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INTRODUÇÃO 

A ECCO FIBRAS deseja congratular você que acaba de adquirir um moderno e versátil equipamento com destacada 

relação custo/benefício e que incorpora a terapia ILIB (Intravascular Laser Irradiation of Blood) modificada, com luz terapia 

a laser na região do vermelho visível. Este equipamento foi desenvolvido para o uso de profissionais das áreas de Medicina, 

Fisioterapia, Enfermagem, entre outras. A sua portabilidade permite um uso diversificado e o atendimento domiciliar.  

Trata-se de um equipamento portátil, com uso de pilhas recarregáveis, o que torna fácil sua utilização. 

Desenvolvida dentro das mais rígidas normas vigentes, o Ecco ILIB Plus cumpre os requisitos exigidos pela ABNT 

NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-2-22e todas as correlatas da IEC*. 

O equipamento modelo Ecco ILIB Plus em sua forma padrão é composto pelos itens: 

• 01 gabinete com pulseira; 

• 01 cartão MicroSD; 

• 01 estojo de proteção; 

• 01 folheto informativo do manual do usuário eletrônico. 

 

Caso seu equipamento não disponha de um destes itens, entrar em contato imediatamente com a ECCO FIBRAS. 

*InternationalElectrotechnicalCommission 
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  ATENÇÃO: 

Este equipamento foi desenvolvido para atender duas situações de uso:  

- Pode ser operado totalmente pelo próprio paciente de modo seguro, ou seja, o paciente pode ser um operador, 

que está definido como usuário nesse manual. Porém a aplicação clínica (terapia ILIB) deve ser supervisionada por 

um profissional da saúde devidamente capacitado; ou 

- O paciente não opera o equipamento durante o uso, sendo este executado por um profissional capacitado 

(usuário). 

O equipamento deve operar em ambiente com as condições de operação e compatibilidade eletromagnética 

respeitadas, limpo, longe de fontes de calor, umidade e pragas e não deve ser utilizado em ambientes ricos em 

oxigênio (ver item Cuidados, precauções e advertências e Compatibilidade eletromagnetica). 

O usuário tem a permissão para a troca de pilhas do equipamento, conforme descrito no item Utilização. Porém é 

proibido que o mesmo execute as manutenções preventivas e assistência técnica com o equipamento em 

operação e desligado. (ver item Recomendações de manutenção). 

Deve-se estudar cuidadosamente as recomendações, cuidados, precauções e advertências indicadas neste manual 

antes de colocar o equipamento em funcionamento. E que se faça referência ao mesmo sempre que surgirem 

dificuldades. Mantenha-o sempre ao seu alcance. 

Utilização de controles ou ajustes ou execução de procedimentos não aqui especificados pode resultar em mau 

funcionamento do equipamento, com ricos de exposição de luz óptica prejudicial. 

Sempre utilizar óculos de proteção recomendados.É necessário proteger adequadamente os olhos do usuário e 

paciente da luz óptica emitida. 

FABRICANTE: 

 

 

ECCO FIBRAS ÓPTICAS E DISPOSITIVOS EIRELI - EPP 

Rua Alfredo da Costa Figo 441 – 13087-534 – Jardim Santa Cândida – Campinas-SP – Brasil 

CNPJ: 01.644.138/0001-96 

Telefax: (19) 32567749 – 32569622  

www.eccofibras.com.br 

email: atendimento@eccofibras.com.br 

Responsável técnico: Maria Thereza Pereira Beker / CREA: 5062890730 

Responsável legal: Henrique Trajano da Silva Junior / CPF: 908.716.268-53 

 

 

 
ATENÇÃO: 

Para uma utilização segura e eficaz do equipamento,usar EXCLUSIVAMENTE os acessórios específicos para este 

equipamento da ECCO FIBRAS, descritos neste manual. NÃO é recomendado a combinação com produtos de 

terceiros. 

A pulseira, o cartão micro SD e o estojo de proteçãosão considerados acessórios deste equipamento. Portanto seu 

uso deve ser exclusivo para este modelo. 

http://www.eccofibras.com.br/
mailto:atendimento@eccofibras.com.br
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CONHECENDO SEU EQUIPAMENTO  

Vista Superior (Painel) Do Equipamento:  

 

1. Indicador luminoso “verde” de condição Ready. Indica que o a radiação LASER está disponível para o disparo. 

2. Led indicador luminoso “azul” de condição Active. Indica a emissão da radiação LASER.  

3. Indicador luminoso “laranja” de condição da bateria. Indica que a carga da pilha está baixa. 

4. Visor - Display OLED. 

5. Tecla de controle Pause. Usada para interrupção da emissão da luz óptica. 

6. Tecla de Enter/Start. Usada para preparar e acionar a luz óptica. 

7. Vista lateral superior: 

Vista lateral do equipamento:  

 

8. Botão liga/desliga. 

9. Botão de emergência. 

10. Slot (entrada) do Cartão Micro SD. 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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4 
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Vista inferior do equipamento: 

 

11. Compartimento de pilhas. 

12. Saída do feixe de luz optica laser – Parte aplicada. 

MARCA E MODELO DOS ACESSÓRIOS: 

ITENS MARCA MODELO 

Cartão MicroSD ECCO FIBRAS CARTSM0A 

Estojo de Proteção  ECCO FIBRAS ESPR00B 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO EQUIPAMENTO 

ITENS 
PESO 

(g) 

DIMENSÕES 

(cm: LxAxC/P) 
MATERIAIS CONSTITUINTES 

Gabinete com diodo laser vermelho visível 63 8,2 x 6,2 x 3,1  
Gabinete com diodo laser 

vermelho visível 

Pulseira 0,5 29 x 2,2 (C x L) Silicone 

Estojo de proteção 54 11 x 10 x 8 Estojo de proteção 

Estojo de transporte com equipamento embalado 
na caixa de papelão. 

195 22 x 18 x 9 

Estojo de transporte com 
equipamento embalado na 

caixa de papelão. 

