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Congratulações pela aquisição do seu 
Endo-motor VDW.SILVER®  RECIPROC®  !

No  caso  de  surgir  alguma  dúvida  ou  problema 
durante a leitura deste manual de instruções, por 
favor entre em contato com a VDW GmbH.  

Guarde este manual em local seguro. A VDW GmbH 
reserva-se o direito de introduzir, a qualquer 
momento e sem aviso prévio, alterações nas 
informações e dados apresentados neste manual. 

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
D - 81737 München
Alemanha

Telefone 0049 89 627 340
Telefax 0049 89 627 34304
info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com

O presente manual de instruções foi elaborado com 
o máximo de rigor. Entretanto, apesar dos nossos 
esforços, é impossível de excluir completamente a 
ocorrência de eventuais falhas. Estamos sempre 
gratos por quaisquer sugestões para melhorias. 
Para isso, entre em contato diretamente com a 
VDW GmbH.
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 1. Símbolos usados
1.1. Símbolos neste manual de instruções

Se as instruções fornecidas nos 
AVISOS não forem seguidas 
corretamente, a operação pode 
provocar danos no aparelho e 
colocar em perigo o próprio 
utilizador e os pacientes.

As NOTAS contêm informações 
adicionais e esclarecimentos 
acerca da operação e desempenho 
do aparelho.

AVISO NOTA

Nº de série Vide o manual de instruções.

Fabricante

Não eliminar junto com o lixo 
doméstico comum (diretiva 2002/
96/CEE de 23/01/2003 acerca da 
recolha separada de produtos 
elétricos e eletrônicos).

Data de fabricação Tomada para o pedal

Aparelho da classe de proteção II Corrente contínua 
(tomada para alimentação elétrica)

Parte operacional tipo BF
Desinfetável em autoclave (preste 
atenção à temperatura indicada no 
símbolo)

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

Classifi cação CE Nº de catálogo
(número para novas encomendas)

Limite de temperatura O aparelho só deve ser operado com 
o carregador original da bateria.

Limite de umidade Frágil

Guardar sempre em ambiente seco

0123

- 20° C

+ 50° C

20 %

90 %

1.2. Símbolos na embalagem, no aparelho e nas partes do aparelho

Model:
TR30RAM120
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2. Utilização segundo os fins
previstos
ESTE APARELHO É DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE PARA APLICAÇÕES 
ODONTOLÓGICAS

O VDW.SILVER®  RECIPROC®  é um aparelho me-
dicinal que está em conformidade com a diretiva 
para produtos medicinais 93/42/CEE, atualizada 
pela diretiva 2007/47/CE. O motor foi desenvolvido 
para uso exclusivo por dentistas, em conjunto com 
instrumentos medicinais para canais de raízes, 
em modo rotatório ou reciprocante (oscilação para 
a frente e para trás) do instrumento.

Este aparelho só deve ser utilizado por dentistas 
qualificados, em áreas hospitalares, em clínicas 
e em consultórios de odontologia.

3. Contra-indicações
Nunca utilize o aparelho para implantes ou outros 
procedimentos odontológicos fora da endodontia.

4. Avisos
Este capítulo contém uma descrição de graves 
efeitos colaterais e riscos potenciais para o 
produto, para o utilizador e para os pacientes. 
Antes da utilização, leia os seguintes avisos.

 AVISOS
• O aparelho só deve ser usado em locais 
adequados, e exclusivamente por dentistas 
qualificados.
• No caso de escorrer do aparelho algum 
líquido que possa ser provocado por um 
vazamento na bateria, interrompa i media-
tamente o trabalho e envie o aparelho para 
um centro de assistência técnica autoriza-
do, a fim de se fazer uma substituição da 
bateria.
• Nunca exponha o aparelho a qualquer 
fonte de calor direta ou indireta. O aparelho 

deve ser utilizado e guardado num local 
seguro.
• Nunca altere ou modifique o aparelho. A 
empresa VDW GmbH não assume qualquer 
responsabilidade no caso do aparelho ter 
sofrido alterações ou modificações.
• O VDW.SILVER® RECIPROC® exige 
cuidados especiais no que diz respeito à 
compatibilidade eletromagnética (CEM) e 
deverá ser instalado e operado em rigorosa 
concordância com as informações sobre 
CEM contidas neste manual. Nunca utilize o 
aparelho especialmente nas proximidades 
de lâmpadas fluorescentes, aparelhos 
radioemissores e aparelhos de comando 
à distância.
• Para evitar possíveis perigos derivados 
de interferências eletromagnéticas, nunca 
utilize outros aparelhos elétricos medici-
nais, ou quaisquer aparelhos elétricos nas 
proximidades do ® RECIPROC®. 
As emissões eletromagnéticas produzidas 
por este aparelho estão abaixo dos valores-
-limite recomendados pelos respectivos 
regulamentos vigentes (EN 60601-1-
2:2007).
• Nunca utilize o aparelho se estiver pre-
sente oxigênio em estado livre, substân-
cias anestésicas ou produtos inflamáveis. 
O aparelho deve ser utilizado e guardado 
num local seguro.
• Os componentes do VDW.SILVER®  
RECIPROC® não são fornecidos em estado 
desinfetado e esterilizado. Portanto, com-
ponentes tais como a unidade de comando, 
o micromotor e o cabo do micromotor 
deverão ser desinfetados antes da primeira 
utilização, e após cada uso posterior, sendo 
que o contra-ângulo tem que ser desinfe-
tado.
• Nunca coloque o micromotor ou outros 

ultrasonoros. Nenhum componente do VDW.
SILVER® RECIPROC ® deve ser esterilizado 
(exceto o contra-ângulo: consulte o manual 
de instruções separado para o contra-
ângulo).
• Nunca mergulhe o aparelho num banho 
ultrasonoro.

