
Pote Dappen Duo

• Disponível em diversas cores
• Separado em duas partes
• Possui quatro concavidades com tamanhos diferentes
• Adaptável às necessidades do profissional

Autoclavável
em até 135º C
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POTE DAPPEN DUO Fabricado em polímero e disponível em 
várias cores. O pote dappen Duo é o único que possui quatro 
concavidades que podem ser usadas de acordo com a 
necessidade do profissional.

INDICAÇÕES: Para manipular e acondicionar produtos de 
aplicação odontológica, como exemplo resina composta, acrílica, 
pasta profilática e outros.

INSTRUÇÕES DE USO: Colocar dentro do Pote Dappen Duo o 
material a ser usado, conforme a necessidade do profissional. 
Para evitar o endurecimento dos materiais manipulados, faça a 
limpeza do pote dappen imediatamente após o uso. Os processos 
de limpeza, desinfecção e esterilização DEVEM ser feitos com o 
Pote Dappen Duo DESMONTADO. Para desmontar o dappen, gire 
as peças em sentido contrário uma da outra COM AS DUAS MÃOS.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em 
cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três 
enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar 
em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o 
processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por 
dez minutos. 

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com 
temperatura de 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do 
manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o 
processo a cada uso. 

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, 
em armários fechados, protegidos de poeira e insetos. 

COMPOSIÇÃO: Polímero e pigmento.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar.  Não encostar o produto 
nas paredes internas da autoclave. Esterilizar o produto com as 
peças desmontadas.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de 
fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil 
deste produto depende dos cuidados tomados durante sua 
utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a 
fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição 
deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo 
se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a 
legislação ambiental local vigente.
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