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Introdução

Obrigado por adquirir o GynoPrep Processor GP-100. O sistema de esfregaço automático é um
produto de alta tecnologia feito sob rigoroso controle de qualidade. Nós garantimos sua
excepcional precisão e máxima confiabilidade. Para o uso adequado do produto, leia
atentamente este manual de operação e guarde este manual.

Notas

1. Para assegurar a precisão e confiabilidade do produto, use-o dentro dos seguintes
parâmetros padrões: Temperatura: 10°C~35°C, umidade relativa máxima de 80%.

2. Este equipamento deve ser usado com um cabo de alimentação com pino de aterramento e
a tomada deve estar devidamente aterrada.

3. Para melhoria da qualidade, o design exterior e as especificações do produto podem ser
alterados sem aviso prévio.

4. Se você tiver outras dúvidas sobre o uso, entre em contato com o nosso serviços de
atendimento ao consumidor (SAC) ou com nosso time comercial.

1. Resumo de Segurança

Por favor, dedique um tempo para ler atentamente e completamente estas instruções de
operação antes de operar este equipamento. Preste especial atenção aos AVISOS usados
  para condições e ações que representem risco para o usuário e CUIDADOS usados
  para condições e ações que possam danificar o equipamento. Sempre inspecione o
equipamento e outros acessórios em busca de qualquer sinal de dano ou anormalidade antes
de cada uso.
Nunca se aterre e mantenha seu corpo isolado da terra.

Nunca toque na fiação exposta, nas conexões ou em qualquer condutor de circuito ativo.
Não instale peças substitutas nem execute modificações não autorizadas no instrumento.
Trabalhe com cuidado quando estiver trabalhando acima de 60V DC ou 30V AC rms. Essas
tensões representam um choque perigoso.

Lembre-se que a tensão da linha está presente em alguns pontos do circuito de entrada de
energia, como chaves liga / desliga, fusível, transformadores de potência, etc., mesmo quando
o equipamento é desligado.

Além disso, lembre-se de que alta voltagem pode aparecer em pontos inesperados em
equipamentos defeituosos.

Símbolos de Segurança

Terra de Proteção (solo)
Para identificar qualquer terminal, este destina-se à conexão a um condutor externo
para proteção contra choque elétrico em caso de falha ou ao terminal de um
eletrodo de aterramento de proteção.

Terminal de terra funcional no painel traseiro.

Posição “IN” de um controle de impulso biestável.

Posição “saída” de um controle de impulso biestável.

Corrente alternada.

Cuidado: Risco de perigo.

Cuidado: Risco de choque elétrico.
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2. Descrição do Produto

2.1. Finalidade de Uso

O GynoPrep Processor GP-100 é um processador de lâminas para citologia, que utiliza
amostra de células ou fluidos do corpo humano para fazer uma impressão em lâmina de vidro
para posterior, coloração e análise em microscópio.

2.2. Mecanismo de Ação

A amostra/espécime coletada em meio líquido é colocada no equipamento dentro do filtro duplo
de membrana onde o equipamento fará a sucção da amostra através do filtro removendo o
material indesejado na parte superior (muco, sangue, inflamação e etc) e retendo as células de
interesse na parte inferior do filtro.

Após certo tempo de sucção que varia de acordo com cada programa e espécime, o
equipamento separa automaticamente as duas partes do filtro, posiciona a lâmina de vidro,
antes colocada em posição no equipamento pelo usuário, entre a parte superior do filtro e a
inferior (onde estão as células de interesse) e então transfere as células fazendo uma
impressão na lâmina.

Logo após, o equipamento automaticamente retorna a lâmina de vidro pronta em posição
original possibilitando o usuário retira-la do equipamento e reconecta as duas partes do filtro
para que o usuário retire e descarte-o adequadamente.

Finalizado este processo será necessária somente a coloração da lâmina de forma manual ou
automatizada de acordo com a técnica e corantes de preferência do usuário, para então poder
analisar em microscópio.

