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Congratulações pela aquisição do seu 
localizador de ápice RAYPEX ® 6. 

Não hesite em contatar a VDW GmbH no caso de 
surgirem quaisquer dúvidas ou problemas após a 
leitura do presente manual de instruções.
Guarde este manual para futuras consultas.
A VDW GmbH reserva-se o direito de introduzir, 
sem aviso prévio, modificações nas informações 
e dados contidos neste manual.
Este manual foi preparado com extremo cuidado, 
mas apesar de todos os nossos esforços não  
deve ser excluída a possibilidade de erros.
Agradecemos sempre quaisquer sugestões para 
melhorias. Para esse efeito, contate diretamente 
a VDW GmbH.

VDW GmbH 
Bayerwaldstr. 15 
81737 München 
Alemanha 

Telefone +49 89 62734-0
Telefax  +49 89 62734-304
info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com
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1.1 Símbolos utilizados neste manual

Se as instruções não forem corre-
tamente seguidas, a operação do 
aparelho poderá provocar um perigo 
para o utilizador ou para os pacientes.

Informações adicionais, declaração 
acerca da operação e capacidade.ADVERTÊNCIA OBSERVAÇÃO

Nº de série Consulte o manual de instruções.

Fabricante
Eliminação especial de aparelhos 
elétricos e eletrônicos 
(regulamento 2002/96/CEE)

Aparelho da classe de segurança II Corrente contínua
(conexão para alimentação elétrica)

Parte operacional do tipo BF Cuidado

Símbolo GOST - o produto está em 
conformidade com as normas de 
segurança russas (GOST-R).

Símbolo CE

Nº de catálogo 
(número para pedidos adicionais) Frágil

Guarde sempre em lugar seco Conteúdo (indicação de quantidade)

0123

1.2 Símbolos na embalagem, no aparelho e nos acessórios

1 Identifi cação dos símbolos 

4  
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2 Indicações
APENAS PARA USO DENTAL 

O RAYPEX® 6 é um aparelho com comando por 
microprocessador destinado à determinação do 
comprimento dos canais radiculares.

3 Contraindicações 
A utilização do RAYPEX® 6 está contraindicada no 
caso de pacientes ou pessoas portadoras de apa-
relhos eletrônicos implantados, como por exemplo 
marcapassos cardíacos, etc.

4 Advertências
Este capítulo contém uma descrição de reações 
secundárias sérias e riscos de segurança poten-
ciais para o produto e para o utilizador ou pacien-
tes.
Antes da utilização leia as seguintes advertências.

ADVERTÊNCIAS
• O aparelho só deve ser usado por den-
tistas qualificados, e de acordo com as nor-
mas nacionais pertinentes.
• O aparelho só deve ser utilizado em 
recintos adequados, e nunca ao ar livre.
• Verifique se os cabos não impedem a 
livre circulação de pessoas.
• Não exponha o aparelho a quaisquer 
fontes de calor direto ou indireto.O aparelho 
deve ser usado e guardado num ambiente 
seguro.
• Não utilize o aparelho na proximidade de 
misturas anestésicas inflamáveis.
• Nunca mergulhe em líquidos.
• Utilize apenas peças acessórias origi-
nais.
• O carregador da bateria, que estiver 
ligada ao aparelho, deve estar de acordo 
com as normas vigentes.

• Não utilize o aparelho no caso de apare-
cerem sinais de danos ou defeitos.
• Não faça reparações ou modificações 
no aparelho sem uma autorização da VDW 
GmbH. No caso de notar erros operacio-
nais, entre em contato com o seu represen-
tante local, em vez de deixar pessoas não 
autorizadas fazerem reparações. 
• Não use o aparelho em combinação com 
outros aparelhos ou sistemas, nem faça 
conexões com os mesmos.
• Não utilize o aparelho como parte inte-
grante de outro aparelho ou sistema. A VDW 
GmbH não assume qualquer responsabi-
lidade por acidentes, danos no aparelho, 
ferimentos corporais, ou qualquer outro tipo 
de problemas que possam surgir devido à 
não observância destas instruções.
• Em caso de dúvidas, contate o seu repre-
sentante local ou o serviço de assistência a 
clientes da VDW GmbH em Munique. 
• O aparelho está de acordo com a norma 
relativa a compatibilidade eletromagnética 
(IEC 60601-1-2). Apesar disto, assegure 
que o aparelho não fica exposto a riscos 
adicionais devido a qualquer tipo de inter-
ferências eletromagnéticas.

E E E ®ndo asy ffi cient
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5 Precauções gerais
Leia cuidadosamente estas medidas de segurança 
antes da aplicação do aparelho. Estas medidas de 
segurança permitem um uso seguro do aparelho, 
evitando assim danos para o utilizador ou para 
outras pessoas.
É extremamente importante manter este manual 
de instruções guardado para futuras consultas. 
O manual deverá acompanhar o sistema durante 
quaisquer vendas ou transferências, a fim de que 
o novo utilizador possa seguir as medidas de 
segurança e as advertências.
O fabricante não assume qualquer responsabili-
dade nos seguintes casos:
• Aplicação do aparelho para fins não previstos no 
manual de instruções.
• Modificações ou reparações realizadas por pes-
soas não autorizadas pelo fabricante.
• Uso de componentes não originais, ou compo-
nentes diferentes daqueles indicados em COMPO-
NENTES STANDARD (Cap. 7.1).

6 Efeitos secundários 
Não são conhecidos quaisquer efeitos secundários.

7 Instruções passo-a-passo

7. Schritt-für-Schritt-
ADVERTÊNCIA
O aparelho só deve ser usado por dentistas 
qualificados, e de acordo com as normas 
nacionais pertinentes.

