
CHAVEAMENTO SEGURO PARA APLICAÇÕES 
COMPLEXAS E CRÍTICAS

// Equipamentos médico hospitalares / Catálogo

Pedais de comando para equipamentos médico hospitalares



3

4 steute na cidade de Löhne - Alemanha
6 Desenvolvimento de pedais personalizados para o cliente
12 Da idéia até o produto
14 Nós oferecemos mais do que regulamentos

PRODUTOS

16 Pedal simples de aplicação médico hospitalar
18 Linha MKF-MED 
21 Linha MGF-MED 
23 Linha RF-MED 
24 Pedal duplo de aplicação médico hospitalar
26 Linha MKF2-MED 
29 Linha MGF2-MED 
30 Pedal triplo de aplicação médico hospitalar
32 Linha MKF3-MED 
34 Linha MTF3-MED 
36 Pedal basculante de aplicação médico hospitalar
38 Linha WF-MED 
40 Pedais multifuncionais de aplicação médico hospitalar
42 Linha MFS-MED 
46 Produtos com módulo RF/BT
52 Pedais de aplicação médico hospitalar

com interfaces integradas

SETORES / ÁREAS DE APLICAÇÕES TÍPICAS

58 Pedais de comando para equipamentos a laser 
60 Pedais de comando para equipamentos cirúrgicos de alta 

freqüência 
62 Pedais de comando para: raios-X / MRI = Ressonância 

magnética anatômica / CT = Tomografia computadorizada 
64 Pedais de comando para mesas e cadeiras cirúrgicas 
66 Pedais de comando para oftalmologia
68 Pedais de comando para equipamentos odontológicos

NORMAS  E DIRETRIZES

70 Classificação de acordo com a classe de risco
70 A marca CE e as classificações
71 Regulamentação / Exigências na Europa 
71 IEC 60601-1, terceira edição 
72 Redução dos riscos para pacientes e usuários 
72 Análise / Gerenciamento de riscos 
73 Análise de riscos e/ou norma do produto 

74 Inspeções, Aprovações/Liberações, Certificados



//

// STEUTE EM LÖHNE. 
PEDAIS DE COMANDO PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES 
SOLUÇÕES CRIATIVAS E PRÁTICAS - EM PLATAFORMA INTERNACIONAL 
LEGISLAÇÃO, PADRÕES E DIRETIVAS DEVIDAMENTE ESTABELECIDAS.
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steute, uma empresa de porte médio estabelecida na cidade de
Löhne, no estado da Westfália – na Alemanha, foi fundada em 1961,
conquistou uma posição de renome internacional como fabricante de
produtos eletro eletrônicos para máquinas, equipamentos / aparelha-
gens e instalações industriais.

Hoje a steute, com aproximadamente 150 funcionários, desenvol-
ve e produz um vasto programa de equipamentos destinados ao cha-
veamento seguro para aplicações complexas e críticas, que são insta-
lados nos mais diferentes setores de produção e serviços. A steute ofe-
rece, para a indústria: os mais variados tipos de equipamentos de co-
mando, tais como pedais ou interruptores acionados por cabo, bem
como, chaves de segurança. Equipamentos de comutação Ex (a prova
de explosão) são instalados em todos os ambientes em que podem
surgir atmosferas com risco de explosão. Nestas áreas as exigências
relacionadas com a segurança e qualidade são extremamente rigoro-
sas. Nosso programa da linha médico hospitalar abrange chaves e in-
terruptores de comando atuados tanto, com as mãos, como pelos pés.
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A severidade ao exigir os mais altos padrões de qualidade, em
todos os processos de produção e comerciais – administrativos, é de-
monstrado pela steute por meio dos três sistemas de gerenciamento
da qualidade implantados na empresa, a saber: 1º - DIN EN ISO 9001 –
abrange o controle da qualidade de toda a linha da produção; 2º - DIN
EN ISO 13485 – para gerenciar a linha dos produtos médico hospitala-
res; 3º - Diretriz 94/9/EG (ATEX) para os equipamentos de comutação
destinados a prevenção de explosões.

Na linha dos equipamentos médico hospitalares são exigidos al-
tíssimos índices de qualidade, destacando-se: segurança, funciona-
mento, ergonomia e confiabilidade. Já em 1986 o legislador se preocu-
pou em estabelecer uma regulamentação, a nível nacional, tratando
do processo de fabricação e comercialização de equipamentos médico
hospitalares (MED-GV)

Desde 1995, quando a diretriz (MDD) nacional, para produtos mé-
dico hospitalares, passou a vigorar em nível da Comunidade Européia,
existe uma harmonização. Daquele ano em diante passaram a ser
aplicados os novos padrões relativos a segurança e qualidade dos
equipamentos médico hospitalares. Estes padrões – junto com as es-
pecificações dos clientes, são a linha mestra para a linha dos produtos
médico hospitalares da steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG.

Neste catálogo apresentamos nosso extenso programa das cha-
ves e interruptores de comando para aplicação em equipamentos mé-
dico hospitalares. Pedais steute são encontrados, em hospitais, clíni-
cas médicas e odontológicas, laboratórios, salas de cirurgia, centros de
reabilitação, ao redor do mundo. Eles são fabricados, de maneira in-
questionável, de acordo com os mais altos padrões de qualidade – in-
dependentemente se estamos tratando de produtos standard, que na
sua ampla maioria, têm uma fabricação seriada, ou se a produção é de
complexos sistemas de comutação, atendendo especificações custo-
mizadas de clientes, em pequenas quantidades, envolvendo ainda
muito trabalho manual. 

Conscientemente a steute pratica as virtudes típicas de um fabri-
cante de médio porte: percursos curtos de tramitação, decisões rápi-
das – em que o centro das atenções é o cliente. A empresa vive em
função do sucesso dos clientes/usuários.
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// DEZ FATORES PARA UMA PARCERIA EFETIVA NO DESENVOLVIMENTO 
E PRODUÇÃO DE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS PARA EQUIPAMENTOS 
APLICADOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES

NO INÍCIO
existe a visão de como deverá ser a 
solução perfeita para a aplicação persona-
lizada. As especificações técnicas são 
definidas precisamente durante os enten-
dimentos entre as partes. Fundamentados
no caderno de encargos nossos projetistas
geram um design básico que lhes é apre-
sentado.

CRIATIVIDADE
é o que nós garantimos. Baseados na ex-
periência acumulada ao longo de muitos
anos no desenvolvimento de equipamentos
de comando customizados para aplicações
médico hospitalares, nossos projetistas se
utilizam de recursos não convencionais
com a finalidade de encontrar
a melhor solução. 
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FLEXIBILIDADE
faz parte do que o cliente espera do 
fabricante que produz equipamentos 
personalizados sob a orientação e nas 
condições do parceiro. Isto se aplica a
todos os nossos processos comerciais / 
operacionais e, obviamente, à produção 
como um todo. Em épocas “tempestuosas” 
nós também somos o suporte confiável 
dos nossos clientes. Porque sabemos: so-
mente teremos sucesso quando nossos
clientes são bem sucedidos.  

VIRTUAL
e com o suporte de moderno software
podem ser simuladas as seqüências dos
movimentos de operação dos equipamentos.
»Rapid Prototyping« e o nosso eficiente cen-
tro de fabricação de protótipos asseguram o
rápido fornecimento dos primeiros exem-
plares do produto. O mesmo acontece com
as etapas subseqüentes, como por exemplo,
nos ensaios clínicos, em que você conta com
o nosso efetivo suporte. 
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BUROCRACIA
é imprescindível, quando se faz necessário
que os nossos produtos sejam fabricados, de
forma irrefutável, de acordo com as normas
e diretrizes vigentes. A pedido fornecemos
todos os documentos que venham a ser ne-
cessários, como: para o try out, bem como
para os casos de exigências do mercado de
exportação. 