Veja abaixo a imagem explicativa do mecanismo de ação do equipamento:

2.3. Funcionalidades

Esse sistema de reprodução de lâminas para citologia de forma automatizada do GynoPrep
Processor GP-100 incorpora recursos avançados que o tornam ideal para exames clínicos,
como por exemplo:

 Padronização da qualidade das amostras, diminuindo a interferência e erros humanos no
processo.

 Automação na reprodução de esfregaço para vários tipos de amostras/espécimes humanas.
 Esfregaço preciso, padronizado e consistente, controlado por microprocessador.
 Limpeza do módulo de sucção com álcool e água destilada.
 Sem contaminação cruzada em todo o processo.
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2.4. Partes do Produto

1) Encaixe do Filtro duplo de membrana
2) Encaixe da Lâmina de Vidro
3) Painel de Controle das funções
4) Display

2.5. Controles
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Número Função Descrição
1 ON/OFF Liga e desliga o sistema operacional do equipamento. Para

completo desligamento, retire-o da tomada.
2 Iniciar Inicia o programa selecionado.

3 Parar Botão de emergência para parar o equipamento em caso de
mau funcionamento.

4 Reiniciar Botão para reiniciar o equipamento após parada de
emergência.

5
Seleção
(Menu
Principal)

Botão para iniciar o programa desejado:
1. Amostras Ginecológicas
2. Punção de Aspirado de Agulha Fina (PAAF)
3. Espécimes mucoides
4. Fluidos corporais
5. Rapados e amostras de Escovas superficiais
6. Amostra/Espécime especial com ajuste manual dos
parâmetros pelo operador
7. Manual - Modo de medição de teste de operação do
equipamento

6
Seleção
(Sub
Menu)

Mova o cursor para selecionar a opção desejada:
◀ e ▶ Selecione uma das opções: Tempo de Aspiração
(VCTIME), Pressão de Aspiração (VCPRE1), Tempo de
Esfregaço (VCPRE2), Pressão do Esfregaço (TRANHOLD).
▲ e ▼ Ajuste conforme necessidade: Tempo de Aspiração
(VCTIME = 0~60seg), Pressão de Aspiração (VCPRE1 =
0~99), Tempo de Esfregaço (VCPRE2 = 0~20seg), Pressão
do Esfregaço (TRANHOLD = 0~99).

7 Display Indica o estado de operação do equipamento.

2.6. Especificações Técnicas

Fabricante
Corebiotech Co., Ltd.

309-1 Pilmun-daero, Dong-gu, Gwangju
501-744, Coreia do Sul

Certificações do Fabricante e do
Produto CE, GMP, ISO 13485, ISO 14001, FDA

Nome Comercial GynoPrep Processor

Modelo GP-100
Tensão de Entrada (Fonte de
Alimentação) 100-240V – 50/60Hz – 1.5A

Tensão de Saída (Fonte de
Alimentação) 12V – 5.0A

Dimensões 390 x 270 x 210 mm
Peso Líquido 10 Kg
Capacidade de Lâminas 2 lâminas de vidro convencionais
Capacidade Aproximada de
Processamento 100 lâminas por hora

Painel (Display) LCD verde alfa-numérico de 4 linhas

Conexão de Drenagem 2 tubos para drenagem dos resíduos até o
reservatório externo

Ajuste de Tempo e Pressão dos
Parâmetros

Tempo de Aspiração (VCTIME = 0~60seg), Pressão
de Aspiração (VCPRE1 = 0~99), Tempo de
Esfregaço (VCPRE2 = 0~20seg), Pressão do

Esfregaço (TRANHOLD = 0~99).
- Local de instalação
- Temperatura e Umidade de

Apenas para utilização interna
10°C a 35°C (Precisão especificada a 23°C ± 5°C),
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Utilização umidade até 80% não condensante

Condições de Conservação e
Armazenamento

Mantenha em temperatura entre 10°C e 40ºC, num
local limpo (sem poeira), seco e protegido da luz

solar direta.

Consumíveis Descartáveis
Necessários ao Funcionamento
(Registro à parte ANVISA)

Filtro duplo de membrana

Citologia em Meio Líquido GynoPrep

2.7. Programas e Seus Parâmetros Recomendados

Os parâmetros dos programas podem ser personalizados a critério do usuário, porém o
fabricante recomenda os seguintes parâmetros para cada tipo específico de espécimes.