Cartão MicroSD 1 1,1 x 1,5 x 0,1  Cartão MicroSD 

Outros materiais: 

 Etiquetas: Vinil 

12 

11 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS DA PILHA 

Este equipamento funciona com a utilização de 03 pilhas AA Ni-MH recarregáveis e carregador adquirido a parte pelo 

usuário: 

Característica Nomimal (1 pilha AA Ni-MH) 

Tensão: 1,2 V 

Capacidade: 2400 mAh 

 

Tempo de operação típico: 6 ciclos de 180 min (podendo variar com a característica fabril da pilha adquirida). 

Caso as pilhas estiverem sem carga suficiente para concluir 1 aplicação, o equipamento irá emitir aviso visual no painel 

(Led indicativo laranja ) e display ( indicador de carga de bateria) e a luz óptica não será emitida. 

Carregador e tempo de carga: Utilizar carregador compatível com pilhas AA NI-MH recarregáveis. Ver informações de 

tempo de carga do fabricante de pilhas e carregador. 

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS: 

Comprimento de onda 
Modo de emissão 

do feixe laser 
Potência 
Óptica¹ 

Divergência do feixe 
laser 

Laser 660 nm  (AlGaInP)  Contínuo  100mW 
θ// = 10 º 
θ┴ = 18 º 

1: Potência obtida em utilização normal de uso. Podem apresentar erro de até +/- 20%. Para garantir que o erro não seja maior ou menor 

do que o esperado, o equipamento deve sofrer as manutenções preventivas anualmente (ver item Manutenção Preventiva e Calibração) 

PARÂMETRO TEMPO 

Opções de ajuste de Tempo² 

30 min  180 min 

²:O dado técnico aqui apresentado poderá apresentar incerteza de até +/- 1% 

CLASSIFICAÇÃO 

Conforme a norma ABNT NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-2-22 

Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento energizado internamente 

Parte aplicada Tipo BF 

Grau de proteção contra penetração nociva de água: IP22 

Modo de Operação: 

Operação não contínua. 

Tempo emissão: 180 minutos ligado / 15 minutos 
desligado 

Grau de segurança de aplicação em presença de uma mistura 
anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso: 

Não aplicável 

Utilização em ambiente rico em oxigênio Não aplicável 
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COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 

O Ecco ILIB Plus foi desenvolvido de forma a cumprir os requisitos exigidos na norma IEC 60601-1-2 de 

compatibilidade eletromagnética. O objetivo desta norma é: 

• Garantir que o nível dos sinais espúrios gerados pelo equipamento e irradiados ao meio ambiente estão abaixo 

dos limites especificados na norma IEC CISPR 11, grupo 1, classe B (Emissão radiada). 

• Garantir a imunidade do equipamento às descargas eletrostáticas, por contato e pelo ar, provenientes do 

acúmulo de cargas elétricas estáticas adquiridas pelo corpo (Descarga Eletrostática – IEC 61000-4-2). 

• Garantir a imunidade do equipamento quando submetido a um campo eletromagnético incidente a partir de 

fontes externas (Imunidade a RF Irradiado – IEC 61000-4-3). 

PRECAUÇÕES: 

• A operação a curta distância (1 metro, por exemplo) de um equipamento de terapia por ondas curtas ou micro 

ondas pode produzir instabilidade na saída do aparelho. 

• Para prevenir interferências eletromagnéticas, sugerimos que se utilize um grupo da rede elétrica para o Ecco ILIB 

Plus e um outro grupo separado para os equipamentos de ondas curtas ou micro ondas. Sugerimos ainda que o 

Ecco ILIB Plus seja instalado a pelo menos 3 metros dos equipamentos de terapia por ondas curtas ou micro 

ondas. 

• Equipamentos de comunicação por radiofrequência, móveis ou portáteis, podem causar interferência e afetar o 

funcionamento do Ecco ILIB Plus. Sempre instale este equipamento de acordo com o descrito neste manual de 

instruções. 

 

ATENÇÃO: 
• O Ecco ILIB Plus atende às normas técnicas de compatibilidade eletromagnética se utilizado com os cabos e outros 

acessórios fornecidos pela ECCO FIBRAS descritos neste manual. 

• O uso deoutros acessórios de outros fabricantes e/ou diferentes daqueles especificados neste manual, bem como 

a substituição de componentes internos do Ecco ILIB Plus, pode resultar em aumento das emissões ou diminuição 

da imunidade do equipamento. 

• O Ecco ILIB Plus não deve ser utilizado adjacente ou empilhado a outro equipamento. 

Orientação e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnéticas 

O equipamento a laser terapêutico Ecco ILIB Plus é fabricado para uso em um ambiente eletromagnético 

especificado abaixo. O usuário do equipamento deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de emissão 
Nível de 

Conformidade 
Ambiente eletromagnético – orientações 

Emissões de RF 

NBR IEC CISPR 11 

IEC CISPR 11 

Grupo 1 
O Ecco ILIB Plus utiliza energia de RF apenas para suas funções internas. No entanto, suas emissões 
de RF são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos 
próximos 

Emissões de RF 

NBR IEC CISPR 11 

IEC CISPR 11 

Classe B Não aplicável 

Emissões harmônicas 

IEC 61000-3-2 
Não aplicável Não aplicável 

Flutuações de Voltagem e 

Emissões de Flicker 
Não aplicável Não aplicável 

Orientação e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnética 

O equipamento Ecco ILIB Plus é destinado para uso em um ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário 

do equipamento deverá assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente. 
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Ensaio de Imunidade 
Nível de Ensaio 

IEC 60601 
Nível 

Conformidade 
Ambiente eletromagnético – orientações 

Descarga 

Eletrostática (ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 6 kV por contato 

± 8 kV pelo ar 

± 6 kV por contato 

± 8 kV pelo ar 

Pisos deveriam ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos forem 

cobertos com material sintético, a umidade relativa deveria ser de pelo 

menos 30%. 

Campo magnético da frequência de  

alimentação (50/60Hz) 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Campos magnéticos na frequência da alimentação deveriam estar em 

níveis característicos de um local típico num ambiente hospitalar ou 

comercial típico. 

Orientação e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnética 

O equipamento Ecco ILIB Plus é destinado para uso em um ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário 

do equipamento deverá assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de 
Imunidade 

Nível de 
Ensaio 

IEC 60601 

Nível 
Conformidade 

Ambiente eletromagnético – orientações 

RF Radiada 

IEC 61000-4-3 

80 MHz a 2,5 

GHz 
3 V/m (E1) 

Equipamentos de comunicação móveis ou portáteis emissores de RF, podem ser usados sem danos ao 
equipamento Ecco ILIB Plus, desde que a distância de separação recomendada siga as fórmulas de 
aplicabilidade em função da frequência do transmissor. 