acessórios em autoclaves ou banhos

VDW.SILVER
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• O alojamento plástico não é impermeá-
vel; por isso, não aplique qualquer líquido 
ou spray diretamente sobre o aparelho, 
especialmente sobre o mostrador ou nas 
proximidades das conexões elétricas.
• Os cabos que saem do micromotor, 
do pedal e do carregador da bateria não 
devem sofrer torções.
• Não empurrar continuamente o cabo 
do pedal contra objetos firmes.
• Nunca abra você mesmo o aparelho 
para fazer uma substituição da bateria, pois 
há perigo de curtocircuito. Se o aparelho 
for aberto, a garantia perde a validade. A 
bateria só pode ser substituída por um 
centro de assistência técnica autorizado.
• Siga sempre as instruções dos fabrican-
tes dos instrumentos endodônticos usados. 
• O sistema de instrumentos indicado no 
mostrador deve estar sempre de acordo 
com os instrumentos que forem usados. 
Isto é de extrema importância, a fim de 
se evitar que instrumentos destinados ao 
modo reciprocante sejam aplicados no 
modo rotatório, ou vice-versa.
• Nunca use instrumentos rotatórios no 
modo reciprocante. Antes da utilização 
verifique o modo que está indicado no 
mostrador.
• Nunca use instrumentos reciprocantes 
no modo rotatório. Antes da utilização 
verifique o modo que está indicado no 
mostrador.
• Os valores para torque e rotação podem 
ser alterados, sem aviso prévio, pelos 
fabricantes. Por isso, antes da utilização 
verifique na biblioteca os valores que fo-
ram ajustados. Os valores indicados no 
mostrador só serão exatos e de confiança 
quando se usa o contra-ângulo VDW Endo 
6:1 devidamente tratado e lubrificado.
• A precisão do movimento produzido pelo 
motor só estará garantida se o contra-
ângulo original VDW Endo 6:1 usado estiver 
devidamente tratado e lubrificado (para 
detalhes adicionais consulte o manual de 
instruções separado para o contra-ângulo).
• Use exclusivamente o contra-ângulo e o 
elemento de redução originais.

• Durante a calibragem o micromotor altera 
sua rotação entre o valor mínimo (1500 
r.p.m. no eixo do micromotor) e o valor má-
ximo (6000 r.p.m. no eixo do micromotor). 
Não aplique nenhum instrumento durante 
a calibragem.
• Faça uma calibragem sempre que o 
contra-ângulo for lubrificado, ou trocadoa-
pós uma esterilização, e pelo menos 1 vez 
por semana (consulte o manual de instru-
ções separado para o contra-ângulo).
• Antes da lubrificação leia o manual de 
instruções separado para o contra-ângulo 
original VDW Endo 6:1 e o capítulo MANU-
TENÇÃO (7.8) deste manual.
• Para a lubrificação do contra-ângulo 
preste muita atenção para não deixar 
entrar nenhum lubrificante para o interior 
do micromotor.
• Nunca tente lubrificar o micromotor, pois 
uma contaminação do mesmo com agentes 
lubrificantes pode provocar danos e efeitos 
negativos para uma operação segura.
• Nunca introduza corpos estranhos no 
eixo do micromotor.
• No caso de esforço intenso o micromo-
tor pode aquecer demais. Se o micromotor 
ficar frequentemente aquecido demais, ou 
se o sobreaquecimento permanecer, con-
sulte o seu centro de assistência técnica.
• Antes de iniciar a operação do motor 
verifique se seus ajustes estão corretos.
• O carregador da bateria deverá ser ligado 
a uma alimentação elétrica com 100-240 V 
(+/- 10 %), 47-63 Hz. Utilize apenas peças 
originais.
• Durante o uso, se o símbolo da bateria 
começar a piscar com cor vermelha, ligue 
imediatamente o carregador da bateria ao 
aparelho, a fim de evitar um desligamento.
• Para se obter uma longa vida útil da 
bateria recomenda-se trabalhar continua-
mente no modo de operação com bateria, e 
só fazer a carga da bateria quando a mes-
ma estiver completamente descarregada.
• No caso de ocorrerem quaisquer 
anomalias durante o uso, desligue o motor 
e entre em contato com um centro de 
assistência técnica autorizado. 
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• Não ligue à tomada USB do VDW.SILVER®  
RECIPROC® qualquer memória de dados 
de PC externa (placa rígida). Nunca use um 
cabo USB normal com duas conexões a fim 
de ligar o VDW.SILVER® RECIPROC® a um 
PC.

5. Precauções a tomar
Antes do uso, leia com atenção os avisos de se-
guurança. Essas medidas de segurança permitirão 
uma utilização segura do produto, evitando assim 
danos para si próprio e para outras pessoas.

Para futuras consultas, mantenha este manual 
bem guardado e acessível. No caso do aparelho 
ser revendido ou passado para terceiros, o manual 
deverá acompanhar o produto, para que o novo 
proprietário também possa seguir as instruções 
de segurança e os avisos aí contidos.

Para o uso do VDW.SILVER® RECIPROC® são 
exigidas luvas e uma barreira dental.

No capítulo AVISOS (cap. 4) estão descritos todos 
os procedimentos requeridos antes de se colocar 
o aparelho em operação.

Nos seguintes casos, o fabricante fica isento de 
qualquer responsabilidade:
• Aplicação do aparelho para quaisquer fins 
diferentes dos fins previstos, conforme indicados 
nas instruções de uso e manutenção.
• Modificações e reparações que tenham sido 
feitas por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
• Ligação do motor a uma alimentação elétrica 
que não esteja de acordo com a norma IEC 364.
• Utilização de peças ou componentes não 
originais, que não estejam descritas como 
COMPONENTES PADRÃO (cap. 7.1).
• Fratura de instrumentos devido a aplicação 
errada.
• Danos para acessórios ou para o aparelho 
devido a uma esterilização. Atenção: Nenhum 
elemento do VDW.SILVER® RECIPROC® (à exce-
ção do contra-ângulo) é esterilizável. Consulte o 
manual de instruções separado para o contra-
ângulo.

6. Reações contrárias
Não são conhecidas quaisquer reações contrárias.

7. Instruções passo a passo
A descrição dos AVISOS contém todos os procedi-
mentos especiais que devem ser realizados antes 
de se começar a trabalhar com o aparelho.

Ao abrir a embalagem e antes da instalação, 
verifique se o aparelho apresenta danos ou se 
faltam peças. No caso de serem detetados danos 
de transporte ou peças faltantes, deverá ser 
apresentada uma reclamação ao seu distribuidor 
no espaço de 24 horas.

Condições ambientais para a operação:
- Aplicação em local fechado
- Temperatura ambiente: 15 °C a 42 °C
- Umidade relativa do ar: < 80 %
- Os materiais das embalagens originais podem 

ser reutilizados no futuro, se ficarem guardados 
nas condições ambientais de -20 °C a 
+50 °C e umidade relativa do ar de 20 % a 90 %.

 AVISO
Não coloque o aparelho em locais úmidos 
ou em locais onde o aparelho possa ficar 
em constante contato com líquidos.
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O contra-ângulo está embalado separadamente e 
é fornecido junto com o VDW.SILVER® RECIPROC®  
numa caixa de cobertura. Preste atenção ao 
manual de instruções separado para o contra-
ângulo.

7.2.  Preparação
1. Retire com cuidado da embalagem o aparelho 
e as demais peças, e coloque tudo sobre uma 
superfície plana.

