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1. ANTES DA UTILIZAÇÃO 

• 

• 

• 

• 

PARABÉNS! 

→

EMSª 

É o proprietário deste novo dispositivo EMS! 

Antes de ut1l1zar, leia atentamente as instruções 

~ PARA EVITAR o risco de choques elétricos, este equipamento só pode ser ligado a uma fonte de 
alimentação com ligação à terra. Este dispositivo utiliza um sistema de isolamento de Classe I que 
requer ligação à terra. 

o 

NOS E.U.A. E CANADÁ A FIABILIDADE DA LIGAÇÃO À TERRA SÓ PODERÁ SER GARANTIDA SE 
O EQUIPAMENTO ESTIVER LIGADO A UMA TOMADA EQUIVALENTE ASSINALADA COMO 
"HOSPITAL ONLY" (APENAS HOSPITALAR) OU "HOSPITAL GRADE" (GRAU HOSPITALAR). 

NÃO modifique este equipamento e/ou qualquer um dos seus acessórios. 
Não é permitida a modificação de qualquer componente deste dispositivo médico. 

NÃO abra o dispositivo. Não existem componentes no seu interior que possam ser reparados pelo 
utilizador. 

Caso ocorra algum incidente grave que esteja direta ou indiretamente relacionado com o dispositivo, 
participe essa situação de imediato ao fabricante e às autoridades competentes do país de origem e 
do país onde o doente seja residente (caso sejam diferentes). 

Desligue a ficha de corrente da tomada elétrica para fins de manutenção, em caso de avaria ou 
quando o dispositivo não está sobre supervisão. 

Q Feche a entrada de água, quando o equipamento não estiver a ser utilizado. O dispositivo não está 
equipado com um sistema Aquastop e a mangueira de água EG-11 O poderá desligar-se ou ter fugas: 
risco de inundação. 

rPi?it ~ As Instruções de utilização do dispositivo, bem como as Recomendações de tratamento (FB
~ '--' 648) e as PIEZON® Recomendações de tratamento (FB-652) são fornecidas em formato 

eletrónico e estão incluídas na documentação do produto. Contudo, se pretender uma cópia 
física das mesmas, poderá solicitá-la, sem quaisquer custos associados, por telefone ou por escrito e 
recebê-la num prazo de 7 dias. 

As Instruções de utilização do dispositivo (FB-618), bem como as Recomendações de tratamento 
(FB-648) e as PIEZON® Recomendações de tratamento (FB-652) estão disponíveis para 
transferência em formato PDF em www.ems-instruction.com através da utilização do código/chave 
de produto FT-229. É necessária a utilização de um leitor de PDF. Caso não tenha nenhum 
instalado, poderá transferi-lo do mesmo site. 
É crucial a leitura e compreensão de todas as Instruções de utilização do dispositivo antes de o 
utilizar e os acessórios associados. As Recomendações de tratamento são parte integral das 
Instruções de utilização do dispositivo e cada um dos documentos é complementar ao outro. 
Mantenha esta documentação sempre à mão. 
Recomendamos que visite o nosso site com regularidade para consultar e/ou transferir a versão 
mais recente da documentação do seu dispositivo em www.ems-instruction.com 
Contacte o suporte técnico da EMS ou o seu representante da EMS local para obter mais 
informações e suporte. 
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EMSª 

1. 1. Utilização prevista 

- PIEZON®: destartarizador ultrassónico 
O dispositivo é uma unidade de mesa fixa que inclui : 

- AIRFLOW®: tecnologia de polimento através de 
jato de ar 

Destina-se a ser utilizado na 

durante a profilaxia dentária para remoção de biofilme e tártaro 
de dentes naturais, restaurações e implantes 

1.2. Campos de aplicação 
Aplicação em dentes naturais, incluindo todas as superfícies lisas, sulcos, fissuras e áreas interproximais, 
restaurações e implantes dentários. 

As aplicações de AIRFLOW® incluem: 
Remoção de placa para colocação de selantes 
Preparação de superfícies para a colocação/cimentação de inlays, onlays, coroas e facetas 
Preparação de superfícies antes da colocação de restaurações em compósito 
Remoção eficaz de placa e manchas em doentes ortodônticos 
Limpeza antes da colocação de aparelhos ortodônticos 
Limpeza do sistema de fixação do implante antes da colocação 
Remoção de manchas para determinação da tonalidade dos dentes 
Remoção de placa antes da aplicação tópica de flúor 
Remoção de placa e manchas antes do branqueamento 

As aplicações de PERIOFLOW® incluem: 
Manutenção de bolsas periodontais com uma profundidade de até 9 mm após o tratamento inicial 
Remoção do biofilme periodontal 
Limpeza de implantes 

As aplicações de PIEZON® incluem: 
Remoção de tártaro supragengival 
Remoção de tártaro subgengival 
Tratamento periodontal 
Preparação de cavidades proximais 
Obturação de inlays e onlays da cor do dente, com cimentos de dupla polimerização altamente 
tixotrópicos 
Remoção de coroas, pontes, inlays e colunas, bem como condensação de gutta-percha 
Preparação, limpeza e irrigação endodôntica de canais radiculares 
Preparação retrógrada endodôntica de canais radiculares 
Condensação endodôntica de gutta-percha 
Remoção endodôntica de coroas, pontes e restaurações 
Restauração: preparação de cavidades 
Restauração: cimentação de restaurações 
Restauração: condensação de amálgamas 
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FAÇA AGORA A FORMAÇÃO 

 

 

EMSª 

1.3. Utilizador previsto 
Este dispositivo destina-se exclusivamente a dentistas qualificados, técnicos de higiene dentária e 
dentistas, sendo que estes deverão estar em total conformidade com os respetivos regulamentos locais, 
medidas de prevenção de acidentes e seguir na íntegra estas instruções de utilização. 

A preparação e manutenção do 
dispositivo tem de ser executada 
apenas por profissionais que tenham 
recebido formação quanto a controlo 
de infeções, proteção pessoal e 
segurança dos doentes. 

A utilização indevida (por exemplo, devido a falta de higiene 
ou de manutenção de rotina), a não conformidade com as 
instruções ou a utilização não aprovada pela EMS de 
acessórios e partes sobressalentes invalidam quais 
reclamações ao abrigo da garantia e quaisquer outras 
reclamações. 

Para utilizar este dispositivo médico não é necessária qualquer formação específica para além da formação 
profissional inicial. 
O profissional de saúde é responsável pela realização dos tratamentos e por quaisquer perigos/riscos que 
possam surgir por falta de prática e/ou formação. 

Para o conforto, segurança e eficiência ótimos para o doente, sugerimos que acompanhe com regularidade 
o nosso: 

SWISS 
DENTAL 
ACADEMY 

~ 

Programa de formação SWISS DENTAL ACADEMY 

Conhece a Terapêutica de biofilme guiada? Se não conhece: 

Contacte o seu representante EMS local para obter mais informações. • \ . . 
' 

É altamente recomendada a instalação profissional do produto, bem como uma introdução do produto por 
um profissional certificado pela EMS, para uma instalação e preparação ótimas e fiáveis . 

1.4. População de doentes 
Os dispositivos PIEZON® destinam-se a ser utilizados em doentes que requeiram tratamento dentário, 
incluindo raspagens (por exemplo, para tártaro sub e supragengival , manchas), tratamentos endodônticos 
(por exemplo, desvitalizações), restaurativos (por exemplo, cáries, amálgamas), profilaxia dentária e 
periodôntica, independentemente da idade e do género. 

Os dispositivos AIRFLOW® destinam-se a ser utilizados em doentes que requeiram tratamento dentário, 
incluindo limpeza e polimento dos dentes (naturais ou implantes) através da projeção de água, ar e pastas 
dentárias na superfície do dente, independentemente da idade ou género . 

.&. Este dispositivo médico não se destina a uso em populações de pacientes recém-nascidos (neonatos) e 
infantis (<2 anos). 
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1.5. Contraindicações 

A Contraindicações dos tratamentos: 

AIRFLOW ® e PERIOFLOW ® 

PERIOFLOW ® 

PERIOFLOW ® 

PIEZON® 

são contraindicados em 

é contraindicado em 

é contraindicado em 

é contraindicado em 

EMSª 

Sugestão de tratamentos alternativos: 
doentes com infeções do trato respiratório 
superior, asma/bronquite crónica grave ou 
instável1• 

doentes que se encontrem 
grávidas e a amamentar 
doentes com inflamação grave e/ou 
osteonecrose. 
doentes com um pacemaker cardíaco, 
desfibrilhador e qualquer dispositivo 
eletrónico implantável. 

PIEZON® 

AIRFLOW"l 
e PIEZON® PS 

AIRFLOW"l PLUS 
e PIEZON® PS 

AIRFLOW"l PLUS 

A A decisão de utilizar AIRFLOW® e/ou PERIOFLOW® em doentes com doenças contagiosas ou em 
doentes com risco de infeção, tem de ser tomada pelo dentista/médico numa base individual , em 
conformidade com o nível de proteção do prestador de cuidados de saúde, avaliação do risco do doente e 
com os regulamentos nacionais específicos. 

A A decisão de utilizar o AIRFLOW®e/ou PERIOFLOW® em doentes submetidos a terapêutica com 
bifosfonatos, tem de ser tomada pelo dentista/médico com base na saúde oral do doente. 

A Contraindicações dos pós AIRFLOW®: 
Pó CLASSIC 

Pó Flavored CLASSIC 

Pó PLUS 

Pó PERIO e SOFT 

1.6. Compatibilidade 

é contraindicado em 

é contraindicado em 

é contraindicado em 

é contraindicado em 

Sugestão de tratamentos alternativos: 
doentes com uma dieta com baixo 
teor de sódio. 

doentes alérgicos ao aroma do pó. 

doentes alérgicos à clorexidina. 
doentes alérgicos à glicina 
(glicocola). 

AIRFLOW"l PLUS 

AIRFLOW"l PLUS/PERIO 
e CLASSIC NEUTRAL 

AIRFLOW"l PERIO 

AIRFLOW"l PLUS 

Este dispositivo é compatível com os acessórios seguintes: 
Pós AIRFLOW ® Pós PLUS: Séries DV-082, DV-086 

Pós CLASSIC: Série DV-048 

Peça de mão AIRFLOW ® 
Peça de mão PERIOFLOW ® 
Peças de mão PI E ZO N® 
Instrumentos periodontais e de raspagemP I E Z O N® 

Instrumentos endodônticos PI E Z O N® 

Instrumentos de medição conservativa PI E Z O N® 
Instrumentos de preparação de cavidades PI E Z O N® 

Pós PERIO e SOFT: Séries DV-070, DV-071 
EL-308 

EL-354 

EN-060, EN-061 

PS, A, B, C, P, PSR, PSL, PL 1, PL2, PL3, PL4, PL5, HPL3, 
DPL3, PI 
RT1 , RT2 , D, H, ESI , Files ISO 15, 20, 25, 30, 35, Endochuck 
180º, 120º e 90º, RT3, RE2, BERUTTI 
E, F, G, SP 

SM, PF, SD, VE, SB, SBD, SBM 

1 Relacionado com possível inalação de pó durante o tratamento com AIRFLOW®. 
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UTILIZE APENAS ACESSÓRIOS EMS! 

• 

• 

• 

• 

• 

Peças aplicadas 

Os itens seguintes correspondem a peças aplicadas do dispositivo médico: 
Peça de mão AIRFLOW® (EL-308) 

Peça de mão PERIOFLOW ® (EL-354) 

Peças de mão PIEZON® (EN-060 e EN-061) 

EMSª 

.&. As peças aplicadas, sob determinadas condições de funcionamento, poderão exceder os 41 º C e atingir 
uma temperatura máxima de 51 º C. 

1. 7. Precauções gerais 

-PIUOIHlO 

Instrumento PS 

A A utilização de quaisquer outros acessórios poderá resultar 
em lesões no doente ou em avaria ou danos no dispositivo 

.&. NÃO utilize este dispositivo na presença de gases comburentes ou anestésicos inflamáveis (tais como 
óxido nitroso (N2O) e oxigénio) ou na proximidade de solventes voláteis (como éter ou álcool), devido a risco 
de explosão . 

.&. NÃO guarde o pó próximo de ácidos ou de fontes de calor . 

.&. SIGA as seguintes precauções para evitar quaisquer eventos adversos ao doente e/ou utilizador em caso 
de perturbações eletromagnéticas: 

Consulte sempre as informações indicadas no capítulo 
Compatibilidade eletromagnética" . 
Em caso de avaria do pedal sem fios, possivelmente devido a perturbações eletromagnéticas, utilize 
em alternativa o pedal com fios. 

Em caso de avaria do dispositivo, possivelmente devido a perturbações eletromagnéticas, verifique 
primeiro a cablagem e, em seguida, coloque quaisquer equipamentos de comunicações por RF 
portáteis e dispositivos móveis próximos do produto o mais longe possível , de modo a descartar 
qualquer interferência. 

Pare de utilizar o dispositivo se as perturbações eletromagnéticas persistirem e contacte o suporte 
técnico da EMS para obter apoio. 
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2. INSTALAÇÃO 
 

 

EMSª 

2. 1. Equipamento incluído na embalagem 

O Verifique o conteúdo da embalagem quanto a quaisquer danos que possam ter ocorrido durante o 
transporte. 

