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Nome Técnico: Motor Cirúrgico Odontológico 
Nome Comercial: Equipamento Ultra-Sônico Para Osteotomias 

 

 

 

 

 

Fabricado por:  

MECTRON S.P.A. 

Via Loreto 15/A 

16042, Carasco, GE – Itália 

Fone: +39 0185 35361 

Fax: +39 0185 351374 

Site: www.mectron.com  

Importado por:  

INTERMEDIC TECHNOLOGY IMP. E EXP. LTDA  

Rua Dr. Fernandes Coelho nº 64, Salas 51/52 

Pinheiros – 05423-040, São Paulo – SP, Brasil 

CNPJ: 01.390.500/0001-40 Fone: (11) 3503-2000 

Site: www.intermedic.com.br

 

 

Responsável Técnica: Alina Ávila Soares de Oliveira – CRFSP – 62.351 

 

 

 

ATENÇÃO: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as 

advertências e precauções mencionadas nestas instruções. A não observação destes pontos 

poderá levar à ocorrência de complicações. 

 

PRODUTO NÃO ESTÉRIL 
ESTERILIZADO POR AUTOCLAVE 

PRODUTO DE USO MÉDICO-HOSPITALAR 
 

 

 

REGISTRO ANVISA Nº.: 80094170042 

Nº. de Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: Veja na rotulagem do produto. 

 

ATENÇÃO: Para obter essa Instrução de Uso em formato impresso, solicite através do e-mail 

regulatório@intermedic.com.br 

 

http://www.intermedic.com.br/
http://www.mectron.com/
http://www.intermedic.com.br/
mailto:regulatório@intermedic.com.br
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1 – INTRODUÇÃO 
 
 1.1 – PREFÁCIO 
 
Antes de proceder com a instalação, efetuar manutenção ou quaisquer outras atividades sobre o 
equipamento, por favor, leia este manual cuidadosamente. 
 
Sempre mantenha este manual em local de fácil alcance. 
 
Importante: A fim de evitar danos pessoais ou danos ao produto, leia todos os pontos 
corretamente aos “Requerimentos de Segurança” contidos neste manual com atenção particular. 
Dependendo do nível de risco envolvido, requerimentos de segurança são classificados sob as 
seguintes indicações: 

http://www.intermedic.com.br/


 

 

 INSTRUÇÃO DE USO DE PRODUTOS MÉDICOS  
 Equipamento Ultra - Sônico Para Osteotomias 

            

 
INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 64, Salas 51/52, Pinheiros, CEP: 05423-040, São Paulo – SP, Brasil 
CNPJ: 01.390.500/0001-40 Fone: (11) 3503-2000 www.intermedic.com.br 

 

80094170042 – Instrução de Uso_v02                                                                                                                                           Página 3 de 34 

 

 

 
PERIGO (refere-se sempre a danos aos usuários). 

 

 
ADVERTÊNCIA (refere-se a possíveis danos ao equipamento). 

 
O objetivo deste manual é garantir que os operadores estejam sempre conscientes dos 
requerimentos de segurança, dos procedimentos de instalação e das instruções para o uso correto 
e manutenção do equipamento. O usuário não está autorizado a efetuar manutenção mecânica 
no equipamento em qualquer circunstância. 
Se qualquer problema for encontrado, por favor, entre em contato com a Mectron Service Center 
ou com o seu Distribuidor. 
Qualquer tentativa por parte do usuário ou qualquer pessoa não autorizado de efetuarem 
manutenção ou alterar o equipamento invalidará a garantia e o Fabricante se isentará de qualquer 
responsabilidade a respeito de danos a pessoas e ao equipamento. 
 
Utilizar este manual para objetivos diferentes dos relacionados à instalação, uso e manutenção do 
equipamento é restritamente proibido. 
 
