 
garantia determinado para o produto. 
 

2.6. Especificações e Características Técnicas: 
a) Equipamento Microscópio  -  Generalidades 

Alimentação Entrada: 100-220V~/ 50/60Hz 
Saída: 15V/1,6 A 

Nº de fases Monofásico 
Potência nominal máxima do equipamento 90 VA 
Tomada de alimentação auxiliar Saída: 100-220V~/ 50/60Hz 
Potência nominal da tomada auxiliar 200 VA 
Classificação quanto ao tipo de proteção contra choque 
elétrico 

Classe I 

Proteção contra choque elétrico de acordo com a IEC 
60601-1 e Parte Aplicada 

Equipamento não possui parte 
aplicada. 

Fusíveis 
2 fusíveis por fases instalado na fonte 
– não acessível pelo usuário. 

Classificação do equipamento quanto ao grau de 
proteção contra penetração nociva de água (IEC 60529) 

IPX0 

Grau de proteção contra choque elétrico: Equipamento  Tipo B 
Modo de operação Contínua 
Cabo da fonte de alimentação 2 m 
Emissor de luz LED (Light Emitting Diodes) 
Temperatura de cor (típico) 6500K 
Intensidade luminosa máxima (100%) a 200mm 
Intensidade luminosa máxima (100%) a 250mm 

80.000 Lux ±20% 
5.000 Lux ±20% 

Dimensão do campo iluminado a 200mm 
Dimensão do campo iluminado a 250mm 

30 mm ±10% 
120mm ±10% 

Ajuste de intensidade (Lux) Contínuo 0 – 100% 
 

b) Cabeça óptica do Microscópio 
Microscópio Sistema Galileu 
Binóculo Inclinado, 125mm 
Objetivas 200mm e 250mm 
Oculares Tipo grande angular 12,5X 

ajustável 
Aumentos 5 opções de aumentos: 6X, 10X, 

16X, 25X e 40X. 
Campo de observação Vide Tabela de Aumentos (pág. 30) 
Campo de iluminação Vide Tabela de Aumentos (pág. 30) 
Distância interpupilar 55 a 75mm 
Focalização Macro: Através de movimentação 

do braço pantográfico 
Micro: Manual (através de 
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cremalheira e pinhão) 
Dimensões 400 x 200 x 200 mm 
Peso 4,2 Kg 
Tipo de embalagem Embalagem de papelão 
Dimensões da embalagem 375 x 295 x 180 mm (cabeça) 

 
c) Binóculos 

Inclinação de 45 Fixo 
Inclinação de 45 a 90º Regulável (opcional) 

 
d) Estativa Fixa de Piso 

Modelo ALL 01 – Estativa Fixa de Piso 
Alcance Horizontal Antebraço: 683 mm 

Braço pantográfico: 854 mm 
Prolongador (opcional): 150 mm 

Garfo com a cabeça óptica 275 mm 
Rotação angular 340º 
Peso  38 Kg 
Tipo de embalagem Caixa de papelão 
Dimensões da embalagem 485 x 285 x 215 mm 

 
e) Estativa Fixa de Parede 

Modelo ALL 02 – Estativa Fixa de Parede 
Alcance Horizontal Antebraço: 683 mm 

Braço pantográfico: 854 mm 
Prolongador (opcional): 150 mm 

Garfo com a cabeça óptica 275 mm 
Rotação angular 180º 
Peso  38 Kg 
Tipo de embalagem Caixa de papelão 
Dimensões da embalagem 485 x 285 x 215 mm 

 
f) Estativa móvel de Rodízios 

Modelo ALL 03 – Estativa Móvel de 
Rodízios 

Alcance Horizontal Antebraço: 583 mm 
Braço pantográfico: 854 mm  
Prolongador (opcional): 150 mm 

Garfo com a cabeça óptica 275 mm 
Rotação angular 180º 
Peso  89 Kg 
Tipo de embalagem Caixa de papelão 
Dimensões da embalagem 485 x 285 x 215 mm (coluna) 

740 x 720 x 170 mm (base) 

2.7. Embalagens, Transporte, Seleção do Local e Con dições Ambientais 

Para transporte ou armazenamento do equipamento, utilize a sua embalagem original, 
atendendo sempre às suas marcações. Evite mantê-lo em ambientes muito úmidos e com 
excessiva variação térmica, mesmo que embalado.   
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• Obedeça às etiquetas de segurança afixadas na embalagem do equipamento, o 
significado de cada uma delas é descrito no item 14 deste manual.   

• Evite impactos no equipamento (batidas, quedas, etc.). Além dos danos mecânicos, 
isto pode ocasionar danos ópticos e/ou eletrônicos resultando em perda da calibração 
realizada em fábrica.    

• O local selecionado para armazenamento deve apresentar condições de temperatura 
e umidade controladas, conforme tabela abaixo.   

• Não exponha o equipamento à luz solar direta.  

• Mantenha o equipamento e sua vizinhança sempre limpos.  

• Deve ser utilizado em ambientes fechados. 

 
Condições ambientais de operação  
Temperatura da sala +10°C a +30°C   
Umidade relativa 30% a 75% (não condensante) 
Pressão atmosférica 700hPa a 1060hPa  

 
Condições ambientais de transporte e armazenamento  
Temperatura da sala -12°C a +50°C   
Umidade relativa 10% a 90% (não condensante)   
Pressão atmosférica 500hPa a 1060hPa   

2.8. Conteúdo das marcações: 
 

Etiqueta indelével do equipamento  
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Etiqueta indelével do equipamento – Tomada Auxiliar  
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2.9. Simbologias: 
Embalagem                                                         Equipamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10. Cabo A/C para conexão do Equipamento:  
 
Um cabo de alimentação macho/fêmea tripolar padrão é fornecido juntamente com o 
equipamento.  Consulte a assistência técnica da Alliance caso seja necessária a substituição 
do componente.  
 
ATENÇÃO: Nunca conecte o Microscópio a uma tomada q ue não esteja aterrada. 
 