Unidade AIRFLOW Guia rápido 
Prophylaxis com links para 
Master® descarregar as IU 
com Master Screw e em formato 
filtros de água e ar eletrónico, bem - instalados como o registo do 
FT-229/A produto 

PóAIRFLOW® 
Câmaras de pó 

PLUS Prophylaxis ...... PLUS: EL-607 
AIR-FLOW' 12x DV-082 
1:f(ii:J CLASSIC: EL-606 

PóAIRFLOW® NIGHT 
CLASSIC ~::j CLEANER23 

Prophylaxis DV-154 
2x DV-048 - (800 mi) 

Tubo da peça de 
Depósito PIEZON® falO mão AIRFLOW® 
EG-111 

EM-145 

NIGHT CLEANER 10" Tubo da peça de 
depósito mão PIEZON® 
EG-120 EM-146 

BIOFILM 
S DISCLOSER3 

~WJW:l DV-158 

2 Não é destinado à esterilização de terminais. 
3 Caso esteja disponível no seu país 

Cabo de alimentação 
elétrica 
O tipo de ficha varia 
consoante o país 

Mangueira de ar 
EH-142 

Mangueira de água 
EG-110 

CLIP+CLEAN 
2x AB-613 
(Embalagem EL-655) 

Um dos seguintes pedais: 

Pedal sem 
fios"Boost" 
EK-404A 
com 2x AA 1,5 V, pilhas 
tipo lítio 

Pedal de comando 
(pedal com fios) 
EK-410 
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AIRFLOW C PIEZ0N D PERI0FL0W C 
FS-442 (Ver aba1xo) 4 

FS-441 / FS-452 (Ver abaixo) 5 FS-443 

EL-308: Peça de mão AIRFLOW® EN-060 : Peça de mão PIEZON® EL-354: Peça de mão PERIOFLOW® 

2 

3 

4 

5 

6 

AB-470A/A: Easy Clean 

Cânula Ultra FS ClasenUNO 

EL-651: Juntas do tubo 

El-600: Filtro de água 

EL-599: Filtro de ar 

AIRFLOW C 
FS 447 / FS 465 

(FS-447) EL-308: Peça de mão 
AIRFLOW® 
(FS-465) EL-308/LC: Peça de mão 
AIRFLOW® 

2 AB-470A/A: Easy Clean 

3 EL-651: Juntas do tubo 

4 El-600: Filtro de água 

5 EL-599: Filtro de ar 

2 
(FS-441) DS-001A: Instrumento A 
(FS-452) DS-016A: Instrumento PS 

3 DS-016A: Instrumento PS 

4 
(FS-441) DS-011A: Instrumento P 
(FS-452) DS-016A: Instrumento PS 

5 4x AB-340: Guia de luz 

PIEZON D 
FS-462 (Ver abaixo)" 

EN-060 : Peça de mão PIEZON® 

2 3x DS-016A : Instrumento PS 

3 4x AB-340: Guia de luz 

2 

3 

4 

5 

AB-358/B Bico extrator (debaixo) 

1 ox AB-327A/A: Bico PERIOFLOW® 

6x DT-064: Instrumento PI 

DT-018: Chave lisa (em cima) 

DS-01 O: Endochuck 120º 

PERI0FL0W C 
FS-467 

EL-354/KC: Peça de mão 
PERIOFLOW® 

AB-358/B Bico extrator (debaixo) 

2 10x AB-101 O: Bico PERIOFLOW® 
3 6x DT-064: Instrumento PI 

4 DT-018: Chave lisa (em cima) 

5 DS-01 O: Endochuck 120º 

4 A embalagem de aplicação de AIRFLOW" FS-442 contém a cânula ClasenUNO na União Europeia. No resto do mundo a referênc ia é 
FS-447. 
5 A caixa de aplicação PIEZON® FS-452 integra 3 Instrumentos PIEZONc0 PS - Caso esteja disponível no seu país 
6 PIEZON® FS-462 - Caso esteja disponível no seu país 
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2.2. Instalação passo a passo 

Encontre uma área apropriada para colocar o dispositivo. 

O Coloque o dispositivo médico (unidade de controlo) no consultório dentário numa posição adequada 
para a sua atividade e contemple espaço livre suficiente para um manuseamento fácil e arejamento 
apropriado. 

A Mantenha 1 O cm de espaço livre à volta do dispositivo e não o empilhe sobre outros dispositivos. 

O dispositivo médico tem de ser colocado sobre uma superfície plana e segura (com uma inclinação máxima 
de 5 graus). 

Verifique o bom funcionamento das linhas de fornecimento de água e ar. 

Confirme se o seu consultório tem uma fonte de água corrente filtrada e uma fonte de ar comprimido através 
da utilização das mangueiras de ar e água EG-11 O e EH-142, respetivamente. 

O Caso as linhas de fornecimento de água e ar não sejam facultadas com as mangueiras EG-11 O e EH-
142 necessárias, é obrigatória a sua instalação correta por pessoal qualificado. Se necessitar de ajuda, 
contacte a Assistência técnica da EMS. 

A Para evitar a retro contaminação, ligue o cabo às entradas de fluído em conformidade com a norma EN-
1717 ou DVGW7 . 

Confirme se a ligação à rede elétrica é apropriada e segura. 

,.6. Este dispositivo utiliza um sistema de isolamento de Classe I com ligação à terra. 

,.6. Ligue a unidade apenas a uma tomada de corrente com interruptor de segurança FI (FI = Proteção 
contra corrente residual). 
Nos EUA e Canadá: ligue o dispositivo apenas a uma tomada de grau hospitalar. 

,.6. Verifique se a tensão nominal do dispositivo é adequada para a tensão da rede elétrica local , a fim de 
evitar danos na unidade, risco de incêndio e de choque elétrico. 

,.6. A ficha de corrente da unidade tem de estar sempre acessível. 

(S) NÃO INSTALE o dispositivo caso o consultório não tenha ligação à terra. Caso tenha dúvidas sobre as 
ligações. contacte a Assistência técnica da EMS para obter apoio no local por pessoal qualificado. 

Atenção 

,.6. A utilização de cabos e acessórios que não os fornecidos pela EMS pode afetar negativamente o 
desempenho CEM. Utilize apenas peças fornecidas pela EMS. 

M O dispositivo utiliza um rádio de baixa potência, EIRP máx. 8 dBm, Bluetooth® 2,4 GHZ para 
comunicação com o pedal sem fios. Poderão ocorrer interferências nas proximidades deste equipamento. 

O rádio Bluetooth® é desativado automaticamente (desligado) quando é ligado o pedal com fios. 

Os equipamentos de comunicações por RF portáteis (incluindo periféricos como cabos de antenas e antenas 
externas) devem ser utilizados a uma distância superior a 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do 
dispositivo, incluindo os cabos. Caso contrário, tal ação poderá resultar na degradação do desempenho 
deste equipamento. 

7 Associação Técnica e Científica Alemã do Sector de Gás e Água (DVGW) 
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Ligue as mangueiras de ar e água 

Vire o dispositivo e coloque-o invertido. 

EMSª 

li 
Ligue a mangueira de ar EH-142 à unidade/câmara dentária. 
Pressione firmemente o conetor da mangueira no conetor de entrada de ar 
(poderá ser difícil). 

Pressão: 4,5 a 7 bar 
Ar seco. Humidade máx. : 
1,032 g/m3 

Filtração: máx. 1 µm 

B 
Ligue a mangueira de água EG-11 O à unidade/câmara dentária. 

,&. Para evitar a retro contaminação, ligue o cabo à entrada de fluído em 
conformidade com a norma EN-1717 ou DVGW. 

Água corrente 
Pressão: 2 a 5 bar 
Salinidade: máx. de 0,2% 
Temperatura: 1 Oº C a 30º C (S) NÃO instale do depósito PIEZON® ou NIGHT CLEANER antes de ligar os 

tubos de ar e de água. 

Instalar acessórios 

Continue a manter o dispositivo numa posição invertida e desligado da rede elétrica! 

li 

·- -.. ~- -··· 1 1 s 

: 6 
6 

5 7 B .. ; ...__...... 

■ 

li 

li 
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EH-142 
Mangueira de ar - filtro pré-instalado 
PRESSIONE MUITO 
FIRMEMENTE 

EG-110 
Mangueira de água - filtro pré
instalado 

Cabo de alimentação elétrica na 
tomada 
(porta-fusíveis na tomada) 

EK-410 
Pedal com fios 
APENAS SE APLICÁVEL 

EM-145 
Tubo da peça de mão AIRFLOW® + 
fecho 
PRESSIONE FIRMEMENTE 

EM-146 
Tubo da peça de mão PIEZON® + 
fecho 
PRESSIONE FIRMEMENTE 
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EMSª 

Verifique as ligações dos tubos 

O tubo da peça de mão não está totalmente ligado. PRESSIONE FIRMEMENTE para bloqueá-lo. 
O sistema está bem ligado e bloqueado. 

Para desligar o sistema de tubos da peça de mão, desbloqueie a ligação e puxe em simultâneo. 

Fixe o dispositivo 

Encontrará o "Master Screw" no centro da parte inferior do dispositivo. 
Primeiro, desaparafuse o Master Screw e utilize-o para fixar firmemente o dispositivo à mesa ou ao suporte 
de dispositivo AL-125 do seu consultório (o suporte AL-125 está disponível junto dos nossos revendedores 
ou da equipa de suporte pós-venda). 

Mesa 

t 
f Utilização do Master Screw 

Colocação do Master Screw 

O Fixe o dispositivo com o "Master Screw" fornecido de modo a assegurar que não é possível remover a 
unidade sem a utilização de uma ferramenta. 

O Verifique a posição do dispositivo médico de modo a que este fique na sua linha de visão e que 
corresponda às caraterísticas da sua estação de trabalho pessoal (a iluminação e a distância entre o 
utilizador e o dispositivo). Tem de existir sempre um acesso rápido e fácil ao dispositivo. 

O Certifique-se de que os tubos de água e ar e o cabo de alimentação elétrica não impedem o movimento 
físico. 
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Ligar o dispositivo 

Pode agora ligar o cabo de alimentação elétrica à rede elétrica. 

& É necessária uma ligação à terra1 

Tensão 100 - 240 V CA 
Frequência: 50 a 60 Hz 
Cormnte de funcionamento: 

Certifique-se de que a rede elétrica tem uma liQação à terra eficiente. Máx. 4 A 

Instalação do pedal sem fios 

Insira duas pilhas de lítio (2) AA 1,5 V no pedal sem fios. Feche a tampa e 
utilize o dispositivo. 

& Risco de incêndio: utilize apenas pilhas que tenham uma proteção de 
limitador de corrente/contra curtos circuitos e sobreaquecimento (em 
conformidade com a normas IEC 60086-4:2014 quanto à segurança de pilhas 
de lítio). 

O pedal sem fios opcional fornecido com o seu dispositivo já está sincronizado e pronto a ser utilizado (Nota 
um pedal só pode comandar um único dispositivo de cada vez. A sincronização é mantida mesmo que as 
pilhas sejam removidas). 

Quando receber o novo equipamento, só precisará de introduzir duas (2) pilhas de lítio (2) AA no pedal sem 
fios e o seu dispositivo estará pronto a ser utilizado. 

Caso substitua o pedal, terá de sincronizá-lo com o seu dispositivo. Para obter instruções, consulte o 
capítulo "Manutenção e resolução de problemas" específico. 

o rádio Bluetooth:.• é desativado automaticamente [desligado) quando é ligado um pedal com fios. 

MO pedal sem fios utiliza um rádio de baixa potência, EIRP máx. 8 dBm, rádio Bluetooth® 2,4 GHz para 
comunicação com a unidade de controlo. Poderão ocorrer interferências nas proximidades deste 
equipamento. 

Os equipamentos de comunicações por RF portáteis (incluindo periféricos como cabos de antenas e antenas 
externas) devem ser utilizados a uma distancia superior a 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do 
dispositivo, incluindo os cabos. Caso contrário, tal ação poderá resultar na degradação do desempenho 
deste equipamento. 
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EMSª 

2.3. Câmaras de pó 

_&. Risco clínico: Utilize apenas pó PLUS ou PERIO com a câmara de pó PLUS. 

_&. Risco clínico: Utilize apenas a câmara de pó PLUS (vermelha) para tratamentos subgengivais. 

PLUS 

CLASSIC 

A câmara de pó PLUS foi concebida para utilização com o pó PLUS. Pode 
ser utilizada para tratamentos supra e subgengivais. 
A pressão é reduzida automaticamente para a compatibilidade com 
tratamentos subgengivais, incluindo tratamentos com Perioflow (também são 
possíveis aplicações supragengivais). 
Compatível com pós EMS: PLUS e PERIO (consulte o parágrafo 
"Compatibilidade" para obter mais pormenores) . 

A câmara de pó CLASSIC foi concebida para utilização com o pó CLASSIC 
e só pode ser utilizada para tratamentos supragengivais. 
Bicarbonato de sódio: Utilize apenas este pó e câmara para aplicações 
supragengivais. 
Compatível com pós EMS: CLASSIC e SOFT (consulte o parágrafo 
"Compatibilidade" para obter mais pormenores) . 