Submenu

Menu

Parâmetros Recomendados

Tipos de amostras
Tempo
de

Sucção
(VCTIME)

Pressão de
Sucção 1
(VCPRE1)

Pressão de
Sucção 2
(VCPRE2)

Tempo de
Esfregaço

(TRANSHOLD)

Pressão do
Esfregaço

(TRANSPOWE)

1. Amostras
Ginecológicas

12 50 50 05 60 Câncer de colo do
útero

Câncer de
endométrio uterino12 40 40 05 70

2. Punção
Aspirativa por
Agulha Fina
(PAAF)

04 40 40 05 60 Câncer de mama
Câncer de tireóide03 70 70 05 05

3. Amostras
com Muco
e/ou Sangue
(Gineco e Não
Ginecológicas)

04 40 40 05 60
Câncer de pulmão

Tuberculose
03 70 70 05 05

4. Fluidos
Corporais

04 40 40 05 60 Metástase ou
recorrência de
Tumor maligno
Abscesso03 70 70 05 05

5. Super..
04 40 40 05 60 Câncer de bexiga

Câncer de rim03 70 70 05 05

6. ECT 0~50 seg 0~99 0~99 0~20 seg 0~99 Personalizado pelo
usuário
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3. Instalação e Configuração Inicial

3.1. Instalação da Mangueira de Drenagem

1) Conecte as mangueiras de drenagem que ficam embaixo do equipamento no frasco coletor
de resíduos que o acompanha.

2) O frasco coletor de resíduos deve ser posicionado em altura mais baixa do que a posição do
equipamento e em distância mais próxima possível do aparelho (não superior a 1 m) para
drenagem adequada.

3) O frasco coletor de resíduos tem aproximadamente 2 litros de capacidade útil, ou seja,
aproximadamente 600 exames, portanto, recomenda-se seu esvaziamento semanal para evitar
danos ao equipamento.

3.2. Conexão à Energia

1) Conecte a fonte de alimentação na parte traseira do equipamento.

2) Conecte o plug da fonte de alimentação na tomada. No display irá aparecer mensagens
conforme abaixo:

WELCOME
.INITIAL STANDBY.

PUSH POWER KEY....

3) Aperte o botão Power no painel de controle do equipamento. No display irá aparecer
mensagens conforme abaixo:

Power on action…..

Move Motor up Action….▐

▐ 1. Gynecologic Sample Preparation

2. Fine Needle Aspirates (FNA)

3. Mucoid Specimens

4. Body Fluid

3.3. Instalação do Suporte de Acrílico*

Remova o adesivo verde da fita dupla face que fica
embaixo do suporte de acrílico e cole no
equipamento conforme a foto ao lado.

Este suporte foi desenvolvido para ser utilizado em
conjunto com o GynoPrep Vortex GV-12 criando
assim um protocolo fechado de procedimento onde
o operador é guiado pelo processo mitigando
possíveis erros operacionais.

Este item é comercializado a parte, solicite valores
à equipe comercial do código: 6240
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4. Preparação de Lâminas

4.1. Preparação Antes de Usar

1) O usuário deve ler completamente o manual de instruções e deve entender as precauções
antes de começar a usá-lo.

2) Faça uma inspeção visual externa no equipamento para ver se há algum problema.

3) Só deve ser usado em ambiente apropriado conforme informado neste manual.

4.2. Instruções de Processamento de Amostras Ginecológicas

1. Conecte o cabo de força ao equipamento e quando aparecer a mensagem (Push
Power Key...) na tela, ligue pressionando a tecla Power.
Atenção: Quando não utilizado por algum tempo o equipamento entra
automaticamente em modo de descanso (stand by) para economia de energia, portanto,
quando a tela mostrar a mensagem abaixo, aperte a tecla Power para ativar o
equipamento.

2. Com o cursor ao lado da opção 1 (Gynecologic Sample Preparation), pressione a tecla
Mode.

3. Coloque o(s) filtro(s) no(s) orifício(s) da parte superior do equipamento empurrando e
girando 90° graus no sentido horário até travar.