FABRICAÇÃO PRÓPRIA
mantém a tendência em alta! Desta ma-
neira nós usinamos, por exemplo, o 
acabamento das carcaças fundidas – em
modernas máquinas CNC. Assim garanti-
mos a mais elevada qualidade, bem como,
os prazos de entrega mais curtos.  
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//7ZELO
é o mandamento supremo na produção.
Isto também é válido, para a quase total-
mente automatizada produção seriada,
aplicando-se o mesmo também aos peque-
nos lotes que são produzidos por colabo-
radores altamente especializados. Assim
abdicamos, conscientemente, a uma ter-
ceirização da produção.    
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//9VELOCIDADE
é conseqüência de um planejamento inte-
ligente da produção e da flexibilidade na
fabricação, que nada tem a ver com bruxa-
ria. O período entre os entendimentos 
preliminares até o envio dos produtos 
acabados é um parâmetro central da
nossa capacidade e eficácia.

QUESTÕES DE IDENTIDADE
são solucionadas de maneira bem prag-
mática: é óbvio que fornecemos os pedais
conforme o vosso design corporativo, ou
seja, “Corporate Design”. Instalamos um
equipamento, de última geração, de pintu-
ra eletrostática, que é fundamental para
criar as mais incríveis tonalidades de cor e
um acabamento perfeito na produção de
pequenos lotes ou séries.



Nós oferecemos um extenso programa de
produtos standard para os equipamentos
médico hospitalares – além de inúmeros
pedais customizados, uma vez que defen-
demos a afirmação: “aplicações comple-
xas e críticas requerem pedais apropria-
damente integrados” às condições am-
bientais, à ergonomia, ao design do equi-
pamento médico hospitalar, aos
parâmetros funcionais e ao respectivo
operador / usuário.
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//10O PRODUTO FINAL
consta como meta primordial dos nossos
trabalhos. Na steute o cliente também 
encontra uma mentalidade de parceria
participativa sendo que esta é a motivação
e a disposição para arregaçar as mangas e
assim fazer com que o projeto progrida na
execução.   
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// DA IDÉIA AO SEU PRODUTO 
UM PROCESSO BEM PLANEJADO APERFEIÇOA O SISTEMA DOS
PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DO DESIGN

Quando um encaixa no outro
»Bom planejamento é a metade do trabalho «: Este ditado tam-

bém é aplicável no desenvolvimento e na produção de pedais. Nós oti-
mizamos e estruturamos os passos operacionais de tal maneira que
alcançamos tempos mínimos no fluxo de produção, os mais altos índi-
ces de flexibilidade e qualidade. Por isso você pode ter certeza de que
reagiremos, rapidamente, quando nos for solicitada a solução para
uma aplicação complexa.

w w
w w w

// 1. VISÃO

// 2.  PERFIL DAS EXIGÊNCIAS

// 3. ANÁLISE DE RISCOS

// 4. ESTUDO 
(DESENHOS 3D, 
AMOSTRAS ERGONÔMICAS,
ETC.)

// 6. UTIL

// 5. PROTÓTIPO

w
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ww w
LIDADE

// 8. TESTES 
CLÍNICOS

// 7. SÉRIE ZERO

// 9. SÉRIE

w
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// NÓS OFERECEMOS MUITO MAIS DO QUE 
É EXIGIDO PELOS REGULAMENTOS E NORMAS VIGENTES

Tudo é muito simples
Nosso amplo programa dos pedais de comando para os equipa-

mentos médico hospitalares demonstra a nossa competência nesta
área de atuação. O aplicador / usuário pode exigir muito de nós.
Mesmo exigências, que possam ser consideradas como exóticas, não
irão chocar e nem desestabilizar nossos especialistas. 

Se até então você pensava que seria difícil encontrar o pedal ideal:
nós o convencemos do contrário! Nas páginas 16 a 46 apresentamos o
catálogo do nosso programa que, obviamente, pode ser personalizado
de acordo com as suas exigências e necessidades específicas.

Como empreendimento de médio porte, com curtos caminhos
para tomar a decisão, com uma linha de fabricação altamente flexível,
teremos o maior prazer em desenvolver e produzir o >>pedal dos seus
sonhos<< - num design exclusive, com carcaça individualizada, ele-
mentos de operação ou dispositivos de segurança especiais. Como
procedemos, para realizar o relatado, consta nas páginas de 6 a 13.



A identificação CE de acordo com
a diretriz 93/42/EEC - para produ-
tos médico hospitalares 

A marca GM – equipamento médi-
co hospitalar aprovado.

A marca AP – aprovação para
equipamento anestésico medi-
co hospitalar.

O teste de amostra de acordo com
a norma IEC 60601.

Aprovação de acordo com a UL
60601.

Certificado de Aprovação do Sistema
de Gerenciamento da Qualidade nos
termos das normas DIN EN ISO 9001
/ EN ISO 13485.
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O que podemos oferecer?
- Produtos em conformidade com a comunidade européia “CE” nos 

termos da diretriz 93/42/EWG- Produtos de acordo com a norma 
IEC 60601 

- Aprovação de acordo com a UL 60601 
- Classes de proteção até IPX8 de acordo com a IEC 60529 
- Desenvolvimento de projetos customizados (de acordo com as ne

cessidades do cliente) 
- Amostras ergonômicas 
- Muitos anos de experiência em trabalhos de parceria com 

fabricantes de equipamentos médico hospitalares
- Know-how relacionado as áreas de aplicação dos produtos
- Blocos de contatos especiais para baixas tensões 
- Elementos de comutação, a prova de gás, especialmente 

encapsulados para aplicações AP 
- Design Exclusivo 
- Facilidade de limpeza
- Cabos e conexões elétricas especiais 
- Diferentes carcaças em material termoplástico e alumínio
- Tecnologia de transmissão sem cabo (wireless)
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Pedal simples de aplicação médico 
hospitalar

// Linha MKF-MED
Carcaça de plástico a prova de impacto, 
reforçada, com fibra de vidro. 
a partir da página 18
// Linha MGF-MED
Facilidade de limpeza, pedal em carcaça 
de alumínio fundido sob pressão 
a partir da página 21
// Linha RF-MED
Permite ser atuado por todos os lados, pedal
em carcaça de alumínio fundido sob pressão
a partir da página 23

RF-MED



Características/ - Alta estabilidade mecânica
Opcionais - Sistemas de comutação sem contato físico

- Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 
de comutação

- Sinais de saída: digitais ou analógicos
- Classe AP
- GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
- Tomada
- Ponto de pressão
- Etiquetas especiais
- Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, 
UL 94-V0/-V2 

Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Micro switch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo com 2 metros - opcionalmente, outros

comprimentos
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção, articulada, em aço inox 
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless)
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, 
UL 94-V0/-V2 

Console Carcaça em liga de alumínio, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 de acordo com IEC 60529, opcional até

IP X8
Elemento de comutação Contato tipo “Reed” / Microswitch / Sensor de

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo com 2 metros - opcionalmente, outros

comprimentos
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 A

// MKF-MED

Pedal simples de aplicação médico hospitalar
// Linha (M)KF-MED
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A figura mostra acessórios opcionais

// MKF-MED GP12

A figura mostra acessórios opcionais



Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, 
UL 94-V0/-V2 

Console Carcaça fundida liga de Al, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

Características/ - Proteção máxima contra atuação invo-
Opcionais luntária, mesmo com um formato mínimo

- Alta estabilidade mecânica
- Sistemas de comutação sem contato físico
- Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 

de comutação
- Sinais de saída: digitais ou analógicos
- Classe AP
- GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
- Tomada
- Ponto de pressão
- Etiquetas especiais
- Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2

Capa de proteção Aço inox, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 de acordo com IEC 60529, opcional até 

IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 A

// KF-MED GP11 // KF-MED SK11
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A figura mostra acessórios opcionais



// MKFS-MED 

Características/ -Proteção contra atuação involuntária
Opcionais -Alta estabilidade mecânica

-Sistemas de comutação sem contato físico
-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes

de comutação
-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2 

Proteção Chapa de aço, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// MKFS-MED

Pedal simples de aplicação médico 
hospitalar
// Linha (M)KF-MED
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// MKFS-MED 

// MKFS-MED 



Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Facilidade na limpeza

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botão adicional
-Alça de proteção
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless)
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Carcaça Liga de Al fund. sob pressão, pintura RAL 7035
Pedal Liga de Al fund. sob pressão, pintura RAL 7035
Classe de proteção IP X5 cfe. IEC 60529, opcional até IP x8
Elemento de comutação Mecanismo comutador de ruptura positiva, 

contatos dourados  / Sensor de ressonância / 
Potenciômetro

Sistema de comutação Atuação lenta: 1 NF / 1 NA ou 2 NF / 2 NA / 
saída analógica 0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 
4 … 20 mA

Valor da saída – 
potenciômetro 20 Ω  … 1 kΩ  ±3 %; 20 Ω  … 2 kΩ  ±3 %; 

50 Ω  … 5 kΩ  ±3 %; 100 Ω  … 10 kΩ  ±3 %; 
Linearidade ±0,5 %
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos op-

cionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 5 A
Potência de comutação máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// MGF-MED

// MGF-MED com alçaPedal simples de aplicação médico 
hospitalar
// Linha MGF-MED

Variante,
Retusche,
siehe Fax
von Hr.