O Verifique a integridade do depósito e da câmara de pó: Não deverão existir fissuras nas respetivas 
estruturas . 

.6. A câmara de pó é pressurizada durante a utilização. Substitua imediatamente as peças com 
defeito. 

O Assegure-se de que as câmaras de pó estão secas. 

O Utilize apenas pós PLUS ou PERIO para restaurações, coroas, pontes, implantes e tratamentos 
ortodônticos. 
(S) Não esterilize as câmaras de pó e os respetivos componentes/tampas a vapor ou através de um 
reprocessamento térmico a seco. Utilize apenas agentes de limpeza e desinfetantes ativos à 
temperatura ambiente. 

O Apenas manualmente: retire a tampa da câmara de pó 
para voltar a encher a câmara de pó até ao nível "MAX" 
indicado e, em seguida, coloque novamente a tampa no 
depósito. 
Verta o pó livremente. O tubo central pode ficar 
totalmente cheio sem qualquer problema. 

(S) Não encha a câmara acima do nível "MAX" indicado. 
Após alguns minutos, o nível de pó irá diminuir ligeiramente 
(compactação do pó). 

Antes da pressurização, posicione a câmara de pó no 
dispositivo. A atração magnética irá posicioná-la 
corretamente. 

(S) Não insira a câmara virada para baixo. 
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EMSª 

2.4. Abastecimento de água e depósito PIEZON® 

Sem depósito: Sem depósito ligado: 
Os produtos PIEZON® e AIRFLOW® utilizam um abastecimento de O AIRFLOW® utiliza um abastecimento 
água externo. de água externo. 

o 

.&_ O CLIP+CLEAN tem de ser 
limpo e desinfetado antes da 
utilização. 
Um CLIP+CLEAN não desinfetado 
pode contaminar o dispositivo. 

,; 

/ . 
"-

• 

o Coloque o CLIP+CLEAN no 
recetáculo do depósito do 
dispositivo para proteção do pó. 

O depósito PIEZON® é compatível com as soluções seguintes: 

O PIEZON® utiliza um abastecimento 
de água através de um depósito . 

. ~ , __ ,.__ 
Coloque o depósito PIEZON® 

.&. Utilize apenas o depósito PIEZON® 
EG-111 (transparente) para soluções 

desinfetantes. 

.&. Evite reações químicas indesejáveis e a ingestão de resíduos de solução. Enxague sempre o circuito de 
líquido com água corrente antes de utilizar uma solução diferente ou efetue um tratamento regular que 
requeira apenas água. 

8 Para a aplicação de tratamento use a percentagem de solução à discrição e conforme os regulamentos 
e recomendações locais. 

Solução 
Hipoclorito de sódio 
Cloroxidina 
Carbanilidas 
lodopovidona 
Composto de amónio quaternário 
Cloreto de cetilpiridínio 
Ácido cítrico 
Soro fisiológico (% de NaCI) 
Etanol 
lsopropanol 

Concentração 
Até5% 
Até 1% 

Até 0,05% 
Até 12% 
Até 0,7% 
Até 1% 
Até5% 

Até 0,9% 
Até5% 
Até5% 

(S) Não esterilize o depósito PIEZON® e a respetiva tampa do bico a vapor ou através de um 
reprocessamento térmico a seco. Utilize apenas agentes de limpeza e desinfetantes ativos à temperatura 
ambiente. 
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2.5. Peças de mão AIRFLOW® e PERIOFLOW® 

&. As peças de mão AIRFLOW® e PERIOFLOW® são 
reutilizáveis, mas primeiro deverão ser reprocessadas: 
limpas, desinfetadas e esterilizadas. As peças de mão e 
acessórios não esterilizados podem causar infeções 
virais ou bacterianas. Ligue a 

peça de mão AIRFLOW® ou PERIOFLOW®. 

&. Siga as instruções indicadas no capítulo "Reprocessamento de peças EMS", bem como os 
regulamentos atuais sobre reprocessamento em vigor no seu país. 

Caso a peça de mão AIRFLOW® fique obstruída, consulte a secção "Manutenção e Resolução de 
problemas" para obter instruções. 
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EMSª 

2.6. Peça de mão e instrumentos PIEZON® 

~ Os instrumentos e peças de mão PIEZON® são reutilizáveis, mas deverão ser reprocessados antes da 
utilização: limpos, desinfetados e esterilizados. As peças de mão e acessórios não esterilizados podem 
causar infeções virais ou bacterianas. 

~ Siga as instruções indicadas no capítulo "Reprocessamento de peças EMS", bem como os 
regulamentos atuais sobre reprocessamento em vigor no seu país. 

~ Confirme o comprimento da ponta e a rosca da ponta 
através da tampa no folheto do Guia rápido. 

~ Se a extremidade da ponta estiver na zona vermelha, 
esta poderá estar sujeita a uma vibração excessiva e não 
controlada. Substitua a ponta. 

• 

Instale a ponta / inserto com a 
ferramenta CombiTorque da EMS 

8 Depois de enroscar 
completamente, rode o instrumento 
um quarto de volta adicional para 
conseguir um aperto mais adequado 
e remova a ferramenta CombiTorque. 

~ Utilize apenas o CombiTorque 
para apertar o instrumento EMS na 
peça de mão, até ao binário de 
aperto correto, para evitar a quebra 
ou desaparafusamento da ponta. 

PORTUGUÊS 

• 

Ligue a peça de mão PIEZON® 

8 Seque as ligações com ar para 
remover eventuais restos de líquido e 
assegurar um bom contacto elétrico. 

FB-61 8/BR - rev.A - ed.20 19/07 

Os acessórios podem ser 
adquiridos à EMS ou a 
revendedores autorizados. 

• 

Tampa da ponta e guia de luz 

8 Utilize sempre a peça de mão 

com a guia de luz e a tampa da 
ponta instaladas e apertadas 

corretamente. 

Para substituir a guia de luz. consulte 
a secção ;'Verificação e substituição 
da guia de luz PIEZON<t:;,. 
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3. UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO 
 

• 

• 

3. 1. Interfaces 

li 

NORMAL 
Pressionar suavemente 

ON/OFF 
(LIGAR/DESLIGAR)

modo de espera 

Pressurização / 
despressurização da 

câmara de pó 

B Definição de potência 

■ 
Fluxo de água do 

PIEZON® 

■ 
Fluxo de água do 

AIRFLOW® 

■ Pedal (normal) 

■ 
Pedal BOOST 

(Apenas para o pedal sem fios) 

PORTUGUÊS 

EMSª 

BOOST 
Pressionar firmemente 

ON, o dispositivo fica em modo de funcionamento. 
OFF, o dispositivo volta a estar em modo de espera. 
(Após 1 hora de inatividade, a unidade muda para o modo de espera) 

A câmara de pó é pressurizada e despressurizada. 
Uma luz branca ilumina a câmara de pó quando esta está a ser pressurizada. 
Durante a despressurização da câmara, o tubo do AIRFLOW® irá purgar 
automaticamente e a luz branca apaga quando o processo terminar. 
Entrar em modo de espera: A câmara de pó despressuriza automaticamente. 

8 A despressurização da câmara de pó poderá demorar até 1 O segundos. 
Durante este tempo, recomenda-se que deixe a peça de mão AIRFLOW® no respetivo 
suporte com o bico virado para baixo para evitar a pulverização de ar purgado e de 
pó residual. 

Coloque o dedo na ranhura abaixo dos números para ajustar a pressão de ar do 
AIRFLOW® e a potência do PIEZON®: 

O (apenas água, indicador azul) 
10 (Máximo) 

Memorização das definições pré-selecionadas. 

Define a taxa de fluxo de água do PIEZON®. 

Define a taxa de fluxo de água do AIRFLOW®. 

Pressione a extremidade do pedal para um funcionamento normal. 
O pedal é desativado quando ambos os tubos da peça de mão são colocados nos 
respetivos suportes. 
Pressionar firmemente no centro do pedal sem fios ativa um impulso ("boost") de potência. 
Para uma ativação fácil da função "boost": deixe o pé no pedal e levante o calcanhar. 
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PIEZON® 

AIRFLOW® 

EMSª 

Definição de potência do PIEZON® 

A unidade está equipada com uma tecnologia NO PAIN®, a qual fornece uma resposta adaptativa em função 

da carga aplicada no instrumento. 

A tabela seguinte apresenta a potência de saída máxima, em conformidade com a definição de potência do 
utilizador: 

Def1n1ção de potência O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 

Alimentação 
P2te11c,a je sarei 1 max [W] O 0.4 1.2 2.1 3.0 3.9 4 8 5.6 6.4 7.2 8 O 

~ Risco de quebra da ponta: com limas ENDO, não ultrapasse os 2,5 W (definição de potência máx., 
"3") 

Definição de pressão do AIRFLOWfi> 

As câmaras de pó PLUS e CLASSIC em um regulador de pressão dinâmico integrado que define 
automaticamente o intervalo de pressão ótimo para a câmara de pó selecionada, bem como para o tipo de 
pó associado, conforme descrito no capítulo "Câmaras de pó". 

A tabela seguinte apresenta as pressões dinâmicas estáticas e aproximadas8, conforme a câmara de pó 
selecionada e definição de potência do utilizador: 

Definição de pressão O 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 

Pressão 
Estatica [Bar] 2,5 2.7 3.0 3.2 3,5 3.7 4,0 4,2 4.5 4.7 

Dinàmica CLASSIC [Bar] 1,9 2.1 2.3 2.6 2,8 3.0 3,2 3,5 3.7 3.9 

Dinâmica PLUS [Bar] 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2.4 2,6 2,7 2,9 3, 1 

8 As pressões dinâmicas dependem também da peça de mão e do tipo de pó utilizado. As pressões listadas 
destinam-se a fins informativos e são referentes à peça de mão AIRFLOW® EL-308 normalmente utilizada 
com os pós DV-082 e DV-048. 
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AIRFLOW® 
 

PIEZON® 
 

 

EMSª 

PIEZON® e AIRFLOW® BOOST 

~@ o ® 
0 o 0 oc 
• Efeito 11Boost11 

Pressionar firmemente no centro do pedal sem fios ativa o modo BOOST, o que resulta num aumento da 
potência, conforme ilustrado na tabela seguinte: 

Definição de potência O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 

Boost 
N1vel de Boost correspondente O 6 7 8 8 8 9 1 O 1 O 1 O 1 O 

Definição de potência O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 

Boost 
N1vel de Boost correspondente O 6 7 8 9 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 

.&. Risco de quebra da ponta: utilize a função BOOST apenas com uma ponta adequada para um modo de 
potência elevada. 

(S) NÃO utilize a função BOOSTcom limas ENDO. 

Poupança da pilha do pedal sem fios 

Cada vez que se solta o pedal sem fios, este entra num modo de baixa potência. Mesmo que o pedal não 
seja utilizado durante muito tempo, não é necessário retirar as pilhas. 

Para evitar um descarregamento involuntário das pilhas do pedal sem fios, como por exemplo se o pedal for 
ininterruptamente pressionado durante 1 O minutos, entra automaticamente no modo de desligado. 
Para retomar a partir do modo de desligado, é necessário soltar primeiro o pedal sem fios e, em seguida, 
iniciar o ciclo de energia do dispositivo (desligar durante 30 segundos e, em seguida, voltar a ligá-lo). 
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Definições de temperatura da água e de feedback acústico 

Por predefinição, a temperatura dos líquidos no AIRFLOW® e PIEZON® é de 40º C. 

Para ajustar a temperatura da água ou o feedback acústico. siga o procedimento abaixo: 
1. Ligue o dispositivo (ON) . 

EMSª 

2. Coloque firmemente ambas as peças de mão (AIRFLOW® e PIEZON®) nos respetivos suportes. 
3. Prima + simultaneamente para aceder ao menu. (Ver imagem abaixo - coloque os dedos na 

ranhura abaixo dos números) 

4. Os números ficarão coloridos: 
O a 4 para definir a temperatura da água (o número 5 não é utilizado) 
6 a 1 O para definir o feedback acústico (o número 5 não é utilizado) 

Temperatura da água9 Feedback acústico 

• • • • • • Sem 25º 30º 35º 40º Sem Volume Volume Volume 
aquecimento som máximo máximo máximo 

5. Altere as definições, conforme pretendido. 
6. Prima o botão ON/OFF para guardar a definição e sair. 

Nota: 

• Volume 
máximo 

As alterações são aplicadas às temperaturas do líquido em ambas as peças de mão, AIRFLOW® e 
PIEZON®. 
Após alguns segundos de inatividade do teclado, o dispositivo sai automaticamente do modo. 

9 A temperatura alvo é determinada no corpo do dispositivo. 
No lado do AIRFLOW®, a temperatura da água diminui ao longo do cabo. O spray de ar também diminui a 
temperatura. A temperatura final do spray AIRFLOW® é morna, menor que 40 º C. 
No lado PIEZON®, a peça de mão PIEZON® aquece a linha de água que compensa o resfriamento natural ao 
longo do cabo. Por favor, ajuste a configuração de temperatura para maximizar o conforto do paciente. 
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 3.2. Sequência de tratamento 

O Consulte as Recomendações de tratamento (série do documento, FB-648) antes de iniciar qualquer 
tratamento no doente. 