No Capítulo 4 ADVERTÊNCIAS estão indicados 
todos os procedimentos especiais que devem ser 
realizados antes do início do trabalho com o apa-
relho.
Após abrir a embalagem, e antes da instalação 
do aparelho, verifique se o aparelho eventual-
mente apresenta danos, e se não faltam elemen-
tos. Quaisquer danos de transporte, ou falta de 
elementos, devem ser comunicados para o seu 

representante no espaço de 24 horas após rece-
ber o aparelho.
Condições ambientais obrigatórias para a opera-
ção 
• Aplicação: em recintos fechados
• Temperatura ambiente:  + 10 °C ate + 40 °C 
 (50 °F ate 104 °F)
• Umidade relativa do ar:  10 % ate 90 %

ADVERTÊNCIA
Não instale o aparelho em locais úmidos 
ou em locais onde ele entre em contato 
permanente com líquidos de qualquer tipo.

Fig. 1 Aparelho instalado errado 

• 1 localizador de ápice RAYPEX®

• 1 carregador
• 1 conector de teste para teste de funcionamento
• 1 jogo de acessórios, contendo: 1 cabo para  

medição, 2 clips para lábio, 2 clips para lima, 
1 gancho de ligação

 
 
• Manual de instruções

OBSERVAÇÃO
Nenhuma das peças do jogo de acessórios 
está desinfetada no momento da entrega.

 6

7.1 Componentes standard

6
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7.2 Instalação

7.2.1 Carregador 

• Escolha o adaptador de plugue correto para a 
sua tomada de corrente elétrica (Fig. 2).

Europa           EUA          Austrália     Grã-Bretanha

Fig. 2 Adaptador de plugue para o carregador 

• Introduza o adaptador de plugue para baixo na 
ranhura, até ouvir um ruído de clique que assinala 
que ficou preso.

ADVERTÊNCIAS
• Atenção: Antes da primeira utilização 
a bateria deve ser deixada carregada por
6 horas.
• Aplique exclusivamente o carregador 
original.

7.2.2 Bateria recarregável

O aparelho RAYPEX® 6 é alimentado por uma 
bateria recarregável tipo NiMH. Durante o funcio-
namento o estado de carga da bateria é indicado 
na tela principal:

Símbolo da bateria
Branco: Indica o estado de carga da bateria, 
desde completamente carregada até 20 % de 
capacidade restante. 
Vermelho piscando: Se o estado da carga cair 
abaixo de 20 % a indicação muda para vermelho 
piscando. Isto significa que a bateria tem que ser 
outra vez carregada (Fig. 3). 

Fig. 3 O símbolo da bateria pisca vermelho

OBSERVAÇÃO
Mesmo com o símbolo da bateria piscando 
vermelho, o aparelho pode continuar a ser 
usado, com a capacidade de funcionar 
ainda durante várias aplicações antes do 
aparelho se desligar.

Tela de carregamento
Durante o procedimento de carga da bateria do 
aparelho é indicado na tela de carregamento:

Vermelho: Recarregando 
(nível de carga baixo)

Amarelo: Recarregando 
(nível de carga médio)

Verde: Carregamento terminado,a bate-
ria encontra-se totalmente carregada

Para recarregar a bateria, siga as seguintes 
instruções:  
• Retire o cabo para medição do RAYPEX  6.
• Ligue o carregador, através da tomada no apa-
relho, à tomada de corrente elétrica.
• No caso da bateria estar totalmente descarre-
gada (por exemplo, quando o aparelho ficou fora 
de uso durante muito tempo) deixe recarregando 
durante 6 horas.
• Se a descarga da bateria for só ligeira, basta 
uma recarga de 4 horas.

®

E E E ®ndo asy ffi cient
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ADVERTÊNCIAS
Passos sucessivos importantes após 
terminado o procedimento de carrega-
mento:
• Desconete primeiramente o cabo no 
lado do carregador.
• Só depois retire da tomada de corrente 
elétrica o plugue do carregador.
• Atenção: O aparelho não pode ser usado 
durante o processo de carga.

Troca da bateria 
O compartimento da bateria encontra-se na parte 
traseira do RAYPEX® 6, e sua tampa está fixada 
com parafusos.
• Desaperte os parafusos e retire a tampa.
• Retire a bateria do alojamento, e retire o cone-
tor do cabo da bateria da conexão da bateria no 
RAYPEX® 6.
• Introduza o conetor da nova bateria na conexão 
para a bateria.
• Coloque a bateria no alojamento.
• Aplique a tampa e aperte os parafusos.

ADVERTÊNCIAS
• Atenção: Desligue sempre o aparelho 
antes da troca da bateria.
• A bateria velha deve ser eliminada 
segundo as normas legais locais.

7.3 Descrição do painel de comando

O RAYPEX® 6 possui um painel de comando fron-
tal inclinável, com uma grande tela gráfica TFT 
sensível ao toque.

A tela principal contém os seguintes símbolos/
imagens:
 

Símbolo para ajustes

Símbolo para volume sonoro

Símbolo para conetor do cabo 
para medição e clip para 
lábio/clip para lima

Imagem completa do canal 

Zoom apical

8
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Vista geral do RAYPEX  6

Vista frontal

Tela sensível 
ao toque

Ligar/Desligar

Tomada para 
cabo 

para medição/ 
cabo do 

carregador 
Fig. 4 Vista frontal do RAYPEX  6 

Vista traseira

Altofalante

Alojamento 
da bateria

Fig. 5 Vista traseira do R  A YPEX

7.4 Operação

Indicações importantes para uma 
determinação correta: 
• Utilize sempre um dique dental de 
borracha para fazer um isolamento da zona 
de trabalho.
• Durante o procedimento de medição use 
sempre luvas.
• Antes da medição, a cavidade de acesso 
deve ser seca com bolinha de algodão 
a fim de evitar uma medição errada.
• Escolha o tamanho da lima para medição 
adequado para o diâmetro do canal da raiz.

7.4.1 Ligações do aparelho 

• Pressione o botão de Ligar/Desligar a fim de 
ligar o aparelho. Após se ouvir o toque inicial,
e depois da imagem de abertura, aparecerá a 
imagem da tela principal.
• Na janela com moldura serão mostrados os 
símbolos "Conetar e iniciar", os quais indicam 
como o aparelho deve ser corretamente conetado.

indica que o cabo para medição ainda 
não foi conetado (Fig. 6).

