ATESTADO DE CONFIRMAÇÃO DA
MANUTENÇÃO
Notification of Surveillance

Solicitante:
Applicant:

Schuster Comércio de Equipamentos Odontológicos Ltda.
Rua José Carlos Kruel, nº 49, Bairro Nossa Senhora de Lourdes
Santa Maria, RS
CEP: 97.060-380 / CNPJ: 93.185.577/0001-04 - Brasil

Data de emissão:
Issue Date:

12/11/2018

Próximo acompanhamento até:
Next surveillance before

Processo NCC:
NCC Process
Number:

16/03/2020

Certificado
Certificate

Revisão
Emission

Validade
Validity

NCC 18.05149

01

16/03/2023

Fluxo BPM:
BPM Flow Number:

30/09/2018

Unidade fabril:

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R
China

Marca:
Brand:

Schuster

Regulamento:
Regulation:

Identificação da Família:
Identification of Family:

N/A

462339

Periodicidade do
Acompanhamento
Surveillance Periodicity
12 meses/months

Data da auditoria:
Audit date:

Manufacturing
location:

43088/17.1.M1

Modelo:
Model:

Sensory

Portaria Inmetro nº 350 de 06 de Setembro de 2010.
Laboratório
Lab

Relatório de ensaio
Test report

Norma
Standard

Data
Date

N/A

N/A

N/A

N/A

Condições:
Conditions:
1.
Todos os documentos relacionados a cada auditoria ficam arquivados no banco de dados da NCC.
All documents related to each audit are filed at NCC database.
2.
Este atestado é baseado no registro de avaliação da conformidade técnica (BPM).
This notification of certification surveillance is based on the technical conformity assessment record (BPM).
3.
Os requisitos avaliados e os documentos de referência de cada auditoria podem ser verificados nos respectivos relatórios de auditoria.
The assessed requirements and the reference documents of each audit can be verified in the respective audit reports.
4.
Este atestado é confidencial e sua distribuição se limita ao fabricante e solicitante.
This notification is confidential and the distribution is limited to manufacturer and applicant.
5.
Este atestado garante a continuidade da permissão do uso do selo de conformidade.
This notification grants a permission to keep using the conformity label.
6.
Este atestado é válido apenas para o equipamento de modelo idêntico ao equipamento efetivamente certificado.
Quaisquer modificações no projeto, mudança de endereço do fabricante que consta no certificado, bem como a utilização de componentes e/ou
materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva do equipamento, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este atestado.
This notification of surveillance is valid just for identical model equipment as the certified one. Any change in project, manufacturer address as in the
certificate, as well usage of components and/or material different from the ones defined by the equipment descriptive documents without prior NCC’s
authorization, will invalidate this notification.

Concedo este atestado como Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pela Cgcre
(Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro):
We grant this notification as a Certification Body accredited by Cgcre (Inmetro General
Accreditation Coordination):

Digitally signed by WILSON MONTEIRO
BONATO JUNIOR:04261009803

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO / CONDITIONS OF CERTIFICATION:
Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no
fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das
medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses,
por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.
Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer’s Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on
samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the
manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory quality
control and test checks in samples taken in market and factory.

Atestado emitido por:
Notification issued by:

FNCC_179

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre n° 0034 (16/10/2003)
Rua Conceição, nº 233, CEP 13010-916
CNPJ nº 16.587.151/0001-28 – Campinas/SP
www.ncc.com.br
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Outras especificações:
Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe II
Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo B
Grau de proteção contra penetração de líquidos: IPX0
Modo de operação: contínuo
Não adequado na presença de mistura anestésica inflamável
Versão do software: 1.0
Acessórios:
- cabo de medição
- fonte de energia
- bateria
- clip labial
- suporte de lima
- testador
- posicionador de silicone
- cabo USB de carregamento
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