AIRFLOW® 

1 Posicione a câmara de pó. 
2 Efetue a pressurização da câmara. 
3 Defina a potência de AIRFLOW®. 
4 Defina o fluxo de água. 
5 Segure na peça de mão AIRFLOW®. 
6 Pressione o pedal para iniciar o tratamento. 
7 [Pise firmemente no centro do pedal BT para iniciar o 

modo BOOST.] 
8 Solte o pedal para parar o tratamento. 
9 Coloque a peça de mão no respetivo suporte. 

PIEZON® 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

Defina a potência de PIEZON®. 
Defina o fluxo de água. 
Introduza o depósito do PIEZON® (se necessário). 
Segure na peça de mão PIEZON®. 
Pressione o pedal para iniciar o tratamento. 
[Pise firmemente no centro do pedal BT para iniciar o 
modo BOOST.] 
Solte o pedal para parar o tratamento. 
Coloque a peça de mão no respetivo suporte. 

,,.-- --------- . -.. ~· 
7llf .:-

_ ..:.-. ..::-.. ..:-_ _;_.,, 

,,.-- ---------

.&. O tratamento não para de imediato. Tenha em atenção que existe um pequeno atraso entre a libertação 
do pedal e a interrupção efetiva do tratamento (cerca de 0,2 segundos) . 

.&. Risco de lesão para o doente. Se não tem formação para um tratamento específico, não efetue o 
mesmo. 

Antes de realizar novos tratamentos, obtenha sempre formação sobre os mesmos. 
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4. EQUIPAMENTO OPCIONAL 
 

 

 

4. 1. Bicos PERIOFLOW® 

Bico de utilização única. 

Insira completamente o bico 
empurrando-o contra uma 
superfície rígida. 

Retire o bico através do bico 
extrator. 

4.2. Endochuck e Instrumento PI 

.&. Não pode ser reprocessado. 
NÃO utilize o bico se a embalagem estiver danificada 
ou aberta. 

Certifique-se de que o bico está acoplado 
corretamente = totalmente inserido. 

.&. Risco de lesão: USE sempre o bico extrator AB-
358/ A. NÃO remova o bico com as mãos. 

Os suportes de limas Endochuck estão disponíveis nas orientações de 90º, 120º ou 180º para adaptação a 
configurações específicas. 

(S) Não aperte a rosca da bucha quando não estiver nenhum instrumento ou lima instalado, uma vez que tal 
ação poderá danificar o suporte. 

.... 
00 
o 

o 

.... ..., 
o 

o 

CD 
o 

o 
PI instrument 

.&. Verifique se o revestimento de plástico não está gasto ou danificado antes da utilização. 

PORTUGUÊS FB-6í 8/BR - rev.A - ed.20í 9/07 22/48 



5. LIMPEZA E REPROCESSAMENTO 
 

 

NIGHT 
CLEANER 

ENTRADA DE ÁGUA 
PELA MANGUEIRA EG-110 

5. 1. Limpeza e desinfeção do tubo de água 
É obrigatório manter os tubos de água do dispositivo limpos e 
desinfetados para evitar a infeção do doente. 

NIGHT CLEANER1º garante a descontaminação e previne a formação 
de biofilme nas linhas de água de todas as unidades EMS 
AIRFLOW®. 
NIGHT CLEANER9 remove e protege das algas e do calcário, após 
períodos de inatividade mais longos ou após o aquecimento da água 
de processo. 

~ A mangueira de abastecimento de água e a ligação do 
dispositivo associada não serão limpas através deste procedimento. 

Todas as manhãs antes do primeiro doente Enxaguar 

o 

Coloque um depósito 
cheio de água no 

dispositivo 

~ Para reduzir o risco de 
ingestão do agente de 

limpeza pelo doente, utilize 
sempre um depósito de 

água de 800 mi totalmente 
cheio. 

• 
10 

Defina o fluxo de água 
como 10 

Ligue o dispositivo 

O Defina ambos os 
reguladores de água como 

1 O para garantir um 
enxaguamento ótimo. 

• 

Segure ambos os tubos 
sobre um lavatório com 

o CLIP+CLEAN 

Prevenção de 
contaminação: 

~ Não permita qualquer 
contacto entre o lavatório e 

os tubos. 

EMSª 

• 
l 

Pressione uma vez o 
pedal, solte-o e 

aguarde 1 minuto 

A contagem decrescente a 
azul e branco indica o 
tempo remanescente. 

Pode colocar em espera e 
repor a limpeza ao 

pressionar novamente o 
pedal. 

~ Risco de ingestão do agente de limpeza. Verifique que não existe mais resíduo azul (NIGHT CLEANER9) a 
sair do tubo. Caso contrário, repita o procedimento de enxaguamento. 

O Esvazie e lave sempre o depósito de água utilizado para enxaguamento antes de uma nova utilização. O 
EMS recomenda o uso semanal de um agente de limpeza de garrafas (por exemplo, BC-San 100 da Alpro 
Medical GMBH). 

~ Risco de ingestão de resíduos do agente de limpeza. Durante o enxaguamento, uma pequena 
quantidade de agente de limpeza retorna ao depósito de água. 

1° Caso esteja disponível no seu país. Não é destinado à esterilização de terminais. 
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Entre cada doente 

Limpeza e desinfeção gerais 

o 

Limpe a superfície externa do dispositivo 
com um pano embebido em álcool 

O Limpe a unidade apenas com um desinfetante incolor 
à base de álcool (etanol, isopropanol). 

Nunca utilize um pó de limpeza ou uma esponja 
abrasiva. Estas danificam a superfície. 

Fim do dia: Limpeza noturna 

EMSª 

.& Reprocesse as peças de mão e os 
instrumentos 

Consulte os capítulos específicos seguintes. 

.& Risco de contaminação. Desinfete sempre as áreas 
inferiores e superiores das ligações de ar do dispositivo. 

.& Utilize apenas o EMS NIGHT CLEANER 11 como um agente de limpeza. 

Outros produtos podem causar danos ou não limpar a unidade e provocar a intoxicação do doente . 

o 

Coloque o depósito de 
NIGHT CLEANER no 

dispositivo 

O Antes proceder à 
colocação, retire o 

CLIP+CLEAN do dispositivo. 

Cada procedimento de limpeza 
consome 30 mi de NIGHT 

CLEANER1º. 

O Antes da limpeza, verifique 
se o nível de líquido é superior 

ao rebordo preto do gargalo do 
depósito. 

10 

Defina o fluxo de água 
como 10 

Ligue o dispositivo 

O Defina ambos os 
reguladores de água para 

assegurar o fluxo do agente de 
limpeza. 

• 

Segure ambos os tubos 
sobre um lavatório com o 

CLIP+CLEAN 

Prevenção de contaminação: 

,& Não permita qualquer 
contacto entre o lavatório e os 

tubos. 

_& O CLIP+CLEAN tem de 
ser reprocessado após cada 

utilização. 

11 Caso esteja disponível no seu país. Não é destinado à esterilização de terminais. 
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• 
l 

Pressione uma vez o 
pedal, solte-o e aguarde 1 

minuto 

A contagem decrescente a azul 
e branco indica o tempo 

remanescente. 

Pode colocar em espera e 
retomar a limpeza ao premir 

novamente o pedal. 

O Assim que o procedimento 
seja concluído, deixe o NIGHT 

CLEANER no dispositivo 
durante a noite, pelo menos, 

12 horas. 
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EMSª 

O agente NIGHT CLEANER12 permanece ativo nos tubos de água do dispositivo (fim-de-semana, férias ou 
durante a noite) e requer pelo menos 12 horas de contacto para uma eficácia ótima (3 meses no máximo). 

O NIGHT CLEANER 11 tem as seguintes propriedades: 
Bactericida/ fungicida Volte a encher o depósito de NIGHT 

CLEANER apenas com o agente 
NIGHT CLEANER11 

Remove e previne a formação de calcário e algas 
Permanece estável no depósito NIGHT CLEANER 
A cor azul aumenta a perceção do utilizador do 
procedimento de limpeza 

0 Não esterilize o depósito NIGHT CLEANER e a respetiva tampa do bico por vapor ou através de um 
reprocessamento térmico a seco. Utilize apenas agentes de limpeza e desinfetantes ativos à temperatura 
ambiente. 

0 Não utilize peróxido de hidrogénio como EMS Ultra Clean. Degrada-se após algum tempo no depósito 
do dispositivo. 

5.2. Informações de segurança do NIGHT CLEANER11 

0 NÃO misture o NIGHT CLEANER11 com outras soluções de limpeza. 

& O NIGHT CLEANER11 não deve ser ingerido. Mantenha o produto longe do alcance das crianças. 
Em case de ingestão, lave a boca com água. Não provoque o vómito. 
Em caso de desconforto, consulte um médico. 

& NIGHT CLEANER11 não deve ser inalado. Em caso de inalação, forneça ar fresco e, se necessário, 
consulte um médico. 

& Evite o contacto com os olhos. Em caso de contacto, lave os olhos com água corrente por alguns 
minutos, com as pálpebras levantadas. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

O Manuseie o produto com luvas. Em case de contacto com a pele, lave a zona com água e sabão. 

Em caso de roupas sujas com o agente, dispa as mesmas de imediato. Se tiver alguma preocupação 
quanto a contaminação, consulte prontamente um médico. 

O Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização específicas para o agente NIGHT 
CLEANER11 fornecidas com o produto. 

Informações do fabricante e de contacto 

Para quaisquer informações e/ou reclamações, poderá também contactar o fabricante legal : 
ALPRO MEDICAL GMBH 
Mooswiesenstrasse 9 
78112 St. Georgen, GERMANY 
Phone: +49 7725 9392-0 
www .alpro-medical .com 

12 Caso esteja disponível no seu país. Não é destinado à esterilização de terminais. 
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 5.3. Reprocessamento de peças EMS 
A EMS recomenda procedimentos de limpeza, desinfeção, acondicionamento para esterilização e 
esterilização em conformidade com a norma ISO 17664. 

O Participe sempre diretamente à EMS quaisquer reações adversas relacionadas com o reprocessamento 
do dispositivo. 

&. Os produtos reutilizáveis devem ser limpos, desinfetados e, se aplicável, esterilizados antes do primeiro 
uso. Não reprocesse os produtos após o número permitido de ciclos de esterilização, substitua os mesmos: 
consulte a secção "Tempo de vida útil" do capítulo "Descrição Técnica". 

&. Têm de ser respeitadas as concentrações e indicações de tempos de contacto especificadas pelo 
fabricante do agente de limpeza e desinfeção. 

&. Lembre-se de que a esteril ização apenas será conseguida se os elementos de montagem tiverem sido 
limpos e desinfetados primeiro. 

1 PREPARE 

8 STORE 2 CLEAN 

cb 
_6 _PA_CK_~/ 

5 INSPECT 

Caso as presentes instruções lhe suscitem alguma dúvida ou lhe pareçam inadequadas, não hesite em 
contactar/informar a EMS. 

&. As instruções seguintes foram validadas como indicadas para preparar a reutilização de dispositivos 
médicos e componentes EMS listados no capítulo "Utilização prevista e compatibilidade". Permanece da 
responsabilidade do utilizador assegurar que o processamento conforme é efetivamente executado através 
da utilização do equipamento, materiais e pessoal nas instalações de processamento conseguem alcançar o 
resultado pretendido. Tal requer a validação e monitorização periódica do processo. De igual modo, 
quaisquer desvios pelo processador às informações fornecidas devem ser avaliados quanto À eficácia e 
potenciais consequências adversas. 

O utilizador também deverá cumprir quaisquer requisitos legais aplicáveis no seu país, bem como as normas 
de higiene do hospital ou clínica. Tal é aplicável, especialmente no que diz respeito aos requisitos adicionais 
para a inativação de priões. 

PORTUGUÊS FB-618/BR - rev.A - ed.2019/07 26/48 



• 

• 

• 

• 

• 

EMSª 

Preparação 

É necessária uma pré-lavagem manual: 
Imediatamente após o uso, lave a linha do lúmen (s) da peça de mão / instrumento com água por 20 
segundos. A sujidade grossa deve ser removida imediatamente após a aplicação. 

O Para as peças de mão AIRFLOW® e PERIOFLOW®: tenha sempre consigo pó de desobstrução da peça 
de mão e verifique o desimpedimento de ambos os lúmens (água e pó) antes de prosseguir. 

O PIEZON®: 
Retire qualquer instrumento instalado. 
Retire a tampa da ponta e coloque de lado a guia de luz e a junta . 

PJEZONLEO .. 
O Suporte de limas Endochuck: 

Retire qualquer lima instalada. 
Retire o parafuso e ponha de parte a pequena junta circular Uunta) . 

.. 
O Para qualquer instrumento montado na ferramenta CombiTorque: 

Coloque de lado o instrumento e o CombiTorque . 

.. 
Transporte-os de forma segura para a área de reprocessamento para evitar quaisquer danos às peças e 
contaminação do ambiente, bem como das pessoas envolvidas no procedimento de reprocessamento . 