Cabos e acessórios para os quais é solicitado o cumprimento dos requerimentos da NBR 
60601-1-2. Devem ser utilizados somente acessórios biocompatíveis com as diretrizes das 
normas ABNT NBR ISO 10993-1, ABNT NBR IEC 60601-1 e normas da série ABNT NBR IEC 
60601-2-xx, quando aplicável ao produto. Acessórios de uso exclusivo com Microscópio 
Odontológico Alliance. 
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3. DESCRIÇÃO DAS PARTES DO EQUIPAMENTO 
 

3.1. Cabeça óptica do microscópio 

 

01- Botão de fixação 
02- Espiga 
03- Régua prismática 
04- Pino-guia do binóculo 
05- Freio (movimento micro focalização) 
06- Flange suporte do binóculo 
07- Parafuso de fixação do binóculo 
08- Corpo da cabeça óptica 
09- Objetiva 
10- Suporte para movimentação 
11- Seletor de aumento 
12- Posicionador do filtro laranja 
13- Botão de focalização 
14- Anel de proteção (freio progressivo) 
15- Freio (movimento rotativo da cabeça) 
16- Garfo 

 
A cabeça óptica do microscópio é composta pelos principais itens conforme descritos abaixo: 
- Binóculo 
- Objetiva 
- Sistema de iluminação 
 

3.2. Binóculo do microscópio 

 

 

Binóculo 45° (Fixo) 
 
01- Protetor de olho 
02- Oculares (com dioptrias ajustáveis) 
03- Tubo das oculares 
04- Corpo do binóculo 

 

Binóculo 45 a 90° (Regulável)  
 
01- Flange 
02- Corpo inferior 
03- Corpo superior 
04- Carcaça superior 
05- Base da grande ocular 
06- Protetor de olho 
07- Carcaças graduadas 
08- Porca-trava 

 
O Microscópio Odontológico Alliance é fornecido com as duas opções de binóculos conforme 
especificações da figura acima, sendo que na configuração original de fábrica, o equipamento 
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é fornecido com o binóculo fixo de 45º instalado. Para fazer a substituição do binóculo 45° fixo 
pelo 45 a 90° regulável, siga as instruções na seção de instalação do produto contidas neste 
manual. 
 

3.3. Sistema de freio progressivo: 
 

 
01- Botão de comando da inclinação (lado 
esquerdo); 
02- Alavanca do freio (lado esquerdo): 
Trava o avanço da micro-focalização; 
03- Espiga; 
04- Garfo; 
05- Alavanca do freio (lado direito): Trava 
da rotação da cabeça do microscópio; 
06- Botão de comando da inclinação (lado 
direito); 

• A figura ao lado mostra o garfo do 
microscópio (sem a cabeça óptica) e as duas 
alavancas do freio progressivo; 
• A função de cada alavanca é frenar o 
movimento de giro parcial da cabeça óptica 
entre as duas lâminas do garfo; 
• A atuação do freio é progressiva. Isto 
significa que quanto maior o aperto exercido 
pelas alavancas, mais rígido se torna o 
movimento da cabeça óptica; 
• A principal função do freio progressivo 
é possibilitar que o usuário trave a cabeça 
óptica na posição de operação durante os 
procedimentos clínicos. O freio progressivo 
possui também um exclusivo sistema que 
mantém a cabeça do microscópio 
ligeiramente fixa mesmo quando o sistema 
estiver com a alavanca de travamento 
totalmente solta. Isso facilita a operação de 
posicionamento da cabeça óptica durante a 
focalização. 

 
O movimento progressivo de cada um dos freios é realizado conforme apresentado na figura 
a seguir. A alavanca direita atua no sentido horário e a alavanca esquerda no sentido anti-
horário de acordo com as indicações das setas. 
 
 
 

 
 
 

a) Vista detalhada do sistema de freio progressivo (lado esquerdo) 
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Componentes do sistema de freio 
progressivo 
 
 
01- Alavanca do freio (lado esquerdo); 
02- Anel giratório de cobertura dos furos 
03- Não desmontar esse conjunto de peças 
(ajustadas de fábrica) 
04- Tambor do mecanismo do freio 
05- Espiga 
06- Garfo 

A figura acima mostra com detalhes o freio progressivo e os orifícios para fixação da 
alavanca. O anel protetor cobre a superfície lateral do freio deixando à mostra somente o furo 
que está sendo utilizado no momento pela alavanca. 
Os freios progressivos utilizam um cone de fibra para possibilitar uma pressão suave e 
progressiva. Por esse motivo, no decorrer de seu uso e devido ao pequeno desgaste, é 
comum que a fibra vá se acomodando fazendo com que a alavanca percorra um percurso 
maior. Para recuperar novamente o percurso original do freio, gire a alavanca no sentido de 
frenagem (horário para freio direito e anti-horário para freio esquerdo) e em seguida 
desrosqueie a alavanca do furo atual. Feito isso, gire o anel protetor até encontrar o furo 
seguinte e utilize-o para rosquear a alavanca na nova posição. 
 
 

3.4. Filtro de cor 
 
O filtro de cor fornecido com o equipamento é acionado pelo disco posicionador localizado na 
parte frontal do corpo do microscópio conforme mostrado na figura a seguir. O seu 
acionamento é realizado girando-se o disco fazendo com que o filtro contendo a cor laranja 
interponha-se na direção do feixe luminoso emitido pelo led. O filtro de cor alterna-se em 
laranja e natural (sem atuação do filtro).  
- Para utilizar o filtro com a cor laranja gire o disco posicionador do filtro totalmente para a 
esquerda (sentido anti-horário). 
- Para utilizar o microscópio sem a atuação do filtro de cor (natural) gire o disco posicionador 
totalmente para a direita (sentido anti-horário). 

 

3.5. Posições operacionais da cabeça do microscópio : 

 
De um modo geral, a cabeça do microscópio deve ser montada apenas na posição vertical, 
sendo que o grafo possui posição fixa de aproximadamente 60º em relação ao eixo vertical do 
braço pantográfico: 
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Microscópio com binóculo inclinado em 
posição única de montagem (vertical). 
 