Distâncias de separação recomendada: 

d= (3,5/V1) 150 kHz a 80 MHz 

d= (3,5/E1) 80 MHz a 800 MHz 

d= (7/E1)  800 MHz a 2,5 GHz 

Onde P é a potência máxima nominal 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). 

É recomendada que a intensidade de campo estabelecida pelo transmissor de RF, como determinada 
através de uma inspeção eletromagnética no local, seja menor que o nível de conformidade em cada 
faixa de frequência. 

Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento marcado com o seguinte símbolo: 

 

NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz aplica-se a faixa de frequência mais alta. 

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e 
pessoas. 

a – As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações de rádio base, telefone (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio 
amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a 
transmissores de RF fixos, recomenda-se uma inspeção eletromagnética no local. Se a medida de intensidade de campo no local em que o Ecco ILIB Plus é usado 
excede o nível de conformidade utilizado acima, o aparelho deve ser observado para se verificar se a operação está normal. Se um desempenho anormal for observado, 
procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a reorientação ou recolocação do equipamento. 

b – Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade do campo deve ser menor que 10 V/m 

Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de  
RF portátil e móvel  e o Ecco ILIB Plus     

O equipamento Ecco ILIB Plus é destinado para uso em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF são 

controladas. O usuário do eletroestimulador pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma 

distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel (transmissores) e o Ecco ILIB Plus como 

recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima dos equipamentos de comunicação. 

Potência máxima nominal de saída do 
transmissor (W) 

Distância de separação de acordo com a freqüência do transmissor em metros (m) 

80 MHz a 800 MHz    d= (3,5/E1) √P 

 

800 MHz a 2,5 GHz 

d= (7/E1) √P 

0,01 0,03 0,07 

0,1 0,11 0,22 

1 0,35 0,7 

10 1,1 2,2 

100 3,5 7 

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada 
através da equação aplicável para a freqüência do transmissor, onde P é a potência máxima nominal de saída em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 

NOTA 1: Em 80 MHz até 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de freqüência mais alta. 

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e 
pessoas. 
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DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: 

1. CHAVE DE CONTROLE DA RADIAÇÃO LASER  

No ECCO ILIB PLUS existe uma CHAVE DE CONTROLE DA RADIAÇÃO LASER. Trata-se de um controle principal de 

segurança que impede a emissão inadvertida do feixe de luz óptica Laser. Esta chave consiste em um CARTÃO 

MICROSD que habilita ou desabilita o acionamento da luz óptica. Quando esse Cartão MicroSD está inserido no slot 

do gabinete do equipamento, a luz óptica poderá ser acionada, caso contrário a luz não poderá ser acionada.  

Note que este Cartão MicroSD é um controle e deverá ser bem guardado, devendo ficar em poder do profissional 

devidamente qualificado e autorizado na utilização do equipamento.  

 ATENÇÃO: 

O equipamento é protegido contra a utilização não autorizada através da remoção da CHAVE DE CONTROLE DA 

RADIAÇÃO LASER, por isso deve ser resguardado com o profissional autorizado. Esta chave é uma segurança para que 

pessoas não autorizadas e/ou não habilitadas operem o equipamento. 

Proceda então da seguinte maneira: 

1. Antes de ligar o equipamento, coloque o Cartão Micro SD no slot (entrada) indicado no gabinete respeitando a posição 

de encaixe, conforme rótulo no painel: 

Vista frontal:                                                                                         Vista Lateral:   

 

 

 

  

 

                                         

 

2. Ligar o equipamento no botão liga-desliga . 

3. Preparar o acionamento da luz e emiti-la. 

4. Ao término da aplicação, desligar o equipamento e retirar o Cartão Micro SD. A retirada do cartão é uma segurança 

para que pessoas não autorizadas e/ou habilitadas operem o equipamento. 

 ATENÇÃO: 

O cartão micro SD possui somente uma posição de encaixe, não forçar a entrada do mesmo no slot do gabinete do 

equipamento, pois pode danificá-lo. 

 

2. BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA DO LASER / LED: 

3. O “BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA DO LASER” é uma chave dedicada para a parada imediata da emissão do 

LASER. Quando pressionada, o equipamento é desligado e consequentemente a emissão do feixe LASER é 

interrompida. Para ligar o equipamento, é necessário pressionar o botão de emergência novamente, e 

consequentemente o botão liga/desliga.Para ligar o equipamento, é necessário pressionar o botão de emergência 

novamente, e consequentemente o botão liga/desliga. 
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DESEMPENHO  

DESCRIÇÃO E FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO 

O ECCO ILIB PLUS foi projetado seguindo normas existentes de construção de aparelhos médicos (ABNT NBR IEC 

60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-2-22, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011) 

O ECCO ILIB PLUS trata-se de um equipamento microcontrolado, baseado na emissão de luz opticalaser de baixa 

intensidade nos comprimentos de onda de 660 nm ± 10 nm,  

E, estes, quando absorvida pelo tecido, irão promover a bioestimulação. O fundamento da tecnologia se baseia em 

uma fonte geradora de luz através de diodo semicondutor Laser de AlGalnP que ativa tais comprimentos de ondas 

localizado internamente nos diodos. O feixe de luz opticalaser é emitido através de uma película de acrílico translúcida a 

luz óptica. 

A técnica ILIB (Intravascular Laser IrradiationofBlood) modificada consiste na aplicação contínua e direta do laser 

terapêutico vermelho na região da artéria radial que através de um efeito fotoquímico age no organismo, auxiliando no 

tratamento de enfermidades no sistema sanguíneo e cardiovascular.  