 1.2 – DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 
A unidade do Equipamento Ultra-Sônico é controlada somente por um painel interativo. Cada 
comando é mostrado em uma tela. 
Há dois programas básicos, BONE e ROOT. No programa BONE, é possível adaptar a força para 
qualquer dos quatro níveis dependendo da qualidade do osso. No programa ROOT, a força pode 
ser ajustada para PERIO ou ENDO. 
O aparelho possui um sistema de retorno automático para controle constante da força dos ultra-
sons que pode ser ajustado em caso de necessidade. Com este sistema, quaisquer interferências 
presentes na unidade, na peça de mão ou na eletrônica do aparelho são reconhecidas e destacadas 
na tela. 
A função CLEAN é ativada pressionando-se um botão e o pedal juntos para iniciar e ciclo de limpeza 
dos tubos principais da unidade. 
Os ultra-sons da unidade foram desenvolvidos especificamente para cortar o tecido ósseo e causar 
o menor dano possível ao tecido mole. As oscilações de alta frequencia entre 24.000 e 29.500 Hz, 
molduradas com uma baixa frequencia entre 10 e 60 Hz possibilitam um uso eficiente e controlado 
e aperfeiçoam a cicatrização do tecido. 
Graças à oscilações tri-dimensionais do ultra-som, técnicas originais desenvolvidas pela Mectron 
proporcionaram uma nova era para a osteotomia e osteoplastia em Implantologia, 
Periodontologia, Endodonticos e Cirurgia Ortopédica. Suas funções diferenciais são: 
- Corte Micrométrico: Precisão cirúrgica máxima e sensibilidade intra-operatória; 
- Corte Seletivo: Segurança máxima para tecidos macios; 
- Efeito da Cavitação: Máxima visibilidade intra-operatória e local cirúrgico sem hemorragia. 
 

http://www.intermedic.com.br/
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O equipamento possui um circuito de adequação automática que ajusta o revestimento dos 
insertores, assim garantindo funcionabilidade em condições constantes da eficácia máxima. 
 
 1.3 – INDICAÇÃO DE USO 
 
O Equipamento Ultra-Sônico é um dispositivo elétrico para cirurgia em osso que possibilita a 
realização de osteotomias e osteoplastias em quase todos os casos anatômicos. O dispositivo pode 
ser usado em? 
- Cirurgia Oral: Extração, apicetomia, cistectomia e osteogênese de distração; 
- Implantologia: Osteotomia de abertura do osso, expansão de fenda, coleta de pedaços de osso, 
coleta de osso monocortical, osteoplastia, preparação final do local de implantação, extração para 
implantação imediata, elevação da membrana de Schneider. 
- Cirurgia Periodontal: Osteotomia e osteoplastia, coleta de tecido para osso em cirurgia 
regenerativa, fragmentação de raiz, planificação de raiz. 
- Ortodontia Cirúrgica: Exposição ou extração de dentes que não sofreram erupções, corticotomia 
ortodôntica. 
 
 1.4 – REQUERIMENTO DE SEGURANÇA 
 
A Mectron não se responsabilizará qualquer dano pessoal incidental ou direto ao equipamento 
nos seguintes casos: 
 

1. Se o equipamento for utilizado para os objetivos diferentes dos indicados; 
2. Se o equipamento não é utilizado de acordo com todas as instruções e requerimentos 

descritos neste manual; 
3. Se o sistema elétrico no local onde o equipamento é utilizado não estiver de acordo com 

as normas aplicáveis e requerimentos apropriados; 
4. Se quaisquer operações de montagem, extensões, ajustes, alterações ou reparos foram 

realizados por pessoal não autorizado pela Mectron; 
5. Se as condições do ambiente nos quais o dispositivo é mantido e estocado não estiverem 

de acordo com os requerimentos indicados no capítulo ou especificações técnicas. 
 

 

 
PERIGO: Pessoal especializado e qualificado. 

 
Este equipamento poderá ser utilizado somente por pessoal treinado ou especializado, tais como 
cirurgiões. 
Se corretamente utilizado, este equipamento não faz surgir efeitos colaterias. Uso impróprio, por 
outro lado, fará surgir transmissão de calor aos tecidos. 
 

 

 
PERIGO: Pessoal qualificado e especializado. 