 
Contudo, a cabeça pode também rotacionar parcialmente no interior do garfo, podendo 
estacionar em ângulos intermediários dentro da faixa útil determinada. Este recurso mostra-se 
extremamente útil em determinados procedimentos cirúrgicos e/ou clínicos. As figuras a 
seguir mostram um exemplo desse recurso: 
 

 
 

 AVISO 
É expressamente desaconselhável a utilização do equ ipamento por pessoas não 
capacitadas, sendo que não nos responsabilizamos pe lo uso incorreto do mesmo. 
 

3.6. Focalização do microscópio 

b) Ajustes preliminares 
 
Antes de iniciar os procedimentos para a focalização do microscópio, certifique-se de que as 
etapas a seguir foram rigorosamente cumpridas. 
• Desaperte os manípulos utilizados para o travamento dos movimentos de giro do braço e 

cabeça do microscópio. Em seguida aponte a sua objetiva na direção do campo a ser 
observado calculando para que a objetiva (ainda em frente ao campo) esteja a uma 
distância de aproximadamente 200 mm do campo a ser observado; 

• Para facilitar a focalização do microscópio, ligue o sistema de iluminação provido com o 
equipamento. Isso fará com que a objetiva emita um foco de luz circular que deverá ser 
apontado para o objeto a ser focalizado, facilitando assim o seu posicionamento; 

Observação: Durante os ajustes preliminares, é aconselhável manter o freio progressivo 
ligeiramente frenado conforme indicado no item 3.5. Sistema de freio progressivo para facilitar 
o manuseio. 
• Aperte novamente os manípulos de travamento dos movimentos de giro do braço e cabeça 

do microscópio para iniciar o procedimento de focalização do campo. 
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c) Focalização do campo de observação 

 
• Com o olho esquerdo:  olhe através da ocular esquerda utilizando o olho esquerdo e 

mantendo o olho direito fechado. Em seguida, gire lentamente os comandos do micro 
movimento óptico movimentando-os para frente e para trás até que a imagem fique 
perfeitamente nítida. 

• Com o olho direito:  olhe através da ocular direita utilizando o olho direito e mantendo o 
olho esquerdo fechado. Em seguida, gire lentamente o anel recartilhado da ocular direita  
para ambos os lados até que a imagem fique perfeitamente nítida. 
 
d) Acerto da distância interpupilar 

 
Observe com os dois olhos através das duas oculares o objeto a ser observado e ajuste a 
distância interpupilar aproximando e afastando os corpos dos prismas até que as duas 
imagens (esquerda e direita) sejam interpostas e a visão do campo apareça de forma 
binocular, em um só disco e de forma estereoscópica. 
É extremamente importante obter uma visão nítida e estereoscópica que será mantida pelo 
microscópio se a focalização for realizada de maneira correta. 
Observação: Verifique também a qualidade das imagens nos aumentos menores. Caso 
necessário, pequenos retoques de focalização serão suficientes. 
 

e) Seletor de aumentos 
 
A Cabeça Óptica do Microscópio possui um seletor de aumentos para seis posições e cinco 
níveis de aumento, sendo: 6X, 10X, 16X, 25X e 40X. 
Observação: A posição 16X é repetida duas vezes no seletor 
A posição que está selecionada é aquela que se encontra posicionada na direção do círculo 
vermelho localizado no corpo do microscópio. 
As opções de aumento são conseguidas utilizando-se a ocular 10X e a objetiva de foco 
200mm. 
 

4. INSTRUÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E USO DO EQUIPAMENTO  

 AVISO 
Leia atentamente as instruções a seguir antes de in iciar a instalação do equipamento 
pela primeira vez. 
 
• Antes de iniciar a instalação do equipamento, verifique se não existe nenhum 
componente danificado no interior da embalagem. Caso isso aconteça, entre imediatamente 
em contato com o fabricante para resolver o problema. 

• Instalar o equipamento em local apropriado e com espaço suficiente para que seus 
movimentos possam ser efetuados livremente e que permita o acesso a todas as suas partes. 
• Verifique se a rede de alimentação elétrica do local possui as tensões de 127V e/ou 
220V e que a mesma suporte no mínimo 200 VA de potência. 
• O equipamento deverá ser conectado a uma tomada especialmente instalada para tal 
finalidade e com aterramento conforme Norma Técnica ABNT vigente no local para garantir a 
total segurança e o correto funcionamento do equipamento. 
• Não conectar benjamins ou outros aparelhos na mesma tomada onde o equipamento 
estiver instalado. 
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• Ao conectar o cabo de alimentação na tomada, verifique se o mesmo não se encontra 
transpassado em locais onde possa ocorrer circulação de pessoas para evitar a sua 
desconexão acidental e possíveis danos ao cabo ou à tomada. 
• Caso seja necessário, o fabricante possui equipe técnica especializada para realizar a 
instalação do equipamento. 
 

4.1. Instruções para montagem e instalação do micro scópio 

 

 
 
01- Espiga do antebraço 12- Binóculo 45º (fixo) 
02- Espiga do braço pantográfico 13- Garfo do microscópio 
03- Botão de ajuste da intensidade de luz 14- Parafuso de fixação do binóculo 
04- Modulo led 15- Manípulo de bloqueio do giro do terminal 
05- Canaleta de passagem dos cabos 16- Manípulo de bloqueio do microscópio 
06- Manípulo de segurança do terminal 25º 17- Manípulo de ajuste do braço pantográfico 
07- Manípulo de bloqueio do giro do braço 18- Seletor de intensidade luminosa 
08- Manípulo de segurança do microscópio  
09- Terminal 25º  
10- Parafuso-trava do cabo de iluminação  
11- Objetiva do microscópio  
 
Para correta montagem do microscópio, seguir atenta mente as instruções a seguir: 
 