Kutschan
v. 26.10.04

// MGF-MED com botão

// MGF-MED
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A figura mostra acessórios opcionais

A figura mostra acessórios opcionais



Características/ -Proteção contra atuação involuntária
Opcionais -Alta estabilidade mecânica

-Facilidade na limpeza
-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless)
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Carcaça/Capa de proteção Liga de Al fundida sob pressão, pint. RAL 7035
Pedal Liga de Al fundida sob pressão, pint. RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Mecanismo comutador de ruptura positiva,

contatos dourados  / Sensor de ressonância /
Potenciômetro

Sistema de comutação Atuação lenta: 1 NF / 1 NA ou 2 NF / 2 NA / 
saída analógica
0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Valor da saída – 
potenciômetro 20 Ω  … 1 kΩ  ±3 %; 20 Ω  … 2 kΩ  ±3 %; 

50 Ω  … 5 kΩ  ±3 %; 100 Ω  … 10 kΩ  ±3 %;
Linearidade ±0,5 %
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 5 A
Potência de comutação máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// MGFS-MED

Pedal simples de aplicação médico hospitalar
// Linha MGF-MED
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// MGFS-MED

// MGFS-MED

// MGFS-MED



Características/ -Atuável por qualquer lado
Opcionais -Alta estabilidade mecânica

-Sistemas de comutação sem contato físico
-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 

de comutação
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Prato de atuação Corpo em liga de Al, pintura, RAL 7035
Carcaça Liga de Al fundida sob pressão, pint., RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo »Reed« / Microswitch
Sistema de comutação 1 – 2 NA/1 Comutador
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA

// RF-MED

Pedal simples de aplicação médico 
hospitalar
// Linha RF-MED

// RF-MED

// RF-MED 

// RF-MED 
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MKF 2-MED GP26

Pedal duplo de 
aplicação médico hospitalar

// Linha MKF 2-MED
Pedal sobre console de plástico / alumínio
a partir da página26
// Linha MGF 2-MED
Pedal em alumínio fundido sob pressão
a partir da página 29



Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-LEDs
-Alça de proteção
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-V2
Console Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos op-

cionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// MKF 2-MED GP25 

Pedal duplo de 
aplicação médico hospitalar
// Linha MKF 2-MED

26
Abbildung zeigt optionales Zubehör

// MKF 2-MED GP25

// MKF 2-MED GP25

// MKF 2-MED GP25

A figura mostra acessórios opcionais

A figura mostra acessórios opcionais



Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção 
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless) 
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2 

Console Carcaça fundida liga de Al, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção 
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless) 
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2 

Console Carcaça fundida liga de Al, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// MKF 2-MED GP23

A figura mostra acessórios opcionais

// MKF 2-MED GP21

27



Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-LEDs
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless)
-Alça de proteção
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2 

Console Carcaça fundida liga de Al, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// MKF 2-MED GP26

Pedal duplo de 
aplicação médico hospitalar
// Linha MKF 2-MED

28
A figura mostra acessórios opcionais

// MKF 2-MED GP26

// MKF 2-MED GP26

A figura mostra acessórios opcionais

A figura mostra acessórios opcionais



// MGF 2-MED

// MGF 2-MED

Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Facilidade na limpeza

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-Alça de proteção, articulada, em aço inox
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless)
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar aprova-

do, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Console Liga de Al fundida sob pressão, pint. RAL 7035
Pedal Liga de Al fundida sob pressão, pint. RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Mecanismo de comutação, ruptura positiva,

contatos dourados /Sensor de ressonância /
Potenciômetro

Sistema de comutação Atuação lenta: 1 NF / 1 NA ou 2 NF / 2 NA /
saída analógica
0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Valor da saída – 
potenciômetro 20 Ω  … 1 kΩ  ±3 %; 20 Ω  … 2 kΩ  ±3 %; 

50 Ω  … 5 kΩ  ±3 %; 100 Ω  … 10 kΩ  ±3 %;  
Linearidade ±0,5 %
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A / máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

Pedal duplo de 
aplicação médico hospitalar
// Linha MGF 2-MED

// MGF 2-MED

A figura mostra acessórios opcionais

A figura mostra acessórios opcionais

// MGF 2-MED 

// MGF 2-MED
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A figura mostra acessórios opcionais

A figura mostra acessórios opcionais
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MKF 3-MED GP34 

Pedal triplo de 
aplicação médico hospitalar

// Linha MKF 3-MED
Pedal sobre console de alumínio
a partir da página32
// Linha MTF 3-MED
Pedal ergonômico em carcaça 
de alumínio fundido sob pressão
a partir da página34



Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless)
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2 

Console Carcaça fundida liga de Al, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// MKF 3-MED GP34

Pedal triplo de 
aplicação médico hospitalar
// Linha MKF 3-MED

32
Abbildung zeigt optionales Zubehör

// MKF 3-MED GP34

// MKF 3-MED GP34

// MKF 3-MED GP34

A figura mostra acessórios opcionais

A figura mostra acessórios opcionais

A figura mostra acessórios opcionais



Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo »Reed« para baixas correntes
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção 
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless) 
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2 

Console Carcaça fundida sob pressão - liga de Al, 
RAL 7035

Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo »Reed« para baixas correntes
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção 
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless) 
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL
-Disponibilizado em versões com 4 ou  5 pedais

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2 

Console Carcaça fundida sob pressão - liga de Al, 
RAL 7035

Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// MKF 3-MED GP31

33

// MKF 3-MED GP33 

A figura mostra acessórios opcionais A figura mostra acessórios opcionais



Características/ -Formato baixo/chato
Opcionais -Design ergonômico

-Facilidade na limpeza 
-Alta estabilidade mecânica
-Pontos de comutação por contato
-Contatos tipo “Reed” para baixas correntes 

de comutação
-Classe AP
-Equipamento médico hospitalar aprovado, 

TÜV
-Tomada
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Carcaça Em liga de alumínio fundido sob pressão, RAL
7035

Atuador Robusto, em silicone apropriado e 
comprovado em centros cirúrgicos

Classe de proteção IP X8 conforme IEC 60529
Sistema de comutação Contato tipo Reed
Elemento de comutação 1-2 NA/ por atuador
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos op-

cionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A
Potência de comutação máx. 30 VA

// MTF 3-MED 

Pedal triplo de 
aplicação médico hospitalar
// Linha MTF 3-MED

34

// MTF 3-MED

A figura mostra acessórios opcionais

// MTF 3-MED

A figura mostra acessórios opcionais

A figura mostra acessórios opcionais
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PASSO DA PRODUÇÃO – LINHA DE PINTURA 
DISPOSITIVO DE PENDURAR AS PEÇAS DA NOSSA MODERNA INSTALAÇÃO DE
PINTURA 
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WF-MED GP14

Pedal basculante de
aplicação médico hos-
pitalar

// Linha WF-MED
Pedal basculante
Carcaça de zinco fundido sob pressão
a partir da página 38



Características/Opcionais -Pedal basculante para troca rápida 
entre duas funções 

-Alta estabilidade mecânica
-Sistemas de comutação sem contato físico
-Contatos tipo »Reed« para baixas 

correntes de comutação
-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Liga de Zn fundido sob pressão, RAL 7035
Carcaça Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0 
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

Características/Opcionais -Pedal basculante para troca rápida 
entre duas funções 

-Alta estabilidade mecânica
-Sistemas de comutação sem contato físico
-Contatos tipo »Reed« para baixas 

correntes de comutação
-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botão adicional
-LEDs
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Liga de Zn fundido sob pressão, RAL 7035
Carcaça Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0 
Console Carcaça fundida liga de Al, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// WF-MED