DESEMPENHO ESSENCIAL 

A falta ou degradação desses desempenhos resultam em riscos inaceitáveis: 

- Segurança óptica: O equipamento possui controle dos parâmetros ópticos, através de controle de corrente por dois 

loops: 1 – controle de malha fechada, ou seja, quando essa corrente elétrica que está diretamente relacionada com a 

potência óptica, calibrado em fábrica, ultrapassar o limite superior e inferior de ± 20%, a luz laser para de ser emitida, 

impedindo o uso. 2 – por firmware, através de um temporizador eletrônico, que ao detectar uma falha de firmware, falha 

de energia, dentre outras, ele irá reiniciar o processador desligando todos os módulos do sistema e até mesmo todo o 

circuito, impedindo que a luz laserseja emitida.  

- Tempo fixo adequado: O firmware se baseia na precisão do parâmetro tempo através do cristal torna a fonte de 

base na hora, dando 100ppm ou melhor estabilidade de sincronismo. 

- Proteção contra corrente de toque e risco de choque elétrico: O funcionamento do equipamento é através de 

pilhas, onde a tensão de operação é baixa - 3,6V - que não ocasiona risco de choque elétrico. Além disso, o material do 

gabinete, as partes acessíveis, como dispositivo de chave controle são de material isolante.  

- Baterias: As baterias utilizadas e recomendadas para a operação são secundárias - recarregáveis (NimH) com carga 

total 3,6 V - 2.500 mAh. Nesses tipos de pilhas, não há riscos de explosão e nem de choque elétrico, pois a tensão é baixa.    

- Interrupção da fonte de alimentação elétrica: O equipamento é inergizado internamente, por uso de pilhas 

recarregáveis (NimH). Não possui alimentação secundária, pois em uma falha de carga, não coloca em risco o usuário. 

Quando ocorre a falha de energia o equipamento desliga, e permanece desligado após a restauração da alimentação, não 

ocorrendo perda da segurança básica. 

- Gabinetes (segurança mecânica): Os gabinetes são projetados resistentes a impacto, sem cantos vivos e superfícies 

ásperas.  

- Proteção contra temperaturas excessivas:O equipamento possui componentes e peças no  que auxilia na dissipação 

adequada do calor, gerado pelo laser. 

- Risco de queda: O equipamento funciona fixado no pulso do usuário, através de uma pulseira. Esta permite adaptar 

o tamanho do punho do usuário, de modo que fique fixado adequadamente. O equipamento é portátil e o transporte deve 

ser feito com o estojo de proteção. 

PARTE APLICADA 

O gabinete é posicionado no pulso esquerdo (posição supino) do usuário, fixado por uma pulseira ajustável que 

permite adaptar a posição da saída do diodo laser/led, que está localizada na parte inferior do gabinete, na artéria radial. 

Portanto, a parte inferior do gabinete entra em contato com a pele do paciente durante a utilização do equipamento, 

sendo classificadas como parte aplicada. 
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INDICAÇÃO DE USO 

O ECCO ILIB PLUS tem a função de realizar a técnica ILIB (Intravascular Laser Irradiation of Blood) modificada que 

consiste na aplicação contínua e não invasiva do laser terapêutico vermelho na região da artéria radial, que através de um 

efeito fotoquímico, age auxiliando (não é definitiva) no tratamento de enfermidades do sistema sanguíneo e 

cardiovascular. 

CONTRA INDICAÇÕES 

Não há contra-indicações na terapia ILIB, para que as sessões se prolonguem, se forem observadas resoluções 

favoráveis. No entanto, dependendo da patologia, depois de algumas sessões, não se observando melhoras o ideal é tentar 

outra modalidade terapêutica. 

Sugere-se a não aplicação nos casos de: 

• Alterações nos fatores de coagulação; 

• Histórico pessoal de câncer de pele no local da aplicação 

• Tumorações sanguíneas, em geral; 

• Pré-cirúrgicos; 

• Implantes eletrônicos (marca-passo); 

• Gestantes. 

PROTEÇÃO DOS OLHOS E PELE 

DRON (Distância de Risco Ocular Nominal) 

É a distância segura da emissão do feixe de luz optica laser. Melhor explicando, é a distância segura que uma pessoa 

sem proteção adequada dos olhos pode estar exposta sem risco algum, a uma fonte geradora de feixe de luz optica laser. 

É extremamente importante o conhecimento da DRON quando se opera um equipamento a laser. A luz optica gerada pelo 

equipamento possui feixes Laser divergentes (espalha em todas as direções), portanto pouca luz é emitida para os olhos. 

Não existe perigo de “pontos pequenos” de concentração de energia na retina. Sendo assim uma DRON de 

aproximadamente 5 metros é considerada segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteção da pele 

Não recomenda-se a utilização do Ecco ILIB Plus, que utiliza a aplicação da técnica ILIB, em peles lesionadas e/ou 

alérgicas à silicone. 

Importante ficar atento para as peles com colorações escuras, marrom ou parda, e muito escura ou negra 

(classificação de Fitzpatrick - Fototipo V e VI), pois nesses podem ocorrer um desconforto térmico e escurecimento 

momentâneo do local, porém sem ocasionar danos ao tecido.  

ÓCULOS DE SEGURANÇA 

O Ecco ILIB Plus é um equipamento de classe 3B, portanto é necessário o uso de óculos de proteção, tanto ao usuário 

quanto ao paciente. Estes óculos são projetados para “barrar” a incidência de radiaçãoóptica nos olhos.  

Portanto para a aplicação de luz óptica laser no comprimento de onda 660 deve-se utilizar os óculos de proteção 

com as características recomendas a seguir. 
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Características para Laser Vermelho Visível: 

• Óculos de proteção para laser classe 3B; 

• Comprimento de onda: 660nanômetros; 

• Transmissão da luz visível – aproximadamente 34% 

• Densidade óptica (OD) – aproximadamente 5 

• Armação de material resistente a choques mecânicos; 

• Atendimento a norma IEC 60825-1. 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO 

As condições ambientais recomendadas para utilização normal deste equipamento são: temperatura ambiente de 

16°C a 22°C (60,8°F a 71,6°F), umidade relativa de 30% a 85% e faixa de pressão de 700 hPa a 1060 hPa. 

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

As condições ambientais de transporte e armazenamento recomendadas para este equipamento são: temperatura 

ambiente de -10°C a 40°C (14°F a 104°F), umidade relativa de 30 a 85%, sem condensação, e pressão atmosférica de 700 

hPa a 1060 hPa. Armazenar em local limpo, isento de poeiras. 

