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DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
INSTRUÇÕES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO,
ESTERILIZAÇÃO E SEGURANÇA

Os instrumentos para uso dental produzidos por DUMONT® devem ser usado por
dentistas, cirurgiões-dentistas ou qualquer outro especialista que, graças à sua
formação e experiência, possam dominar o uso destas ferramentas.
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8

A DUMONT® produz uma ampla gama de instrumentos. É da inteira
responsabilidade do praticante o correto uso da instrumento adequado a cada
situação. Referência: ISO 17664
1. Informações gerais

Antes de cada utilização do instrumento, certifique-se de:
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Velocidade de rotação (rpm)
FG
PM
100.000-300.000
max (~25.000)
100.000-250.000
max (~25.000)
80.000-200.000
max (~25.000)
50.000-120.000
max (~25.000)
20.000-50.000
max (~25.000)
20.000-35.000
max (~25.000)

‒

ter sido submetido os instrumentos a um processo esterilização

‒

prenda firmemente o instrumento na turbina

3. Pressão de trabalho

‒
‒

começar a turbina a baixa velocidade para assegurar a boa rotação do
instrumento
respeitar a velocidade recomendada

Uma pressão excessiva sobre o dente (maior que 2N) deve ser evitada, pois
a tal pressão poderá resultar:

‒
‒

usar óculos de segurança, máscara e luvas
lavar a mãos

Depois de cada utilização do instrumento, certifique-se
‒

proceder à limpeza, desinfecção e esterilização dos instrumentos

Importante : Antes da sua primeira utilização, o instrumento deverá ser esterilizado
2. Velocidades de trabalho

A tabela seguinte mostra as recomendações na velocidade da turbina, em função
da dimensões do instrumento a usar.

‒
‒
‒

aquecimento do dente e lesão irreversível
desgaste prematuro das propriedades abrasivas do instrumento
danos, ou mesmo a destruição do instrumento em caso extremo

4. Refrigeração

Para evitar o sobreaquecimento, deve-se refrigerar a área de trabalho com um
fluxo de ar ou água suficiente (50 mL/min). Este fluxo deve ser adaptado em
função das dimensões do instrumento utilizado, da velocidade de rotação e da
pressão exercida.
Refrigeração adicional é essencial quando se usar instrumentos cujo
comprimento é superior a 22 mm ou o diâmetro da cabeça for maior que 2 mm.
Refrigeração inadequada pode resultar em lesões para o paciente.
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5. Número de utilizações

‒

Todas as informações abaixo são dadas a título informativo, o tempo de vida
útil de qualquer instrumento depende principalmente do tipo de trabalho a
realizar, do modo como é utilizado e as condições em que tal trabalho é
realizado.

‒
‒

Instrumentos em Carboneto de Tungsténio ~15 utilizações
Instrumentos em diamante
~25 utilizações
6. Eliminação de instrumentos usados

Instrumentos não-utilizáveis (danificados ou com perda da sua eficácia
abrasiva) devem ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais
vigentes. Antes de o descartar, qualquer instrumento deve passar por um
processo de esterilização.
7. Processo de esterilização
7.1. Pré-esterilização

Este passo, protege os utilizadores, facilita a limpeza posterior ao reduzir o
nível de contaminação. No final da sua utilização, mergulhe o instrumento num
recipiente contendo um detergente-solução desinfetante para evitar a
incrustação e diminuir o seu nível de contaminação e feche o recipiente.
Importante: Certifique-se de não usar produtos que contenham aldeídos que
tenham a capacidade de reter proteínas.
7.2. Limpeza

Este passo serve para remover todos os detritos dos instrumentos. Isto pode ser
feito da seguinte forma:

DR-InsUti-0
Data : 12/05/2015
Página : 2/2

mergulhe os instrumentos num banho de ultra sons contendo uma solução
detergente-desinfetante
proceder a uma escovagem manual, para remover sujidade mais difícil.
após o desprendimento da sujidade, remover os instrumentos do banho

Precisa garantir que o banho tem as dimensões suficientes a fim de evitar que os
instrumentos se toquem e que esteja em conformidade com as recomendações
do fabricante.
7.3. Lavagem e secagem

Todos os instrumentos que tenham estado mergulhados numa solução
detergente-desinfetante devem ser cuidadosamente lavados e secos para evitar
qualquer contaminação.
7.4. Esterilização

Os instrumentos deverão ser colocados na prateleira do esterilizador e
esterilizadas em conformidade com as instruções do fabricante. O esterilizador
terá que cumprir os requisitos da norma EN 13060.
Aconselha-se a utilização de autoclave, a uma temperatura de 134°C durante
um período não inferior a 18 minutos.
Os instrumentos deverão ser armazenados longe de qualquer contaminação.
8. Endereços de contato

BRÓKODENTE UNIPESSOAL LDA
Rua das rosas 5
3240-610 Pousaflores
E-mail: geral@brokodente.pt