Pedal basculante de
aplicação médico hospitalar
// Linha WF-MED

38

// WF-MED GP14



Características/ -Pedal basculante para troca rápida entre 
Opcionais duas funções 

-Alta estabilidade mecânica
-Sistemas de comutação sem contato físico
-Contatos tipo »Reed« para baixas 

correntes de comutação
-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botão adicional
-LEDs
-Alça de proteção
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless)
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Liga de Zn fundido sob pressão, RAL 7035
Carcaça Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0
Console Liga de alumínio, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos op-

cionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// WF 3-MED GP35 // WF 3-MED GP35 

// WF 3-MED GP35
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Pedais multifuncionais de
aplicação médico hospitalar

// Linha MFS-MED
Pedais multifuncionais
complexos, flexíveis e modulares 
a partir da página 42

MFS-MED GP71 



Características/ -Posicionador de atuação com função de 
Opcionais Joystick

-Alta estabilidade mecânica
-Sistemas de comutação sem contato físico
-Contatos tipo »Reed« para baixas correntes 

de comutação
-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless) 
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL94-V0/-
V2 

Console Carcaça fundida liga de Al, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos op-

cionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo »Reed« para baixas correntes 
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção 
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless) 
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2 

Console Carcaça fundida liga de Al, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

// MFS-MED GP13

Pedais multifuncionais de
aplicação médico hospitalar
// Linha MFS-MED
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// MKF 4-MED GP42

A figura mostra acessórios opcionais



Características/ -Alta estabilidade mecânica
Opcionais -Sistemas de comutação sem contato físico

-Contatos tipo »Reed« para baixas correntes 
de comutação

-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção
-Transmissão de sinal sem cabo (wireless) 
-Classe AP
-GM (equipamento médico hospitalar 

aprovado, TÜV)
-Tomada
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Pedal Termoplástico a prova de impacto, UL 94-V0/-
V2 

Console Carcaça fundida liga de Al, RAL 7035
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica

0 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos op-

cionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA
Tensão de alimentação
Sensor de ressonância 15 … 30 VDC/máx. 25 mA

Características/ -Joypad com função de Joystick
Opcionais -Alta estabilidade mecânica

-Design ergonômico
-Facilidade na limpeza
-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Alça de proteção
-Classe AP
-Tomada
-Diversas cores em RAL

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Carcaça Liga de alumínio, RAL 7035
Atuador / Joypad Robusto, em silicone próprio para centro 

cirúrgico
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos 

opcionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA

// MKF 5-MED GP51 // MFS-MED GP71
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Características/ -Joypad com função de Joystick
Opcionais -Alta estabilidade mecânica

-Design ergonômico
-Facilidade na limpeza / características 

»easy-to-clean«
-Pedal com ajuste horizontal e vertical
-Sinais de saída: digitais ou analógicos
-Botões adicionais
-LEDs
-Classe AP
-Alça de proteção com botão de parada de 

emergência
-Gravações (textos) especiais
-Tomada
-Diversas cores em RAL
-Ponto de pressão
-Etiquetas especiais

Normas IEC 60601-1; UL 60601-1; IEC 60529;  
MPG  93/42/EWG

Carcaça Termoplástico a prova de impacto, RAL 7035 
Atuador / Joypad Robusto, em silicone próprio para centro

cirúrgico
Classe de proteção IP X5 conforme IEC 60529, opcional até IP X8
Elemento de comutação Contato tipo Reed/Microswitch/Sensor de 

Ressonância
Sistema de comutação 1 – 2 NA/ 1 comutador/Saída analógica
Durabilidade mecânica > 1 milhão de comutações
Tipo de ligação Cabo de 2 metros, outros comprimentos op-

cionalmente
Tensão de comutação máx. 25 VAC/60 VDC
Corrente de atuação máx. 1 A/máx. 5 A
Potência de comutação máx. 30 VA/máx. 1250 VA

// MFS-MED GP72

// MFS-MED GP72 Pedais multifuncionais de
aplicação médico hospitalar
// Linha MFS-MED
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Variante,
Retusche,
siehe Fax
von Hr.

Kutschan
v. 26.10.04

// MFS-MED GP72 

A figura mostra acessórios opcionais

A figura mostra acessórios opcionais
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PASSO DA PRODUÇÃO - MONTAGEM 
Pré-montagem do pedal no modelo MGF 2-MED 
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Produtos com módulo RF/BT

// Comutadores sem fio com
Bluetooth



Por que sem cabos (wireless) ?
Pedais sem cabos são muito benvindos e almejados na tecnologia

médica
- e isto por causa de três motivos. Por um lado temos os cabos

como perigosas >>armadilhas para tropeços << do outro lado, é difícil
limpar os cabos, por conseguinte não atendem as especificações hi-
giênicas de alto nível. A terceira é uma decorrência do fato de que o
cabo é um estorvo na ergonomia, pelo fato do operador não ter con-
dições de acessar diretamente o pedal a partir de qualquer posição. 

No passado a steute desenvolveu diferentes tecnologias na comu-
nicação dos sinais, sem usar fios e cabos, entre pedais e equipamentos
médico hospitalares, dentre outros: infravermelho e sinais de rádio
freqüência. Agora está sendo aberto um capítulo totalmente novo
nesta área: o protocolo padrão do Bluetooth foi incrementado, através
de um trabalho conjunto com uma renomada Universidade, de tal
maneira que passou a atender as elevadas exigências especificadas
pela tecnologia médica para a transmissão segura e confiável dos si-
nais. Através do novo módulo RF/BT que, graças ao seu formato ultra
compacto, permite ser integrado, em praticamente todos os tipos de
pedais, transmitindo os sinais com absoluta segurança e confiabilida-
de – isto, totalmente sem cabos.
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// O NOVO MÓDULO RF/BT
NOVAS LIBERDADES PARA A TECNOLOGIA MÉDICA – E PARA O OPERADOR

1. A banda de freqüência subdividida em 79 freqüências

Canal 1 Canal 2 Canal 3

2402 MHz 2406 MHz 2480 MHz

Freqüência

Canal 4 Canal 78 Canal 79

2. Transmissores e receptores comutam, sincronizada-
mente os canais, em que está ocorrendo a transmissão

Canal 25Trans-
missor

velocidade que vai até 1600 impulsos por segundo.

Canal 5 Canal 40 Canal 75 Canal 47 Canal 59 Canal 11

Canal 25 Canal 5 Canal 40 Canal 75 Canal 47 Canal 59 Canal 11

v v v vvvv

Receptor

tempo

v v v v

v

vvv

Gráfico 1

Gráfico 2

A imunidade contra interferências
A steute disponibiliza aos usuários as mais diferentes opções que

permitem operar vários equipamentos paralelamente sem que ocor-
ram interferências. Além dos múltiplos procedimentos aplicados para
o reconhecimento e correção automático das falhas de transmissão o
Bluetooth dispõe de um processo “Hopping-freqüência” complemen-
tar de segurança destinado a contornar as fontes de interferência. 

Para tanto a banda de freqüência do Bluetooth é subdividida em
79 canais (Gráfico 1), utilizáveis em condições idênticas para efeito de
transmissão. Durante a transmissão estes canais são comutados per-
manentemente (gráfico 2) de maneira que pacotes de dados danifica-
dos (por efeito da interferência), na transmissão seguinte, são retrans-
feridos através de outro canal (desta vez sem interferência).
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A faixa de configuração.
Quando dois equipamentos sem fio empregam a mesma tecnolo-

gia de transmissão, isto permite uma intercomunicação entre eles,
portanto, permitem o intercâmbio de dados. Esta característica, muito
positiva à primeira vista, que alavancou o desenvolvimento do Blue-
tooth , também abriga uma ampla série de riscos. 

Mecanismos de atuação/comutação conectados por cabos são li-
gados aos equipamentos ou dispositivos de maneira fixa ou, pelo
menos, através de uma tomada, ou então através de uma determina-
da utilização especialmente codificada para uma série de equipamen-
tos. Eliminando-se o cabo também é excluída esta codificação especi-
al dos equipamentos.