• Encaixar a espiga do braço pantográfico (02) na bucha da cabeça do antebraço. É 
extremamente necessário que a espiga esteja lubrificada com graxa ou vaselina líquida; 
• Solte os parafusos de fixação da canaleta (05) para removê-la. Em seguida passe os 
cabos (03) através da canaleta e fixe-a novamente utilizando os mesmos parafusos 
removidos anteriormente; 
• Encaixar a espiga do terminal 25º (09) no alojamento frontal do braço pantográfico e 
em seguida rosquear o manípulo de segurança (06) até o final. É extremamente necessário 
que a espiga esteja lubrificada com graxa incolor ou vaselina líquida; 
• Encaixar a espiga do garfo do microscópio (13) no alojamento do terminal 25º (09) e 
em seguida rosquear o manípulo de segurança (08) até o final. É extremamente necessário 
que a espiga esteja lubrificada com graxa incolor ou vaselina líquida; 
• Inserir o modulo led na entrada de luz do microscópio e em seguida aperte o parafuso 
(10) até travar o cabo.  
• Rosquear a objetiva (11) no corpo do microscópio no sentido indicado pela seta no 
desenho; 
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• Encaixar o binóculo (12) no flange suporte e apertar o parafuso de fixação do binóculo 
(14) até que o binóculo esteja totalmente travado; 
• O manípulo de ajuste do braço pantográfico (17) deve ser utilizado para regular a 
pressão do braço a fim de balancear o peso do microscópio proporcionando ao usuário um 
posicionamento rápido e preciso. Gire o manípulo no sentido horário para aumentar a pressão 
e no sentido anti-horário para reduzir a pressão. 
Observação: As instruções de montagem do microscópio descritas acima se aplicam para 
qualquer uma das três opções de estativa utilizada. 
 

4.2. Instalação do binóculo no microscópio 
 
Para realizar a montagem do binóculo no microscópio siga os passos a seguir: 
- Solte parcialmente o parafuso de fixação do binóculo; 
- É necessário sempre lembrar que a correta posição do binóculo no microscópio é aquela em 
que as caixas dos prismas estejam voltadas para o lado de encaixe da guia prismática; 
- Assente a base do binóculo no flange encaixando o pino guia no seu respectivo orifício; 
- Em seguida, aperte novamente o parafuso de fixação do binóculo; 
- Finalmente, verifique se o binóculo está bem preso e não possui nenhum movimento. 
 

 
 
01- Guia prismática 04- Flange suporte do binóculo 
02- Pino-guia do binóculo 05- Caixa do prisma 
03- Parafuso de fixação do binóculo 06- Base do binóculo 
 

4.3. Instalação das oculares e protetores de olhos 

 
Para facilitar a utilização do equipamento, a Alliance já fornece o binóculo do microscópio 
totalmente montado, com suas oculares e protetores de olhos devidamente encaixados nos 
seus respectivos alojamentos. 

 

 
Binóculo 45° (Fixo) 
 
01- Protetor de olho 
02- Oculares (com dioptrias ajustáveis) 
03- Tubo das oculares 
04- Corpo do binóculo 
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4.4. Instalação das estativas 

a) ALL 01- Estativa Fixa de Piso 

 
___________________________________________________________________________ 

b) ALL 02 – Estativa Fixa de Parede 

 
 

c) ALL 03 – Estativa Móvel de Rodízios 

 

Obs.: Para segurança do equipamento, 
seguir as instruções abaixo para correta 
fixação da estativa no piso. 
- Para fixação da base da estativa no piso, 
utilizar os parafusos e buchas fornecidos junto 
com o equipamento; 
- Observar o desenho do item 16 deste manual 
para correto posicionamento da estativa de piso 
durante sua fixação; 
- O trabalho de fixação da estativa de piso 
deverá ser realizado por um profissional 
capacitado da área; 

Obs.: Para segurança do equipamento, 
seguir as instruções abaixo para correta 
fixação da estativa na parede. 
- Para fixação da base da estativa na parede, 
utilizar os parafusos e buchas fornecidos junto 
com o equipamento; 
- Verificar se a parede a ser fixada a estativa 
oferece resistência suficiente para a fixação; 
- Observar o desenho do item 16 deste manual 
para correto posicionamento da estativa de piso 
durante sua fixação; 
- O trabalho de fixação da estativa de piso 
deverá ser realizado por um profissional 
capacitado da área; 
 

Obs.: Para segurança do equipamento, 
seguir as instruções abaixo para correta 
utilização da estativa móvel. 
- Para fixação da coluna da estativa na base de 
rodízios, utilizar o Parafuso cabeça sextavada 
M12 com arruela de pressão fornecida junto 
com o equipamento (Modelo ALL 03 – Estativa 
móvel de Rodízios); 
- A estativa móvel de rodízios deverá ser 
utilizada em pisos com superfície plana sem a 
presença de degraus ou ressaltos; 
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4.5. Operação 
 

 
 

Posição de Operação – Paciente e Operador 
 
• Após a montagem e instalação de acordo com o item 4; 
• Conectar o cabo de alimentação AC (2) do equipamento, na rede elétrica: 100-220V~ 

50/60Hz; 
• Ligar o botão Liga-Desliga (25), a luz do botão acenderá (cor verde) indicando que o 

equipamento está pronto para uso; 
• Ajustar a intensidade luminosa através do seletor de intensidade luminosa (18). O ajuste 

da intensidade luminosa esta disponível de 0 a 100%; 
• Ajustar o campo de iluminação alterando a posição da cabeça do microscópio; 
• Ao finalizar o procedimento, desligar a iluminação, desligar o botão Liga-Desliga e 

desconectar o cabo de rede do equipamento da rede de alimentação elétrica. 
 