.&.. Deverá proceder-se à limpeza até 1 hora após a utilização. 
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EMSª 

Limpeza 

Qualquer peça pode ser limpa manual ou automaticamente por uma máquina de lavar/desinfetar. A EMS 
recomenda a utilização de uma máquina de lavar/desinfetar automática, em conformidade com a norma ISO 
15883, para uma eficácia e tempo de vida útil ótimos. 

0 NÃO utilize qualquer procedimento de limpeza de banho de ultrassons com as peças de mão PIEZON®. 
AIRFLOW® e PERIOFLOW®: poderá destruir os produtos. 

Limpeza manual (sem banho de ultrassons) 
O processo validado seguinte pode ser utilizado 
com qualquer peça EMS: 

Remova qualquer sujidade na superfície 
(contaminação) do produto com um pano 
húmido e água corrente. 
Esfregue os dispositivos com uma solução 
de limpeza de detergente a 0,5% de 
Neodisher MediClean (Dr. Weigert, 
Hamburgo) com água desionizada a 40º C 
com uma escova de cerdas macias 
adequada (Medisafe MED100.33) até que 
sejam removidos todos os resíduos visíveis. 
Para as peças que contenham lúmens, 
irrigue-os com um pulverizador Gato de água 
com uma pressão estática de 2 bar) com 
água corrente fria durante 15 segundos. 
Submerja a pela numa solução a 0,5% de 
Neodisher MediClean com água desionizada 
durante 15 minutos a 40º C. Certifique-se de 
que todos os lúmens têm solução de 
limpeza (use uma seringa, se necessário). 
Todas as superfícies têm de ser 
humedecidas. 
Enxague todos os lúmens com um 
pulverizador Gato de água com uma pressão 
estática de 2 bar) com água desionizada 
durante 15 segundos e, além disso, enxague 
toda a peça sob água corrente desionizada 
durante 1 O segundos. 
Com o auxílio de uma pistola de ar Gato de 
ar comprimido) seque totalmente a peça e o 
respetivo lúmen, até que não haja mais 
resíduos de água (visíveis ou detetáveis). 

Limpeza automatizada 

O A máquina de lavar/desinfetar tem de estar em 
conformidade com a norma ISO 15883, deve ter 
cestas adequadas para manter pequenos produtos 
frágeis e deve ter conexões de enxaguamento com 
diâmetro de aproximadamente 16mm para a fixação 
ao lúmen do produto. 

Coloque corretamente o instrumento num suporte 
adequado, ligue todos os lúmens às ligações para 
enxaguamento e inicie a limpeza automatizada. 
Pode ser utilizado o seguinte processo de limpeza 
automatizado (Por exemplo em Miele Professional G 
7836 CD com Miele Rack E429): 

2 minutos de pré-lavagem com água fria. 
Escoe. 
5 minutos de limpeza com água corrente e 
detergente a 0,5% de Neodisher MediClean 
Dental (Dr. Weigert, Hamburgo) a 55º C. 
Escoe. 
3 minutos de enxaguamento e neutralização 
com água desionizada fria. 
Escoe. 
2 minutos de enxaguamento final com água 
desionizada fria. 
Escoe. 

O Também devem ser seguidas as instruções do 
fabricante da máquina de lavar/desinfetar. 
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Limpeza manual com banho de ultrassons 
(S) NÃO UTILIZAR COM A PEÇA DE MÃO 
O processo validado seguinte destina-se APENAS 
aos suportes de limas e instrumentos PIEZON da 
EMS. 

Remova qualquer sujidade na superfície 
(contaminação) do produto com um pano 
húmido e água corrente. 
Para as peças que contenham lúmens, 
irrigue-os com um pulverizador Gato de água 
com uma pressão estática de 2 bar) com 
água corrente fria durante 15 segundos. 
Ao utilizar um crivo apropriado para o banho 
de ultrassons, imerja a peça numa solução a 
0,5% de Neodisher MediClean com água 
desionizada e aplique os ultrassons durante 
1 O minutos a 40º C (Bandelin , Sonorex 1028 
K, 35 kHz). Certifique-se de que todos os 
lúmens têm solução de limpeza (use uma 
seringa, se necessário) . Todas as superfícies 
têm de ser humedecidas. 
Enxague todos os lúmens com um 
pulverizador Gato de água com uma pressão 
estática de 2 bar) com água desionizada 
durante 15 segundos e, além disso, enxague 
toda a peça sob água corrente desionizada 
durante 1 O segundos. 
Com o auxílio de uma pistola de ar Gato de 
ar comprimido) seque totalmente a peça e o 
respetivo lúmen, até que não haja mais 
resíduos de água (visíveis ou detetáveis). 

EMSª 

Exemplo da colocação correta das peças 
no WD Miele Professional G 7836 CD 

através da unidade de injeção móvel, Rack Miele E429 
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EMSª 

Desinfeção 

Qualquer peça pode desinfetada manual ou automaticamente por um equipamento de desinfeção. 

ALTAMENTE RECOMENDADO! 
Desinfeção automatizada 

O A EMS recomenda a utilização de uma máquina 
de lavar/desinfetar automática, em conformidade 
com a norma ISO 15883, para uma eficácia e tempo 
de vida útil ótimos. 

Todas as peças EMS podem ser submetidas a uma 
Desinfeção térmica automatizada numa máquina de 
lavar/desinfetar em conformidade com a norma ISO 
15883. 

Pode ser utilizado o seguinte processo (Por exemplo 
em Miele Professional G 7836 CD com o Rack Miele 
E429) validado para atingir o nível Ao de 3000: 

Efetue uma desinfeção térmica durante 3 minutos 
(lavagem final) com água desionizada a uma 
temperatura mínima de 93º C. 
Escoe. 
Deixe secar durante pelo menos 20 minutos a 
100° c. 

O Além disso, têm de ser seguidas as instruções 
especiais e advertências do fabricante da máquina de 
lavar/desinfetar. 

.&. Caso seja utilizado um desinfetante químico, siga 
atentamente as instruções fornecidas pelo fabricante 
da solução de desinfeção. 

Exemplo da colocação correta das peças 
no WD Miele Professional G 7836 CD 

através da unidade de injeção móvel, Rack Miele E429 

ALTERNA TIVA 
Desinfeção manual 

0 NÃO utilize qualquer procedimento de 
desinfeção de banho de ultrassons com as peças 
de mão PIEZON®, AIRFLOW® e PERIOFLOW®: 
poderá destruir os produtos. 

A solução desinfetante ASP CIDEX OPA® a 0,55% deve 
ser utilizada não diluída e durante o respetivo tempo de 
vida útil e prazo de validade, respeitando as 
advertências do fabricante e seguindo com rigor as 
instruções de utilização. 
O desinfetante tem de ser vertido num tabuleiro 
adequado com uma tampa segura. O tamanho do 
tabuleiro tem de permitir a imersão completa do 
dispositivo e facilitar a evacuação de ar do seu interior. 
Aqueça o desinfetante até pelo menos 20º C. 
Submerja totalmente o produto e, se aplicável, encha 
todos os lúmens e elimine bolsas de ar com uma 
seringa cheia de solução desinfetante (para garantir o 
total contacto do lúmen interno com o desinfetante). 
Feche o tabuleiro com a tampa segura. 
Aguarde durante pelo menos 5 minutos e certifique-se 
de que a temperatura da solução desinfetante não 
desce abaixo dos 20º C. 
A solução desinfetante ASP CIDEX OPA requer um total 
de três (3) enxaguamentos, com grandes volumes de 
água limpa para remover adequadamente os resíduos. 
Deverá ser vertida água esterilizada nos tabuleiros de 
enxaguamento adequados. O tamanho do tabuleiro tem 
de permitir a imersão completa do dispositivo e facilitar 
a evacuação de ar do seu interior. 

Proceda da seguinte forma para cada um dos três 
enxaguamentos: 
- Irrigue todos os lúmens com grandes volumes de 
água corrente (mais de 100 mi). Utilize uma seringa 
ou uma pistola de jato de água para realizar esta 
tarefa corretamente. 
- Mantenha o dispositivo totalmente imerso durante 
pelo menos 1 minuto. 
- Retire o dispositivo do tabuleiro de enxaguamento e 
descarte a água utilizada para enxaguar. 

Por último, deixe secar totalmente interna e 
externamente o dispositivo . 

.&. Utilize sempre volumes de água limpa para cada 
enxaguamento. Não reutilize a água para enxaguamento ou 
para qualquer outro fim. Os resíduos de desinfetante podem 
causar efeitos secundários graves. 
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&. Requisitos finais de água de enxágüe: 
Livre de microrganismos patogênicos opcionais. Água desionizada é recomendada para evitar depósitos ou 
cristalização no dispositivo médico. A contaminação bacteriana potencial deve ser levada em consideração 
dependendo do processo de tratamento de água utilizado. 

&. A esterilização deverá ser realizada imediatamente após a limpeza/desinfeção. 

Inspeção e secagem final antes da esterilização 

&. Se ainda forem visíveis manchas na peça após a limpeza/desinfeção, é necessario repetir todo o 
processo de limpeza/desinfeção. As peças com danos visíveis, riscos/perda de revestimento, corrosão ou 
deformadas têm de ser eliminadas (não é permitida a sua reuti lização). Verifique também a integridade das 
juntas circulares e proceda à sua substituição caso estejam danificadas ou deformadas. 

O Verifique se a peça está totalmente seca. Caso sejam percetíveis vestígios de água, proceda à remoção 
dos mesmos através de pistola de ar (ar comprimido limpo). Seque totalmente a peça e o respetivo lúmen, 
até que não haja mais resíduos de água (visíveis ou detetáveis). 

Remontagem e acondicionamento para esterilização 

&. Apenas as peças já limpas e desinfetadas podem ser esterilizadas. 

&. A esterilização só é eficaz em peças totalmente secas. Certifique-se de que cada peça (lúmens internos 
e superfície) está totalmente seca antes de proceder à remontagem e acondicionamento. 

Antes da esterilização, as peças têm de voltar a ser montadas para estarem prontas a serem utilizadas e 
acondicionadas numa embalagem de esterilização adequada: 

O PIEZON®: 
Reinstale primeiro a junta e, em seguida, coloque a guia de luz na tampa da ponte e aparafuse-a à 
peça de mão. 

.. .. 
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O Suporte de limas Endochuck: 
Reinstale primeiro a junta circular Qunta) e, em seguida, enrosque cuidadosamente a cavilha de 
retenção sem apertá-la . 

o .. 
O Para qualquer instrumento com CombiTorque: 

Reinstale o instrumento no CombiTorque. 

Qualquer peça da EMS pode ser embalada corretamente através do seguinte processo validado : 
Bolsas duplas ou individuais adequadas para uma esterilização por calor húmido pré-vácuo em 
conformidade com a norma ISO 11607-1 (ou EN868) , resistente até aos 138º C e com uma 
permeabilidade ao vapor adequada (rolos para esterilização Wipak STERIKING, Tipo R43 e R44). 

Esterilização 

.&. A esterilização tem de ser realizada imediatamente após a limpeza/desinfeção. 

0 NÃO exceda o número máximo de ciclos de esterilização permitido. 

0 NÃO exceda a temperatura de esteril ização de 138º C e um tempo de manutenção de 20 minutos. 

0 NÃO utilize procedimentos de esterilização por ar quente e por radiofrequência, uma vez que destroem 
os produtos. 

A esterilização das peças por calor húmido será realizada em conformidade com a norma ISO 17665 e sob 
consideração dos requisitos do respetivo país. 

O seguinte processo de calor húmido pré vácuo (vapor) validado pode ser utilizado com qualquer peça EMS 
acondicionada em bolsas duplas ou individuais apropriadas: 

Parâmetros para o ciclo de calor húmido pré-vácuo: 
3 fases pré-vácuo 
Temperatura de esterilização de 132º C 
Pressão de 3 bar (pressão absoluta) 
Humidade de 100% 
Tempo mínimo de manutenção de 3 minutos (ciclo completo) 
Tempo mínimo de secagem de 20 minutos 

.&. Compete ao utilizador assegurar que os procedimentos de reprocessamento, incluindo recursos, 
materiais e pessoal, são capazes de alcançar os resultados requeridos e mantê-los ao longo do tempo: a 
manutenção atualizada da validação dos procedimentos de reprocessamento são da responsabilidade do 
utilizador. 
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Armazenamento 

O Guarde os instrumentos esterilizados num ambiente seco, limpo e sem pó a uma temperatura entre os 
5° C e 40º e. 

Tempo de vida útil 

O Se o número de ciclos de reesteril ização permitido for restrito, será indicado nas Instruções de utilização 
específicas do produto (caso existam) e/ou na secção "Tempo de vida útil" do capítulo "Descrição Técnica". 

Os produtos foram concebidos para um grande número de ciclos de esterilização. Os materiais utilizados no 
seu fabrico foram selecionados em conformidade. No entanto, com cada sucessiva preparação para 
utilização, os produtos vão-se desgastando em resultado dos esforços térmicos e químicos a que são 
submetidos. 

O Substitua sempre os produtos que apresentem sinal de desgaste ou de degradação precoce, 
independentemente do número de ciclos de esterilização ainda por executar. 