VIDA ÚTIL ESTIMADA 

O Ecco ILIB Plus e seus acessórios possuem uma vida útil estimada de 5 anos, caso seja cumprido corretamente o 

protocolo de manutenção preventiva e calibração, respeitada a periodicidade desta e utilizada conforme as instruções 

contidas neste manual. Esta estimativa é baseada no desgaste das peças mecânicas e fadiga dos materiais que encontram-

se sob esforços ou pressões mecânicas. 

A vida útil estimada das pilhas recarregáveis é informado pelo fabricante das mesmas. 

DATA DE FABRICAÇÃO 

O Ecco ILIB Plus e seus acessórios possuem data de fabricação que está identificado nos rótulos dos mesmos. A data 

de fabricação das pilhas recarregáveis é informado pelo fabricante das mesmas. 

PRAZO DE VALIDADE 

O Ecco ILIB Plus e seus acessórios possuem prazo de validade indeterminado. Ao final de sua viabilidade econômica. 

O prazo de validade das pilhas recarregáveis é informado pelo fabricante das mesmas. 

A Ecco ILIB Plus declara que a eliminação deste equipamento e acessórios ao final de suas vidas úteis, deve ser feito 

conforme item Descarte e proteção ambiental. 

BIOCOMPATIBILIDADE DOS MATERIAIS EM CONTATO COM O PACIENTE 

O material que entram em contato com a pele do paciente –parte inferior do gabinete – estáprotegido por uma 

películabiocompatível, avaliado de acordo com a ISO 10993. 

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS 

Símbolos utilizados no equipamento e acessórios: 

 
Siga as instruções para utilização no 
manual do usuário 

 

 

Radiação Laser  
Evite exposição ao feixe 
Produto a Laser Classe 3B 

 
Abertura da saída do feixe laser  

   

 
Parte aplicada tipo BF 

 

ATENÇÃO: 
SEMPRE USAR ÓCULOS DE PROTEÇÃO DURANTE A APLICAÇÃO. 
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Grau de proteção contra penetração 
nociva de água ou material particulado 

 

 
Botão liga-desliga 

 

Fabricante 
 

 

Data de fabricação 

 

Cartão MicroSD 

 

     

Parada de emergência do laser 

 

Posição das pilhas 

 

   

Emissão da luz óptica laser 

 
Emissão da luz óptica laser 

 

   

Indicador de carga das pilhas 

 

Indicador condição de bateria 

 

 

Pause 
Enter/Start 

Etiqueta indelével:                                                                        Etiqueta Características Ópticas:   

Sistema de Laser Terapia   
      ECCO ILIB PLUS                                       

 

Marca: ECCO FIBRAS 
 

Modelo: Ecco ILIB Plus   Código: 
ILIB00B 

 

Número de série: XXXXXX/20 
 

Registro Anvisa nº: XXXXXXXXXX 
 

Ecco Fibras Ópticas e Disp. Eireli - EPP.  
 CNPJ: 01.644.138/0001-96  Tel. (19) 3256-7749 
Rua: Alfredo C Figo, 441 13087-534 Campinas/SP  
Res. Téc. Maria T P Beker  CREA SP 5062890730 

Operação Não Contínua - Tempo de emissão:  
180 minutos ligado / 10 minutos desligado 

 

     XX/XX/XXXX 
 

Na embalagem de transporte: 

 

ACIMA - Indica a posição vertical correta da 
embalagem. 

 

 

LIMITE DE EMPILHAMENTO – Limite máximo de 
empilhamento de 05 embalagens idênticas. 

 

FRÁGIL - O conteúdo da embalagem é frágil e, 
portanto, deve ser manuseada com   cuidado.  

   

 

FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL – 
Respeitar a faixa de temperatura ilustrada para 
o armazenamento e manuseio da embalagem 

 

MANTER LONGE DO CALOR – A embalagem deve 
ser protegida do calor. 

 

FAIXA DE UMIDADE – Respeitar a faixa de 
umidade ilustrada para o transporte 
armazenamento. 

 

Coleta separada de equipamentos elétricos e 
eletrônicos. 
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CUIDADOS, PRESCRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS 
➢ Este equipamento deve ser instalado e utilizado de acordo com as informações fornecidas nesse manual do usuário. 

➢ Há RISCO de fogo e/ou explosão quando a SAÍDA DA LUZ OPTICA LASER for utilizada na presença de materiais 

inflamáveis, soluções ou gases, ou em um meio ambiente rico em oxigênio. As altas temperaturas produzidas durante 

a utilização normal do equipamento podem inflamar certos materiais, como lã de algodão quando saturados com 

oxigênio. Os solventes de adesivos e soluções inflamáveis utilizadas para limpeza e desinfecção devem ter tempo 

para evaporar antes que o equipamento seja utilizado. Deve-se prestar atenção ao perigo de ignição de gases 

endógenos. 

➢ O equipamento baseia-se na emissão de luz optica laserde baixa intensidade de uso terapêutico, portanto não 

extraem fumos e nem fumaça durante a aplicação.  

➢ Este equipamento é projetado para atender os limites de compatibilidade eletromagnética previstos nas normas NBR 

IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-22 e correlatas. Evite operá-los próximos a equipamentos geradores de 

radiofrequência, tipo wireless (sem fio), telefones móveis, telefones sem fio e suas estações base e walkie-talkiesou 

bisturis elétricos, bem como de campos magnéticos como ressonância magnética. Estes equipamentos podem fazer 

com que o ECCO ILIB PLUSopere de forma inadequada. Manter distância (d), conforme tabela no item 

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA.Para toda a utilização dentro de condições ambientais especiais, consultar o 

nosso departamento de assistência técnica previamente. 

➢ Utilizar óculos de segurança, por todas as pessoas presentes no recinto onde a sessão de aplicação da luz ópticaestá 

ocorrendo. 

➢ Faça uma inspeção visual em seus óculos, verificando se a lente não está trincada, lascada. Verifique também a 

armação. Não coloque peso sobre ele. Não utilize estes óculos com finalidade diferente do que descrito. 

➢ Mesmo utilizando-se os óculos de proteção, não é aconselhável a visão direta dos feixes de radiação visível emitido. 