4.6. Limpeza 
 
 

• Para a limpeza habitual das partes, utilizar substâncias bactericidas como: álcool 70% 
ou desinfetante de superfície, tomando-se o cuidado para não deixar o líquido penetrar no 
interior do equipamento.  
• Nunca limpe a superfície das lentes do microscópio utilizando material sujo ou duro. 
• A superfície das lentes do microscópio deve ser limpa somente com um limpador de 
lente óptico e pano de limpeza apropriado que pode ser adquirido em lojas especializadas em 
confecção e venda de lentes corretivas (óticas). 
• Para a limpeza da lente objetiva do microscópio, utilizar álcool 70% friccionando 
levemente com movimentos circulares sobre a superfície óptica.  
• O equipamento possui componentes eletrônicos não podem ser colocadas em estufas 
ou autoclaves. 
• Após a limpeza, secar cuidadosamente o cabo e o plug de rede para evitar os riscos de 
choque elétrico. 
• O binóculo do microscópio contém peças ópticas em seu interior onde fica praticamente 
impossível realizar a limpeza sem antes efetuar a desmontagem do equipamento. Portanto é 
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extremamente recomendável que o usuário mantenha os tubos do binóculo vedados à 
entrada de qualquer tipo de impurezas em seu interior. 
• Essa vedação é realizada normalmente através das oculares, sendo que estas devem 
estar sempre perfeitamente instaladas em seus respectivos tubos. 
• Recomendamos fortemente que evite deixar seu Microscópio exposto à poeira e outros 
contaminantes. Cubra sempre o módulo óptico com quando a unidade não estiver em uso.  
• Use somente um pano limpo e úmido e sabão neutro para remover poeira, sujeira ou 
manchas. 
 
ATENÇÃO:  Nunca use hastes de algodão comercialmente disponíveis. O adesivo utilizado 
para fixar o algodão à haste pode ser dissolvido pelo álcool e se deposita sobre as lentes 
durante a limpeza podendo comprometer a qualidade destas. 
 

 AVISO 
Caso haja a necessidade de retirar as oculares do b inóculo por qualquer motivo, 
deverá ser providenciado um filme de PVC para cobri r os tubos ou dependendo do 
caso, utilize a própria tampa de proteção para tal finalidade. 
 

4.7. Desinfecção 

 
• Para desinfecção das partes realiza-se a assepsia habitual acrescida de um germicida 
ou produto desinfetante de largo espectro, tomando-se o cuidado de não deixar resíduos que 
possam provocar qualquer ação tóxica ao entrar em contato com o operador. Não mergulhar 
o equipamento em líquidos. 
• Não há partes necessárias ou destinadas a serem desinfetada utilizando métodos ou 
processo de autoclave ou qualquer outro processo ou método similar. 

4.8. Contra indicações 
 
 

Não irradiar com a luz do led diretamente sobre áreas na pele sob tratamento dermatológico 
que estejam utilizando substâncias fotossensíveis ou em pacientes que estão utilizando 
medicamentos ou substâncias que podem ter ação fotossensibilizadora. 
Este equipamento é indicado para utilização em consultórios, clínicas e hospitais. Não 
apresenta efeitos secundários ou colaterais dentro do uso pretendido. 

 

4.9. Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis  
 
Não aplicável a este produto. 
 

4.10. Advertências e/ou precauções durante o uso 
 
• Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoal capacitado ou sob a 
orientação de profissionais qualificados, familiarizados com os riscos e benefícios oferecidos 
pela utilização do Microscópio Odontológico. 
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• Assepsia habitual deverá ser realizada anteriormente a cada utilização, inclusive para 
o primeiro uso do equipamento. 
• Não utilizar o equipamento na presença de misturas anestésicas inflamáveis, 
ambientes ricos em oxigênio ou em conjunto com produtos que possam gerar explosões. 
• Não utilizar o equipamento com o cabo de rede com isolamento danificado que pode 
causar choque elétrico. 
• Cuidado na movimentação e posicionamento do braço e ante-braço  
• Cuidado: o equipamento não pode sofrer quedas. 
• Travar os rodízios antes da utilização. 
• Nunca olhe diretamente para fonte de iluminação, a fim de evitar danos aos olhos. 
• Não toque a superfície das lentes com a mão ou objetos que possam riscar. 
• Caso o equipamento apresentar funcionamento anormal, verificar se o problema está 
relacionado com algum dos problemas mencionados em 5.2.3, se mesmo assim não for 
possível solucionar o problema, desligue imediatamente o equipamento, desconectar o plug 
de rede do cabo de alimentação de rede da tomada e em seguida entrar em contato com a 
Assistência técnica autorizada ALLIANCE para análise e realização dos reparos. 
 

 AVISO 
O movimento das partes do equipamento podem ocasion ar lesão ou esmagamento.  
Assegurar que nenhuma parte do corpo se encontra pr óximo dos potenciais pontos de 
perigo.  
 

4.11. Biocompatibilidade: 
 
 

A Alliance declara que Declaramos que todos os materiais utilizados em PARTES 
APLICADAS (conforme norma NBR 60601-1) no Equipamento, são constituídos de materiais 
(aço e policarbonato) que têm sido amplamente utilizados na área médica ao longo do tempo, 
garantindo assim sua biocompatibilidade e deste modo estando em conformidade com o item 
6 da norma EN ISO 10993-1:2009 
 

4.12. Compatibilidade eletromagnética – Aviso: 
 
 

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES EL ETROMAGNÉTICAS 
 

O dispositivo para saúde MICROSCÓPIO ÓPTICO foi projetado para ser operado somente com acessórios 
originais e nas condições ambientais indicadas abaixo. Clientes e usuários devem assegurar que o dispositivo 
será utilizado em condições ambientais semelhantes.  
IMPORTANTE: O dispositivo para saúde MICROSCÓPIO ÓPTICO não é destinado a função de suporte e 
manutenção de vida humana.  
Teste de emissão  Conformidade  Ambiente eletromagnético - Orientações  
Emissões  RF 
CISPR 11 

Grupo 1 O MICROSCÓPIO ÓPTICO utiliza energia RF somente para 
o seu funcionamento interno, portanto, suas emissões de RF 
são muito baixas e provavelmente não causam qualquer 
interferência em equipamentos eletrônicos próximos. 