(S) NÃO exponha os produtos a temperaturas superiores a 138º C. 
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6. MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

EMSª 

6. 1. Desobstruir o pó da peça de mão AIRFLOMr 

O Caso a peça de mão fique obstruída e antes do reprocessamento das peças de mão AIRFLOWt'.• e 
PERIOFLOW'. 

Easy Clean 
Fornecido na embalagem de aplicação AIRFLOW t:) 

H20~~ 
------- ~~ 2 ~-
~ 

O Enxague o lúmen central na 
direção normal do fluxo (sem lavagem 
posterior) utilizando o Easy Clean com 
uma seringa descartável com mais de 

2 mi de água corrente 

Aplique um jato de ar para secar. 

A ferramenta Easy Clean pode ser desinfetada termicamente e esterilizada na autoclave até 135º C. 

6.2. Fuga na peça de mão AIRFLO~ 
Ern caso de fuga na ligação da peça de mão AIRFLOW'" corn 
o tubo AIRFLOW~~, substitua as juntas circulares do tubo com 

a peça sobressalente fornecida com o Kit EL-651 na 

embalagem da aplicação AIRFLOW ic_ 

6.3. Verificação e substituição da guia de luz PIEZON® 
A guia de luz perde a sua transparência após ser sujeita a repetidos ciclos de reprocessamento. Verifique 

mensalmente a transparência da guia de luz e execute os passos seguintes: 

PORTUGUÊS 

1. Retire a tampa e desaperte manualmente a tampa da ponta da peça de mão. 
2. Retire a guia de luz e inspecione a mesma. 
3. Coloque uma nova guia de luz AB-340 (fornecida uma a embalagem de aplicaçao 

PI E ZO N;,)_ 
4. Aperte novamente com a mão a tampa da ponta. 
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6.4. Substituição do tubo da peça de mão 
@ Desligue a ficha de corrente para fins de manutenção e em caso de avaria. 

~ Efetue a despressurização da câmara de pó antes de desligar o tubo de AIRFLOW®. 

Na eventualidade de avaria ou dano permanente no sistema de tubos da peça de mão PIEZON® ou 
AIRFLOW®, a peça pode ser substituída facilmente pelo utilizador. Siga as indicações de substituição 
fornecidas com a peça sobressalente. 

; ~,, 

, 2 JI 

6.5. Verificação mensal 

Procedimento para desligar o tubo da peça de 
mão: 

1 . Desbloqueie o sistema de tubos, empurrando 
para a frente o interruptor de bloqueio (o 
interruptor está localizado na parte de baixo do 
dispositivo). 

2. O sistema de tubos está agora desbloqueado e 
pode ser removido puxando o mesmo. 

Verifique mensalmente a limpeza dos filtros de água e ar. 

@ Desligue a ficha de corrente para fins de manutenção e em caso de avaria. 

~ Não é permitida a realização da manutenção do dispositivo enquanto este estiver a ser utilizado num 
doente. 

X 

PORTUGUÊS 

O verificar 
a limpeza dos 
filtros de água e 
ar. 

Bom 

Desgastado 

O filtro tem de ter cor branca sem quaisquer impurezas significativas 
visíveis. Caso tal não se verifique, substitua o filtro. 
Se o filtro de água precisar de ser substituído mais do que 3 vezes 
por ano, confirme a qualidade do abastecimento de água. 
Normalmente, os filtros de ar permanecem limpos por períodos de 
tempo maiores. Substitua-os uma vez por ano. (O serviço de 
manutenção anual inclui a substituição de ambos os filtros.) 

1 . @ Desligue primeiro o cabo de alimentação elétrica da rede 
elétrica. 

2. Desligue a mangueira de água, puxando-a do conetor. 
3. Retire o filtro manualmente ou com a ajuda de uma chave de 

parafusos plana pequena. 
4. Substitua-o por um filtro novo e volte a ligar a mangueira. 

FB-618/BR - rev.A- ed.2019/07 35/48 



 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

EMSª 

6.6. Reparação e manutenção anual 

- AIR FLOW 

& Este dispositivo só pode ser mantido e/ou reparado pela EMS e por centros de 

reparação autorizados da EMS. 

& Uma manutenção preventiva anual ou a manutenção após 2000 horas de uso 
(LED 1 FIXO a cor laranja) , a qual ocorrer primeiro, é necessária como forma de 
garantia da segurança e desempenho para o doente e utilizador. 
Poderá também ser necessário um serviço de manutenção e reparação qualificado sempre 
que seja detetada pelo utilizador e/ou reportado pelo diagnóstico do dispositivo uma avaria 
permanente. 

Quando devolver o dispositivo para manutenção, recomenda-se que envie o 
dispositivo com o respetivo pedal , câmara de pó, depósito e tubos na embalagem 
original para uma proteção ideal relativamente a danos durante o transporte. 
Faculte as informações de contacto do seu revendedor EMS para um processo de 
manutenção mais rápido (ver§ 6.9). 

6. 7. Sincronizar um novo pedal 
1. Retire uma das pilhas do pedal (não é necessário retirar as duas). 
2. Coloque a duas peças de mão nos respetivos suportes. 
3. Desligue a máquina, aguarde 1 O segundos e, em seguida, volte a ligá-la. 
4. Prima primeiro + e depois prima também em simultâneo. 

É reproduzido um som sonar (se tal não se verificar, repita o passo 4). 
Respeite a ordem e a sequência dos "três dedos" (ver figura abaixo - coloque os 
dedos nas ranhuras abaixo dos números). 

5. Enquanto o som sonar é emitido, substitua as pilhas de lítio do pedal sem 
fios. 

6. A sincronização é concluída num curto espaço de tempo (menos de 15 
segundos). As luzes LED brancas acendem de forma intermitente durante 
algum tempo e, em se uida, o dispositivo estará pronto a ser utilizado. 

@ o/ @) 
0 ® 

0 @ 
@©®@<D 

Se o processo demorar mais do que 1 minuto, significa que a sincronização falhou e que o dispositivo sairá 
automaticamente do modo. (Na saída do modo não se verificam mais sons sonares e luzes intermitentes). 

Caso este processo falhe, repita tudo novamente desde o início. 
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6.8. Resolução de problemas 

PORTUGUÊS 

O dispositivo emite um apito ou sons estranhos 

.&. Risco de explosão do depósito. 

@ Em primeiro lugar, desligue a ficha de corrente. 
Esta situação é normalmente provocada por um problema no regulador de pressão (por falha ou 
temperaturas baixas) ou por uma fissura no depósito de água. 
1 º Pare imediatamente de utilizar o dispositivo e desligue-o da rede elétrica. 
2º Verifique se o depósito em utilização apresenta alguma fissura ou dano e, em caso afirmativo, 
substitua-o por um novo. 
3º Verifique a pressão de ar fornecida: deverá ser no mínimo 4,5 bar. 
4 º Se a temperatura do dispositivo for inferior a 1 Oº C (dispositivo demasiado frio), aguarde até que 
aqueça à temperatura ambiente e, em seguida, volte a ligá-lo à rede elétrica e ligue o dispositivo. 
5º Se a temperatura do dispositivo for superior a 1 Oº C oU caso o problema volte a surgir, pare 
definitivamente de utilizar o dispositivo e contacte o serviço pós-venda da EMS. 

O dispositivo está a libertar fumo (e fogo) 

.&. Risco de incêndio e de choque elétrico. 

@ Em primeiro lugar, desligue a ficha de corrente. 
Pare imediatamente de utilizar o dispositivo, desligue-o e contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Fuga no tubo ou no dispositivo 

.&. Risco de incêndio e de choque elétrico. 

@ Em primeiro lugar, desligue a ficha de corrente. 
1 º Se a fuga for proveniente da peça de mão AIRFLOW®, substitua as juntas circulares. 
2º Se a fuga for proveniente do dispositivo (suporte da peça de mão e regulador de água), substitua o 
tubo da peça de mão. 
3º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

LED 1 FIXO a cor laranja 

.&. Lembrete de manutenção automática. É hora de enviar seu dispositivo para o serviço de 
manutenção anual. 
Contacte prontamente o serviço pós-venda da EMS. 

LED 1 INTERMITENTE a cor laranja 

.&. Aviso de segurança: Foi detetada uma condição de avaria transitória ou permanente do 
equipamento. 
1 º Desligue o cabo de alimentação elétrica do dispositivo, aguarde 30 segundos e, em seguida, volte a 
ligá-lo e reinicie o dispositivo (para verificar se a falha é permanente). 
2º Se o erro persistir, contacte o serviço pós-venda da EMS para proceder à reparação do dispositivo. 

LED 2 FIXO a cor laranja 
As 2 pilhas de lítio AA do pedal sem fios estão descarregadas. Substitua ambas as pilhas por novas 
pilhas de lítio AA de alta qualidade e com proteção de limitador de corrente. 

LED 3 FIXO a cor laranja 
O problema pode ter várias causas. São necessárias várias verificações passo a passo. 
1 º Nenhum pedal detetado (pelo menos um pedal tem de estar ligado para operar o dispositivo): 

O pedal com fios poderá estar desligado. Verifique se o conetor está totalmente inserido. 
Reinicie o dispositivo. 
O pedal sem fios não está sincronizado. Execute o procedimento descrito em "Sincronizar 
um novo pedal" 

2º Se o erro persistir, contacte o serviço pós-venda da EMS para proceder à reparação do dispositivo. 

LED 3 INTERMITENTE a cor laranja 
Os sistemas de tubos AIRFLOW® e PIEZON® não são detetados ou estão em falta. É necessário pelo 
menos um sistema de tubos para operar o dispositivo. 
1 º Em primeiro lugar, desligue o dispositivo e, em seguida, desligue ambos os tubos das peças de mão 
AIRFLOW® e PIEZON®e limpe os contactos elétricos (conetores) presentes nas ligações do sistema de 
tubos. Aplique também um jato de ar para limpar as tomadas de ligação do dispositivo. 
2º Reinstale ambos os tubos da peça de mão e inicie novamente o dispositivo. 
3º Se o erro persistir, contacte o serviço pós-venda da EMS. 
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LED 4 INTERMITENTE a cor laranja 

.&. Risco de incêndio e de choque elétrico. 

@ Em primeiro lugar, desligue a ficha de corrente. 
1 º O dispositivo está demasiado quente. Desligue-o, aguarde 1 hora e inicie novamente o dispositivo. 
2º Se o erro persistir, contacte o serviço pós-venda da EMS. 
Nota: Este erro também é apresentado quando o dispositivo está a funcionar abaixo da temperatura 
mínima. 
Se for este o caso, aguarde até que o dispositivo aqueça até à temperatura ambiente. 

Fuga no filtro de água 

@ Em primeiro lugar, desligue a ficha de corrente. 
1 º Substitua o filtro de água (embalagem azul). 
2º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Fuga no depósito ou na junção do depósito 
1 º Certifique-se de que a tampa do depósito está corretamente fechada. 
2º Limpe a junção: a tampa e as laterais do dispositivo. 
3º Volte a colocar o depósito. 
4º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Fuga na ligação de AIRFLOWID 
1 º Certifique-se de que a peça de mão está corretamente acoplada ao tubo. 
2º Limpe o interior da peça de mão e a extremidade terminal do tubo. 
3º Substitua a junta do tubo AIRFLOW", conforme descrito no parágrafo "Fuga na peça de mão 
AIRFLOW®". 
4º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Água insuficiente ou inexistente na peça de mão 
1 º Certifique-se de que os reguladores de água estão definidos para 1 O (fluxo máximo no tubo) e 
verifique se a peça de mão não está obstruída, removendo-a e verificando o fluxo de água sem a peça 
de mão. 
2º Verifique se o filtro de água está limpo e, se necessário, substitua-o. 

@ Desligue a ficha de corrente antes de proceder à manutenção de qualquer filtro. 
3º Certifique-se de que o abastecimento de água tem pressão suficiente e está bem ligado. 
4º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Líquido azul remanescente após enxaguamento 
1 º Certifique-se de que definiu os reguladores de água para o nível 1 O: fluxo máximo nos tubos. 
2º Certifique-se de que o abastecimento de água tem pressão suficiente e está bem ligado. 
3º Execute uma segunda fase de enxaguamento antes do tratamento. 
4º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

A unidade não arranca 
1 º Verifique as ligações elétricas e a tomada. 
2º Verifique os fusíveis na parte posterior da unidade: 

@ Em primeiro lugar, desligue a ficha de corrente. 
Os fusíveis estão incorporados na tomada do cabo de alimentação elétrica. 
1 º Desligue o cabo de alimentação elétrica do dispositivo. 
2º Com a ajuda de uma chave de parafusos plana pequena, abra a tampa do porta-fusíveis. 
3º Substitua os fusíveis apenas pelo tipo exato de fusíveis exigido (consulte a secção "Descrição 
Técnica"). 
4º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

O pedal sem fios não funciona 
Caso seja evidente que o pedal permaneceu pressionado durante mais de 1 O minutos, solte o pedal e 
inicie o ciclo de alimentação do dispositivo. Se não for esse o caso, o problema poderá ter várias 
causas. São necessárias várias verificações passo a passo: 
1 º Desligue o dispositivo e desligue e volte a ligar os sistemas de tubos de PIEZON® e AIRFLOW". 
Tente novamente. 
2º Execute uma nova sincronização. Este procedimento encontra-se explicado no parágrafo 
"Sincronizar um novo pedal". Tente novamente. 
3º Substitua as 2 pilhas de lítio AA e tente novamente. 
4º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

FB-618/BR - rev.A- ed.2019/07 38/48 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiamL7bz-3OAhVBmBQKHUXtB68QjRwIBw&url=http://icons.mysitemyway.com/glossy-black-icons-symbols-shapes/&bvm=bv.131286987,d.d24&psig=AFQjCNHVPIU9DrIUqSb7GsfwdvxklWYEhQ&ust=1472800506673625


 
 

 

-

1, rr. 
'.) 