Visando garantir a compatibilidade entre transmissor e receptor a
steute incorporou ao módulo RF/BT uma área de configuração, através
da qual a origem e capacidade de cada módulo podem ser ajusta-
das/reguladas individualmente (gráfico 3).

Além dos dados necessários para a classificação do módulo, como:
nome do fabricante, tipo e classe do equipamento (ex. pedal), também
são encontrados nesta parte os dados necessários para a configuração
do módulo. Dentre eles a quantidade e as funções das entradas e
saídas digitais e analógicas. Por outro lado também é possível ajustar
as condições operacionais da interface serial, tais como: sinais de aler-
ta e alarme bem como a velocidade de transmissão. Através destes
dados de configuração o sensor e receptor tem condições de testar a
respectiva compatibilidade já durante o período da monta-
gem/instalação da comunicação. Assim é viabilizada a operação sem
riscos.

3. Configuração específica de acordo com as necessidades do usuário

Classificação

*ID = Identificação / E = Entrada  / S = Saída 

Configuração Interface serial

v v v

ID Fabricante

ID Equipamento

Classe de equipamentos

Equipamentos compatíveis

E/S* Digital

E/S* Analógica

Tempos de alerta

Tempos de alarme Veloc. de transmissão

Gráfico 3

// TRANSMISSÃO SEGURA 
COM TOTAL AUSÊNCIA DE
CABOS
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A periferia
A totalidade dos sinais de entrada e saída são orientados através

da tomada de 26 polos instalada na borda da placa. Utilizando-se um
mínimo de comutação externa é viabilizada a efetivação de até quatro
funções de comutação. Outros módulos periféricos podem ser conec-
tados através de um “Bus 12C”. Desta maneira fica viabilizada a trans-
missão de até 14 sinais digitais e 2 sinais analógicos. O tempo de
reação máxima fica na casa dos 50 ms.

Além disto foi prevista uma interface serial cuja velocidade de
transmissão (Baudrate) permite ser regulada / ajustada. Dependendo
da comutação externa, é viável substituir interfaces assíncronas
conectadas por meio de cabos (ex.: RS232) pelo módulo RF/BT. Para a
sua operação o módulo requer uma tensão de alimentação estável de
2,9 até 3,4 V. O consumo de energia, nos momentos de pico, é de apro-
ximadamente 150 mA.

O processo de inicialização
Para incrementar ainda mais a segurança operacional a steute in-

tegrou uma série de funções inovativas. Para que os interruptores Blu-
etooth possam ser >>ligados<< “ad hoc” através de um cabo a steute
utiliza um processo de inicialização. Neste contexto é gerado, através
de um percurso infra-vermelho, o segundo canal de dados através do
qual transmissor e receptor podem transmitir seus dados característi-
cos. Junto são transmitidos, o número de identificação individual e
exclusivo a nível mundial, além de ser processado o intercâmbio dos
dados do fabricante e das especificações da configuração. Eventuais
incompatibilidades são reconhecidas e desativadas, antes mesmo da
colocação em funcionamento.

O sensoriamento
Pedais sem cabos deixam de estar presos a um determinado local.

Sensores monitoram  continuamente a posição do equipamento evi-
tando e prevenindo assim atuações involuntárias. Quando o pedal é
levantado (removido) do chão todas as funções de atuação passam a
ser bloqueadas imediata e automaticamente quando também é gera-
do um sinal de alerta. Nos casos em que o interruptor deixar de ser
atuado por um período (configurável entre 1 e 60 segundos) mais
longo, cessa automaticamente a transmissão dos dados por radiofre-
qüência.

// SEGURANÇA OPERACIO-
NAL ATRAVÉS DE INOVAÇÃO

Dados técnicos do módulo RF/BT

Estrutura Microprocessador qualificado Bluetooth 
incorporando uma inteligente concepção de 
segurança 

Topologia Máximo de 2 mecanismos de comutação 
numa peça receptora

Transmissão Padrão de transmissão por radiofreqüência 
Bluetooth, reconhecido mundialmente

Funções de comutação Máx de 14 digitais e 2 analógicas
Suprimento de energia 2,9 - 3,4 V, 150 mA 
Tempo operacional Dependendo do mecanismo aprox. >10 h
Potência da transmissão 1 mW
Alcance Aprox. 10 m
Tempo de reação < 50 ms
Transmissão analógica Resolução de 8 bit
Velocidades de 
transmissão 2400, 9600, 19200, 57,6k, 115k Baud
Normas e diretrizes EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60950, 

EN 301498-1, EN 301498-17, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN 300 328-2, CE (93/42/EWG), 
ISO 14971, UL 1950, FCC parte 15, J60950, 
ARIB-STD-T66

Aprovação / 
credenciamento Europa, USA, Canada, Japão, Brasil  (outros 

Países sob consulta)
Funções de segurança -Garantida a operação paralela de vários 

equipamentos de comutação
-O processo especial de inicialização viabiliza

a substituição, sem problemas, de um 
mecanismo de comutação / 
equipamento defeituoso

-Monitoramento permanente da faixa de 
transmissão

-Sensores de posicionamento monitoram 
constantemente a posição operacional

-Desativação automática do pedal depois do 
período, configurável, de espera.
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Operando com bateria / acumulador
A energia necessária para operar um pedal sem cabo provem de

uma bateria convencional. Dependendo do tamanho do pedal de co-
mando aplicado é possível instalar diferentes modelos de baterias
(acumuladores) que, por conseguinte, conseguem atender diferencia-
dos períodos de utilização. Visando manter o consumo de energia nos
patamares mais baixos, e assim garantir com que os períodos de ope-
ração sejam mais longos ainda, o projeto implementou no módulo, de
maneira consciente e decisiva, componentes de baixo consumo. Com
um pedal duplo e três células de 1600 mAh é possível alcançar um
período de utilização de aproximadamente 10 horas.

Dependendo do nível de exigências operacionais é viabilizada a
instalação de um monitoramento individual da carga da bateria. O
projeto levou em consideração várias alternativas, partindo dos sim-
ples controles a partir de um visor digital para indicar o status da
carga remanescente na bateria, ou então o monitoramento da curva
análoga da tensão, chegando ao complexo processo de medição que
incorpora o acionamento automático de uma carga teste, dependen-
do da complexidade aplicativa do pedal

Um inteligente processo de carga garante uma recarga rápida e
cuidadosa proporcionando longevidade ao acumulador ou bateria. 

O carregador utilizado pode ser aplicado para recarregar, com pre-
cisão, qualquer tipo de acumulador. Baterias com meia carga podem
ser recarregas, sendo que o chamado “efeito memória” é evitado atra-
vés do processo especial de recarga aqui empregado. Completada a
carga da bateria ou acumulador, o carregador comuta automatica-
mente para a função de manter a carga.

O esquema de ligação
Suprimento de energia 2,9 – 3,4 V, 150 mA 
- Edição do status do acumulador ou bateria como sinal digital e/ou  

analógico 
- Sinal de transmissão - infra vermelho - para amplificação adicional 

do sinal 
- Interface serial – velocidade até 19200 Baud 
- 4 sinais de comando, digitais e bidirecionais 
- Sensor de posicionamento 
- LEDs para indicar o status do módulo 
- I2C-Bus para ampliar a quantidade de conexões até 

14 sinais de comando digitais bidirecionais e 
2 sinais de comando analógicos

I2C I2C

Possibilidades para ligar o transmissor Possibilidades para ligar o receptorTransmissor
Faixa de

Transmissão
Receptor

Dados seriais

Até 14 sinais 
digitais de 
posicionamento

Até 2 sinais analógicos 
de posicionamento

Indicadores de 
controle

Bateria e indi-
cador do status

Sensor de posição 

Dados seriais

Saída do coletor

Saída do relais

Sinais analógicos

Indicadores 
de controle

Suprimento 
de energia
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Pedais de aplicação médico hospitalar
com interfaces integradas

// Pedais com interface USB
a partir da página 54
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Pedais com interfaces USB
Em praticamente todas as unidades de produção, em cada laboratório
e hospital os pedais de comando asseguram com que máquinas e
equipamentos sejam operados de maneira confiável, mesmo quando
os respectivos operadores, no verdadeiro sentido do texto, estejam
com as mãos totalmente ocupadas. Inicialmente tratava-se de opera-
ções simples de comutação cuja atuação ocorria através de uma sim-
ples interrupção, entretanto o usuário se tornou mais exigente e os re-
cursos disponibilizados alcançaram uma abrangência bem mais
ampla: a steute desenvolve e produz, por exemplo, nos pedais estão
integrados interruptores basculantes e “Joypads” através dos quais
também é possível comandar procedimentos mais complexos.
Outra tendência nesta área da tecnologia de comando é a busca por
interfaces padronizadas e simples. Para atender esta demanda a steu-
te desenvolveu pedais, que se comunicam com seus respectivos equi-
pamentos, através da tecnologia “wireless”, ou seja, sem fios. Novo
neste contexto é a possibilidade da conexão múltipla: os pedais
podem ser equipados com uma interface USB que transmite os sinais
do pedal a computadores convencionais. Assim é viabilizada a leitura /
introdução em de até 8 entradas digitais e 3 entradas analógicas.