Emissões  RF 
CISPR 11 

Classe A O MICROSCÓPIO ÓPTICO é adequado para uso em todos 
os estabelecimentos, inclusive domésticos e os diretamente 
conectados à rede pública de fornecimento de energia de 
baixa tensão que abastece os edifícios utilizados para fins 
domésticos. Emissões harmonicas  

IEC 61000-3-2 
Classe A 
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Flutuações de 
voltagem/emissões flicker 
IEC 61000-3-3 

Conforme 

 
 

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE E LETROMAGNÉTICA 
 

O MICROSCÓPIO ÓPTICO tem como finalidade ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 
O cliente ou o usuário do MICROSCÓPIO ÓPTICO deve garantir que este seja utilizado em tal ambiente. 
Teste de 
imunidade 

Nível de teste  
IEC 60601-1-2 

Nível de conformidade  Ambiente eletromagnético - 
orientação 

Descarga 
eletrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 
± 6 kV  contato 
± 8 kV  ar 

Conforme Pisos devem ser de madeira, 
concreto ou piso cerâmico. Se os 
pisos forem cobertos com um 
material sintético, a umidade 
relativa deve ser de pelo menos 
30%. 

Rompimento/ 
transiente elétrico 
rápido 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV  Nas linhas de 
alimentação 
± 1kV  Nas linhas de 
entrada e saída 

Conforme A qualidade da energia de 
alimentação deve ser a de um 
ambiente típico hospitalar ou 
comercial. 

Surto 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV  entre Linha 1 e 
Linha 2 
± 2 kV entre Linha e 
Terra 

Conforme A qualidade da energia de 
alimentação deve ser a de um 
ambiente típico hospitalar ou 
comercial. 

Quedas de 
voltagem, 
interrupções curtas 
e variações de 
voltagem nas linhas 
de entrada de 
alimentação de 
energia 
IEC 61000-4-11 

<5% UT (>95% dip in UT) 
for 0,5 cycle 
40% UT (60% dip in UT) 
for 5 cycles 
70% UT (30% dip in UT) 
for 25 cycles 
<5% UT (>95% dip in UT) 
for 5 s 

Conforme A qualidade da energia de 
alimentação deve ser a de um 
ambiente típico hospitalar ou 
comercial. Se o usuário do 
MICROSCÓPIO ÓPTICO 
necessitar de operação contínua,  
recomenda-se que o SURG 
MICROSCÓPIO ÓPTICO seja 
alimentado por uma fonte de 
alimentação não interruptível ou 
uma bateria (por exemplo um NO 
BREAK), durante as interrupções 
da rede de energia. 

Campo magnético 
da freqüência de 
energia (50/60Hz) 
IEC 61000-4-8 

 
 
3 A/m 

Conforme Os campos magnéticos da 
freqüência de energia devem ficar 
em níveis característicos de uma 
localização típica em um 
ambiente típico comercial e de 
hospital. 

NOTA: UT é a tensão de corrente alternada da rede antes da aplicação do nível de teste. 
 
 

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE E LETROMAGNÉTICA 
 DISPOSITIVOS QUE NÃO POSSUAM A FUNÇÃO DE SUPORTE A  VIDA 
 

O MICROSCÓPIO ÓPTICO tem como finalidade ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 
O cliente ou o usuário do MICROSCÓPIO ÓPTICO deve garantir que este seja utilizado em tal ambiente. 
IMPORTANTE: O dispositivo para MICROSCÓPIO ÓPTICO, não é destinado a função de suporte e manutenção 
de vida humana. 
Teste de 
Imunidade 

Nível de Teste  
IEC 60601-1-2 

Nível de 
conformidade 

Ambiente Eletromagnético - Orientações  

 
 
 
 
 
 
 
 
RF conduzido 
IEC 61000-4-6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms  
150kHz a 80MHz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme 
 
 
 

Os equipamentos de comunicações de RF 
portáteis e móveis devem ser utilizados longe 
de qualquer parte do MICROSCÓPIO 
ÓPTICO, inclusive cabos, seguindo a 
distância de separação recomendada  
calculada pela equação aplicável à freqüência 
do transmissor. 
 
Distância de separação recomendada 

Pd 2,1=  
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RF irradiado 
IEC 61000-4-3 

 
3V/m 
80MHz a 2,5GHz  
 

 
 
Conforme 

 

Pd 2,1=      80MHz  a 800MHz 

Pd 3,2=      800MHz a 2,5GHz 

 
Onde P é a potência máxima de saída do 
transmissor em Watts (W), de acordo com o 
fabricante do transmissor e d é a distância de 
separação recomendada em metros (m).b 
 

As intensidades de campo provenientes dos 
transmissores de RF fixos, conforme 
determinado por um estudo do local 
eletromagnéticoa,  deve ser menor do que o 
nível de conformidade em cada faixa de 
freqüênciasb. 
 

A interferência pode ocorrer nas vizinhanças 
do equipamento marcado com o seguinte 
símbolo: 
 

      
 

NOTA 1: A 80MHz e 800MHz, se aplica a faixa de freqüência mais alta. 
NOTA 2: Essas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação eletromagnética é 
afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas. 
As intensidades de campo provenientes de transmissores fixos, como por exemplo, estações base para telefones 
via rádio (celulares/sem fio) e rádios móveis, fixos, rádio amador, transmissão de rádio em AM e FM e 
transmissões de TV não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente 
eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, um estudo eletromagnético do local deve ser levado em 
consideração. Se a intensidade de campo medido no local onde o MICROSCÓPIO ÓPTICO é utilizado exceder o 
nível de conformidade de RF aplicável acima, o MICROSCÓPIO ÓPTICO deve ser observado para verificar a 
operação normal. Se for observado desempenho anormal, medidas adicionais podem ser necessárias, como por 
exemplo, reorientação ou realocação do MICROSCÓPIO ÓPTICO. 
Acima da faixa de freqüências de 150KHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser menores do que 
3V/m. 
 