2. Verifique se estão presentes todos os com-
ponentes descritos em COMPONENTES PADRÃO 
(cap. 7.1). 
3. Verifique se os números de série indicados 
na etiqueta na base do aparelho, na embalagem 
e nos documentos de expedição são idênticos 
entre si.

 AVISO
No caso de notar algum líquido escorrido 
do aparelho envie o mesmo imediatamente 
para um centro de assistência técnica au-
torizado.

7.1. Componentes padrão
O VDW.SILVER  RECIPROC é fornecido com os seguintes componentes:

1) Unidade de comando
2) Micromotor com cabo e conector
3) Contra-ângulo redutor VDW Endo 6:1 com manual de instruções separado
4) Pedal com cabo
5) Unidade externa de carregamento da bateria, modelo Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM120, 
com adaptadores intermutáveis para EU, UK, USA, AUS
6) Apoio para a peça de mão
O motor está acompanhado de um manual de instruções adicional.
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7.3. Colocação em operação
7.3.1. Alimentação elétrica

1. Escolha o adaptador de conexão adequado 
para a tomada elétrica disponível.

Encaixe o adaptador desejado nos contatos do 
carregador da bateria e pressione na direção da 
presilha até ficar engatado. Para mudar de adap-
tador pressione a presilha – veja a Fig. 1.

 NOTA
Os adaptadores estão codificados. Assim, 
ao encaixá-los preste atenção à orientação 
correta.

O VDW.SILVER® RECIPROC® possui uma tomada 
USB para fins de manutenção ou atualização de 
software, para uso exclusivo por um centro de 
assistência técnica autorizado. O aparelho é 
fornecido com a tomada USB coberta com uma 
etiqueta contendo o texto “ONLY FOR SERVICE 
DO NOT REMOVE” (“Só para a assistência 
técnica – não remova”).

 Fig. 1 – Adaptadores para tomadas

 Fig. 2 – Lado traseiro do aparelho

2. Carregue a bateria antes do primeiro uso 
(veja o cap. 7.3.3).
a. Ligue o carregador da bateria à tomada de 
alimentação elétrica.
b. Introduza o conector do carregador da bateria 
na tomada correta na parte traseira do aparelho 
(A - vide Fig. 2). Para mais detalhes consulte o 
cap. 7.3.3.
c. Antes do primeiro uso carregue completamente 
a bateria.
d. Introduza o conector do pedal na tomada 
correta na parte traseira do aparelho (C - vide Fig. 2).

 AVISO
Para desconetar, puxe sempre pelo centro 
do conetor. Nunca puxe pelo cabo.

7.3.2. Micromotor

3. Introduza o conetor do cabo do micromotor na 
tomada metálica de 9 pinos na parte frontal do 
aparelho (B - vide Fig. 3).

 NOTA
A conexão B é do tipo normal de encaixar. 
Oriente para cima o ponto vermelho no 
conector, de modo a ficar alinhado com o 
encaixe na tomada. O conector não é para 
ser enroscado na tomada. Para desligar 
puxe pelo conector na ponta do cabo. Não 
tente rodar o conector.

4. Fixe o contra-ângulo VDW Endo 6:1 no micro-
motor (consulte o manual de instruções separado 
para o contra-ângulo).
5. Antes da primeira utilização e antes de uma nova 
utilização com outro paciente, desinfete o painel 
de teclas (para mais detalhes consulte o cap. 7.8).

Fig. 3 – Tomada metálica

B

A C

12 V

Model:
TR30RAM120
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7.3.3. Bateria

O aparelho VDW.SILVER® RECIPROC® funciona 
com uma bateria recarregável tipo NiMH.

 AVISOS
• Nunca abra você mesmo o aparelho para 
fazer uma substituição da bateria, pois há 
perigo de curtocircuito. Se o aparelho for 
aberto, a garantia perde a validade.
• A bateria só pode ser substituída por um 
centro de assistência técnica autorizado.

 NOTA
• Antes do primeiro uso carregue a bateria 
completamente.

O LED de bateria pode mostrar 
3 cores diferentes, indicando o
estado de carga da bateria:

Cor verde: Indica uma capacidade da bateria entre 
20 e 100 %.
Cor vermelha piscando: Indica que a bateria tem 
que ser carregada. Dentro de poucos minutos a 
capacidade da bateria ficará esgotada. Antes do 
motor desligar ouve-se um sinal acústico e no 
mostrador aparece o texto:

 AVISO
Se o LED da bateria começar a piscar 
(vermelho) durante o trabalho, ligue o 
carregador da bateria imediatamente ao 
aparelho, senão o motor pode desligar.

O VDW.SILVER® RECIPROC® pode ser usado 
durante o procedimento de carregamento. Se a 
bateria ficar descarregada e o aparelho desligar, 
o carregador da bateria deverá ser ligado à 
alimentação elétrica, a fim de se continuar com 
o tratamento.

Cor laranja piscando: Indica que o carregador 
da bateria está corretamente ligado na tomada A 
na parte traseira do aparelho (vide Fig. 2) e que 
a bateria está carregando. Se o aparelho desligar 
e o carregador da bateria for ligado na tomada, 
o aparelho religa e no mostrador aparece a infor-
mação: 

Após terminado o ciclo de carregamento, o LED 
da bateria muda outra vez para verde.

 AVISOS
• No caso de escorrer do aparelho algum 
líquido que possa ser provocado por 
uma bateria com vazamento, interrompa 
imediatamente o trabalho e envie o apare-
lho para um centro de assistência técnica 
autorizado, a fim de se fazer uma substi-
tuição da bateria.
• É perigoso abrir o aparelho para se trocar 
a bateria. Se o aparelho for aberto, a 
garantia perde a validade.