// UMA TENDÊNCIA DESTA ÁREA DA TECNOLOGIA MÉDICO HOSPITALAR É A BUSCA
POR INTERFACES SIMPLES E PADRONIZADAS
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// USB É HOJE 
UM PADRÃO EM QUALQUER 
PC MODERNO

Sem problemas de integração
A nova interface pode ser integrada, em praticamente todos os

pedais constantes no programa da steute – inclusive naqueles que in-
corporam vários sistemas de comutação e diferentes funções de ope-
ração. A pedido, a steute amplia as funções da placa USB de acordo
com as especificações do cliente. O circuito (placa) USB pode ser inte-
grada em praticamente todos os pedais steute. Momentaneamente é
possível ler (integrar) de até 8 entradas digitais e 3 entradas analógi-
cas e assim transmitir os sinais diretamente a um PC. Nossa placa (cir-
cuito impresso) é compatível com USB 2.0. Ampliação das funções é
possível após a respectiva adequação da placa. Outras interfaces que
a steute poderá implementar, sob consulta do cliente, são por ex.: RS
232, RS 485 e “Game Port”

A integração USB oferece vantagens, por exemplo, quando as in-
formações transmitidas também devem ser visualizadas. Desta ma-
neira é possível, por exemplo, visualizar na tela do PC o posicionamen-
to de um pedal ou “Joypad”, ou seja, visualizar o status operacional do
mecanismo comutador utilizando-se um sistema de visualização.

Assim é aumentada a transparência e o operador e pessoal são in-
formados sobre as funções ativadas no equipamento. Este recurso, im-
portante para a segurança operacional, permite evitar a execução de
atuações indevidas ou erradas. A interface USB apresenta a vantagem
de se estar usando um equipamento padronizado que integra qual-
quer PC moderno.

Interfaces disponíveis:
– USB
– RS 232
– RS 485
– Game Port
– . . .
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SETORES / ÁREAS DE APLI-
CAÇÕES TÍPICAS

// Equipamentos LASER
página 58
// Cirurgia de alta freqüência
página 60
// Raio-X/MRI/CT
página 62
// Mesas e cadeiras cirúrgicas
página 64
// Oftalmologia
página 66
// Equipamentos dentários
página 68



Lasergeräte
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Nos mecanismos de comutação atuados por pedais, usados em
equipamentos de diagnose e terapêuticos, é imprescindível atender
ao disposto na norma IEC 60601-1, bem como o constante na IEC
60601-2. Dentre outras exigências esta norma requer proteção contra
atuações involuntárias ou casuais além de definir determinadas
forças de atuação. Por outro lado também são requeridos, dependen-
do da aplicação dada ao equipamento, determinadas classes de pro-
teção conforme IEC 60529. Uma estruturação, predominantemente
redundante, é parte integrante das especificações relacionadas com a
qualidade da rede (cabo) de ligação e a localização desta no pedal.

// PEDAIS DE COMANDO PARA 
EQUIPAMENTOS LASER

Abbildung zeigt optionales Zubehör

// KF-MED GP11

A figura mostra acessórios opcionais  



// Blindtext
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// MGFS-MED

// MKF-MED GP12

Operando no centro
cirúrgico e no 
comando de equipa-
mentos laser de
diagnose e terapêu-
ticos, é muito impor-
tante estar traba-
lhando em condições
tranqüilas e não can-
sativas.

// MKFS-MED

A figura mostra acessórios opcionais  

// KF-MED SK11
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// PEDAIS DE COMANDO PARA EQUIPAMENTOS 
MÉDICO CIRÚRGICOS DE ALTA FREQÜÊNCIA

Na atuação dos equipamentos cirúrgicos de alta freqüência são
utilizados os mecanismos de comutação acionados por meio de pe-
dais. As exigências especificadas para estes interruptores estão defini-
dos na norma EN 60601-1 bem como na EN 60601-2-2. Pedais destina-
dos a esta área aplicativa, são caracterizados, dentre outros, pela exi-
gência a sua classe de proteção e estabilidade ou rigidez mecânica.
Terão que atender a característica de evitar ser carregadas eletrostati-
camente e dependendo das circunstâncias também deverão cumprir
as exigências relacionadas a “Classe AP” (controlados para ambientes
de anestesia) Para este tipo de aplicação prevemos que os mecanis-
mos estejam encapsulados a prova de vapor (zona M). Os elementos
de atuação significativos são: o pedal amarelo (ativa: “cortar”) e o
pedal azul (ativa: »coagular«).

Abbildung zeigt optionales Zubehör

// MKF 2-MED GP26

A figura mostra acessórios opcionais  
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A cirurgia HF (alta
freqüência) permite
que em muitas áreas
as intervenções
sejam de menor
agressividade.

// MKF 2-MED GP25 // MGF 2-MED

// Solução específica do cliente

A figura mostra acessórios opcionais  

// MTF 3-MED

A figura mostra acessórios opcionais  
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// PEDAIS DE COMANDO PARA EQUIPAMENTOS DE: 
RAIOS-X / “MRI” = RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
ANATÔMICA / CT = TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Para a área “Raio X / MRI / CT são instalados, freqüentemente, os
pedais multifuncionais especialmente desenvolvidos pela steute para
esta finalidade. Como acontece na maioria dos casos dos movimentos
de posicionamento e regulagem e/ou ajuste, são raras as oportunida-
des de instalar pedais standard.

São atendidas as especificações constantes nas normas, por
exemplo: a IEC 60601-1, que trata dos aspectos gerais relacionados à
segurança, bem como a norma correspondente ao produto em ques-
tão, como é o caso da IEC 60601-2-43 que trata das peculiaridades re-
lacionadas com as instalações dos equipamentos de Raios-X

As características importantes dos pedais de comando / comuta-
ção para esta área: uma especificação mínima, bem definida, em rela-
ção à estabilidade / rigidez mecânica; especificações quanto a classe
de proteção; uma estrutura parcialmente redundante dos mecanis-
mos de comutação; e quando solicitada, a integração de uma interfa-
ce; Utilização de elementos multifuncionais.

Visualizar o interior:
Além dos equipa-
mentos raios-X são 
utilizados, para esta
finalidade, os MRI e
CT, que por sua vez
podem ser atuados
por meio de pedais
da steute
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// Solução específica do cliente

// Solução específica do cliente

// Solução específica do cliente

// MKF 3-MED GP33

// Solução específica do cliente

A figura mostra acessórios opcionais
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As especificações gerais para os mecanismos de comando / comu-
tação para mesas e cadeiras cirúrgicas estão descritas na norma IEC
60601-1. Além destas se faz mister atender as já publicadas normas
específicas relacionadas ao próprio produto.

As características importantes dos pedais de comando / comuta-
ção para esta área: uma especificação mínima, bem definida, em rela-
ção à estabilidade / rigidez mecânica; especificações quanto a classe
de proteção; uma estrutura parcialmente redundante dos mecanis-
mos de comutação; e quando solicitada, a integração de uma interfa-
ce; Utilização de elementos multifuncionais.

Literalmente: quan-
do o pessoal está
com todas as mãos
ocupadas, a mesa de
cirurgia, com o pa-
ciente, pode ser colo-
cada na posição
ideal pelo uso do
pedal de comando.