PORTUGUÊS 

EMSª 

O pedal com fios não funciona 
1 º Desligue e volte a ligar o pedal. Inspecione o cabo para verificar a existência de danos. Reinicie o 
dispositivo. 
2º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Sem pressurização da câmara de pó 
1 º Verifique se o dispositivo está ligado (ON): pelo menos uma luz LED deve estar acesa. 
2º Verifique se o sistema de tubos de AIRFLOW" está bem ligado (marca verde no fecho). 
3º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Luz branca da câmara de pó INTERMITENTE durante a tentativa de pressurização 
Ou o tubo de ar não está ligado ou não existe pressão de ar suficiente. 
1 º Inspecione o tubo de ar para verificar a existência de quaisquer deformações e inspecione a unidade 

do compressor de ar. 
2º Verifique se o filtro de ar está limpo e, se estiver sujo, substitua-o. 
3º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Luz branca da câmara de pó INTERMITENTE durante a despressurização 
1 º A peça de mão pode estar obstruída. Proceda à sua desobstrução com Easy Clean (consulte o 
parágrafo abaixo). 
2º O tubo AIRFLOW" pode estar obstruído. Desmonte e limpe a extremidade do tubo do fluxo de ar. 
3º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

O pó é pulverizado para fora da câmara durante a despressurização 
1 º O conteúdo da câmara de pó ultrapassa o nível máximo assinalado. 
2º Remova o pó que excede a linha MAX indicada no depósito. 

Libertação de pó pelo sistema de tubos da peça de mão AIRFLOW® 
O elemento "pinch" de AIRFLOW" poderá estar desgastado ou a interface de ar estar suja e a libertar 
pó. 
1 º Desligue o tubo, limpe o conetor de entrada de ar e volte a ligá-lo. Se o problema persistir, avance 
para o Passo 2. 
2º Substitua o tubo da peça de mão AIRFLOW" por um novo. 
3º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Fugas na câmara de pó 
1 º Limpe a câmara com um pano húmido, em particular a tampa e as juntas circulares da parte inferior. 
Limpe também os elementos de ligação do dispositivo. 
2º Se o problema persistir, substitua a câmara de pó por uma nova. 

A luz LED branca de PIEZON® não está a funcionar 
1 º Limpe e seque a ligação da peça de mão e tente novamente. 
2º O LED da peça de mão PIEZON® pode ter sido desligado por interrupções de atividade: 

- após 1 O minutos de funcionamento contínuo, 
- ou após 20 segundos de inatividade fora do respetivo suporte. 
Em ambas as situações coloque a peça de mão no suporte, aguarde um minuto e tente novamente. 
3º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 

Iluminação insuficiente 
1 º Verifique a guia de luz e, se necessário, substitua-a. 
2º Se a luz continuar com baixa intensidade, substitua a peça de mão. 

Guia de luz danificada 
Substitua a guia de luz. 

Potência mecânica reduzida ou inexistente fornecida pela PIEZON® ou perceção de 
vibração 
1 º Certifique-se de que o instrumento (ponta) PIEZON® está corretamente apertado (utilize a ferramenta 
CombiTorque). 
2º Verifique o desgaste do instrumento (ponta) e, se necessário, substitua-o. 
3º Limpe e seque a peça de mão e as ligações elétricas do sistema de tubos. 
4º Comece por substituir a peça de mão PIEZON®. 
5º Substitua o tubo da peça de mão PIEZON®. 
6º Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço pós-venda da EMS. 
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6.9. Para contactar a Assistência técnica da EMS 
E.M.S. Electra Medical Systems S.A. 
Ch. de la Vuarpilliere 31 
1260 Nyon - Suíça 

Telefone: +41 (O) 22 99 44 700 
Fax: +41 (O) 22 99 44 701 
E-mail : TSAV@ems-ch.com 

6. 1 O. Para comunicar uma reação adversa 

EMSª 

Caso ocorra algum incidente grave que esteja direta ou indiretamente relacionado com o tratamento, 

participe essa situação de imediato à EMS e às autoridades competentes do país de origem e do país onde 

o doente seja residente (caso sejam diferentes). 

Notificação de reações adversas à EMS 
Por e-mail : vigilancemailbox@ems-ch .com 

Por fax: +41 (O) 22 99 44 701 

Por correio: E.M.S. Electra Medical Systems S.A., Ch. de la Vuarpilliere 31, 1260 Nyon - Suíça 
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7. SUSTENTABILIDADE 
 

 

 

8. GARANTIA 

EMSª 

7. 1. Eliminação de peças do equipamento 
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O dispositivo não pode ser eliminado através da rede de eliminação de resíduos 
domésticos. Se pretender eliminar definitivamente o dispositivo, cumpra a 
regulamentação em vigor no seu país . 

Outros componentes deste dispositivo, incluindo pontas/insertos e quim1cos, 
devem ser eliminados em conformidade com os regulamentos do seu país. 

O equipamento elétrico e eletrónico dos clientes destinado a eliminação e localizado 
dentro da União Europeia pode ser enviado à EMS para reciclagem, nos termos da norma 
REEE. Os custos da reciclagem, à exceção dos custos de envio, são cobertos pela EMS. 

Guarde a embalagem original até o dispositivo ser definitivamente eliminado. 
Pode usá-la para transporte ou armazenamento. 

7.2. Conceção sustentável 
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O dispositivo, a título voluntário, respeita os requisitos de conceção ecológica 
mais recentes de regulação do consumo de energia nos modos de espera e 
desligado 13 . As embalagens são de cartão reciclado e são recicláveis. 

As instruções impressas estão alinhadas com uma política de desenvolvimento 
sustentável e são certificadas «Myclimate neutral imprimerie» e «FSC». 

A garantia será considerada nula se o dispositivo for utilizado com pó, instrumentos e peças de mão não 
originais da EMS. A garantia será considerada nula se o dispositivo for aberto. 

A EMS e o distribuidor deste dispositivo não se responsabilizam por lesões ou danos diretos ou indiretos 
resultantes de uma utilização incorreta, decorrentes em particular do incumprimento das instruções de 
utilização ou de uma preparação e manutenção incorretas. 

A EMS recusa qualquer responsabilidade pela segurança do dispositivo e declara a nulidade da garantia se a 
reparação ou manutenção for efetuada por terceiros não autorizados ou se forem utilizadas peças 
sobresselentes não originais da EMS. 

13 Regulamento da Comissão Europeia Nº1275/2008 de 17 de dezembro de 2008 no que respeita aos requisitos de 
conceção ecológica para o consumo de energia do equipamento elétrico e eletrónico doméstico e de escritório nos 
estados de vigília e de desativação. 
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9. DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Fabricante 

Modelos 

Classificação IEC 
60601-1 

Classificação UE MDD 
93/42/CEE 
Desempenho essencial 

Modo de 
funcionamento 
Alimentação elétrica 

Consumo elétrico 

Módulo ultrassónico 

Fusível 

Módulo de 
comunicações sem fios 
Versão do software 

Peso 

Dimensões 

Condições de 
funcionamento 

Condições de 
armazenamento 
(Dispositivo) 

Condições de 
armazenamento 
(application box) 
Condições de 
transporte 

Fluídos de entrada 

Fluídos de saída 

Vida de prateleira / vida 

Vida útil esperada 

PORTUGUÊS 

EMSª 

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA, CH-1260 Nyon, Switzerland 

AIRFLOW Prophylaxis Master, código de produto FT-229 

Isolamento elétrico de classe 1 

Peça aplicada, tipo B 
Unidade de controlo IP20 
Pedal IP21 
Dispositivo médico de Classe lla 

Este dispositivo médico, na aceção da norma UE MDD 93/42, não é de Desempenho 
essencial 
Funcionamento contínuo 

100-240 V CA, 50-60 Hz, 4 A máx. 

Modo de desligado (OFF)/espera: Máx. 0,5 W 
Máx. : 700VA 
Potência de saída máx.: 8 W sob condição mecânica de carga máxima. 
Frequência: 24-32 kHz. 
Excursão de vibração primária da ponta: Máx. de 200 um 
5 A, T (lento), 250 V CA, tipo H (= T 5 H 250 V) 

Módulo de rádio Bluetooth® EIRP máx. 8 dBm, banda 2,4GHz 

ES-046 v2.10 
ES-087 v4.12 
ES-091 v3.00 
ES-125 v3.20 
Unidade de controlo: máx. 5 kg (condições normais de funcionamento) 
Pedal: Máx. 0,35 kg (pedal sem fios) 

Unidade de controlo: Altura: 245 mm, Largura: 260 mm, Comprimento: 290 mm 
Pedal sem fios: Diâmetro: 135 mm, Altura: 35 mm 

Temperatura: 10º C a 35º C 
Humidade: 30% a 75% 
Altitude: Máx. 2000 m 

Temperatura: -10º C a 30º C, sem água no interior 
Humidade: 10% a 95% sem condensação 
Pressão: 500hPa a 1060hPa 

Temperatura: Até 40º C 

Temperatura: -29º C a 38º C, sem água no interior 
Humidade: 10% a 95% sem condensação 
Pressão: 500hPa a 1060hPa 

Água: pressão de 2-5 bar, temperatura de 10-30º C, máx. de 0,2% de salinidade, dureza de 
8 a 12 º dH, taxa de fluxo mínima de 100 ml/min, tipo de conetor RECTUS 20KA. É 
necessária uma entrada/rede de abastecimento de água em conformidade com a norma EN-
1717. 
Ar: pressão de 4,5-7bar, apenas seco (humidade máx. de 1,032 g/m3), óleo máx. filtrado de 
O, 1 mg/m3, taxa de fluxo mínima de 20 Nl/min a 4,5 bar, tipo de conetor RECTUS 21 KA 
Água: mínima 40 ml/min. para AIRFLOW®, mínima 30 ml/min. para PIEZON® 
Ar: pressão máx. de 5 bar para AIRFLOW® 
Depósitos PIEZON® e NIGHT CLEANER: 5 anos 
Peças de mão (estruturas principais): 1000 ciclos de esterilização 
CombiTorque: 1000 ciclos de esterilização 
Dispositivo: 7 anos, com manutenção preventiva anual regular 
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Aviso geral 

Aviso de perigo elétrico 

Radiação não ionizante (comunicação por rádio) 

Leia as instruções de utilização 

O dispositivo requer ligação à terra 

Desligue a ficha de corrente para fins de manutenção e em caso de 
avaria 

Instruções de utilização em formato eletrónico 

Ação obrigatória 

Data de validade 

Utilização única. Não reutilizar. 

Proibido. 

Proteção contra permeabilidade à água 

Peça aplicada, tipo B 

Eliminação de equipamento eletrónico obsoleto (na União Europeia 
e noutros países com sistemas de recolha seletiva) 

Fabricante 

Data de fabrico 

Número de série 

N. º de catálogo/Referência de produto 

Esterilizável até 135º C em autoclave 

Desinfeção térmica 

Entrada 

Saída 

Fusível 
Ligação do pedal com fios 
Em conformidade com a marcação RCM australiana para 
equipamentos sem fio 
Em conformidade com a marcação R-NZ da Nova Zelândia para 
equipamentos sem fio 
Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva Europeia 
93/42/CEE 
Número do organismo notificado 
Em conformidade com a marcação de Regulamentação Técnica 
ucraniana para equipamentos sem fios 
UA - Símbolo da Ucrânia; 
TR - Símbolo provisório do organismo de avaliaçâo da conformidade 
atribuído para realizar a avaliaçâo da conformidade dos requisitos dos 
regulamentos técnicos; 
028 - Número de identificaçâo do organismo de avaliaçâo da 
conformidade. 
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.E • TA-201712826 
1 e /\ ·S/\ rA-2018/3027 

. " APPROVED .. 