Os parâmetros do programa podem ser personalizados a critério do usuário.
Recomendamos os parâmetros abaixo para amostras ginecológicas. Teste ambos e
verifique qual entrega a lâmina de sua preferência.

Tempo de
Sucção
(VCTIME)

Pressão de
Sucção 1
(VCPRE1)

Pressão de
Sucção 2
(VCPRE2)

Tempo de
Esfregaço

(TRANSHOLD)

Pressão do
Esfregaço

(TRANSPOWE)
12 50 50 05 60
12 40 40 05 70

4. Coloque a(s) lâmina(s) de vidro (não é fornecido e nem necessário o uso de lâmina
especial) com a parte fosca com o nome do paciente virada para baixo no equipamento.

5. Homogeneíze a amostra por 10 a 15 segundos no Agitador tipo Vortex em velocidade
baixa.
Atenção: Este equipamento foi validado para utilização exclusiva com a Citologia em
Meio Líquido GynoPrep, não sendo reconhecido ou autorizado pelo fabricante sua
utilização com outros líquidos preservativos.
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6. Despeje de 1 ml à 5 ml dentro do filtro, respeitando as marcações (Low = Mínimo,
Minimum = Médio e High = Máximo).

7. Aperte a tecla Start para iniciar o processamento.
8. Após o equipamento finalizar o processamento, remova a lâmina e deixe-a secar

naturalmente (não colocar em álcool).
9. Remova o filtro do equipamento e descarte-o adequadamente.
10. Para processar nova(s) amostra(s) retorne ao passo 3 e siga novamente.
11. Para desligar o equipamento, aperte a tecla Mode para retornar ao menu, quando a

tela estiver mostrando a mensagem abaixo, e posteriormente pressione a tecla Power
para desligar.

12. Somente após visualizar a tela abaixo, desconecte o cabo de força do equipamento.

4.3. Manutenção Preventiva

Qualquer resíduo de solução restante dentro do equipamento pode comprometer a pressão de
sucção, portanto, semanalmente, siga os procedimentos abaixo para evitar danos e mau
funcionamento do equipamento.

Os procedimentos abaixo devem ser diariamente feitos no equipamento ao final do expediente:

1. Após o expediente, utilizando o mesmo filtro do seu último exame feito, coloque álcool
70% no filtro até a marcação H = Máximo do filtro.

2. Não é necessário utilizar lâminas de vidro neste procedimento.
3. Selecione o programa 1 de amostras ginecológicas e aperte a tecla Start do programa

para iniciar o procedimento de limpeza interna do equipamento.
4. Ao final do processo, não remova o filtro e repita esse procedimento 2 a 3 vezes,

utilizando os mesmos filtros.
5. Remova e descarte os filtros.
6. Siga os passos para desligar o equipamento.

O procedimento abaixo deve ser feito semanalmente no equipamento ao final do expediente:

1. Após o expediente, utilizando o mesmo filtro do seu último exame feito, coloque água
quente (temperatura aprox de 38°C) no filtro até a marcação H = Máximo do filtro.

2. Não é necessário utilizar lâminas de vidro neste procedimento.
3. Selecione o programa 1 de amostras ginecológicas e aperte a tecla Start do programa

para iniciar o procedimento de limpeza interna do equipamento.
4. Ao final do processo, não remova o filtro e repita esse procedimento 2 a 3 vezes,

utilizando os mesmos filtros.
5. Remova e descarte os filtros.
6. Siga os passos para desligar o equipamento.

4.4 . Instruções de Processamento de Amostras Não Ginecológicas

4.4.1. Escarro

1) Caso o volume de amostra seja no máximo 10 ml: Despeje os 10 ml de urina fresca dentro
do frasco com GynoPrep. Não adicione menos material pois a celularidade pode ser
comprometida, nem mais pois a fixação ideal de 1:1 será alterada podendo causar
alterações na fixação do material.
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2) Caso o volume de amostra seja superior a 10 ml: Coloque toda a amostra em tubos de
fundo cônico e centrifugue por 5 min a 1800 RPM. Descarte maior parte do líquido
sobrenadante e resuspenda e homogeneíze o pellet utilizando o GynoPrep Vortex GV-12
por 20 segundos. Adicione todos os pellets dentro do frasco GynoPrep.