 

Fig. 6 Cabo para medição ainda não conetado

• Conete o cabo para medição na tomada no lado 
direito do RAYPEX®

®

®

 6. 

 6 ®

E E E ®ndo asy ffi cient
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O símbolo de conetor muda de vermelho para 
cinza, e ambos os símbolos de eletrodo aparecem 
com cor amarela.

indica que o circuito de medição ainda está 
aberto (Fig. 7).

 

Fig. 7 Circuito de medição aberto 

        
Para fechar o circuito de medição, ou para iniciar 
a determinação do comprimento, consulte o pró-
ximo Capítulo 7.4.2

Teste opcional de ligação do cabo
Recomenda-se fazer de vez em quando um teste 
do cabo:
• Com o cabo para medição conetado, ligue o 
contato do clip para lima com o clip para lábio.
O símbolo de conetor e os símbolos de clip para 
lábio e clip para lima ficam verdes, o que indica 
que a ligação está correta (Fig. 8).

7.4.2 Início da determinação do 
comprimento

• Ligue o clip para lima e o clip para lábio com o 
cabo para medição.
• Aplique o clip para lábio no paciente, no lado 
oposto do dente a tratar.
• Introduza a lima no canal radicular e fixe o clip 
para lima à lima (liga-
ção à parte metálica 
diretamente por baixo 
da parte de plástico).

OBSERVAÇÃO 

Gancho de ligação para lima (faz parte do 
jogo de acessórios) para uma medição 
confortável na região molar. Ele é 
relativamente fácil de usar, pois o clip para 
lima não precisa ser fixado à lima para 
medição. Basta encostar a ponta em forma 
de forquilha do gancho de ligação à parte 
metálica da lima para medição.

Dois sinais acústicos (bip) iniciais indicarão que o 
circuito de medição está fechado e que foi iniciada 
a determinação do comprimento. O movimento da 
lima no canal será indicado na imagem completa 
do canal, na parte esquerda da tela (Fig. 9).

 

Fig. 9 Início da determinação do comprimento
Fig. 8 Teste da ligação do cabo

10
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OBSERVAÇÃOS
Se não ouvir os dois sinais acústicos (bip) 
iniciais, e se não se notar um avanço da 
lima, isto indica uma ligação inadequada: 
• Verifique a correta ligação dos cabos.
• Limpe o contato do clip da lima e da 
lanceta para lima.
• Se necessário, lave o canal radicular e 
reinicie o procedimento.

ADVERTÊNCIAS
• Se não se ouvirem os dois sinais acús-
ticos (bip) iniciais, recomendamos não 
continuar o trabalho. 
• Consulte o menu "Ajustes" e o modo 
CHECK, a fim de testar o funcionamento 
do aparelho.

7.4.3 Localização do ápice 
Terço coronal e médio do canal  
Introduza a lima para medição lentamente no 
canal.
O movimento da lima ao longo do terço coronal e 
médio, no sentido da região apical, será mostrado 
na imagem completa do canal por meio de uma 
elipse que se desloca continuamente para baixo 
(Fig. 10).

Fig. 10 Terço coronal/médio

Terço apical do canal
O avanço da lima será mostrado na imagem 
ampliada (zoom apical) do terço apical do canal 
(Fig. 11).

Fig. 11 Terço apical – azul

No terço apical, a linha indicadora mostra a posi-
ção exata, e muda de maneira correspondente de 
azul para verde, e depois para amarelo (Fig. 12, 
Fig. 13).

Fig. 12 Terço apical – verde

 

E E E ®ndo asy ffi cient
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Fig. 13 Terço apical – amarelo

O movimento da lima no zoom apical é acompa-
nhado por sinais acústicos (bip) que servem como 
indicadores adicionais da posição da ponta da 
lima. O intervalo entre os sinais ficará cada vez 
mais curto conforme a lima se aproxima cada vez 
mais do ápice.

Quando a ponta da lima alcançar o forame apical, 
a linha de indicação fica marcada com vermelho, e 
ouve-se um sinal acústico contínuo (Fig. 14).

 

Fig. 14 Forame apical – barra vermelha

 

OBSERVAÇÃOS 

A linha de indicação apical mostra a 
posição da ponta da lima no canal:
• Terço azul:
Zona de alerta – muito próximo da 
região apical
• Segmentos verde até amarelo:
região apical
• Barra vermelha:
forame apical

Sobreinstrumentação
Assim que a ponta da lima tiver ultrapassado o 
forame apical, o ponto de alerta vermelho apare-
cerá no zoom apical, e ouvem-se sinais acústicos 
de aviso (bip) (Fig. 15).

Fig. 15 O forame apical foi ultrapassado – 
ponto vermelho 

ADVERTÊNCIA
Tal como em todos os aparelhos de deter-
minação de comprimento apical, as barras 
apresentadas no zoom apical não signi-
ficam a distância em milímetros.

12
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Interrupção da medição
Durante a determinação do comprimento, o clip 
para lima pode ser retirado e recolocado da lima a 
qualquer momento (por ex. no caso de se mudar 
para uma lima com maior diâmetro, ou quando 
for preciso determinar o comprimento de outro 
canal). O aparelho reconhecerá automaticamente 
se foi iniciado um novo ciclo de determinação de 
comprimento, e indicará isso por meio de dois 
breves sinais acústicos (bip).

7.4.4 Escolha do volume sonoro

Para ajustar o volume sonoro do RAYPEX® 6  toque 
no símbolo de volume sonoro na tela principal 
(Fig. 16).

            Fig. 16 Tocar no símbolo de volume sonoro

Ajuste o volume sonoro desejado (Fig.17).
O ajuste do volume sonoro afeta os sinais acústicos 
(bip), e também o toque inicial que se ouve ao 
pressionar o botão de LIGAR/DESLIGAR.

 

Fig. 17                               Ajuste do volume sonoro

OBSERVAÇÃO
Quando o RAYPEX ® 6 for desligado, o 
volume previamente ajustado ficará memo-
rizado, sendo reativado durante a próxima 
ligação do aparelho.