 NOTAS
• Para obter uma boa vida útil da bateria, 
recomenda-se trabalhar sempre com 
operação por bateria, e só recarregar a 
bateria quando ela estiver completamente 
descarregada.
• Se a bateria tiver sido corretamente 
carregada, o tempo de operação entre duas 
operações de carga é de pelo menos 2 horas.
• O recarregamento completo da bateria 
pode demorar até 3 horas.
• Para assegurar um funcionamento ideal 
da bateria, a mesma deve ser substituída 
cada 2 anos por um centro de assistência 
técnica autorizado.
• Durante a operação de carregamento, 
o aparelho pode ser usado de maneira 
normal e sem grande prolongamento do 
tempo de carregamento , pois o carregador 
da bateria do VDW.SILVER® RECIPROC®  
é suficientement forte para alimentar o 
micromotor diretamente enquanto a bateria 
é recarregada.
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7.4. Elementos operacionais
7.4.1. Painel de teclas

1) ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) 
Tecla para ligar (o LED acende) e desligar (o LED 
apaga) o aparelho.
2) INDICADOR DE BATERIA
LED para indicar o estado de carga da bateria e 
avisar quando é que a bateria deve ser recarregada 
(para mais detalhes consulte o cap. 7.3.3).
3+4) I◄ / ►I
Teclas para mudar para a esquerda ou para a 
direita na linha inferior do mostrador, para os 
campos “sys” (sistemas de brocas), “file” (brocas), 
“gcm” (torque) e “rpm” (rotação). O campo ativado 
ficará indicado por uma pequena flecha (esta 
função só vale para o modo rotatório).
5+6) +  / –
Teclas para percorrer os sistemas de instrumentos, 
ou instrumentos, e modificar individualmente 
os valores de torque e rotação em todos os 
sistemas rotatórios de instrumentos.
7) ✓ CONFIRMAR
Tecla para confirmar as alterações de torque e 
rotação em qualquer sistema onde essas altera-
ções possam ser feitas. Presssionando esta tecla 
simultaneamente com a tecla “ LIGAR/DESLIGAR” 
ficam restabelecidos os parâmetros básicos de 
fábrica. A tecla CONFIRMAR ✓ também pode ser 
usada para ligar o micromotor sem se usar o 
pedal.
8) CAL
Tecla para calibrar o contra-ângulo, a fim de 
ajustar a sua força de torque após cada troca ou 
lubrificação do contra-ângulo.
9) ASR no modo rotatório
Tecla para a interrupção automática e inversão 
do sentido de rotação:
LED verde: Interrupção automática e inversão do 
sentido de rotação no modo rotatório quando se 
alcança o valor de torque pré-ajustado.

LED vermelho: Inversão do sentido de rotação no 
modo rotatório (sem limitação do torque) coman-
dada pelo pedal.
LED apagado: No modo rotatório o micromotor 
pára quando se alcança o valor de torque pré-
-ajustado. No modo reciprocante a tecla ASR está 
desativada (LED apagado).

7.4.2. Mostrador
No momento da primeira ligação do aparelho, todos 
os LEDs acendem e no mostrador aparece um 
texto de abertura inicial. Nos usos posteriores, o 
mostrador indicará o primeiro instrumento que foi 
usado no sistema antes de se desligar o aparelho, 
ou então o instrumento que foi utilizado pela última 
vez antes da mudança para o modo stand-by.
Linha superior:
As palavras “ ROTARY” ou RECIPROCATION” 
indicam o modo que foi escolhido: modo rotatório 
ou modo reciprocante.
Linha inferior:
1. No modo rotatório os 4 campos mostram: 
sistema, tamanho e conicidade do instrumento, 
torque pré-ajustado e rotação pré-ajustada.
2. No modo reciprocante o mostrador indica o 
sistema reciprocante que está sendo usado.

sys
Indica o sistema de instrumentos que foi escolhido 
(por ex. “RECIPROC” para RECIPROC®, “FM” para 
FlexMaster®, “DR’S” para DR’S CHOICE, etc.)
file
Indica o instrumento que foi escolhido. A palavra 
“ALL” indica que todos instrumentos do sistema 
são usados com os mesmos ajustes.
gcm
Indica o valor-limite de torque pré-ajustado (no 
modo reciprocante fica desativado). O valor do 
torque é mostrado em g/cm (gramas por centímetro), 
sendo que1 g/cm equivale a 0,0981 Nmm.
rpm
Indica a velocidade de rotação do instrumento em 
r.p.m. = rotações por minuto. No modo recipro-
cante fica desativado.

 sys fi le gcm rpm

 

2 1 3 45 6 7 89

Fig. 4 Painel de teclas
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• Pressionando as teclas “ I◄” ou “ ►I” muda-se 
para os campos à direita ou à esquerda (isto só é 
possível no modo rotatório).
• Com as teclas “ +” ou “ –” pode-se percorrer 
os sistemas de instrumentos ou instrumentos, 
e alterar individualmente os valores de torque e 
rotação em todos os sistemas de instrumentos 
no modo rotatório.
• Os ajustes do motor não podem ser alterados 
para sistemas reciprocantes.
• Se os ajustes básicos para torque e rotação 
forem alterados, aparecerá no mostrador um 
símbolo (‘ ) antes do valor indicado.

7.4.3.  Pedal
 AVISOS
• Para assegurar uma vida útil longa, evitar 
dobrar os cabos.
• Não empurrar continuamente o cabo do 
pedal contra objetos firmes.

NOTAS
• Caso o pedal escorregue no chão, limpe 
os pés de borracha.

O micromotor pode ser ligado de duas maneiras 
diferentes:
• Acionando-se o pedal, o micromotor funciona 
todo o tempo que o pedal permanecer apertado.
• Pressionando-se a tecla CONFIRMAR ✓  (7), 
Fig. 4 durante 1,5 segundos o micromotor é liga-
do. Para se desligar outra vez, basta pressionar 
qualquer tecla ou acionar o pedal. Durante a ope-
ração com a tecla CONFIRMAR ✓, se o motor (em 
estado de ligado) não for usado durante mais de 
5 minutos, desligará automaticamente a fi m de 
economizar energia.

7.4.4. Sinais acústicos
Quando as teclas no painel de teclas são pressio-
nadas, uma série de sinais acústicos indica que o 
aparelho está em uso. Todos os sinais acústicos 
estão ativados (a menos que isso tenha sido 
alterado manualmente).
O aparelho é fornecido com todos os sinais 
acústicos ativados:

• Sinal de aviso quando o torque (no modo rotatório) 
ultrapassa aprox. 75 % do valor pré-ajustado.
• Sinal de aviso quando o torque (no modo reci-
procante) ultrapassa um valor crítico.
• Sinal intermitente durante uma operação contí-
nua com rotação no sentido antihorário.
• Sinal de aviso antes do aparelho desligar devido 
à bateria fi car descarregada.
Desativação e reativação dos sinais acústicos
Para desativar os sinais acústicos pressione 
simultaneamente as teclas “ ►I” e “ I◄”. Em 
seguida ouve-se um sinal “pip” e no mostrador 
aparecerá a informação:

Para reativa ros sinais acústicos pressione 
simultaneamente as teclas “ ►I” e “ I◄”. Em 
seguida ouve-se um sinal “pip” e no mostrador 
aparecerá a informação:

7.4.5. Biblioteca de instrumentos
O aparelho possui uma biblioteca de instrumentos 
com os seguintes sistemas NiTi pré-ajustados:

A) Sistemas reciprocantes
• RECIPROC®   
• WaveOneTM

B) Sistemas rotatórios
• Mtwo ®  (MTWO)
• FlexMaster ®  (FM)
• Gates Glidden (GATE)
O fabricante reserva-se o direito de atualizar a 
biblioteca de instrumentos e os sistemas contidos 
na mesma.