 

http://www.intermedic.com.br/
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Este equipamento deve ser utilizado somente para sua finalidade (veja item “1.3”). Não obedecer 
estes requerimentos poderá ocasionar danos sérios ao paciente e/ou ao operador ou falha ao 
equipamento. 
 

 

 
PERIGO: Contra-indicações. 

 
Não utilize o Equipamento Ultra-Sônico em pacientes com marcapasso ou outros dispositivos 
eletrônicos implantáveis. O mesmo requerimento aplica-se também ao operador. 
 

 

 
PERIGO: Contra-indicações. 

 
Um bisturi eletrocirúrgico poderá interferir com o funcionamento correto do dispositivo. 
 

 

 
PERIGO: Limpeza, desinfecção e esterilização dos produtos recuperados ou novos. 

 
Todos produtos novos e reparados são entregue em condições não-estéreis. Antes de serem 
utilizados nos tratamentos, todos os produtos novos e recuperados devem ser limpos, 
desinfetados e esterilizados após as instruções fornecidas sob o tópico “6.0”. 
 

 

 
PERIGO: Controle de infecção. 

 
A fim de garantir o máximo de segurança tanto para o paciente quanto para operador, utilize 
somente acessórios que foram limpos, desinfetados e esterilizados. Siga as instruções fornecidas 
do tópico “6.0”. 
 

 

 
PERIGO: Utilize somente acessórios originais e componentes extras da Mectron. 

 

 

 
PERIGO: Verifique as condições do dispositivo antes do tratamento. 

 

Sempre se certifique de que não haja água sob as partes e componentes do produto. Antes de 

cada tratamento sempre verifique se o equipamento está em funcionamento apropriado a fim de 

que os acessórios funcionem eficientemente. Não realize o tratamento se qualquer problema for 

encontrado ao operador o dispositivo. Se o problema do equipamento não puder ser solucionado, 

entre em contato com o centro de serviço técnico autorizado. 

http://www.intermedic.com.br/
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PERIGO: Não instale o equipamento em lugares onde exista risco de explosões. 

 

O equipamento não pode funcionar em lugares onde há atmosfera inflamável (misturas 

anestésicas e oxigênio, etc.) 

 

 

 
PERIGO: Danos aos usuários. 

 

O pedal do Equipamento Ultrassônico não deverá ser ativado com a porta da bomba peristáltica 

aberta (Fig. 3 – Ref. B.). Partes em movimentação poderão causar danos ao operador. 

 

 

 
PERIGO: Contra-indicações. 

  

Não realize este tratamento em artefatos prostáticos de cerâmicos ou metálicos. As vibrações 

ultrassônicas podem levar a perca de cimento destas partes. 

 

 

 
PERIGO: Contra-indicações. 

 

Após a autoclave da peça, espere que ela resfrie completamente antes de utilizá-la. 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 
 
O equipamento possui marcação nos próprios corpos dos seus componentes e a etiqueta indelével 
no gabinete com as especificações técnicas do produto. Tais marcações são descritas abaixo: 
 
1- 1- CÓDIGO DA PEÇA; 2- N° DO LOTE; 3- LOGO DO FABRICANTE. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.intermedic.com.br/
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Figura 01: Ilustração da marcação realizada nos componentes e da etiqueta indelével fixada no equipamento. 

 
Esta numeração única possibilita uma rastreabilidade oportuna dos dados registrados do produto 
que são mantidos pela Mectron. 
Além disso, todas as peças possuem identificação por rotulagens, da embalagem primária e 
secundária. 
 
Observação: 
As marcações de número de lote ou de qualquer identificação dos dispositivos vindas de fábrica 
não devem ser alteradas. 
 
Caso seja observado algum Evento Adverso ou haja necessidade de realizações de Queixa Técnica 
deve-se proceder à notificação no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária - 
NOTIVISA– que pode ser encontrado no site da Agência Nacional de Vigilância Saniária – ANVISA 
no endereço: www.anvisa.gov.br, link NOTIVISA. 
 
3 – COMPONENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.intermedic.com.br/
http://www.anvisa.gov.br/
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Ilustrações dos componentes Quantidade/Descrição dos componentes 
comercializados na embalagem 

 

1- Compartimento do dispositivo (Fig. 
2 – Ref. B). 