7.4.5 Desligamento automático

O RAYPEX ® 6 desligará automaticamente se ficar 
mais do que 5 minutos sem uso.

OBSERVAÇÃO
Para aumentar a vida útil da bateria, reco-
menda-se desligar o aparelho após cada 
medição.

E E E ®ndo asy ffi cient
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7.5 Recomendações para uma correta 
determinação do comprimento 

Preste atenção à seguinte lista de verificações, 
para uma melhor compreensão de eventuais 
resultados de medição não plausíveis, e as respe-
tivas medidas corretivas:
Um movimento rápido demais, ou até um pulo 
direto para o ápice, será sinalizado devido às 
seguintes razões:

Sintoma Solução

cavidade da polpa ou no 
canal da raiz (solução 
de lavagem, sangue ou 
saliva), o que provoca 
uma linha de condutivi-
dade errada, resultando 
em medições erradas.

Secagem da cavidade de 
acesso por meio de um 
pellet de algodão ou jato 
de ar. Aguarde até que 
o sangramento excessivo 
tenha parado.

Uma hiperplasia gengi-
val poderá provocar 
um contato direto com 
a lima para medição, 
resultando num 
curtocircuito e medições 
erradas.

Isolamento da cavidade 
de acesso por meio de:
• Preparação adequada 
do enchimento
• Aplicação de um dique 
dental de borracha
• Eletrocauterização

Se a lima para medição 
entrar em contato com 
restaurações metálicas  
(coroas, pinos para-
pulpares, enchimentos 
com amálgama) isto 
poderá provocar um 
curtocircuito e medições 
erradas.

Aumento cuidadoso da 
cavidade de acesso, e 
isolamento por meio 
de um composto de 
consistência fluídica. 
Alargamento cuidadoso 
da abertura por cima na 
coroa.

 

Um movimento muito lento, ou um movimento 
com reação muito retardada, será indicado para 
os seguintes casos:

Sintoma Solução
Canal radicular oblit-
erado, provocando 
um deslocamento da 
linha de condutividade 
e impossibilitando um 
uncionamento normal 
do aparelho.
f

• Verifique uma imagem 
radiográfica para deter-
minar eventuais indícios.
• "Explorar" com 
uma lima ISO-06/08 
até ao comprimento de 
trabalho.

Revisão: Obliteração dos 
condutos provocado por 
resíduos de material 
obturador, os quais 
deslocam a linha de 
condutividade, 
impossibilitando um 
funcionamento normal 
do aparelho.

 Prepare uma imagem 
radiográfica para fazer 
mais uma verificação, e 
antes da medição tente 
retirar completamente 
o material antigo de 
preenchimento da raiz.

Bloqueamento 
provocado por restos de 
aplicações medica-
mentosas (por ex. 
hidróxido de cálcio), as 
quais podem deslocar a 
linha de condutividade, 
impossibilitando um 
funcionamento normal 
do aparelho.

Eliminação completa 
dos restos antes da 
medição.

Canal radicular exces-
sivamente seco, o 
que pode deslocar a 
linha de condutividade, 
impossibilitando um 
funcionamento normal 
do aparelho.

Lave o canal da raiz com 
uma solução adequada 
(por ex. NaCl ou NaOCl) 
e seque a cavidade de 
acesso com pellet de 
algodão ou jato de ar.

ADVERTÊNCIA
Em certos casos é impossível obter-se uma 
determinação exata da posição da lima.

Excesso de líquido na 
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7.6 Preparação do aparelho

Para entrar no menu "Ajustes" toque no símbolo 
"Ajustes" (Fig. 18).

  
Fig. 18 Toque no símbolo "Ajustes"

Para escolher as funções de ajuste, toque nas 
setas de rolar (Fig. 19). (Consulte as 6 funções no 
Capítulo 7.6.1)

 

Fig. 19 Rolar entre os ajustes 

Sintoma de condições 
especiais:
Forma apical exces-
sivamente grande devido 
a uma lesão ou uma 
formação incompleta

Poderá provocar 
medições mais curtas do 
que o comprimento real.

Fratura ou perfuração 
radicular

Poderá provocar 
medições erradas.

Comparação entre a determinação eletrônica 
do comprimento, e uma avaliação radiográfica:
As imagens radiográficas representam uma pro-
jeção bidimensional do sistema tridimensional 
do canal da raiz. Em certos casos, os resultados 
radiológicos e os resultados da determinação ele-
trônica do comprimento podem não coincidir.

No caso de uma curvatura lateral do canal, a ima-
gem radiográfica pode mostrar um comprimento 
de trabalho mais curto do que aquele indicado 
pelo RAYPEX® 6.

O comprimento conforme determinado pelo 
método eletrônico com o RAYPEX® 6 é geralmente 
mais exato do que o resultado obtido pelo método 
radiográfico.

E E E ®ndo asy ffi cient
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7.6.1 Funções no menu "Ajustes"

  
DR´S CHOICE:
Ajuste da escolha 
opcional (DR´S CHOICE) 
do limite apical no zoom 
apical  
Modo CHECK:
Verificação do funciona-
mento do aparelho e dos 
cabos
Modo DEMO:
Simulação para fins de 
demonstração
Luminosidade da tela:
Ajuste da luminosidade
Cor de fundo da tela:
Escolha da cor de fundo 
da tela: preto ou branco
Tipo de sinal sonoro:
Escolha entre 2 tipos de 
sinal sonoro

7.6.2 Limite apical DR’S CHOICE

Esta função permite a marcação de uma posição 
de referência individual previamente decidida, com 
a necessária distância do ápice. Este limite apical 
variável pode ser ajustado entre a primeira barra 
verde e a última barra amarela.
Após o limite apical DR’S CHOICE estar ajustado, 
ficará visível um claro sinal visual, acompanhado 
de um sinal acústico, significando que a ponta da 
lima alcançou esta posição pré-ajustada.
Para o ajuste do limite apical DR’S CHOICE ou para 
uma modificação da sua posição, siga os seguintes 
passos:
• Entre no menu "Ajustes" e escolha DR’S CHOICE 
(Fig. 21).
  