// PEDAIS DE COMANDO PARA 
MESAS E CADEIRAS CIRÚRGICAS
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// MKF 4-MED GP42 // WF 3-MED GP35

// MKF 5-MED GP51

A figura mostra acessórios opcionais



// PEDAIS DE COMANDO 
PARA OFTALMOLOGIA
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Na oftalmologia a precisão é de extrema importância – inclusive a
manipulação dos equipamentos de comando. Como médicos e pes-
soal que trabalham em centros cirúrgicos, freqüentemente estão com
as mãos ocupadas nos procedimentos cirúrgicos, se recorre ao uso dos
pedais para operacionalizar os equipamentos médico – hospitalares.
Isto requer muita segurança no manuseio, além de um alto grau de
precisão. Os equipamentos da steute foram concebidos e projetados
para tal – independentemente se a questão trata de um equipamento
standard ou de equipamento (pedal) projetado para uma aplicação
dedicada a um cliente. Integram este programa, dentre outros produ-
tos, os pedais basculantes que permitem muita flexibilidade na troca
entre duas funções, pedais com transmissões de sinais sem cabo (Wi-
reless) e equipamentos multifuncionais com pedal e joystick. 
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// Blindtext

// Solução específica do cliente // WF-MED GP14

Olhos são sensíveis.
Por isso os mecanis-
mos de comutação
nos equipamentos
oftalmológicos
devem ser muito
sensitivos e precisos
no seu manuseio. Os
pedais da steute
levam estes aspectos
em consideração e a
regulagem é a apro-
priada com a aplica-
ção a que se desti-
nam.

// WF-MED

// Solução específica do cliente

// Solução específica do cliente



// PEDAIS DE COMANDO PARA 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
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A norma IEC 60601-1 descreve, dentre outras, as exigências de se-
gurança relacionadas aos pedais destinados para as áreas odontológi-
cas. As principais características para com os pedais direcionados para
esta área aplicativa: instalação de elementos multifuncionais “Joypad”
para ajustar a posição da cadeira; controle das rotações através de ala-
vanca ou pedal de gás; alça de proteção / para transporte com função
“Not-Aus = EMERGÊNCIA”; classe de proteção IP X8 em aplicação cirúr-
gica (classe AP); elementos de atuação nas mais variadas versões.

As funções mais im-
portantes da cadeira
e dos instrumentos
podem ser comanda-
das através dos 
pedais de atuação
multifuncionais da
steute.
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// Blindtext

// MFS-MED GP13 // MFS-MED GP72

A figura mostra acessórios opcionais A figura mostra acessórios opcionais

// MFS-MED GP71

A figura mostra acessórios opcionais

// MFS-MED GP72

A figura mostra acessórios opcionais



70

A marca CE e a classificação

Todos os produtos médico – hospitalares são obrigados a cumprir
as exigências definidas nos regulamentos de classificação. A diretriz
EG para produtos médico hospitalares (93/42/EWG) faz uma distinção
dentre quatro classes (I, IIa, IIb, e III) nas quais os produtos médico –
hospitalares terão que estar enquadrados. Os fabricantes são obriga-
dos a enquadrar os produtos de sua fabricação dentro do escalona-
mento da respectiva classe do risco, sendo que a classe I representa a
menor classe de risco, enquanto que a classe  III representa o poten-
cial de risco mais alto.

Como os nossos equipamentos de controle, sejam eles atuados
por meio de pedais ou manualmente, são destinados a instalação em
aparelhos elétricos que serão usados em ambientes médico hospita-
lares, estes estão sujeitos ao exigido na legislação e/ou diretrizes que
cuidam dos produtos em pauta, temos que todos os nossos equipa-
mentos também estão devidamente classificados .

Os projetistas e gerentes de produto da nossa área de negócios
da tecnologia médico – hospitalar a anos estão intensivamente em-
penhados pelo cumprimento criterioso daquilo que é exigido nas nor-
mas e diretrizes correlacionadas. Como procedemos nestes casos,
quais normas nós somos obrigados a cumprir e quais regulamenta-
ções poderão surgir ou ser oficializados, neste contexto de difícil per-
meabilidade, num futuro próximo são apresentados num apêndice
desta edição.

// NORMAS E INSTRUÇÕES

w
w

w w w w

Nos termos da “MPG = Lei de produtos medicinais” acessórios são
equivalentes, ou sejam, tem tratamento idêntico ao do produto pro-
priamente dito. Como acessórios são considerados: objetos, tecidos,
preparados de tecidos, bem como software, que apesar de não ser um
produto medicinal propriamente dito, trata-se de produto desenvolvi-
do e aplicado especificamente para esta finalidade aplicativa.

Nossos equipamentos de comutação comandam equipamentos
médico – hospitalares que funcionam de acordo com a finalidade a
que se destinam, sendo que atuam de maneira conjugada com unida-
des de comando colocadas no mercado por outros fabricantes que os
integram em sua linha de produtos. Estes produtos são considerados
como acessórios e necessitam, nos termos da “Lei de Produtos Medici-
nais”, a identificação com a marca CE. 

Os produtos da linha KF-MED, por exemplo, atendem todas as exi-
gências que são derivadas da “Lei de Produtos Medicinais” (diretriz
93/42/EWG), do conjunto de normas IEC 60601 e da classe de prote-
ção AP. Além disto temos que essa linha chega à classe de proteção IP
X8, como especificado na norma IEC 60529.

Para atender as altas exigências especificadas em relação a quali-
dade e segurança pela “Tecnologia Médica”, nós como fabricantes des-
tes produtos abrimos, voluntariamente, as portas da nossa fábrica
para que nossos produtos tenham os aspectos de segurança controla-
dos por uma Entidade Credenciada para tal.

A inspeção de segurança inclui o ensaio de resistência de amos-
tra(s) do produto, executado de acordo com as especificações cons-
tantes nas normas harmonizadas para a Europa; um controle de plau-
sibilidade do equipamento a ser identificado com a marca CE que
consiste em executar o procedimento de conformidade incluindo a
documentação técnica nos termos da diretriz EG e a inspeção do local
de fabricação com repetição dos controles de produção.

Esta inspeção de segurança, que realizamos, em caráter voluntá-
rio, também é caracterizada em nossos pedais através do selo emitido
pelo “TÜV” identificado pela marca “GM” que traduzido significa
“equipamento médico hospitalar aprovado”

O esquema para a classificação em função da classe de risco

Classificação dos produtos

Classe I Classe IIa Classe IIb Classe III

Produto médico – hospitalar

Atendimento das exigências básicas ou fundamentais
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Quais são as normas existentes na Europa para equipamentos de
controle / comando?

A diretriz EG (Comunidade Européia) para produtos medicinais
(MDD), que na Alemanha é regulamentada pela da Lei da “MPG = Lei
de produtos medicinais” – no Apêndice I – em que são definidas as
exigências fundamentais para os produtos médico - hospitalares. . >>
Os produtos deverão ser projetados e fabricados de tal maneira que
ao ser aplicados não comprometam a segurança, tanto a do usuário
quanto a do paciente<<. As soluções escolhidas pelos fabricantes dos
equipamentos médico – hospitalares terão que incorporar, obrigato-
riamente, tanto no detalhamento como no projeto, todos os princípios
relacionados com a segurança sem deixar de levar em consideração o
estágio atualizado em que se encontra a tecnologia. >> Ao optar pela
solução mais apropriada o fabricante terá que aplicar os princípios
fundamentais<<, na seqüência como segue:

1. Eliminar ou minimizar os riscos em geral (integrando no projeto
e na fabricação do produto a concepção de segurança).

2. Quando necessário implementar medidas de segurança, in-
cluindo a instalação de alarmes quando não se consegue eliminar a
fonte causadora do risco.

3. Instruir o usuário em relação aos riscos remanescentes, ou seja,
destacando as fontes de riscos para as quais não foram encontradas
proteções apropriadas.

O conjunto das normas IEC 60601 reforça, a nível mundial, os con-
ceitos de segurança para produtos medicinais elétricos. Na IEC 60601-
1 (Equipamentos Médico - Hospitalares Elétricos) destacam-se no: 

1. seção 3.1: >> Os equipamentos, em estado normal e quando sur-
gir a primeira falha ... não poderão representar qualquer tipo de risco
... <<.