➢ Utilizar o equipamento em local protegido de chuva, de sol direto, poeiras, e dispositivos que emitem calor e 

umidade. Evite submetê-lo a golpes e vibrações. 

➢ Deve-se manter o equipamento longe do alcance das crianças e dos animais domésticos. O mantenha sempre 

guardado em seu estojo de proteção e em ambiente limpo, isento de poeiras e pragas urbanas. 

➢ Há perigos associados ao equipamento e seus acessórios que podem levar a lesão e morte: Ingestão da pilha e do 

cartão micro SD, asfixia por estrangulamento da pulseira e  exposição da luz óptica aos olhos. E, para evitar tais 

perigos, durante o uso, deve-se utilizar óculos de proteção, e, após o uso, o usuário deve manter o equipamento em 

seu estojo de proteção retirando as pilhas, cartão micro SD e a pulseira, guardando os mesmos em suas embalagens 

originais e fechadas, evitando o acesso não permitido. 

➢ Há outros perigos associados no contato da pele com a parte aplicada, como reações alérgicas causado pelo gabinete 

e escurecimento da pele com Fototipo V e VI causado pela exposição prolongada a luz optica. Para evitar tais perigos, 

há uma película protetora biocompatível cobrindo toda a superfície inferior do gabinete; e deve-se evitar o uso da 

luz em peles com os Fototipos mencionados (Ver item proteção da pele).  

➢ Evite o contato das mãos na saída da luz óptica. Não a utilize para outros fins não indicados desse manual. A sua 

utilização inapropriada pode levar a danificá-la, acarretando uma emissão de potência óptica não adequada à terapia, 

podendo prejudicar a eficácia da mesma e ocasionando um risco de danos ao paciente/usuário. 

➢ O Ecco ILIB Plus é um aparelho compacto. Utilizar o estojo como meio de proteção para o transporte. 

➢ Ao final da utilização do equipamento, retirar as pilhas do compartimento para evitar vazamento das mesmas. 

➢ NÃO é permitido qualquer alteração/modificação no equipamento, bem como o uso de acessórios não especificados 

pela ECCO FIBRAS contidos neste manual e combinação com produtos de terceiros (ver item MODIFICAÇÕES 

DESAUTORIZADAS). 

➢ Todo funcionamento anormal do equipamento deve ser reportado ao pessoal técnico do serviço de assistência 

técnica da ECCO FIBRAS. Neste caso, o equipamento não deve ser usado. 
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TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO  

TREINAMENTO 

O equipamento é de fácil utilização e entendimento. Não há necessidade de treinamento técnico específico. 

Recomenda-se ler minunciosamente este manual do usuário para seu uso seguro e eficaz e que se faça referência ao 

mesmo sempre que surgirem dificuldades. Mantenha-o sempre ao seu alcance. 

UTILIZAÇÃO: 

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 

Este aparelho foi concebido para funcionamento com pilhasNi-MH recarregáveis (Consulte item CARACTERÍSTICAS 

DA PILHA), adquirido a parte pelo usuário. 

Antes de realizar a instalação e funcionamento do equipamento, o usuário deve atender aos requisitos descritos 

neste manual. E, em caso de dúvidas, contatar o pessoal técnico da ECCO FIBRAS, através dos telefones(19) 3256-7749 / 

WhatsApp (19) 99986-6447 e ou/e-mail: assistenciatecnica@eccofibras.com.br . 

INSTALAÇÃO E TROCA DA PILHA: 

1. Com o equipamento desligado, abrir o a tampa do compartimento de pilhas, na parte inferior do equipamento e 

posicionar as mesmas no compartimento, respeitando a posição correta: polo positivo (+) e negativo (-): 

                              

INFORMAÇÃO DO NÚMERO SÉRIE E VERSÃO DO FIRMWARE: 

1. Segurar pressionado a tecla Enter/Start  , e ao mesmo tempo, manter pressionado o botão liga/desliga  .  

2. Irá aparecer uma tela com o número de série (XXXXXXXXX/XX) e a versão do Firmware (XAA). 

3. Ao soltar a pressão do botão liga/desliga, irá aparecer a tela inicial. 

 

mailto:assistenciatecnica@eccofibras.com.br
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INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 

1. Posicionar o equipamento no pulso ESQUERDO (sob a artéria radial); 

2. Fixar o pino no furo e inserir a pulseira no passador, ajustando-a ao pulso do usuário/paciente, de modo que o 

equipamento fique adequadamente fixo, sem apresentar movimentos. 

         

3. O equipamento ficará instalado no usuário/paciente, como demonstrado na foto abaixo:   

   

4. Ligar o equipamento, pressionando o botão liga/desliga . Irá aparecer o logo da empresa, no display. 

 

5. Após a abertura, irá aparecer, automaticamente, o tempo de 30 minutos. 

 

Usuário/Paciente 
Posicionado sentado com braço 
estendido. Utilizar óculos de proteção. 
 

Equipamento 

Posicionado ao pulso do 
usuário/paciente. posição de leitura dos 
parâmetros e dos rótulos do 
equipamento é de aproximandamente 
20 cm. 
 

Usuário/Paciente 

Equipamento 
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6. Caso deseje um tempo maior, de 180 minutos, deve manter pressionado a tecla Enter por 3 segundos.  

 

7. Para preparar o disparo da luz óptica, pressione a tecla Enter. Nesse momento, visualiza-se, no painel, o led 

indicativo verde de prontidão – Ready – piscando. 

 

8. Se a pilha estiver sem carga o suficiente para concluir a aplicação, irá aparecer, no painel, Led indicativo laranja – 

bateria – e no display sinal de bateria sem carga, ambos piscando, e a luz óptica não será emitida. Recomenda-se 

desligar o equipamento, trocar por pilhas recarregadas (Ver item INSTALAÇÃO E TROCA DE PILHA) e recomeçar 

a programação. 

 

9. Se a bateria tiver carga o suficiente, após os 2 (dois) segundos, a luz óptica estará disponível para o disparo. Nesse 

caso, o led indicativo verde – Ready – aparece ligado continuamente. 
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10. Para iniciar a aplicação, acione a tecla Enter. 