 AVISOS
• Siga sempre as instruções dos fabricantes 
dos instrumentos endodônticos usados. 
• O sistema de instrumentos indicado no 
mostrador deve estar sempre de acordo com 
os instrumentos que forem usados. Isto é de 
extrema importância, a fim de se evitar que

• DR’S CHOICE (DR’S)
• ProTaper ®  (PTU) 
• K3 TM
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7.5.2. Calibragem

A função de calibragem  CAL (8), Fig.4 ajusta de 
cada vez automaticamente a velocidade de rotação 
do micromotor, a fim de assegurar a precisão do 
torque quando o micromotor for desligado, ou 
quando o contra-ângulo for trocado, autoclavado 
e/ou lubrificado.
• Coloque o contra-ângulo VDW Endo 6:1 (sem 
broca) no micromotor.
• Mantenha pressionada a tecla CAL.
• O micromotor acelera da rotação mínima até à 
rotação máxima, a fim de medir automaticamente 
a capacidade do contra-ângulo.

 AVISOS
• Nunca pressione a tecla CAL durante 
um tratamento. 
• Durante a calibragem o micromotor 
altera a sua rotação entre o valor mínimo 
e o valor máximo. Não aplique nenhuma 
broca. O procedimento de calibragem pode 
ser interrompido quando se pressiona qual-
quer tecla, ou se aciona o pedal.
• Faça sempre uma calibragem após 
cada lubrificação, troca ou esterilização 
do contra-ângulo, e pelo menos 1 vez por 
semana.
• Use exclusivamente o contra-ângulo e o 
elemento de redução originais.
• Antes da lubrificação leia o manual de 
instruções separado para o contra-ângulo 
original VDW Endo 6:1.

 NOTA
O contra-ângulo VDW Endo 6:1 reduz as 
rotações, de modo que o instrumento gira 
com a velocidade de rotação indicada no 
mostrador.

Durante o procedimento de calibragem aparecerá 
no mostrador a indicação:

O procedimento será interrompido automatica-
mente assim que a calibragem estiver terminada 
(o mostrador exibirá todas as barras negras).

instrumentos destinados ao modo recipro
cante sejam aplicados no modo rotatório, 
ou vice-versa.
• Os valores de torque e rotação podem ser 
alterados pelos fabricantes de instrumentos, 
sem aviso prévio. Por isso, antes do uso os 
valores pré-ajustados na biblioteca deverão 
ser previamnente verificados. Os valores in-
dicados no mostrador só serão exatos e de 
confiança quando se usa o contra-ângulo 
VDW Endo 6:1 devidamente tratado e 
lubrificado.

7.5.  Operação
7.5.1. Ligar, modo stand-by, desligar
Ligar
Pressione a tecla LIGAR/DESLIGAR Todos os 
LEDs acendem. Um texto de abertura inicial indica 
a versão atual do software:

Nos usos posteriores, o mostrador indicará o 
primeiro instrumento que foi usado no sistema 
antes de se desligar o aparelho, ou então o 
instrumento que foi utilizado pela última vez antes 
da mudança para o modo stand-by.

Modo Standby
Se o aparelho não for usado durante 10 minutos, 
ele muda automaticamente para o modo stand-by, 
a fim de economizar a energia da bateria. O 
mostrador apaga e o LED verde na tecla LIGAR/
DESLIGAR fica piscando. Para sair do modo stand-
by basta pressionar qualquer tecla ou acionar o 
pedal. Assim o aparelho é religado e fica na 
mesma função indicada por último no mostrador, 
antes de se mudar para stand-by. Se o aparelho 
ficar mais que 30 minutos sem uso em stand-by, 
ele desligará completamente a fim de economizar 
a energia da bateria. Para se religar o aparelho 
é preciso pressionar a tecla LIGAR/DESLIGAR.
Desligar
Para desligar o aparelho pressione a tecla  LIGAR/
DESLIGAR. Atenção: o LED no símbolo de bateria 
(2), Fig.4 não acenderá (exceto se a bateria 
estiver sendo recarregada).

.

13

11
00

-A
RT

EP
ET

MA
NU

AL
VD

W
SI

LV
ER

RE
CI

PR
OC

 - 
Re

v. 
02



 
 

 NOTA
Se desejar interromper a qualquer momento 
o procedimento de calibragem, pressione 
qualquer tecla ou acione o pedal. O mostra-
dor indicará então:

Possíveis avisos de falhas 
O mostrador indica, por exemplo:

Error (falha) 1: O micromotor não está devida-
mente ligado ao aparelho, ou então está 
danificado. Verifique primeiro a conexão.
Error (falha) 2: Durante a rotação o contra-ângulo 
encontrou uma elevada resistência. Verifique 
o contra-ângulo e caso necessário lubrifique o 
mesmo.

7.5.3. ASR: Automatic Stop Reverse 
(interrupção automática e inversão do 
sentido de rotação)

 NOTA
A função ASR só funciona no modo rota-
tório. No modo reciprocante a função ASR 
está desativada (o LED fica apagado). O 
aparelho é fornecido com a função ASR ati-
vada (LED verde). Pressionando a tecla ASR 
você pode escolher várias funções.

No modo rotatório ,  a função  ASR 
pode ser alterada pressionando a 
tecla ASR. A cor do LED mudará 
segundo a função escolhida: 

LED verde: No modo rotatório, quando se alcança 
o torque pré-ajustado, o micromotor inverte o 
sentido de rotação (sentido anti-horário) até que 
a instrumento não encontre mais resistência, e 
a partir desse momento passa automaticamente 
para o outro sentido de rotação (sentido horário).  

LED vermelho: No modo rotatório, o micromotor 
vira (sem comando de torque) automaticamente 
no sentido inverso (sentido anti-horário). 

LED apagado: No modo rotatório, o micromotor 
pára automaticamente quando se alcança o valor 
de torque pré-ajustado. Quando se aciona outra 
vez o pedal, o motor começa a virar no sentido 
oposto (sentido anti-horário) até que o instrumento 
não encontre mais resistência, e a partir desse 
momento trabalha automaticamente outra vez no 
sentido oposto (sentido horário).  

