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Identificação do produto e Apresentação 

 

Nome Comercial: Video Laringoscópio Co-Pilot VL 

N° de registro na ANVISA: 81194860007 

Embalagem: Unitária. 

 

Códigos do Fabricante:  

 

Descrição Referências 

Copilot VL Kit 

1 Display digital 

1 Manopla de vídeo 

1 Suporte de soro 

1 Estilete rígido Copilot VL® 

1 Fonte de alimentação 
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Descrição e Indicação: 

 

 

O Video Laringoscópio Co- Pilot Vl é um vídeo laringoscópio usado para visualização em tempo real das vias 

aéreas de um paciente antes da intubação. DE forma  compacta ,  ele pode er utilizado  em uma variedade de 

ambientes, como :  centro cirúrgico, ambulâncias e outros locais de assistência médica. 

O Video laringoscópio Co-Pilot VL é uma ferramenta utilizada  para auxiliar na intubação do paciente, sendo um 

laringoscópio rígido, mantém e contorna a anatomia, permitindo uma visão clara da laringe e a entrada para a 

traquéia. 

A necessidade de proporcionar uma via aérea segura é fundamental para o papel de um anestesista, antes de um 

procedimento cirúrgico. Os paramédicos, médicos das urgências e médicos de clinica geral, podem igualmente 

necessitar em caso de uma emergência , ter que intubar um paciente , afim de manter  as vias aéreas desimpedidas 

quando um doente inconsciente e em  reanimação cardiopulmonar. 

 

 

Instruções de Uso: 

Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante 4 horas . Certifique-se  de que a câmara e a lâmina , 

foram previamente lavadas, desinfectadas ou esterilizadas, antes de serem utilizadas. Quando a bateria estiver 

descarregada, carregue-a ou utilize uma corrente alternada. 

 

1- Selecione o tamanho adequado da lâmina para constituição física do paciente. 
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2- Verifique o fio da lâmina e se a mesma está danificada. 

3- Fixe a lâmina selecionada ao suporte ,situado na empunhadura. 

4- Se a lâmina não estiver bem fixa, o interruptor pode não funcionar e a lâmina cair. 

5- Levante até que a lâmina fique bloqueada. Quando a lâmina estiver fixa o interruptor elétrico acende,a 

lâmpada funciona e as imagens aparece no monitor. 

6- Verifique se o indicador de carga da bateria não está laranja , indicando bateria fraca. 

7- Insira a saliência do elemento da câmara no guia da lâmina sobre todo comprimento.( quando inserido de 

forma incompleta o elemento da câmara pode não ficar fixo a lâmina e separar-se durante a utilização ou as 

imagens podem não ser visualizadas devidamente no monitor. 

8- Empurre o elemento da câmara dentro da lâmina e fixe-o. 

 

Especificações Técnicas: 

O Sistema Videolaringoscópio Co-Pilot VL  é composto por um display digital , 1 manopla de vídeo,  1 suporte 

para soro, 1 estilete rígido CoPilot VL®  e 1 fonte de alimentação . 

 

Condições de Armazenamento:  

O produto deve ser armazenado em temperatura  entre v10 a 40 °C, protegido da luz solar, com umidade relativa 

entre 0 – 95% 

Condições de Transporte: 

O produto deve ser transportado em temperatura entre -20°C e 45°C, protegido da luz solar, com umidade relativa 

0-95°C. 

Cuidados e Advertências: 

1.  Sempre tenha um método alternativo para realizar laringoscopia e intubação disponível em caso de falha do 

dispositivo.  

 

2. Inspecione todos os componentes  antes de usar. 

 

3. Certifique a funcionalidade correta do dispositivo antes do uso, conectando a alça ao monitor e confirmando 

que o dispositivo está operacional e possui bateria suficiente para realizar a intubação. 

 

4. Verifique se a tela fornece uma imagem nítida antes de usar.  

 

5. Se o indicador de status da bateria estiver amarelo ou vermelho, conecte-o à fonte de alimentação antes do uso.  

 

6. Não tente executar nenhum serviço ou manutenção em nenhuma parte do dispositivo.  

 

7. Nunca tente intubar sem usar uma lâmina descartável na lâmina de vídeo. 

 

8. O CoPilot VL®  atende aos requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC),  conforme especificado no 

padrão 60601-1-2: 2014 da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) para emissões e imunidade. 

 

9. Não toque nos contatos elétricos entre a alça e a lâmina. 

 

10. O CoPilot VL® + não se destina a ser usado sob luz solar direta. 

 

11. Risco de choque elétrico: Não há componentes que possam ser reparados pelo usuário com o CoPilot VL® +. 

Não tente abrir ou reparar nenhum componente. 
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12. Como em todos os equipamentos eletrônicos médicos, deve-se tomar cuidado para evitar a exposição deste 

dispositivo a fontes poderosas de interferência eletromagnética. Não exponha o CoPilot VL® + a raios X, 

raios gama ou outras radiações ionizantes ou a fortes campos elétricos ou magnéticos. Uma laringoscopia 

tradicional deve estar disponível em caso de interferência elétrica. 

 

13. O CoPilot VL® + não se destina a ser usado em um ambiente doméstico. 

 

14. O equipamento médico precisa de precauções especiais em relação à EMC e precisa ser instalado e colocado 

em serviço de acordo com as informações da EMC fornecidas no Manual de Operação. A comunicação de RF 

portátil e móvel pode afetar o equipamento elétrico médico. 

 

15. O CoPilot VL® + é um equipamento médico elétrico destinado a ser usado por pacientes sob supervisão 

médica. Deve ser operado somente por profissional  médico treinado e qualificado.  

 

16.  O uso de acessórios diferentes dos especificados , pode diminuir a vida útil do equipamento. 

 

17. O CoPilot VL® + não deve ser usado próximo ou empilhado com outro equipamento. No entanto, se for 

necessário o uso adjacente ou empilhado, o CoPilot VL® + deve ser observado para verificar a operação 

normal na configuração em que será usado. 

 

Característica elétrica: 

Tensão de alimentação – 5V DC a 3 A 

Bateria de Lítio 4,2V Voltagem Nominal 3,7V. Bateria totalmente carregada fornecerá mais de 2 horas de uso 

contínuo. A bateria pode ser carregada totalmente em até 4 horas. 

O Co- Pilot VL pode ser alimentado pela fonte  externa incluída ou pela bateria interna. 

Prazo de troca da bateria : Após 300 ciclos  

  

Importador/Distribuidor: Proexi Comércio , Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli. 

Rua: Conde de Porto Alegre , 57 , Rocha  , 1º andar   Cep : 20960-110 

Tel: (21) 3860-3136 – sac@promedicaexportacao.com.br 

Responsável Técnico: Areta Marcela Oliveira do Vale Costa COREN – RJ nº 264.411 

 

Fabricante: Dilon Technologies INC 

12050 Jeferson ave, suíte 340 - Newport news - Virginia – 23606 - USA 