Fig. 21 Escolha da função DR’S CHOICE

• Encoste o dedo no ponto azul e desloque-o para 
a posição desejada no terço apical (Fig. 22).

  Fig. 22 Deslocamento do ponto azul 
  para cima

Para abandonar o menu "Ajustes", toque na flecha 
de retrocesso ou no campo "Home" do RAYPEX® 6 
(Fig. 20)
 

Fig. 20 Abandonar o menu "Ajustes"
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• Ajuste deste limitel apical variável para a posi-
ção desejada, por ex. para a última barra verde 
(Fig. 23).

 

Fig. 23 O ajuste DR´S CHOICE está terminado 

Quando a função DR’S CHOICE estiver ajustada, 
durante as medições o limite apical DR’S CHOICE 
será adicionalmente mostrada na tela principal 
(Fig. 24).
 

Fig. 24 Tela principal com DR’S CHOICE

Assim que a ponta da lima atingir o limite apical 
DR’S CHOICE previamente escolhida, quando se 
fizerem mais avanços o aparelho emitirá sinais 
acústicos especiais (bem diferentes dos "bip" 
normais). Quando se alcançar o forame apical  
ouve-se, como é normal, um sinal acústico con-
tínuo. No caso de uma sobre-instrumentação, 
soará um sinal acústico de alarme.

• Para desligar o limite apical DR’S CHOICE volte 
ao menu "Ajustes", escolha a função DR’S CHOICE 
e toque sobre "OFF" (Fig. 25).
 

                   Fig. 25 Toque sobre "OFF"

• Para sair da função DR’S CHOICE toque sobre a 
flecha de retrocesso, ou sobre o campo "Home" 
do RAYPEX® 6 (Fig. 26)

 

Fig. 26 Sair da função DR’S CHOICE

E E E ®ndo asy ffi cient

17



11
00

-A
RT

EP
ET

MA
NU

AL
RY

PE
X 

6  
- R

ev
. 0

2

7.6.3 Modo CHECK

A função CHECK incluída no programa do apare-
lho permite fazer um teste automático, tanto do 
funcionamento básico do aparelho durante um 
primeiro passo, como um teste dos seus acessó-
rios componentes durante um segundo passo, por 
meio do conetor especial de teste (Fig. 27).

Fig. 27 Conetor de teste

Para realizar a função CHECK siga os seguintes 
passos:
• Desligue do aparelho o cabo para medição/car-
regador.
• Entre no menu "Ajustes" e escolha a função 
CHECK (Fig. 28).

 
Fig. 28 Escolha da função CHECK

Aplicação da função CHECK ao aparelho
• Adapte o conector de teste ao aparelho, con-
forme mostrado na tela (Fig. 29).

 
Fig. 29 Conexão do conetor de teste

• A função "CHECK" do aparelho é iniciada auto-
maticamente, e o resultado do teste é mostrado 
na tela
• "OK" (Fig. 30) no caso de um funcionamento 
regular do aparelho, ou então,
• "ERROR" (Fig. 31) indicando um funcionamento 
errado.

 

Fig. 30 Aparelho em condição "OK" 

 

18



11
00

-A
RT

EP
ET

MA
NU

AL
RY

PE
X 

6  
- R

ev
. 0

2

ADVERTÊNCIA
A indicação "ERROR" significa que o 
aparelho não está funcionando correta-
mente.

Fig. 31 Aparelho em condição "ERROR" 

Se precisar de assistência, entre em 
contato com seu representante local, 
ou diretamente com a VDW GmbH em 
Munique

• Retire o conetor de teste do aparelho, e prepare 
o teste para o cabo com acessórios.

Aplicação da função CHECK ao cabo

OBSERVAÇÃO
Após o teste de funcionamento do aparelho 
estar concluído com "OK", é necessário 
continuar com o teste de funcionamento 
do cabo.

• Conete o cabo para medição ao aparelho (Fig. 32).

 

Fig. 32 Conexão do cabo para medição

• Aplique o clip para lima e o clip para lábio (ou 
um segundo clip para lima, em vez do clip para 
lábio) ao cabo para medição.
• Ligue o clip para lima e o clip para lábio (ou um 
segundo clip para lima) por meio da haste de con-
tato ao conetor de teste, tal como indicado na tela 
(Fig. 33).

 

Fig. 33 Conexão do clip para lima e clip para lábio ao 
conetor de teste

E E E ®ndo asy ffi cient
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• A função "CHECK" do cabo é iniciada automa-
ticamente, e os resultados do teste ("OK" Fig. 34, 
ou "ERROR" Fig. 35) são mostrados na tela.

 

Fig. 34 Acessórios em condição "OK"

ADVERTÊNCIAS
A indicação "ERROR" significa que as 
peças acessórias não estão funcionando 
corretamente (por ex. fratura do cabo) ou 
então a superfície de contato está suja. 

Fig. 35 Acessórios em condição "ERROR" 

Se precisar de assistência, entre em 
contato com o seu representante local, 
ou diretamente com a VDW GmbH em 
Munique.

• Para terminar o modo CHECK toque sobre a fle-
cha de retrocesso.
• Desconete o cabo para medição do aparelho.

7.6.4 Modo DEMO

O modo DEMO permite que o operador se fami-
liarize com o aparelho, servindo também para 
demonstrar suas funções para os pacientes.
Para ativar o modo DEMO siga os seguintes pas-
sos:
• Desligue do aparelho o cabo para medição (no 
caso do mesmo estar ligado).

HINWEIS
O modo DEMO não é iniciado se o cabo 
para medição estiver ligado ao aparelho.

• Entre no menu "Ajustes" e escolha a função 
DEMO (Fig. 36).
 

               Fig. 36 Escolha da função DEMO

• Durante a sequência de demonstração apare-
cerá na tela a palavra "DEMO", indicando uma 
medição simulada.
• Toque na tela a fim de interromper ou continuar 
com a simulação.
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8 Manutenção, limpeza e 
esterilização

8.1 Instruções básicas

O RAYPEX® 6 não necessita de manutenção e não 
possui quaisquer peças que necessitem de manu-
tenção pelo utilizador.
 