3) A amostra agora está estável por várias semanas. Deixe-a repousar por aproximadamente
60 minutos antes de processa-la.

4) Homogeneíze a amostra no GynoPrep Vortex GV-12 por 20 segundos.

5) Faça a lâmina utilizando o GynoPrep Processor GP-100 e selecionando o programa n° 3 de
Espécimes mucoides.

4.4.2. Lavado Brônquico

6) Caso o volume de amostra seja no máximo 10 ml: Despeje os 10 ml de urina fresca dentro
do frasco com GynoPrep. Não adicione menos material pois a celularidade pode ser
comprometida, nem mais pois a fixação ideal de 1:1 será alterada podendo causar
alterações na fixação do material.

7) Caso o volume de amostra seja superior a 10 ml: Coloque toda a amostra em tubos de
fundo cônico e centrifugue por 5 min a 1800 RPM. Descarte maior parte do líquido
sobrenadante e resuspenda e homogeneíze o pellet utilizando o GynoPrep Vortex GV-12
por 20 segundos. Adicione todos os pellets dentro do frasco GynoPrep.

8) A amostra agora está estável por várias semanas. Deixe-a repousar por aproximadamente
60 minutos antes de processa-la.

9) Homogeneíze a amostra no GynoPrep Vortex GV-12 por 20 segundos.

10) Faça a lâmina utilizando o GynoPrep Processor GP-100 e selecionando o programa n° 4
de Fluidos corporais.

4.4.3. Urina

 Tipos de amostra de urina: Liberada naturalmente, Obtida por cateterização, Obtida da
lavagem da bexiga e etc.

 No caso da urina liberada naturalmente, a primeira urina deve ser descartada, e a próxima
urina será apropriada ao exame.

11) Caso o volume de amostra seja no máximo 10 ml: Despeje os 10 ml de urina fresca
dentro do frasco com GynoPrep. Não adicione menos material pois a celularidade pode ser
comprometida, nem mais pois a fixação ideal de 1:1 será alterada podendo causar
alterações na fixação do material.

12) Caso o volume de amostra seja superior a 10 ml: Coloque toda a amostra em tubos de
fundo cônico e centrifugue por 5 min a 1800 RPM. Descarte maior parte do líquido
sobrenadante e resuspenda e homogeneíze o pellet utilizando o GynoPrep Vortex GV-12
por 20 segundos. Adicione todos os pellets dentro do frasco GynoPrep.

13) A amostra agora está estável por várias semanas. Deixe-a repousar por aproximadamente
60 minutos antes de processa-la.

14) Homogeneíze a amostra no GynoPrep Vortex GV-12 por 20 segundos.

15) Faça a lâmina utilizando o GynoPrep Processor GP-100 e selecionando o programa n° 4
de Fluidos corporais.

4.4.4. Punção de Aspirado de Agulha Fina (PAAF)

Recebendo o material fixado no Laboratório:
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1) Despeje até 5 ml do material coletado dentro do frasco com GynoPrep. Respeite a
proporção de amostra informada, caso contrário, a fixação do material poderá ser
prejudicada. Aspire novamente o material do frasco e despeje novamente para “lavar” a
seringa com o líquido GynoPrep. Uma amostra turva com pequenos fragmentos de tecido
são em 95% dos casos associados a uma amostra adequada.

2) A amostra agora está estável por várias semanas. Deixe-a repousar por aproximadamente
60 minutos antes de processa-la.

3) Homogeneíze a amostra no GynoPrep Vortex GV-12 por 20 segundos.

4) Faça a lâmina utilizando o GynoPrep Processor GP-100 e selecionando o programa n° 2 de
Punção de Aspirado de Agulha Fina (PAAF).

5. Solução de Problemas

Nesta seção, estão algumas sugestões para auxiliar a solucionar rapidamente os problemas de
rotina que podem ser encontrados ao utilizar o equipamento. Problemas mais difíceis podem
exigir um serviço técnico especializado, para isso entre em contato com o nosso Serviço de
Atendimento ao Cliente (SAC).