R-RMM-E23-FT-229 
KCC-CRM-BGT-BLE113 

AGREE PAR 
L'ANRT MAROC 

Numéro 
d'agrément: MR 

17713 ANRT 
2018 / MR 

14883 ANRT 
2017 

Date d'agrément: 
16-10-2018 / 09-

10-2017 

TRA 
REGISTERED NO: 

ER64514/18 
ER67538/18 

OEALER NO: 
DA76058f18 

Complies with 
IMDA Standards 

(DB106919) 

CMIITID: 
2018DJ3393 

Em conformidade com a marcação ICASA sul-africana para 
equipamentos sem fio 
TA-2017/2826: Número de homologação do módulo de bluetooth 
BLE113 
TA-2018/3027: Número de homologação do módulo de bluetooth 
BLE121LR 
Em conformidade com a marcação KC coreana para 
equipamentos sem fio 
R-RMM-E23-FT-229: Número de homologação do sistema 
KCC-CRM-BGT-BLE113: Número de homologação do módulo de 
bluetooth 

Em conformidade com a marcação ANRT marroquina para 
equipamentos sem fios 
MR 17713 ANRT 2018: Número de homologação para pedal sem fios 
MR 14883 ANRT 2017: Número de homologação do aparelho 

Em conformidade com a marcação TRA dos Emirados Árabes Unidos 
para equipamentos sem fios 
ER64514/18: Número de homologação do módulo de bluetooth 
BLE113 
ER67538/ 18: Número de homologação do módulo de bluetooth 
BLE121LR 
Em conformidade com a marcação IMDA de Singapura para 
equipamentos sem fio 
DB106919: Licença de Distribuidor nº. 
Em conformidade com a marcação SRRC chinesa para equipamentos 
sem fio 
2018DJ3393: Número de homologação do sistema 
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9.2. Compatibilidade eletromagnética 
A utilização de componentes que não os fornecidos ou indicados como acessórios podem afetar negativamente o desempenho CEM. 

O dispositivo tem incorporado um módulo Bluetooth 2,4 GHz, de baixa potência, com EIRP máx. de 8 dBm, para comunicação com o 

pedal sem fios. Este módulo de rádio está desativado quando é ligado um pedal com fios (é necessária reiniciar o dispositivo). 
O módulo Bluetooth está em conformidade com todas as restrições previstas pelas recomendações ERC/REC 70-03 para os países da 
CEPT relativamente ao Apêndice 3 (Sistemas de transmissão de dados em banda larga a 2400-2483,5 MHz) sem requerer quaisquer 
modificações dos produtos pelo utilizador. 
O produto destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado, cuja Segurança Básica tem de ser mantida. 
O cliente ou o utilizador deste produto deverá garantir a utilização no ambiente referido. 

Conformidade de imunidade eletromagnética 
Teste de imunidade 
Descarga eletrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

Correntes elétricas transitórias 
rápidas/em rajada (burst) 
IEC 61000-4-4 

Sobretensão 
IEC 61000-4-5 

Quebras de tensão 
IEC 61000-4-11 

Interrupções de tensão 
IEC 61000-4-11 

Campo magnético 
da frequência elétrica (50/60 
Hz) 
IEC 61000-4-8 
RF conduzida 
IEC 61000-4-6 

RF radiada 
IEC 61000-4-3 

Campos de proximidade de 
equipamentos de 
comunicações sem fios por RF 
IEC 61000-4-3 

Notas: 

Nível de teste IEC 60601 1 Nível de conformidade 
Contacto ± 8 kV 

Ar± 15 kV 

± 2 kV para linhas de alimentação elétrica 1 00 kHz de 
frequência de repetição 

± 1 kV para linhas de entrada/saída 100 kHz de 
frequência de repetição 
± 1 kV linha(s) a linha(s) 

± 2 kV linha(s) a terra 

< 5% UT (> 95% de quebra da UT) para 0,5 ciclo 
40% UT (60% de quebra da UT) para 5 ciclos 

70 % UT (30 % de quebra da UT) para 25 ciclos 
0% UT para 0,5 ciclo a Oº, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 

270º e 315º 
0% UT para 1 fase de ciclo único 

< 5% UT (> 95% de quebra da UT) para 5 s 
0% UT para 250 ciclos 

30 Nm 30 Nm (50 Hz ou 60 

3V 
150 kHz a 80 MHz 
6 V em bandas ISM 
150kHz a 80 MHz 
80% AM a 1 kHz 

3V/m 
80 MHz a 2,7 GHz 
80% AM a 1 kHz 

Ver tabela abaixo 

Hz) 

3V 

3V/m 

Ambiente eletromagnético - orientação 
Os pisos devem ser em madeira, betão ou azulejo. Se os pisos 
estiverem cobertos com material sintético, a humidade relativa deve ser 
>30%. 

A qualidade da corrente elétrica da rede deve ser do tipo ambiente 
hospitalar ou comercial típico. 

A qualidade da corrente elétrica da rede deve ser do tipo ambiente 
hospitalar ou comercial típico. 

A qualidade da corrente elétrica da rede deve ser do tipo ambiente 
hospitalar ou comercial típico. Se o utilizador do produto necessitar de 
uma operação ininterrupta durante eventuais cortes de corrente na rede 
elétrica, recomenda-se que o produto seja alimentado por uma fonte de 
alimentação ininterrupta (UPS) ou bateria. 

A frequência elétrica dos campos magnéticos deve situar-se em níveis 
característicos de uma instalação num ambiente hospitalar ou comercial 
típico. 

Nenhum equipamento de comunicações por RF portátil e móvel deverá 
ser utilizado na proximidade de qualquer peça do produto, incluindo 
cabos, a uma distância inferior à recomendada, calculada com base na 
equação aplicável à frequência do transmissor. 
Distância de separação recomendada 
d = 1, 17 ../P, d = 1, 17 ../P 80 MHz a 800 MHz, d = 2,4 ../P 800 MHz a 
2,7 GHz 
em que P é a potência nominal de saída máxima do transmissor em 
watts f::N) segundo o fabricante do transmissor e d é a distância de 
separação recomendada em metros (m) . 
As potências de campo dos transmissores de RF fixos, determinadas 
por uma sondagem eletromagnética do local14, devem ser inferiores ao 
nível de conformidade em cada gama de frequências 15. 

Pode ocorrer interferência nas imedia9ões de equipamentos 
t(<·1l) /\ 

assinalados com o seguinte símbolo: ! ou M 

UT é a tensão da rede de corrente alterna (CA) antes da aplicação do nível de teste. 
A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequências mais elevadas. 
Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexo 
em estruturas, objetos e pessoas. 

14 As potências de campo dos transmissores fixos, como as estações base de telefones rádio (sem fios/telemóveis) e rádios portáteis 
de comunicação terrestre, aparelho de radioamadorismo, radiotransmissores AM e FM e transmissores de lV não podem, em teoria, 
ser previstas com exatidão. Para avaliar o eletromagnetismo produzido pelos transmissores de RF fixos, deve considerar-se uma 
sondagem eletromagnética do local. Se a potência de campo medida no local onde o produto está a ser utilizado exceder o nível de 
conformidade de RF aplicável acima, o produto deve ser observado para confirmação do funcionamento normal do mesmo. Caso seja 
observado um desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais, tais como reorientação ou relocalização do produto. 
15 Na gama de frequências dos 150 kHz aos 80 MHz, as potências de campo devem ser inferiores a 3 V/m. 
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Campos de proximidade de equipamentos de comunicações sem fios por RF 
IEC 61000-4-3 

Frequência Banda Serviço por impulsos Potência máxima Distância Nível de teste 
de teste de imunidade 

(MHz) (MHz) 01V) (m) (V/m) 
Modulação por 

385 380-390 TETRA400 impulsos 1,8 0,3 27 
18 Hz 

GMRS460, 
FM 

450 430-470 desvio ±5 kHz 
FRS 460 

seno 1 kHz 
2 0,3 28 

710 Modulação 
745 704-787 Banda LTE 13, 17 por impulsos 0,2 0,3 9 
780 217 Hz 

810 GSM 800/900, 
Modulação 

TETRASOO, 
870 800-960 

iDEN 820, COMA 
por impulsos 

930 850, Banda LTE 5 
18 Hz 

2 0,3 28 

1720 GSM 1800, COMA 
1845 1900, Modulação 

1700-1990 GSM 1900, DECT, por impulsos 2 0,3 28 
1970 Banda LTE 1, 3, 4, 217 Hz 

25, UMTS 
Bluetooth, WLAN, 

Modulação 
802.11 b/g/n, RFID 

2450 2400-2570 
2450, 

por impulsos 

Banda LTE 7 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 Modulação 
5500 5100- 5800 WLAN 802. 11 a/n por impulsos 0,2 0,3 9 
5785 217 Hz 

Distâncias de separação recomendadas 
O produto destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético no qual as interferências da RF radiada sejam controladas. O cliente ou utilizador do 
produto pode ajudar a evitar a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações por RF portátil e móvel 
(transmissores) e o produto conforme abaixo recomendado, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicações. 

Distância de separação segundo a frequência do transmissor (m) Potência nominal 
máxima de saída do 
transmissor W 

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz 

d = - yPcom V= 3 V d = - vP com E= 3 V/m d = - yP com E= 3 V/m 

0,01 
0,1 
1 
10 
100 

0,12 0,12 0,24 
0,37 0,37 0,74 
1,17 1,17 2,34 
3,69 3,69 7,4 
11 ,67 11 ,67 23,4 

Para os transmissores com uma potência nominal máxima de saída não indicada na lista anterior, a distância de separação recomendada d em metros (m) 
pode ser calculada com base na equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts 
01V) segundo o fabricante do transmissor. 

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado conforme dentro dos limites para um aparelho digital de classe B, de acordo com a parte 15 das 
normas FCC. Estes limites são estabelecidos para fornecer proteção adequada contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica. Este 
equipamento gera, usa e irradia energia por radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, poderá causar 
interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este 
equipamento não causar interferência nociva à receção de rádio ou televisão, a qual pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, aconselha
se o utilizador a corrigir essa interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: 
- Reorientar ou mudar a posição da antena recetora. 
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor. 
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente, a partir da qual o recetor é ligado. 
- Consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter ajuda. 

Conformidade de emissões eletromagnéticas 
Teste de emissões 

Emissões de RF - CISPR 11 

Emissões de RF - CISPR 11 

Emissões de harmónicas IEC 61000-3-2 

Flutuações de tensão / emissões de 
cintilação 
IEC 61000-3-3 

PORTUGUÊS 

Conformidade Ambiente eletromagnético - orientação 
Grupo 1 O produto utiliza energia de RF apenas para o respetivo funcionamento interno. Por 

este motivo, as emissões de RF que produz são muito reduzidas e não deverão 
provocar qualquer interferência em equipamentos eletrónicos próximos. 

Classe B 

Classe A 

Conforme 

O produto é adequado para utilização em todo o tipo de instalações, incluindo 
instalações domésticas e instalações diretamente ligadas à rede pública elétrica de 
baixa tensão que abastece os edifícios de habitação. 
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ENDO, 18, 19 
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ESPELHO, 23, 35 
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F 

FEEDBACK ACÚSTICO, 20 
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GUIA DE LUZ, 16, 36, 41 
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INCIDENTE, 2 
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35 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO, 2, 4 
INSTRUMENTO PI, 22 
INSTRUMENTOS, 5, 16, 25, 43 
INTERFACES, 17 
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LIGAÇÃO À TERRA, 2, 9, 12 
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SEDE 

NYON, SWITZERLAND 
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.

SUBSIDIÁRIAS DA EMS NO MUNDO 

MUNICH, GERMANY 
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH 

DALLAS, USA 
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

MADRID, SPAIN 
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA 
SLU 

  SHANGHAI, CHINA 

医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

FONCINE, FRANCE 
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS FRANCE 
SARL 

TOKYO, JAPAN 
E.M.S. JAPAN BRANCH OFFICE

MILAN, ITALY 
EMS ITALIA S.R.L. 

SYDNEY,AUSTRALIA 
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS OCEANIA

 

KATOWICE, POLAND 
EMS POLAND SP. Z O.O. 
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Ch. de la Vuarpilliere 31 
CH-1260 Nyon 
Tel. +41 22 99 44 700 
Fax +41 22 99 44 701 
www.ems-dental.com/en/contact 
www .ems-dental.com 

Schatzbogen, 86 
DE-81829 Munich 
Tel. +49 89 42 71 61 O 
Fax +49 89 42 71 61 60 
info@ems-ch.de 

e/ Tomás Bretón, 50-52, 2ª planta 
ES-28045 Madrid 
Tel. +34 91 528 99 89 
info@ems-espana.com 

32, Route de Pontarlier 
FR-39460 Foncine-le-Haut 
Tel. +33 3 84 51 90 01 
Fax +33 3 84 51 94 00 
info@ems-france.fr 

Via Faravelli , 5 
IT-20149 Milan 
Tel. +39 02 3453 8111 
Fax +39 02 3453 2778 
dental@ems-italia.it 

AI. Ro dzie skiego 188H 
PL - 40-203 Katowice 
Tel. +48 32 4937060 
info@ems-poland.com 

o 

EMSª 

Corporation 
11886 Greenville Avenue, #120 
US-Dallas, TX 75243 
Tel. + 1 972 690 83 82 
Fax+ 1 972 690 89 81 
info@ems-na.com 

24A, No 379, Jin Sui Mansion 
Pudong Nan Road 
CN-Shanghai 200120 
Tel. +862133632323 
emschina@ems-ch.com 

5F 4-6-5 Nihombashi-Muromachi , Chuo-ku 
JP~ 103-0022 Tokyo Tokyo 101-0022 - Japan 
Phone : +81 (O) 3 3278 0375 
Fax : +81 (O) 3 3278 0376 
emsjapan@ems-ch.com 

Unit 1 , Building 4 - Sydney Corporate Park 
160 Bourke Road 
AU-Alexandria, NSW 2015 
Tel. +61414317 352 
info@ems-oceania.com 
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