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MANUTENÇÃO
DOS CONTRA-ÂNGULOS

Consulte as instruções de utilização do produto para  
obter informações sobre os procedimentos completos  
de manutenção, limpeza e esterilização. Este dispositivo  
médico é fornecido "não esterilizado". Antes de utilizar  
o dispositivo, siga o presente procedimento.

Para peças de mão de cirurgia e implantologia,  
consulte as instruções de utilização dedicadas

PRECAUÇÕES GERAIS

  Não mergulhe o instrumento num banho de NaCl  
nem num produto de limpeza ultrassónico.

PREPARAÇÃO1

A

A. REMOÇÃO DA BROCA

• Retire a broca rotativa do sistema de fixação.

A. ENXAGUAMENTO DO DISPOSITIVO

• Limpe o exterior e o interior do dispositivo  
com água corrente.

PRÉ-LIMPEZA2

A

B. REMOÇÃO DA SUJIDADE/DEPÓSITOS

• Seque os bicos e, depois, o resto do instrumento  
com uma compressa de não tecido esterilizada  
(tecido que não largue pelo).

B

DESINFEÇÃO3

A. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

• Mergulhe o dispositivo num banho que contenha  
um produto de limpeza/desinfetante. 

• Escove o dispositivo com uma escova macia  
e flexível. NÃO UTILIZE uma escova de arame.

• Enxagúe o dispositivo duas vezes com água corrente.

B

B. OPCIONAL: DESINFEÇÃO AUTOMÁTICA

• Efetue uma lavagem ou limpeza/desinfeção 
automática.**

• Após a limpeza/desinfeção, assegure-se da ausência 
de resíduos de detergente e, se necessário, efetue  
um enxaguamento adicional.

• Após a limpeza/desinfeção, verifique se o dispositivo  
se encontra seco. Se necessário, seque manualmente  
o dispositivo (ver 4).

**Para mais informações, consulte as instruções  
de utilização do fabricante

A

A

A
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LUBRIFICAÇÃO5

A. LUBRIFICAÇÃO COM LUBRIFLUID

• Agite o Lubrifluid antes da utilização.
• Selecione o bocal Lubrifluid 1  *
• Mantenha a ponta do instrumento virada  

para baixo e proteja-a com um pano absorvente.
• Ative o Lubrifluid. 

A

ESTERILIZAÇÃO6

B. COLOQUE O CONTRA-ÂNGULO  
NUM SACO DE ESTERILIZAÇÃO

C. ESTERILIZE DE ACORDO COM AS  
INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

• Apenas os instrumentos com o símbolo  podem  
ser esterilizados em autoclave.

  Esterilize apenas instrumentos que tenham  
sido devidamente limpos, secos e lubrificados.

B

C

C. LIMPEZA E SECAGEM INTERNA E EXTERNA COM 
SPRAYNET

• Agite o Spraynet antes da utilização.
• Selecione o bocal Spraynet apropriado 1  *
• Mantenha a ponta do instrumento virada para baixo  

e proteja-a com um pano de não tecido esterilizado.
• Ative o Spraynet.

LIMPEZA E SECAGEM MANUAL4

A A

A

• Seque o exterior do contra-ângulo  
com um pano embebido em Spraynet.

  Seque sempre o dispositivo. 

MANUTENÇÃO
DOS CONTRA-ÂNGULOS

*Todos os acessórios são mostrados na última página deste documento.

Pode transferir as instruções completas em: https://dental.bienair.com/ifu
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MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS

LUBRICARE 2
Sistema de manutenção
REF. 1601156-001

1

SPRAYNET
Spray de limpeza 500 ml
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600036-006

1

LUBRIFLUID
Lubrificante 500 ml
Embalagem de 6 unidades
REF. 1600064-006


