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LIMA ENDODÔNTICA ALLPRIME
Lima para Odontologia

Produto não estéril.

Apresentação Comercial:
A Lima Endodôntica AllPrime é indicada para o preparo manual 
de ampliação e desbridamento do canal radicular e encontra-se 
disponível nos seguintes modelos: Lima K, Lima Hedstroem e Lima 
Flex, e acondicionadas em embalagens com 6 unidades, composta 
por Blister de poliestireno, nas dimensões 47.0 x31.5 x 8.0 mm 
(CxLxA).   

Indicação de Uso:
As limas endodônticas são indicadas para o preparo manual dos 
canais radiculares no tratamento endodôntico. Sendo utilizadas 
para ampliar e tornar a parede lisa e plana do canal radicular através 
de lixamento e polimento.  

Modo de Uso:
As limas endodônticas manuais devem ser utilizadas somente por 
profissionais especializados (dentistas), que possuem a técnica e 
treinamento para sua utilização.

Modelos Comerciais:

Lima K 
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Lima Hedstroem 

Lima Flex

Composição:
1. Parte de corte: aço inoxidável (contém níquel e cromo)
2. Haste: polibutileno tereftalato (PBT).

Condições de Armazenamento e Transporte:
Deve ser armazenado e transportado em um lugar fresco e seco, 
longe de fonte de calor e de umidade.

Condições de Manipulação:
Deve ser manipulado de acordo com os métodos de esterilização 
indicados e somente   por profissionais especializados (dentistas).

Condições de Esterilização:
Esterilização em autoclave com referência às seguintes condições:                                      
1. Temperatura: 121 °C: 20 minutos ou mais.
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2. Temperatura: 126 C 15 minutos ou mais.

Advertências:
1. Só dentistas qualificados estão autorizados a usar.
2. Certifique-se de esterilizar este produto para cada uso.
3. Não utilize este produto, exceto para o serviço e tratamento  
 odontológico. Use-o de acordo com o uso pretendido.

Precauções:
1. Para evitar a infecção, esterilize o produto em autoclave e   
 certifique-se de esterilização foi concluída antes de usar
2. Escolha o tipo/modelo mais apropriado para cada caso e seguir o  
 método geral.
3. Antes de usar, fora da cavidade oral, certifique-se que não   
 existem deformações, arranhões e fissuras na lima.
4. Se a cabeça da lima é fina, longa ou grande, há possibilidades  
de quebrar ou torcer. Devido a isso, certifique-se de avaliar uma  
angulação racional e evite usar pressão excessiva.
5. Use óculos de segurança para proteger os olhos. Além disso,  
 usar uma máscara protetora de poeira para evitar a inalação 
de   poeira.
6. Proteja o paciente com o uso do lençol de borracha, para evitar  
 queda ou ingestão acidentais.
7. Não utilize este instrumento para quaisquer fins, exceto para  
 aplicativos listados acima.
8. Somente para uso por profissionais dentistas.
9. Este produto deve ser tratado como lixo médico quando   
 descartado.
10. Descarte o produto se estiver danificado ou contaminado.
11. Após o uso, lave-o com escova e detergente/desincrustante  
 profissional apropriado. A fim de retirar substâncias estranhas  
 como fluidos e tecido corporais aderidos ao instrumento após  
 cada utilização.
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12. Em caso de desinfecção e limpeza através de equipamento 
 ultrassônico, use o processo padrão adequado para evitar   
 deterioração/desgaste da área de corte/fio da lima.
13. Use este produto com muito cuidado para evitar a perfuração  
 dos dedos, pois a lima contém área/ponta afiada.
14. Existe risco de corrosão da lima em imersão por um período  
 prolongado em NaOCl, EDTA ou outra substância.
Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas 
contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste 
produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de validade:
Indeterminado

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto 
e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento 
ao consumidor (SAC) em 0800 702 0227

Fabricado por:
MANI HÁ NOI CO.,Ltd. (MHC)
Tan Huong, município Pho Yen, na Província de Thai Nguyen
Vietnã
(84-280)37637000
www.mani.co.jp/pt/index.html - info@washinengine.com

Importado no Brasil por:
Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A. 
CNPJ: 13.612.214/0001-60
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 -  Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
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Cadastro ANVISA Nº 80801630001
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870   
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