Problemas Soluções Possíveis

Lâmina está com
esfregaço muito
grosso

Geralmente isso acontece quando há um acúmulo grande de células
no fundo do filtro.
- Se está sendo utilizado o mesmo volume de amostra de sempre e o
esfregaço fica grosso é porque a amostra está espeça demais. Isso
pode ser resolvido adicionando mais solução preservativa de modo a
diluir mais a amostra.
- Se toda amostra está ficando com esfregaço grosso, é porque os
parâmetros de pressão de aspiração e/ou a pressão do esfregaço
está muito alta. Ajuste os parâmetros: Pressão de Aspiração
(VCPRE1 = 0~99) e/ou Pressão do Esfregaço (TRANHOLD = 0~99).

Lâmina está com
esfregaço está
concentrado nas
bordas

Se as células não estão devidamente distribuídas na lâmina,
normalmente isso é ocasionado por umidade na lâmina. Essa
umidade é ocasionada por insuficiência de tempo de aspiração da
amostra no filtro.

A) Se o tempo de aspiração da amostra no filtro for insuficiente, a
parte superior e inferior do filtro são separadas antes que a amostra
da parte superior desça para a parte inferior, para que a lâmina
possa ser “impressa/carimbada”. Para resolver este problema dilua a
amostra e/ou aumente o tempo de aspiração (VCTIME = 0~60 seg).
B) A lâmina pode ainda estar úmida apesar da amostra não ser
espeça. Isso pode ser devido a entrada de ar no tanque de vácuo e
isso pode causar insuficiência de pressão de aspiração. Para
resolver este problema, siga os passos B-1, B-2 e B-3 abaixo:
B-1) Aumente o tempo de aspiração (VCTIME = 0~60 seg) e teste se
resolveu o problema, caso contrário prossiga ao passo B-2.
B-2) Abra o dispositivo para verificar a condição de montagem da
conexão e tanque de vácuo de cada tubo. Teste se resolveu o
problema, caso contrário prossiga ao passo B-3.
B-3) Se não houver problema após a verificação do passo B-2, é
altamente possível que a saída tenha diminuído devido ao
enchimento de água no interior do motor da bomba. Para resolver o
problema, opere o equipamento sem filtro e a amostra por 10 vezes
e use no dia seguinte. Pode ser alterado operando o motor da
bomba manualmente no modo manual. Troque o motor da bomba
para a ocorrência da mesma condição.
C) Quando as mangueira de drenagem estão submersas sob
resíduos no frasco coletor (imagens abaixo), a pressão de sucção é
prejudicada, portanto, esvazie o frasco coletor.



Página 14 de 15 – V: 07 de 19/08/2021

D) As mangueiras de drenagem são fornecidas em tamanho padrão
junto com o equipamento, mas precisam ser cortadas de modo a
encaixar no espaço de instalação. Caso isso não seja feito
corretamente poderá interromper o fluxo de drenagem. Veja item 3.1
deste manual para instruções.
E) Em casos raros a peça vermelha de silicone (foto abaixo) que faz
a vedação do filtro para permitir a sucção pode estar danificada ou
fora de posição. Para resolver este problema, remova-a, remonte no
equipamento ou substitua por uma nova.

Parte inferior do filtro
ficou presa no
equipamento

Siga os passos:
1) Reinicie o equipamento ligando e desligando.
2) Selecione um programa e aperte a tecla “Start”.
3) Quando a parte inferior do filtro presa no equipamento descer e
após a parte preta onde a lâmina é encaixada entrar no
equipamento, rapidamente aperte a tecla “Stop”.
4) Coloque a parte superior do filtro no orifício e gire 180° no sentido
horário para travar.
5) Aperte a tecla “Start”.
6) Ao finalizar o programa e o suporte de lâmina sair de dentro do
equipamento você deverá conseguir remover o filtro por completo do
equipamento.