 

DISTÂNCIAS DE SEPARAÇÃO RECOMENDADAS ENTRE EQUIPAME NTOS DE COMUNICAÇÃO 
RF MÓVEIS E PORTÁTEIS E O MICROSCÓPIO ÓPTICO 
 

O SURG SPOT II tem como finalidade ser utilizado em um ambiente eletromagnético no qual distúrbios de RF 
irradiados sejam controlados. O cliente ou usuário do MICROSCÓPIO ÓPTICO pode ajudar a prevenir a 
interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação com RF 
móveis e portáteis (transmissores) e o MICROSCÓPIO ÓPTICO, conforme recomendado abaixo, de acordo com a 
potência de saída máxima do equipamento de comunicação. 
IMPORTANTE: O dispositivo para saúde MICROSCÓPIO ÓPTICO não é destinado a função de suporte e 
manutenção de vida humana. 
Potência de saída 
Máxima do Transmissor 
W 

Distância de separação de acordo com a freqüência d o transmissor  
m 
150kHz a 80MHz 

Pd 2,1=  

80MHz a 800MHz 

Pd 2,1=  

800MHz a 2,5GHz 

Pd 3,2=  

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 de saída máxima indicada não listada acima, a distância de separação d 
em metros (m) pode ser estimada utilizando uma equação aplicável à freqüência do transmissor, onde P é a 
potência de saída máxima do transmissor em (W), de acordo com o fabricante do transmissor. 
 

NOTA 1: A 80MHz e 800MHz, a distância de separação para a faixa de freqüência mais alta se aplica. 
 

NOTA 2: Estas orientações não se aplicam a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 
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absorção e reflexão a partir de superfícies, objetos e pessoas. 
NOTA 3: Equipamentos de comunicação RF móveis e portáteis podem afetar o Microscópio Odontológico Alliance 
 
Precaução:  O Microscópio Odontológico Alliance pode ser afetado por equipamentos que 
emitam sinais de RF no ambiente em que está instalado. 
Advertência: O Equipamento Microscópio Odontológico Alliance não deve ser utilizado 
adjacente ou empilhado com outro equipamento. 
O Microscópio Odontológico Alliance não deve ser empilhado diretamente sobre outros  
equipamentos ou vice-versa. Se o empilhamento necessário, observe se o Microscópio 
Odontológico está operando normalmente na configuração de empilhamento na qual ele será 
usado. 
Interferência de radiofrequência  
O produto Microscópio Odontológico Alliance está de acordo com a norma NBR 60601-1-2. 
Este precisa de precauções especiais de EMC e necessita ser instalado de acordo com a 
informação EMC provida neste manual.   
 
Desempenhos Essenciais  
De acordo com a NBR 60601-1 Ed. 3.0 (2010), as seguintes funções são Desempenhos 
Essenciais, ou seja, são desempenhos necessários para manter o risco dento de limites 
aceitáveis conforme indicação de uso declarado no item 2 desta instrução de uso: 
Capacidade do sistema não realizar emissão de luz sem estar no status operacional e tendo o 
consenso do operador através do acionamento das funções; capacidade do sistema de 
manter a potência de saída durante o tratamento dentro de ± 20% mm relação à potência 
nominal apresentada. 
 

5. MANUTENÇÃO 

5.1. Informações gerais: 
 
• É proibida a abertura de qualquer parte do equipamento, que não seja a assistência 

técnica autorizada, acarretando a perda de garantia. Caso necessário a manutenção, 
entrar em contato com a assistência técnica autorizada mais próxima (veja os endereços 
no site www.alliancesp.com.br). 

• A manutenção corretiva devera ser realizada somente na fábrica ou assistência técnica 
autorizada. 

• Os esquemas dos circuitos, lista de peças e componentes são fornecidos somente para 
assistência técnica autorizada ou pessoal de serviço. 

• Não será necessário substituir o LED com frequência, pois ele possui tempo de vida 
longo, maior que 60.000 horas. 

• ADVERTÊNCIA: 
�  Não modifique este equipamento sem a autorização do fabricante.  
� A Alliance não pode ser responsabilizada pelo equipamento caso ele seja aberto e/ou 

modificado por pessoas não autorizadas. 
� Caso o equipamento seja utilizado de uma maneira diferente daquela especificada 

neste Manual, sua garantia será automaticamente cancelada. Leia cuidadosamente as 
condições de uso. Em caso de dúvida, consulte nossa Assistência Técnica. 

� Em caso de acidente ou quaisquer comportamentos anormais entre em ATENÇÃO 
contato com a Assistência Técnica. Siga sempre os protocolos médicos autorizados. 

 

5.2. Manutenção preventiva: 
a) Lubrificação 
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Na cabeça do microscópio existe uma guia prismática deslizante (rabo de andorinha), onde 
com o decorrer do uso do equipamento a mesma necessita ser lubrificada. 
Para realizar a lubrificação, aplique uma pequena camada de óleo mineral fino (ou vaselina 
líquida) com o auxilio de pedaço de algodão nas superfícies de contato da guia prismática. 
A figura a seguir mostra a guia prismática deslizante deslocada de sua posição para 
possibilitar a visualização do local de lubrificação. 

 

 
 

 AVISO 
Aplique apenas uma pequena camada de lubrificante, pois se a quantidade for 
excessiva, quando o microscópio for utilizado na po sição inclinada (para frente) o 
excesso de lubrificante poderá sair pela frente do microscópio. 
 