OBSERVAÇÃO
Quaisquer trabalhos de manutenção ou 
reparação só devem ser realizados por 
pessoal técnico que tenha sido treinado 
pela nossa empresa.

O cabo para medição e a superfície do aparelho 
devem ser limpos com um pano ou papel de lim-
peza molhado numa solução de desinfeção e lim-
peza (sem aldeído) com propriedades batericidas 
e fungicidas, como por exemplo:
• Panos de limpeza DENTIRO ® 
 (Oro Clean Chemie AG, Suíça)
• Panos de limpeza TopActiv 
 (ad-Arztbedarf GmbH, Alemanha)
• SprayActiv (ad-Arztbedarf GmbH, Alemanha)
• Panos de limpeza embebidos DY 
 (DENTSPLY, França)

ADVERTÊNCIAS
• Para a desinfeção da superfície do 
aparelho e do cabo para medição use um 
pano limpo que deve estar apenas ligeira-
mente molhado com um produto de desin-
feção não agressivo. 
• Não aplique líquidos ou sprays direta-
mente sobre o aparelho, especialmente 
sobre a tela.
• Para a desinfeção não use álcool de alta 
porcentagem.

Para sair do modo DEMO toque sobre o campo 
"Home" do RAYPEX® 6 (Fig. 37).

 

Fig. 37 Sair do modo DEMO

OBSERVAÇÃO
Se durante o funcionamento do modo 
DEMO o cabo para medição for ligado, o 
RAYPEX® 6 interrompe automaticamente o 
modo DEMO.

E E E ®ndo asy ffi cient
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Antes da preparação, retire sempre do cabo para 
medição o clip para lábio, clip para lima, ou gan-
cho de ligação.
Antes de cada uso as peças acessórias clip para 
lábio, clip para lima e gancho de ligação devem 
ser limpas, desinfetadas e esterilizadas. Isto vale 
também para o primeiro uso das peças acessó-
rias. A limpeza e desinfeção intensiva constitui 
uma exigência indispensável para uma esteriliza-
ção efetiva. As instruções especiais apresentadas 
no Capítulo 8.2 "Limpeza, desinfeção e esterili-
zação" devem ser rigorosamente seguidas, bem 
como as instruções de uso para os demais apare-
lhos utilizados no consultório. 
Segundo a sua responsabilidade pela esterilização
das peças acessórias, assegure permanente-
mente que sejam aplicados apenas métodos vali-
dados para a limpeza/desinfeção e esterilização, 
e que os aparelhos (de desinfeção e esterilização) 
sejam regularmente inspecionados e sujeitos a 
manutenção. Além disso, assegure que sejam 
mantidos os parâmetros validados em cada ciclo.
Siga também sempre as normas e regulamentos 
legais relativos à higiene para o seu consultório 
ou clínica. Isto vale especialmente para os regu-
lamentos relativos a uma efetiva inativação de 
prions.
Para sua própria segurança, use sempre luvas, 
óculos e uma máscara ao manipular peças de 
acessórios contaminados.

ADVERTÊNCIAS
• O cabo para medição não pode ser 
tratado em autoclave.
• A utilização de produtos diferentes 
daqueles acima mencionados pode 
provocar danos no aparelho e nas peças 
acessórias.
• Não se deve aplicar nenhum método de 
esterilização por meio de calor, irradiação, 
formaldeído, óxido de etilênio ou plasma.

8.2 Limpeza, desinfeção e esterilização  
(segundo a norma DIN EN ISO 17664)

O procedimento para limpeza, desinfeção e esteri-
lização vale apenas para as peças acessórias clip 
para lábio, clip para lima e lanceta para lima.

8.2.1 Trabalhos prévios 

Restos de polpa ou dentina devem ser imedia-
tamente eliminados das peças acessórias (no 
espaço máximo de 2 horas). Nunca deixe esses 
restos secarem. Após a utilização das peças aces-
sórias no paciente, para realizar uma limpeza, 
prédesinfeção e depósito intermediário, coloque-
-as diretamente dentro de uma tina cheia com 
um produto de limpeza e desinfeção adequado 
(permanência máxima: 2 horas). Em seguida lave 
as peças acessórias em água corrente, ou num 
banho de desinfeção, a fim de eliminar todas as 
sujeiras visíveis. O produto de desinfeção não 
deve conter aldeído (o aldeído pode fixar manchas 
de sangue) e deve ter sido testado quanto à sua 
efetividade (por ex. certificados VAH/DGHM ou 
FDA, ou símbolo CE). Ele deve também ser ade-
quado para a desinfeção de acessórios e compa-
tível com os mesmos (consulte o Capítulo 8.2.7 
"Resistência dos materiais").
Utilize apenas escovas macias e limpas para a eli-
minação manual de sujeiras, ou então um pano 
que seja utilizado exclusivamente para esse fim. 
Nunca utilize escovas metálicas, ou palha de aço.
Para facilitar a limpeza das partes interiores do 
clip para lima, durante o procedimento de limpeza 
ele deve ser apertado e desapertado 5 vezes. 
Atenção: Os produtos de desinfeção usados para 
os trabalhos prévios servem apenas para a prote-
ção pessoal, e não substituem o procedimento de 
desinfeção propriamente dito após se terminar a 
limpeza. Os trabalhos prévios devem ser sempre 
realizados.