2. seção 2.10.11 define as condições da primeira falha: >>Status,
quando uma proteção individual vir a falhar ... <<3. seção 52.1: >> Os
equipamentos terão que ter sido projetados e fabricados de tal ma-
neira que, ao apresentar a primeira falha, esta não gere qualquer tipo
de situação de risco <<

As normas complementares IEC 60601 detalham as exigências co-
locadas em relação às especificações para as individualizadas classes
de equipamentos (ex.: IEC 60601-2-22 para equipamentos laser e a IEC
60601-2-24 para bombas de infusão).

Além disto deverão ser seguidas as determinações da EN 1441
(Análise de riscos). Maiores esclarecimentos relacionados a análise e
gerenciamento de riscos o leitor encontra nas páginas seguintes.

// A NORMA IEC 60601 DE
VIGÊNCIA INTERNACIONAL

IEC 60601-1, terceira edição: Quais são os resultados da revisão de
normas?

A norma internacional IEC 60601, vigente, é a referência funda-
mental nas concepções de segurança para os equipamentos médico -
hospitalares elétricos.

As múltiplas experiências colhidas durante a vigência das edições
anteriores foram de grande utilidade na atualização e inclusão de inú-
meras melhorias na terceira edição. Considerando que equipamentos
médico – hospitalares estão sendo integrados, com freqüência cres-
cente, a sistemas integrados, a área de aplicação desta norma se con-
centra na segurança básica e na segurança funcional de equipamen-
tos e sistemas. Desta maneira exigências da norma adicional IEC
60601-1 foram incorporadas à norma básica. A integração da seguran-
ça funcional é uma novidade.

As idéias básicas da norma revisada focam dois outros aspectos
muito importantes: a segurança no uso (Utilidade = grau ou até que
ponto, o usuário tem condições de utilizar um produto efetivamente,
ou seja, de maneira eficiente e de maneira satisfatória), bem como o
gerenciamento dos riscos.
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Utilidade (IEC 60601-1-6): 
Redução dos riscos para pacientes e usuário

A nova norma IEC 60601-1-6 trata dos equipamentos médico –
hospitalares e suas combinações. Ela descreve o processo do desenvol-
vimento ergonômico, dá instruções de como este processo deverá ser
organizado, executado e documentado. A utilidade dos equipamentos
médico – hospitalares deverá ser tão eficaz que sua segurança funda-
mental e sua capacidade de desempenho (essencial performance) es-
tejam devidamente assegurados. A norma trata explicitamente os
erros de operação (use errors) e orienta no sentido de como proceder
para poder reduzir estes índices a níveis aceitáveis. Entretanto se deve
destacar que as conseqüências decorrentes de uso irresponsável (»ir-
responsible conduct«) não foram focalizados pela norma..

Neste contexto a steute trabalha num estreito relacionamento
com um renomado Instituto Universitário conhecido pela sua eficien-
te pesquisa na apuração de ergonomia e utilidade.

Análise / Gerenciamento de riscos em produtos medicinais

A terceira edição da IEC 60601-1 se destaca pela inclusão do ge-
renciamento de riscos, já conhecido, através da norma ISO 14971. Neste
contexto também é considerada a padronização (standard) tanto do
produto como do processo

O nível do risco é apurado, basicamente, com base em dois fato-
res: Extensão dos danos e Probabilidade do risco vir a acontecer.

No decorrer do tempo a análise de riscos passou a ser uma rotina
para os projetistas e engenheiros de segurança. A análise de riscos im-
plementada pela terceira edição da norma IEC 60601-1 ultrapassa ao
que consta na norma ISO 14971. As disposições da terceira edição con-
templam, além da simples análise e determinação da classe do risco, o
poder de decisão sobre a possibilidade de aceitar, ou não, as medidas
de segurança previstas, bem como a  definição, implementação e veri-
ficação de medidas contrárias e a observação do mercado.

Extensão dos danos

Gráfico 1

Probabilidade do risco vir a
acontecer

R I S C O

// GERENCIAMENTO DE RISCOS

ww
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Análise de risco e/ou norma do produto?
O fabricante que avalia esta situação com maior profundidade,

eventualmente poderá questionar a obrigatoriedade de realizar a aná-
lise de risco quando já existe uma norma específica para o produto
em questão. A resposta: em princípio sim, uma vez que as normas do
produto também têm como objetivo, definir as providências preventi-
vas necessárias para reduzir os riscos a um nível mínimo aceitável. En-
tretanto as normas, freqüentemente, não acompanharam o desenvol-
vimento tecnológico. Diante deste fato o fabricante deverá verificar se
a norma ainda está atendendo o estágio alcançado pela tecnologia. 

Além disto as normas de produto partem do princípio do produto
padrão ou standard. Concepções “exóticos” nem sempre são levadas
em consideração. Nestes casos os fundamentos da norma EN 1441,
que descreve a análise de riscos, é a de aplicação mais apropriada. As
normas do produto (parcialmente implicitadas) também se baseiam
na aceitação de que determinadas circunstâncias aplicativas são pre-
dominantes. Portanto deverá ser verificado se o produto, como tal,
está devidamente enquadrado. Finalmente não podemos deixar de
mencionar que freqüentemente as normas não consideram os com-
ponentes opcionais. Por isso é recomendado verificar se todas as fun-
ções / componentes do próprio produto estão enquadrados na respec-
tiva norma.

Um desafio
A steute, como fabricante, se antecipou assumindo o desafio e im-

plementou a 3ª edição da norma IEC 60601-1, antes mesmo que a ver-
são definitiva estivesse devidamente oficializada. Este desafio foi as-
sumido com base na experiência colhida na implementação de nor-
mas e metodologias (ex.: análise e avaliação de riscos) contundentes,
e no know-how acumulado em outras áreas aplicativas, como equipa-
mentos de segurança (interruptores para indústria, equipamentos de
controle/comutação destinados a áreas em que há eminente risco de
explosão).

Grafico 2 Grafico 3

Análise de risco
EN 1441

ISO 14971-1

Gerenciamento de
risco

ISO 14971
IEC 60601-1-1

// MINIMIZAR OS RISCOS, A
UM NÍVEL ACEITÁVEL, PARA:
USUÁRIOS, PACIENTES E 
OUTROS

w
w

w

Controle do risco

- Análise das opções
- Implementação
- Avaliação dos riscos remanescentes
- Justificabilidade do risco geral 

Informações das fases de 
acompanhamento do produto

- Experiências colhidas observando o 
mercado

- Avaliação das experiências resultantes 
do gerenciamento de riscos

Avaliação do risco

- Decisão sobre a 
justificativa dos riscos

Análise de risco

- Definir o objetivo / 
e uso a que se destina

- Identificação dos riscos
- Estimar o nível do risco

Avaliação do risco

Gerenciamento do risco
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// ENSAIOS, APROVAÇÕES/LIBERAÇÕES, CERTIFICADOS
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// ENSAIOS, APROVAÇÕES/LIBERAÇÕES, CERTIFICADOS
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steute 
Schaltgeräte GmbH & Co. KG  
Geschäftsbereich Medizintechnik
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Deutschland
Telefon + 49 (0) 57 31 7 45-0 
Telefax + 49 (0) 57 31 7 45-200 
E-mail medizintechnik@steute.de
www.steute.de

No Brasil:
steute do Brasil
Equipamentos Eletro-Eletronicos Ltda.
Rua Badejo, 38 – Bairro Aquário
13280-000 – VINHEDO – SP
Tel.: +55 19 3836 2414
Fax: + 55 11 3836 2404
E-mail:  info@steute.com.br
www.steute.com.br 



Junto com os pedais para equipa-
mentos médico hospitalares a
steute desenvolve e fabrica equi-
pamentos de chaveamento segu-
ro para aplicações complexas e
críticas aplicados na indústria,
como por exemplo: sistemas de
atuação por cabo, interruptores
em maçanetas de portas, pedais e
equipamentos de comutação de
segurança. 

Além do citado a steute disponi-
biliza um amplo programa de pro-
dutos “Ex”próprios para áreas em
que se formam / existem atmos-
feras explosivas, dentre outros: In-
terruptores de posicionamento
Ex, Interruptores Ex acionados por
cabo, Interruptores Ex de bloqueio
e segurança, bem como Interrup-
tores / Chaves magnéticas.
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