 

b) Conservação 
 
• Durante o período em que o microscópio não estiver sendo utilizado, mantenha-o 
coberto com a capa de plástico protetora. 
• Após cada utilização, manter o equipamento sempre limpo e desinfetado. 
• Evitar o derramamento de líquidos ou outras substâncias no interior do equipamento. 
• Não utilizar solventes orgânicos (thinner) ou produtos que liberem cloro para limpeza 
do equipamento. As partes metálicas (inclusive as pintadas) deverão ser limpas com um pano 
umedecido com álcool 70%. 
• Manter o equipamento em local limpo e longe de poeira. 
 

c) Manutenção corretiva: 
 
Antes de chamar a Assistência Técnica Autorizada, verifique se o problema apresentado não 
se enquadra num dos itens assinalados abaixo: 
 

Problema Possível causa Solução 

A fonte de luz não liga 

Tomada de alimentação com 
problemas 

Verifique a qualidade da tomada e se 
existe energia elétrica na rede 

Cabo de alimentação 
desconectado 

Verificar se o cabo de alimentação 
está conectado corretamente 
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Interruptor Liga/Desliga 
danificado 

Substituir o interruptor danificado por 
outro de mesma especificação 

A fonte de luz liga, mas a 
Iluminação não acende. 

Led queimado Substituição do modulo led 

Led acende com pouca 
intensidade 

Potenciômetro de ajuste fora 
de regulagem 

Ajustar o potenciômetro para obter a 
intensidade de luz ideal 

Potenciômetro de ajuste 
danificado 

Substituir o potenciômetro danificado 
por outro de mesma especificação 

Braço Pantográfico não para 
no local desejado 

Falta de pressão no sistema 
interno do braço 

Girar o botão de ajuste no sentido 
anti-horário até obter pressão 
suficiente para que o braço pare na 
posição escolhida 

Excesso de pressão no 
sistema interno do braço 

Girar o botão de ajuste no sentido 
horário até obter pressão suficiente 
para que o braço pare na posição 
escolhida 

Sistema interno do braço 
danificado 

Entrar em contato com o fabricante 
para receber orientação 

Má qualidade da Imagem do 
sistema óptico 

Acumulação de sujeira na 
lente da objetiva 

Veja item 5.5 deste manual para 
proceder com a limpeza da lente 

Lente da objetiva danificada 
Entrar em contato com o fabricante 
para receber orientação 

Obs.:  Se o problema não for solucionado conforme descrito no quadro acima, entre em 
contato imediatamente com a Assistência Técnica Autorizada ALLIANCE. 
Atenção: Nunca desconecte o cabo de tensão com o equipamento ligado. Isto pode causar 
falha e a queima de componentes internos. Nunca desconecte a alimentação através de seu 
cabo, sempre desconecte o plug. 
 

6. INSTALAÇÃO OU CONEXÃO COM OUTROS PRODUTOS 
 
O Microscópio Odontológico Alliance não apresenta como finalidade de uso a obrigatoriedade 
de conexão direta com outros equipamentos ou produtos para a sua utilização. 
 

 AVISO 
A utilização em conjunto com este equipamento de qu alquer parte, acessório ou material 
que não sejam os especificados pelo fabricante é de  inteira responsabilidade do usuário. 
 
 

7. CUIDADOS COM O DESCARTE 
 
A fim de evitar a contaminação ambiental ou o uso indevido do produto quando o mesmo for 
inutilizado, deverá ser providenciada sua segregação, embalagem, identificação e envio (por 
conta e risco do cliente) para as dependências da empresa ALLIANCE Ltda. para que esta 
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execute o descarte do produto com segurança. 
O descarte do equipamento ou de peças deve ser feito de acordo com os regulamentos 
ambientais, diretiva 2002/96/CE, através de empresas de reciclagem ou disposição de 
resíduos sólidos licenciada no país de atuação. Em caso de descarte do equipamento ou de 
peças não é necessário o envio à fábrica.  Consulte o Distribuidor Autorizado Alliance antes 
do descarte.  Não descarte o produto ou peças juntamente com os resíduos domésticos 
comuns.  Verifique constantemente se todos os componentes do dispositivo não apresentam 
riscos ao ambiente, à equipe e ao público e se podem ser descartados com segurança de 
acordo com os protocolos hospitalares ou protocolos ambientais locais.  O descarte do 
Microscópio Odontológico Alliance e dos acessórios utilizados, após sua vida útil, é de 
responsabilidade do usuário e deve atender à legislação local e vigente em sua região.  O 
Microscópio estando fora de operação deve ser protegido contra utilização inadvertida não 
qualificada. 
 
 

8. INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA INSTALAÇÃO DAS 

ESTATIVAS 
 

8.1. ALL 01 - Estativa Fixa de Piso (vista superior ) 
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8.2. ALL 02 - Estativa Fixa de Parede 

 
 

8.3. ALL 03 - Estativa de Rodízio 
 

 
 
 
 
 

9. TERMO DE GARANTIA 
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A ALLIANCE oferece para este equipamento a garantia de 12 meses, a partir da data de 
compra, contra defeitos de material e/ou fabricação que nele se apresentar. 
Fatores que implicam na perda da garantia: 
1- Inobservância dos cuidados recomendados neste manual com relação ao transporte, 
instalação, uso e manutenção; 
2- Acidente, queda, instalação inadequada ou qualquer outro dano provocado por uso 
incorreto ou ação de agentes naturais. 
3- Violação, conserto ou qualquer outra modificação ou alteração executadas no equipamento 
ou em suas partes por pessoal não autorizado pela ALLIANCE; 
Após o vencimento do período de garantia, todos os serviços, peças e despesas serão 
cobradas conforme norma vigente da empresa. 
4- Todos os custos de transporte, armazenamento e remessa, nos casos de assistência 
técnica e manutenção, correm por conta do comprador. Durante o prazo de garantia do 
equipamento, a(s) remessa(s) deve(m) ser feita(s) na embalagem original, sob pena de 
invalidar a garantia.  
5- Esta garantia estará automaticamente cancelada caso o equipamento tenha sido utilizado 
de qualquer maneira diferente da recomendada neste Manual do Usuário.   
6- A Alliance não se responsabiliza por danos pessoais, lesões ou ferimentos resultantes da 
utilização inadequada deste equipamento.  
7- A responsabilidade civil da Alliance. referente a este equipamento e sua utilização está 
limitada ao valor de compra, pago pelo Cliente. 
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ANEXO A 
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