ADVERTÊNCIA
Nunca utilize procedimentos automáticos 
ou banhos de ultrasom para fazer a limpeza 
ou desinfeção das peças acessórias.
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8.2.2 Limpeza e desinfeção manuais 

Ao escolher o produto de limpeza e desinfeção 
deve ficar assegurado que: 
• os mesmos sejam apropriados para a limpeza e 
desinfeção de instrumentos
• o produto de desinfeção tenha sido testado quanto
à sua efetividade (por ex. certificados VAH/
DGHM ou FDA, ou símbolo CE) e seja compatível 
com o produto de limpeza
• os produtos químicos utilizados sejam compatí-
veis com as peças acessórias (consulte o Capítulo 
8.2.7 "Resistência dos materiais").
Produtos de limpeza e desinfeção combinados só 
devem ser usados quando os instrumentos estive-
rem apenas ligeiramente sujos (nenhuma sujeira 
visível).
As concentrações e os tempos de atuação indi-
cados pelos fabricantes dos produtos de limpeza 
e desinfeção, bem como a intensidade da pós-
-lavagem, devem ser rigorosamente observados.
Utilize apenas soluções frescas previamente pre-
paradas, e água estéril ou de baixa concentração 
gérmica (< 10 cfu/ml) e apenas ligeiramente por-
tadora de endotoxinas (< 0,25 EU/ml, como por 
ex. água purificada (PW/HPW). Para a secagem 
utilize apenas ar filtrado e livre de óleos.

 

Procedimento passo-a-passo 
Limpeza 
• Coloque as peças acessórias (previamente 
limpas) no banho de limpeza durante o tempo 
previsto. As peças acessórias devem ficar sufi-
cientemente cobertas (se necessário, limpe com 
delicadeza com uma escova macia). Para se obter 
uma melhor limpeza das partes interiores do clip 
para lima, durante o procedimento de limpeza ele 
deve ser apertado e desapertado 5 vezes.
• Em seguida retire os instrumentos do banho de 
limpeza e lave-os pelo menos 3 vezes muito bem 
com água, durante 1 minuto. Ao mesmo tempo o 
clip para lima deve ser apertado e desapertado 5 
vezes.

Desinfeção 
• Coloque as peças acessórias, limpas e ins-
pecionadas, no banho de desinfeção durante o 
tempo previsto. As peças acessórias devem ficar 
suficientemente cobertas. Para se obter uma 
melhor desinfeção das partes interiores do clip 
para lima, durante o procedimento de desinfeção 
ele deve ser apertado e desapertado 5 vezes.
• Em seguida retire os instrumentos do banho de 
desinfeção e lave-os pelo menos 3 vezes muito 
bem com água, durante 1 minuto. Ao mesmo 
tempo o clip para lima deve ser apertado e desa-
pertado 5 vezes.
• Após se retirar as peças acessórias do banho, 
elas devem ser imediatamente (tão rápido como 
possível) inspecionadas, secadas e acondiciona-
das (consulte o Capítulo "Inspeção, manutenção e 
acondicionamento"). Preste atenção para que as 
peças acessórias não entrem em contato direto 
entre si.

8.2.3 Inspeção/Manutenção

Verifique as peças acessórias após a limpeza ou lim-
peza/desinfeção. Quaisquer peças acessórias even-
tualmente defeituosas devem ser imediatamente 
eliminadas. Os eventuais defeitos podem ser:
• Deformação do plástico
• Corrosão
As peças acessórias que ainda estejam contami-
nadas devem ser novamente limpas e desinfeta-
das. Não é necessário qualquer procedimento de 
manutenção. Atenção: nunca aplique óleo para 
instrumentos.

8.2.4 Acondicionamento 

As peças acessórias devem ser acondicionadas 
em embalagens de esterilização descartáveis 
(embalagens individuais descartáveis, para um só 
uso) que satisfaçam as seguintes exigências:
• concordância com as normas DIN EN ISO/ANSI 
AAMI ISO 11607
• adequadas para esterilização por vapor (resis-
tência térmica para pelo menos 137 ºC / 279 °F), e 
com suficiente permeabilidade ao vapor)

E E E ®ndo asy ffi cient
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8.2.5 Esterilização 

Utilize apenas os métodos de esterilização abaixo 
indicados. Não são permitidos outros métodos de 
esterilização.
• Esterilização por vapor
• Procedimento fracionado com vácuo e pré-
-vácuo (pelo menos 3 ciclos de vácuo) ou procedi-
mento por deslocamento gravitacional 1 (o produto 
tem que estar suficientemente seco)
1 O procedimento gravitacional (que é menos efetivo) só 
deve ser aplicado quando não estiver disponível o proce-
dimento fracionado com vácuo.

• Aparelho de esterilização a vapor, segundo a 
norma DIN EN 13060 ou DIN EN 285
• A validação da esterilização deve ser realizada 
de acordo com a norma DIN EN ISO 17665, com 
qualificação válida para a instalação e a operação 
(IQ e OQ) bem como uma qualificação de serviço 
específica para o produto (PQ)
• Temperatura máxima de esterilização: 134 ºC 
(273 ºF); mais uma tolerância de acordo com a 
norma ISO DIN EN ISO 17665
• Tempo de esterilização (tempo de atuação 
à temperatura de esterilização): no mínimo 
18 minutos a 134 ºC (273 ºF).

Não é permitido um procedimento rápido de este-
rilização, ou um procedimento de esterilização 
com as peças acessórias desembaladas.
Nunca use uma esterilização por meio de ar 
quente, esterilização por radiação, ou qualquer 
esterilização com formaldeído, óxido de etilênio 
ou plasma.

8.2.6 Armazenagem 

Após a esterilização os instrumentos devem ser 
armazenados na embalagem de esterilização, 
secos e livres de pœ iras. 

8.2.7 Resistência dos materiais 

Ao escolher os produtos de limpeza e desinfeção 
verifique se os mesmos não têm fenol, ácidos for-
tes, agentes de desinfeção com aldeído, ou produ-
tos anticorrosivos.
O material é resistente a temperaturas de até 
137 ºC / 279 ºF (temperatura máx. de atuação).

9 Conformidade
O aparelho possui a aprovação CE segundo o 
regulamento MDD 93/42/CEE, conforme revisão 
na diretiva 2007/47/CE.