São emitidos sinais sonoros:
• Quando o torque ultrapassar aprox. 75 % do 
valor pré-ajustado
• Quando o micromotor inverter o sentido de 
rotação 

A função ASR pode ser modificada para qualquer 
broca. Mas se a broca usada for trocada, o ajuste 
volta para os valores básicos pré-ajustados.

7.6. Escolha de um sistema de 
brocas
(O capítulo 7.4 contém a descrição do painel de 
teclas e do mostrador, podendo ser útil para a 
escolha de um sistema de brocas) 

Para se escolher um sistema de brocas diferente 
daquele que está indicado no mostrador, o campo 
“sys” (sistema de brocas) na linha inferior deve 
estar ativado (ou seja, assinalado com uma 
flechinha). Se o campo “sys” não estiver ativado, 
pressione as teclas “ I◄” e “ ►I” para deslocar 
a flechinha até ao campo “sys” e assim ativar 
o mesmo.

Pressionando as teclas “ +” e “ –” pode-se mudar 
entre todos os sistemas, até que o mostrador 
indique o sistema desejado. Esta escolha não 
precisa de ser confirmada com a tecla 
CONFIRMAR ✓. O sistema de brocas que estiver 
indicado no mostrador nesse momento representa 
o sistema escolhido. O mostrador indica, por 
exemplo:
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Função RECIPROC Reverse 
(para instrumentos RECIPROC® da VDW) 
Esta função permite um trabalho facilitado, e os se-
guintes sinais acústicos indicam qual é o próx imo 
procedimento ou o modo de tratamento nec essário: 
• Um  sinal “bip” de tom grave e com repetição 
rápida indica que há um esforço elevado atuan-
do ao longo de todo o instrumento. Consequen-
temente, é necessário executar um movimento la-
teral de escovar, a fim de alargar o canal. Isto alivia 
o esforço que estava atuando sobre o instrum ento, 
e o trabalho preparatório pode continuar com o mo-
vimento normal. 
• Um  sinal “bip” de tom mais agudo e com repe-
tição mais lenta indica que há um esforço ainda 
maior atuando sobre o instrumento. O micromot or 
muda automaticamente para rotação para a direita, 
a fim de aliviar a carga que atua sobre o instrumen-
to. Se o pedal for desapertado e logo em seguida 
pressionado, isso faz o micromotor mudar para o 
movimento recíproco. Em seguida será necessário 
realizar um movimento lateral de escovar, a fim de 
se obter mais espaço no canal radicular. 

 NOTAS
Em canais curvos deve-se fazer o movim ento 
de escovar distanciando-se da curv atura. 
Antes do movimento de escovar, repita os 
seguintes passos: 
• Limpe o instrumento no tamborel. 
• Lave o canal. 
• Verifique a acessibilidade por meio de um 
instrumento C-PILOT ®  ISO 10. 

7.6.2. Modo rotatório
Após ter sido escolhido um sistema de instrumentos 
no modo rotatório, o primeiro instrumento da se-
quência será automaticamente exibido no mostra-
dor. Pressione a teclæ  „ ►I“ a fim de deslocar a 
pequena flecha no mostrador para o campo „file“. 
Esta escolha não necessita de ser confirmada 
com a tecla CONFIRMAR ✓. Basta apertar o pedal 
para acionar a broca.

Pressione a tecla „+“ para escolher o próximo 
instrumento na sequência. 
Pressione a tecla „ –“ para escolher o instrumento 
prévio na sequência.

 
 

7.6.1. Modo reciprocante
Os instrumentos RECIPROC® e WaveOne® foram 
desenvolvidos especialmente para uso no modo 
reciprocante, durante o qual o instrumento é pri-
meiramente movimentado no sentido de corte, e 
depois liberado pela inversão do sentido de rota-
ção. Os ângulos de deslocamento do movimento 
reciprocante estão ajustados com precisão e 
adaptados especialmente à forma do instrumento.

Depois que foi escolhido um dos instrumentos 
reciprocantes acima mencionados, aparece-
rá na linha superior do mostrador a palavra 
“RECIPROCATION”:

Agora escolha o sistema reciprocante RECIPROC 
ou WAVEONE por meio da escolha do “Sistema” na 
linha inferior do mostrador, usando as teclas “ +” 
e “ –”. Ao contrário do modo rotatório, no modo 
reciprocante não é necessário escolher quaisquer 
brocas individuais, pois todos os ajustes do 
motor valem para todo o sistema (esta condição 
está assinalada com a palavra “ALL”).

 AVISOS
• Nunca use no modo reciprocante instru-
mentos que foram idealizados para o uso ro-
tatório. Antes de uma utilização, verifique no 
mostrador o modo que foi escolhido. 
• Nunca use no modo rotatório instrumentos 
que foram idealizados para movimento 
reciprocante. Antes de uma utilização, 
verifique no mostrador o modo que foi 
escolhido.

 NOTAS
• No modo reciprocante os ajustes (inclu-
sive os valores para rotação e torque) não 
podem ser alterados.
• No modo reciprocante a função ASR está 
desativada.
• Os instrumentos reciprocantes podem 
ser distinguidos dos instrumentos rotatórios 
pela sua forma especial: a espiral é inversa, 
e o eixo tem um anel plástico colorido.  
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Pressione a tecla „ ►I“ para passar para o campo 
da rotação („rpm“), o qual ficará assinalado com 
uma pequena flecha. Escolha o ajuste da rotação 
por meio das teclas „ +“ e „ –“. Após a rotação ter 
sido alterada, o valor no mostrador fica piscando. 
A velocidade de rotação pode variar de 250 até 
1000 r.p.m. em passos de 10 r.p.m. (vale só para 
o contra-ângulo VDW Endo 6:1 fornecido com o 
aparelho). 

Os valores pré-ajustados para torque e rotação, 
em todos os sistemas de instrumentos, podem ser 
alterados individualmente no modo rotatório.

 AVISO
Antes da utilizar o micromotor verifique se 
os parâmetros que foram alterados estão 
corretos.

7.7. Ajustes básicos de fábrica
Para recompor os parâmetros básicos de fábrica 
siga as seguintes instruções gerais:
• O carregador da bateria não deve estar ligado a 
uma tomada elétrica.
• Desligue o aparelho.
• Pressione simultaneamente a tecla „ CONFIR-
MAR ✓“ e a tecla „ LIGAR/DESLIGAR“. O aparelho 
será ligado e no mostrador aparece:

 NOTA
Tome em consideração que todos os ajustes 
individuais (inclusive os ajustes no programa 
„Dr‘s Choice“) serão apagados no momento 
em que você restabelecer os ajustes básicos 
de fábrica. Entretanto, os ajustes que dizem 
respeito aos sinais acústicos não serão 
alterados; eles permanecem, tal como os 
ajustes que tiverem sido usados por último 
antes do desligamento do aparelho. A 
função ASR mode ser alterada para cada 
instrumento, mas o ajuste muda para os 
ajustes básicos de fábrica assim que for 
escolhido qualquer outro instrumento.