6. Termo de Garantia
A Stra Negócios em Saúde e Bem Estar Ltda, doravante simplesmente denominada de
importador, assegura ao adquirente consumidor a garantia do equipamento acima especificado,
nos limites fixados nos termos e condições abaixo:

1. Garantia

1.1. É assegurado ao consumidor adquirente do GynoPrep Processor GP-100 uma garantia de
12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota
Fiscal de compra.

1.2. O importador não se responsabiliza por qualquer perda do cliente que envolvam lucros
antecipados, redução ou parada de produção, despesa aumentada de operação de outros
equipamentos, cessação de lucros até o reinicio da produção ou por qualquer outra
natureza.

1.3. Ficam excluídos da garantia os materiais ou componentes sujeitos ao desgaste natural,
isto é, aqueles que perdem suas características pelo uso normal, como materiais
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eletroeletrônicos, guarnições de borracha/silicone, rolamentos, etc. Partes danificadas por
falha de condução do equipamento e/ou estragos devido a agentes da natureza e/ou a não
observância das normas de utilização geralmente aprovadas e de acordo com as
instruções do fabricante, inclusive, os prejuízos decorrentes, que serão de inteira
responsabilidade do cliente.

1.4. Entende-se que o reparo ou reposição, de qualquer equipamento, peça ou componente
far-se-á mediante anuência da Assistência Técnica Autorizada. Todo equipamento e/ou
peça que seja enviado à Assistência Técnica Autorizada para reparo/manutenção deve
estar acompanhado da Nota Fiscal de compra. Na absoluta impossibilidade do cliente
remeter o equipamento, peça ou componente, serão aplicados ao caso específico, as
taxas da Assistência Técnica Autorizada.

1.5. Qualquer defeito ou falha verificada no equipamento dentro do prazo de garantia deve ser
imediatamente informado ao importador. Toda e qualquer tentativa de concerto do
equipamento e/ou troca de componentes que não sejam originais por conta do cliente ou
por qualquer terceiro contratado por ele, invalida a garantia do equipamento.

1.6. O importador não é responsável por serviços, equipamentos ou partes fornecidas ao
cliente por terceiros, ou consertos feitos por outros, ou por perdas e despesas
provenientes de tais serviços, equipamentos, partes ou consertos.

1.7. Não será exigida do importador a concessão de descontos ou créditos para materiais, mão
de obra, consertos ou alterações feitas por conta do cliente, a menos que sejam
autorizados por escrito.

1.8. Durante a vigência de garantia, as despesas de transporte e estadia de funcionários do
importador ficarão por conta do cliente, o qual deverá ainda, colocar os meios existentes
em sua instalação, necessários a realização de reparos e/ou substituição sem ônus para o
fabricante.

1.9. Expirada a garantia, a Assistência Técnica Autorizada mediante solicitação do cliente,
prestará Assistência Técnica remunerada.

1.10. A garantia aplicar-se-á aos reparos ou peças eventualmente repostas, até o término de
sua vigência e não abrangerá indenização ou reivindicações de qualquer natureza em
razão de paralisação ou outros eventos decorrentes.

1.11. A garantia ficará suspensa, caso o cliente não esteja cumprindo com qualquer uma de
suas obrigações.

1.12. Para peças e componentes adquiridos de terceiros, prevalece a garantia dos
respectivos fornecedores.

1.13. As garantias acima ficam asseguradas ao cliente, desde que se verifique rigoroso
cumprimento das Condições Gerais de Vendas, inclusive no que diz respeito aos
pagamentos, os quais não poderão ser suspensos para cobrir eventuais reclamações, as
quais serão atendidas em função das referidas garantias.

1.14. O importador se reserva o direito de alterar as características do produto sem aviso
prévio.

2. Exclusão de Reponsabilidades

2.1. O importador não responderá por desgaste natural, tratamento, conservação ou
manutenção inadequados dos equipamentos e/ou peças com defeitos ou falhas provenientes
de efeitos químicos ou elétricos, assim como não responderá pelas consequências de qualquer
dos fatos acima exemplificados.

2.2. Outros sim, o importador não responderá por perdas e danos a coisas e/ou pessoas,
principalmente por aqueles da espécie lucros cessantes por parada de produção.