0123

Para mais detalhes consulte a declaração de con-
formidade em www.vdw-dental.com

Serviço referido: 
TÜV Produkt Service GmbH
Ridlerstraße 65
80339 München, Alemanha 

10 Fabricante 
VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München
Alemanha

Telefone: +49- (0) 89-6 27 34-0
Telefax: +49- (0) 89-6 27 34-190
Assistência:  +49- (0) 89-6 27 34-555

Internet:  www.vdw-dental.com
E-Mail:      info@vdw-dental.com
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11 Garantia
A VDW GmbH oferece diretamente aos seus 
clientes o seguinte serviço de garantia, como 
suplemento para a garantia válida após a data 
de aquisição através de um representante:

1. A VDW garante uma fabricação perfeita do 
produto, aplicação de materiais da mais alta qua-
lidade, realização de todos os testes exigidos, e 
cumprimento de todos os regulamentos e exigên-
cias legais relativos ao produto.
A completa operacionalidade do RAYPEX® 6 
é coberta por uma garantia válida durante 12 
meses, a qual tem início na data de fornecimento 
ao cliente (conforme documentação de entrega, 
com o respetivo número de série do produto, emi-
tido pela empresa vendedora na data da venda).
Para o cabo, acessórios e bateria vale uma garan-
tia de 6 meses.
O cliente tem direito a serviços cobertos por 
garantia no período de validade da garantia, e sob 
a condição de que a VDW tenha sido informada 
por escrito no espaço de 2 meses após se detetar 
um defeito.

2. No caso de uma reclamação sob garantia, 
o serviço de assistência da VDW em Munique/
Alemanha tratará das necessárias reparações 
ou substituições no espaço de 3 dias úteis após 
recebimento do produto na empresa em Munique, 
mais o tempo de transporte necessário para a 
devolução do produto ao cliente.

3. Esta garantia refere-se apenas à substituição 
ou reparação de componentes ou peças indivi-
duais que exibam defeitos de fabricação. A VDW 
não se responsabiliza pelos custos de pessoal que 
o representante tenha colocado à disposição do 
cliente como auxílio técnico, e/ou por custos de 
embalagem da parte do cliente.
Não estão cobertas quaisquer reclamações do 
cliente que ultrapassem o domínio das reparações 
(por exemplo, danos ocorridos).
Esta garantia não prevê qualquer indenização 
para danos pessoais diretos ou indiretos, ou 
danos materiais de qualquer tipo.
O cliente não tem direito a qualquer indenização 
devida a períodos de paralização do aparelho.

4. A garantia não cobre danos para os quais a 
VDW possa comprovar que foram consequência 
de um manuseio impróprio da parte do utilizador, 
segundo o manual de instruções, especialmente 
durante o carregamento ou troca da bateria.
A garantia exclui expressamente defeitos que 
tenham sido provocados pelas seguintes condi-
ções:
• Danos durante o transporte para a VDW para 
fins de reparação
• Danos devidos a ocorrências naturais, como por 
ex. descargas de raios, fogo e/ou águas.
Esta garantia perde automaticamente a validade 
se o produto tiver sido impropriamente reparado, 
modificado ou de qualquer maneira manipulado 
pelo cliente, por pessoas não-autorizadas, ou por 
pessoal pertencente a outras empresas.

5. Esta garantia só é válida se o produto enviado 
para reparação estiver acompanhado da fatura, 
com confirmação da data de envio do produto.

6. Permanecem intatos os direitos de ordem legal, 
como por ex. responsabilização pelo produto, ou 
reclamações perante os fornecedores dos quais o 
produto tenha sido aquirido pelo cliente.

12 Exclusão de responsabilidade
A VDW, seus representantes e distribuidores não 
se responsabilizam por quaisquer danos provo-
cados pela utilização clínica dos seus produtos, 
inclusive no caso da utilização ter sido ou não feita 
acidentalmente em relação com outros aparelhos 
eletromedicinais (por exemplo, um marcapasso 
cardíaco).
A VDW, seus representantes e distribuidores não 
se responsabilizam por quaisquer danos que 
tenham sido provocados por uma utilização inde-
vida do aparelho, contrária ao manual de instru-
ções.

E E E ®ndo asy ffi cient
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APARELHO DE FUNCIONAMENTO INTERNO Bateria NiMH recarregável

PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS Tipo BF

NÍVEL DE SEGURANÇA NA PRESENÇA DE 
SOLUÇÕES INFLAMÁVEIS DE ANESTÉSICOS OU 
OXIGÊNIO

O aparelho não é apropriado para uso nas 
proximidades de soluções inflamáveis de anes-
tésicos que contenham ar, oxigênio ou óxido de 
nitrogênio

TIPO DE OPERAÇÃO Operação contínua

PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS Não há proteção contra a penetração de líquidos

EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO TRANSPORTE E 
ARMAZENAMENTO

Gama de temperaturas: 
–20 ºC até +60 ºC  (4 °F até 140 °F) 
Umidade relativa do ar: 
10 % até 90 %, sem condensação

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Gama de temperaturas:
+10 ºC até + 40 ºC  (50 °F até 104 °F)
Umidade relativa do ar: 
10 % até 90 %, sem condensação

MEDIDAS

Fechado: Largura: 101 mm, 
Comprimento: 110 mm, Espessura: 27 mm
Aberto: Largura: 101 mm, 
Comprimento: 110 mm, Altura: 97 mm

PESO 350 g

TIPO DE TELA Tela a cores de 3,5” tipo TFT com campos 
sensíveis ao toque (Touchscreen)

TELA / SUPERFÍCIE ATIVA 70 mm x 53 mm

CARREGADOR EXTERNO Tensão de entrada:
100 – 240 V CA, 50/60 Hz

CARREGADOR EXTERNO Tensão de saída:
5 V CC, 1000 mA

13 Dados técnicos 
O RAYPEX® 6 pertence às seguintes categorias de aparelhos medicinais:
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RAYPEX® 6
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          Manufacturer
VDW GmbH • Bayerwaldstr. 15 • 81737 Munich • Germany 
Phone +49 89 62734-0 • Fax +49 89 62734-304
info@vdw-dental.com • www.vdw-dental.com

Vo
l. 2

 R
ev

. 1
/30

/06
/20

12

Registrado por: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP:13633412
Pirassununga - SP
CNPJ: 31.116.239/0001-55
SAC 0800 771 2226 (Somente Brasil)

Resp. Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Registro da ANVISA: Nº 10186370196