11. Durante a emissão da luz óptica, o led indicativo verde – Ready – se apaga e o led indicativo azul  – Active – 

aparece ligado. No display é possível visualizar ícones demonstrando que a luz óptica está sendo emitida ( 

e ) tal como há um bip sonoro. 

 

 

12. A luz óptica é emitida continuamente com o decorrer do tempo selecionado, podendo ser interrompida 

pressionando a tecla Pause. Se houver interrupção da mesma, o led indicativo verde – Ready – irá aparecer, 

indicando que a luz óptica está pronta para o disparo. Para emitir novamente, pressione a tecla Enter/Start e a 

luz óptica é emitida à partir do tempo de onde foi interrompido. 

 

13. Caso deseja interromper a emissão da luz óptica e retornar ao inicio do tempo, aperte a tecla Pause 2 x. Nesse 

caso a mesma não estará em prontidão (Led indicativo verde – Ready – apagada). 

14. Quando o contador de tempo zerar ao fim da aplicação, a luz óptica é interrompida, retornando à tela de início.  

15. Desligar o equipamento nobotão liga/desliga . 

 

 
ATENÇÃO: 

USAR ÓCULOS DE PROTEÇÃO DURANTE A APLICAÇÃO 
 

 
ATENÇÃO: 

Ao final da utilização do equipamento, retirar as pilhas do compartimento para evitar vazamento das 

mesmas. 
 

 
ATENÇÃO: 

O não atendimento destas instruções pode resultar em mau funcionamento do equipamento, podendo 

provocar riscos ao paciente e usuário.  
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RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
 

Para maior proteção do equipamento e do usuário dos riscos de contaminação é aconselhável executar, após cada 

utilização, o processo de desinfecção e secagem das superfícies externas do equipamento e seu acessório. Sempre retire 

as pilhas recarregáveis do compartimento de pilha no equipamento antes de qualquer limpeza: 

• Não passar por autoclave nem imergir o equipamento a fim de evitar a entrada de líquidos no gabinete do mesmo. 

• Desinfete o gabinete passando um pano que não soltem fiapos nas superfícies externas, com álcool a 70% e deixar 

secar naturalmente. 

• Após a secagem do equipamento, inspecioná-lo, visualmente, quanto aos resíduos. Se necessário, repetir os processos 

de desinfecção e secagem. 

• O equipamento desinfetado deve ser armazenado em seu estojo de transporte e armazenado em local limpo 

conforme descrito no item CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. 

• Não usar produtos a base de amoníaco, tricloroetileno, dicloroetileno, cloreto de amônia, hidrocarbonetos clorados 

e aromáticos, cloreto de metileno e acetonas no gabinete do equipamento. Estes agentes agressivos podem estragar 

as partes de plástico e contribuir para o mau funcionamento do equipamento. 

• Atenção também para os “sprays” alcóolicos (20 a 40% de álcool). Eles provocam o amolecimento e a rachadura do 

plástico e não possuem ação de limpeza necessária antes da desinfecção. A utilização de desinfetantes aplicados por 

“sprays” vaporizadores deve ser feita de acordo com as instruções de seus fabricantes e a uma distância de 30 cm do 

aparelho para evitar o acúmulo do produto em forma líquida. 

• A utilização de gases anestésicos inflamáveis ou oxidáveis tais como óxido nitroso e oxigênio, devem ser evitadas. 

Alguns materiais, por exemplo, algodão, quando saturados com oxigênio, pode inflamar-se pelas altas temperaturas 

produzidas em utilização normal pelo equipamento a laser. Os solventes de adesivos e soluções inflamáveis utilizados 

para limpeza e desinfecção deveriam evaporar antes do equipamento a laser ser utilizado. 

• Para maiores informações sobre produtos de limpeza e desinfecção, contatar a assistência técnica da ECCO FIBRAS. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (CALIBRAÇÃO) 

Para garantir que os parâmetros de saída da luz estejam corretas (dentro do erro permitido de 20%), pedimos que o 

usuário envie o equipamento a ECCO FIBRAS para realizar a manutenção preventiva e calibração a cada 12 meses de 

utilização. 

A manutenção preventiva consiste em diversas operações de inspeção, incluindo as aferições  e calibrações ópticas (saída 

do laser) definidas no protocolo técnico do equipamento. Essas ações são executadas com o equipamento desligado, fora 

de operação. Nenhuma parte do equipamento pode ser reparado enquanto estiver em uso pelo paciente/usuário. 

 

ATENÇÃO: 

A manutenção preventiva e calibração é um procedimento de serviço a ser executado SOMENTE pela equipe da ECCO 

FIBRAS. A manutenção preventiva e calibração feita por qualquer outra pessoa que não seja da equipe da ECCO 

FIBRAS invalidará qualquer garantia existente para o equipamento, além de ocasionar maufuncionamento do 

mesmo. 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

Todo funcionamento anormal ou queda do equipamento deve ser reportado ao pessoal técnico doserviço de assistência 

técnica da ECCO FIBRAS. Neste caso, o equipamento não deve ser usado. Nenhuma parte do equipamento pode ser 

reparado enquanto estiver em uso pelo paciente/usuário. 

Antes de enviar o equipamento para a assistência técnica, favor entrar em contato com a ECCO FIBRAS para informar 

sobre os problemas referentes ao conserto do mesmo. 

Nosso departamento de assistência técnica orientará quanto ao envio do equipamento. A remessa deve ser feita na 

embalagem original, ou semelhante. Todas as despesas de transporte são de responsabilidade do cliente. 
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A ECCO FIBRAS exime-se de toda a responsabilidade em caso de perda ou dano ao equipamento durante o transporte, 

quando enviado à nossa assistência técnica. 

Contato da assistência técnica: 

ECCO FIBRAS ÓPTICAS E DISPOSITIVOS EIRELI - EPP 

Rua Alfredo da Costa Figo 441 – 13087-534 – Jardim Santa Cândida – Campinas-SP – Brasil 

Telefax: (19) 32567749 / WhatsApp (19) 99986-6447 

Email: assistenciatecnica@eccofibras.com.br 

A ECCO FIBRAS exime-se de toda a responsabilidade em caso de perda ou dano ao aparelho durante o transporte, quando 

enviado à nossa assistência técnica. 