7.6.3. Dr’s Choice – Modo à escolha do 
operador (só no modo rotatório)

Para comodidade do utilizador, o aparelho vem 
preparado para operar com 15 valores básicos 
para torque e rotação (consulte os detalhes na 
tabela „Valores pré-ajustados de fábrica para o 
programa Dr‘s Choice“, que se encontra no final 
do manua lde instruções em alemão). Se você 
pretender introduzir modificações individuais 
nestes ajustes básicos, basta „sobrescrever“ os 
mesmos conforme é explicado em seguida. Assim 
você poderá organizar sua própria sequência de 
instrumentos, independentemente do fabricante 
das brocas e das sequências sugeridas. Para 
restabelecer os valores básicos de fábrica, 
consulte o cap. 7.7.

Os ajustes podem ser modificados da mesma 
maneira como se faz para os demais sistemas de 
instrumentos rotatórios.

Para anotar seus ajustes individuais utilize a 
tabela na parte de trás deste manual de instruções.

7.6.4. Alteração do torque e da rotação 
(só no modo rotatório)

 NOTA
A rotação e o torque não podem ser altera-
dos no modo reciprocante.

Após se escolher o instrumento (assinalada com 
a pequena flecha), pressione a tecla „ ►I“ a fim 
de passar para o campo de torque („gcm“), que 
ficará assinalado com a pequena flecha. Escolha 
o ajuste de torque por meio das teclas „ +“ e „ –“. 
Após o torque ter sido alterado, o valor no mostrador 
fica piscando. O torque disponível pode variar 
de 20 até 410 gcm (em 40 passsos de 10 gcm). 
Após a escolha do torque o ajuste é memorizado 
pressionando-se a tecla CONFIRMAR  ✓. Em 
seguida o valor no campo do torque pára de piscar 
e fica marcado com o símbolo  ‘ . Se a tecla 
CONFIRMAR   ✓ não for pressionada para me-
morizar o ajuste, o torque não pode ser utilizado 
e ficará perdido quando se escolher outra broca.
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7.8.  Manutenção
Manutenção de rotina
• Inspecione o cabo do micromotor pelo menos 1 
vez cada 6 meses. Se for descoberto um desgaste 
no revestimento, solicite para um centro de assis-
tência técnica autorizado fazer uma substituição.
• Verifique se o aparelho deixa escapar qualquer 
líquido ou fumaça. Nesse caso desligue o aparelho 
imediatamente da alimentação elétrica e contate 
um centro de assistência técnica autorizado. 
• Para assegurar um funcionamento ideal da 
bateria, a mesma deve ser substituída cada 2 anos 
por um centro de assistência técnica autorizado.
• Quanto à manutenção do contra-ângulo (por ex. a 
lubrificação do contra-ângulo VDW Endo 6:1) consulte 
o manual de instruções separado para o contra-
ângulo, bem como os avisos adicionais abaixo.

 AVISOS
• Após a limpeza e desinfeção, mas antes 
da esterilização, o contra-ângulo deve ser 
lubrificado.
• Ao fazer a lubrificação do contra-ângulo 
preste atenção para que não penetre óleo 
no micromotor.
• Se o contra-ângulo for lubrificado manual-
mente, preste atenção para que o óleo 
excessivo seja eliminado com ar comprimido 
(soprar durante aprox. 5 segundos), antes 
de aplicar o contra-ângulo no micromotor. 
Faça uma calibragem após a lubrificação.
• Se o contra-ângulo for lubrificado em 
qualquer aparelho automático de manutenção 
ou lubrificação, siga rigorosamente as 
instruções do fabricante e tome cuidado 
para que não fique nenhum resto de óleo 
no contra-ângulo preparado.
• O micromotor nunca deverá ser lubrificado. 
Produtos de lubrificação ou óleos podem 
contaminar o micromotor e provocar um 
funcionamento inseguro. Isso provocará a 
anulação da garantia.
• Nunca introduza corpos estranhos no 
eixo do micromotor.

Manutenção especial
Entre em contato com a empresa VDW GmbH para 
quaisquer trabalhos de manutenção especiais que 
sejam necessários.

 NOTA
Alguns dos procedimento durante a repa-
ração podem provocar o apagamento de 
ajustes individuais introduzidos anterior-
mente pelo utilizador (por exemplo: ajustes 
de torque e rotação, ou ajustes no modo 
„Dr’s Choice“).

7.9. Limpeza, desinfeção, 
esterilização

 AVISOS
• Antes do primeiro uso e após cada trata-
mento os componentes devem ser desinfe-
tados. ATENÇÃO: o contra-ângulo tem que 
ser esterilizado.
• Nunca coloque o micromotor ou outros 
acessório sem autoclave sou banho s
ultrasonoros. Só o contra-ângulo pode ser 
esterilizado (consulte o manual de instru-
ções separado para o contra-ângulo).
• Nunca mergulhe o aparelho num banho 
ultrasonoro.
• O alojamento de plástico não é imperme-
ável; por isso não aplique qualquer líquido 
ou spray diretamente sobre o mesmo, 
especialmente sobre o mostrador ou nas 
proximidades das conexões elétricas.

Superfícies exteriores
Limpe a superfície do aparelho (painel de teclas e 
alojamento), micromotor e seu cabo com um pano 
limpo, ligeiramente umedecido com um produto 
desinfetante não agressivo. Aplique exclusiva-
mente produtos desinfetantes com ação antiba-
terial, fungicida e viricida que estejam de acordo 
com os regulamentos vigentes das autoridades 
nacionais responsáveis. Recomenda-se usar um 
produto desinfetante livre de aldeído, como por 
exemplo, o produto “Minuten Spray Classic” da 
empresa ALPRO® MEDICAL GmbH ou o produto 
“Mikrozid AF liquid” da empresa Schülke&Mayr.
Contra-ângulo
Para a esterilização do contra-ângulo VDW Endo 
6:1 consulte o manual de instruções separado 
para o contra-ângulo.
Instrumentos endodônticos 
Para a esterilização de instrumentos endodônticos 
consulte as instruções de uso do fabricante dos 
mesmos.
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8. Dados técnicos

FABRICANTE VDW GmbH - Bayerwaldstr. 15
D-81737 München, Alemanha

MODELO VDW.SILVER® RECIPROC

MEDIDAS 206 x 90 x 85 mm

MATERIAL Alojamento da consola: PC/ABS
Micromotor: Alumínio

PESO 1,1 kg

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Operação com bateria, 2000 mAh, 6 V

ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR DA BATERIA 100-240 V

VARIAÇÃO DE TENSÃO max. ± 10 %

FREQUÊNCIA 47-63 Hz

CONSUMO NOMINAL DE CORRENTE DO 
CARREGADOR DA BATERIA 2,5 A

FAIXA DE TORQUES 20-410 gcm (0,2-4,1 Ncm) no modo rotatório

FAIXA DE ROTAÇÕES NO EIXO DO MICROMOTOR 1500-6000 rpm no modo rotatório

CLASSE DE PROTEÇÃO ELÉTRICA Classe II

PARTE DA APLICAÇÃO BF (contra-ângulo)

NÍVEL DE PROTEÇÃO NA PRESENÇA DE 
MISTURAS DE GASES ANESTÉSICOS 
INFLAMÁVEIS, OU DE OXIGÊNIO

Não adequado para uso na presença de 
misturas de gases anestésicos inflamáveis, 
ou de oxigênio

MODO OPERACIONAL Modo rotatório e modo reciprocante

CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA O USO +15 °C /+42 °C; RH: < 80 %

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO MEDICINAL Classe IIa, Anexo IX, Regra IX, 93/42/CEE

UNIDADE DE COMANDO E MICROMOTOR IP20

PEDAL IPX1

CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE E 
ARMAZENAGEM -20 °C/+50 °C; RH: 20-90 %

®
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9. Problemas e soluções
Se o VDW.SILVER® RECIPROC® não funcionar corretamente, verifi que primeiro as indicações na lista abai-
xo. Se o problema persistir, entre em contato com o seu representante local ou a empresa VDW GmbH.

Problema Causa possível Solução

O APARELHO 
NÃO FUNCIONA 
CORRETAMENTE

• A bateria está descarregada.
• O carregador da bateria não 
está corretamente inserido na 
tomada elétrica. 
• Quando se tenta carregar a 
bateria, a voltagem na tomada 
elétrica não está de acordo com 
o valor indicado na etiqueta do 
carregador da bateria.

• Carregue a bateria.
• Verifique se o carregador da bateria 
está devidamente encaixado na 
tomada elétrica.
• Verifique se está sendo usado 
realmente o carregador original.
• Restabeleça os parâmetros básicos 
de fábrica.

O MOSTRADOR 
NÃO FUNCIONA 
CORRETAMENTE

A imagem no mostrador aparece 
difusa ou instável devido a uma 
carga insuficiente da bateria.

• Carregue a bateria.

O MICROMOTOR NÃO 
COMEÇA A VIRAR

Pode ser que o micromotor está 
mal encaixado no alojamento, 
ou então o contra-ângulo está 
defeituoso.

• Verifique se a conexão do micromotor 
está corretamente encaixada no 
alojamento do micromotor.
• Verifique se o contra-ângulo funciona 
corretamente.
• Retire o contra-ângulo e ajuste o 
aparelho para a rotação máxima; em 
seguida faça funcionar várias vezes o 
micromotor.
• Faça a calibragem sem o contra-
ângulo; depois recoloque o contra-
ângulo e faça uma nova calibragem.

O PEDAL NÃO FAZ 
O MICROMOTOR 
FUNCIONAR

O pedal pode estar danificado, 
ou então não está devidamente 
conetado ao aparelho.

Ligue o micromotor pressionando a 
tecla CONFIRMAR ✓  (7), Fig.4 durante 
1,5 segundos. Quando o micromotor 
começar a funcionar, verifique primeiro 
se o pedal está devidamente ligado 
ao aparelho. Se a conexão estiver em 
ordem, entre em contato com um centro 
de assistência técnica e solicite a 
substituição do pedal.
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Problema Causa possível Solução

A BATERIA 
NÃO FUNCIONA 
CORRETAMENTE

Apesar de todos os cuidados 
tomados, a bateria descarrega 
rápido demais.
O aparelho só trabalha quando 
o carregador da bateria está 
ligado à alimentação elétrica, 
e não trabalha quando depende 
da corrente da bateria.

• A bateria pode estar danificada. 
Envie o aparelho para o seu centro de 
assistência técnica.

CALIBRATION ERROR 
1 (FALHA DE 
CALIBRAGEM 1)

Se o micromotor estiver mal 
encaixado, o procedimento 
de calibragem pode ficar 
perturbado.

• Verifique se o micromotor está 
devidamente encaixado.

CALIBRATION ERROR 2
(FALHA DE 
CALIBRAGEM 2)

Se o contra-ângulo oferecer 
resistência demais, a calibragem 
pode ser interrompida.

• Verifique se o contra-ângulo apresenta 
alguma defeito de funcionamento.
• Lubrifique cuidadosamente o 
contra-ângulo.

O INSTRUMENTO 
ROTATÓRIO FICA 
BLOQUEADO NO 
CANAL 

Ajuste errado do instrumento.
Pressão excessiva sobre o 
instrumento.

• Pressione a tecla ASR para inverter 
o sentido de rotação (LED vermelho 
acende), depois ligue o motor e retire o 
instrumento cuidadosamente do canal.

O INSTRUMENTO 
RECIPROCANTE FICA 
PRESO NO CANAL

Pressão excessiva sobre o 
instrumento.
A broca não foi limpa a 
intervalos regulares.

• Tente retirar o instrumento usando 
um alicate e aplicando um cuidadoso 
movimento giratório no sentido horário.

10. Garantia
Folheto de garantia acompanha o equipamento.
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11. Tabela Dr´s Choice – Modo à escolha do operador 
Para guardar os seus ajustes individuais dos valores de torque e rotação, inscreva na tabela abaixo os 
tamanhos dos instrumentos e os valores apropriados (para mais detalhes consulte o cap. 7.6.3).

Numeração do instrumento Tipo de broca gcm rpm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Valores pré-ajustados de fábrica para o programa Dr’s Choice

Numeração do instrumento gcm rpm
01 30 300
02 50 300
03 70 300
04 100 300
05 120 300
06 150 300
07 170 300
08 200 300
09 220 300
10 250 300
11 270 300
12 300 300
13 320 300
14 350 300
15 400 300

Para restabelecer os valores básicos de fábrica, consulte o cap. 7.7.
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          Manufacturer
VDW GmbH • Bayerwaldstr. 15 • 81737 Munich • Germany 
Phone +49 89 62734-0 • Fax +49 89 62734-304
info@vdw-dental.com • www.vdw-dental.com

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

Resp. Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Registro da ANVISA: Nº 10186370197
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