Nosso Departamento de Assistência Técnica orientará quanto ao envio do equipamento. A remessa deve ser feita na 

embalagem original. Todas as despesas de transporte são de responsabilidade do cliente. 

 

ATENÇÃO: 

A manutenção mecânica e elétrica no interior do equipamento é um procedimento de serviço a ser executado 

SOMENTE pela equipe da ECCO FIBRAS e NÃO deve ser feita pelo usuário. 

A manutenção realizada por qualquer outra pessoa que não seja da equipe da ECCO FIBRAS invalidará qualquer garantia 

existente para o equipamento, além de ocasionar mau funcionamento do mesmo.  

Como fabricante, a ECCO FIBRAS se responsabiliza pelas características técnicas e segurança do equipamento somente 

nos casos onde o equipamento foi utilizado de acordo com as instruções de uso contidas no manual do usuário, onde 

manutenção, reparos e modificações tenham sido efetuados pela fábrica. 

Os esquemas de circuitos elétricos, lista de componentes e peças, documentações técnicas e demais informações 

necessárias para eventuais reparações e aferições do equipamento e seus acessórios não estão disponíveis para o usuário, 

pois somente o pessoal qualificado da ECCO FIBRAS pode realizar qualquer tipo de manutenção. Não assumimos nenhuma 

responsabilidade por reparações efetuadas sem atender as condições descritas acima. 

MODIFICAÇÕES DESAUTORIZADAS 

Qualquer alteração desautorizada em seu equipamento implicará na perda da garantia. A ECCO FIBRAS não será 

responsabilizada por danos causados por modificações no equipamento não autorizadas, ou pelo uso de acessórios não 

especificados pela ECCO FIBRAS. Equipamentos retornados a ECCO FIBRAS com modificações serão retornados ao estado 

original de operação e o custo será cobrado do cliente. 

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
A tabela seguinte contém os problemas mais comuns que podem ocorrer durante a operação do equipamento: 

PROBLEMA POSSÍVEL PROBLEMA/SOLUÇÃO 

O equipamento não liga 

✓  Verifique se há 3 pilhas Ni-MH recarregáveis no compartimento de pilha conforme 
especificação técnica e se as mesmas estão com carga. 

✓ Verifique se pressionou o botão Botão liga-desliga localizado na lateral do gabinete. 

✓ Verifique se o botão de emergência não esteja pressionado. 

O equipamento interrompe sua 

operação ou executa ações 

caóticas 

✓  Verifique se há 3 pilhas recarregáveis no compartimento de pilha conforme especificação 
técnica. 

✓ Verifique se o equipamento está próximo a fonte de campo magnético. 

Led indicativo “Bateria” está ligado 

e a luz óptica não aciona 
✓ Verifique se há carga nas pilhas recarregáveis. 

A luz óptica não aciona 

✓ Verifique se a chave controle – cartão micro SD está inserida no equipamento. 

✓ Verifique se pressionou a tecla Enter /Start após preparo da luz óptica (led indicativo verde 
ligado constantemente). 

mailto:assistenciatecnica@eccofibras.com.br
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RECALL 

A ECCO FIBRAS está permanentemente atenta à garantia da qualidade dos produtos de sua fabricação, pois mantém 

estreito contato com os usuários que permite a transferência imediata de informações quanto à eficácia dos aparelhos no 

uso diário. 

A empresa mantém cadastro de todos os usuários de seus produtos, contendo todos os dados necessários para 

rapidamente acessá-los para o caso de ocorrência de problemas causado por componente defeituoso, ou mau 

funcionamento por qualquer outro motivo. 

Assim, eventualmente constatados quaisquer desses problemas em qualquer dos equipamentos fabricados, a empresa 

convocará os usuários para que esses equipamentos sejam encaminhados para reparo com substituição do componente 

defeituoso. 

DESCARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Cada instituição possui um procedimento de recolhimento, armazenamento e descarte próprio de seus residuos sólidos, 

seguindo as normas estabelecidas. 

Por isso no final da vida util do equipamento e/ou das pilhas, e/ou dos acessórios(pulseira, cartão Micro SD e estojo de 

proteção) é necessário consultar a legislação local para verificar normas a serem seguidas no seu processo de descarte, a 

fim de evitar quaisquer riscos ao  meio ambiente. 

 ATENÇÃO: 

Este equipamento é composto por materiais que podem causar danos ambientais, caso  não sejam tomadas as 

devidas providencias, como plastico ABS, nylon e pilhas. 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

A ECCO FIBRAS ÓPTICAS E DISPOSITIVOS EIRELI, garante ao usuário final original que este produto está isento de defeitos 

de fabricação por um período de 12 (dose) meses, a contar da data da nota fiscal de entrega, sob condições normais de 

utilização.  A aferição do equipamento é válida por 1 (um) ano a partir da data constante da nota fiscal de entrega.  

Durante o período de garantia, se o produto apresentar defeitos de fabricação, sob condições normais de utilização, o 

mesmo será consertado ou substituído (pelo mesmo modelo ou similar, por opção da ECCO FIBRAS), sem cobrança de 

peças ou mão de obra.Os gastos de transporte do equipamento para a assistência técnica da ECCO FIBRAS e o posterior 

retorno serão por conta do comprador. 

Esta garantia ficará nula se o produto for acidentado (decorrente de mau uso), modificado, abertopor pessoa não 

autorizada pela ECCO FIBRAS, ou sujeito a condições anormais de trabalho, a utilização em especificações erradas, quedas 

ou derramamento de líquidos, incluindo entre outros. 

Após o período da garantia, todas as despesas citadas, serão de responsabilidade do cliente. Informamos que a assistência 

técnica, durante período de garantia e após, deverá ser executada exclusivamente pela ECCO FIBRAS ÓPTICAS. 

A ECCO FIBRAS não poderá em nenhuma hipótese ser responsabilizada por equipamentos cuja manutenção CORRETIVA 

(que implica na abertura do equipamento) tenha sido realizada por terceiros. 

As garantias acima são as únicas expressas ou implícitas. Ficam excluídas quaisquer garantias implícitas de comercialização 

e adequação para determinada aplicação, com relação ao produto e seus manuais ou material escrito. 

Para obter o serviço de assistência técnica, ver item ASSISTÊNCIA TECNICA. 

 

 