1- Peça manual equipamento 
ultrassônico completo com cabo 
(Fig. 2 – Ref. E) 

1- Chave de Torque K5 (Fig. 2 – Ref. D). 
1- Pedal com cabo e plug (Fig. 2 – Ref. 

G). 
1- Conexão para o cabo e tubo da 

bomba peristáltica. (Fig. 2 – Ref. F). 
2- Sistema de irrigação (Fig. 2 – Ref. L). 
1- Cabo de alimentação de força (Fig. 2 

– Ref. H). 
      8-   Tubo para a bomba peristáltica (Fig. 
3 – Ref. I). 

1- Haste para o suporte de líquido (Fig. 
2 – Ref. N). 

1- Suporte para peça-de-mão (Fig. 2 – 
Ref. M). 

       - Insertores (Fig. 2 – Ref. C).  

 NOTA: Os insertores não são 
comercializados com o equipamento. 
São registrados e comercializados à parte. 

Figura 02: Descrição dos componentes da embalagem 
do produto. 

 

 
 
NOTA: Todos os demais materiais ou acessórios descritos como sendo utilizados no 
procedimento cirúrgico com o equipamento ultrassônico para Osteotomias que não estiverem 
descritos na tabela acima, serão comercializados e registrados separadamente. 
 
4 - INSTALAÇÃO 
 
 4.1 - REQUERIMENTOS DE SEGURANÇA DURANTE A INSTALAÇÃO 
 

 

PERIGO: As condições onde o equipamento é instalado e utilizado deve estar de acordo 
com as normas aplicáveis e requerimentos de segurança elétrica relevante. 

 

PERIGO: Não instale o equipamento em lugares onde há risco de explosão. O 
equipamento não poderá ser utilizado nas áreas onde há ambientes inflamáveis 
(misturas anestésicas, oxigênio, etc.) 

http://www.intermedic.com.br/
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PERIGO: Instale o equipamento em lugares onde esteja protegido do vento ou do risco 
de ser molhado acidentalmente por água ou outros líquidos. 
 

 

PERIGO: Não instale o dispositivo onde fique vulnerável à fontes de calor. Instale-o de 
tal forma que haja uma circulação adequada de ar ao seu redor. Deixe espaço livre o 
suficiente ao seu redor, em particular em relação à ventilação traseira. 
 

 

PERIGO: Dano pessoal. 
O pedal do equipamento ultrassônico não deve ser ativado quando a porta da bomba 
peristáltica estiver aberta (Fig. 3 – Ref. B). Desconectar as partes poderá causar dano 
ao operador. 
 

 

 

PERIGO: Não exponha o equipamento a luz direta ou fonte de luz UV. 
 
 

 

PERIGO: O equipamento é transportável, entretanto ele deve ser manuseado com 
cuidado ao ser movido. Posicione o pedal sobre o piso de tal forma que ele somente 
possa ser ativado de maneira intencional pelo operador. 
 

 

PERIGO: Antes de conectar o cabo ao dispositivo, certifique-se de que o contato elétrico 
esteja perfeitamente seco. Se necessário, limpe-os com seringa de ar. 

 
 4.2 - INSTALAÇÃO INICIAL 
 
Para garantir uma operação perfeita do equipamento, ele deve ser instalado por técnicos 
autorizados pela Mectron. O equipamento será instalado em um lugar viável e apropriado para 
ser utilizado e ativado ao inserir uma senha de ativação. 
A senha de ativação é fornecida a um técnico responsável para a instalação e não é indicada dentro 
da embalagem do equipamento. O objetivo é garantir imediatamente a rastreabilidade do 
dispositivo, como requerido de acordo com a legislação. 
 
- Instale o dispositivo em um lugar apropriado; 
- Explique os aspectos principais da instalação do usuário; 
- Preencha o formulário de instalação, incluindo os dados de compra; 
- Envie o formulário de instalação para a Mectron a fim de garantir a rastreabilidade e a ativação 
garantida; 
- Insira a senha de ativação para ativar o dispositivo. 
 
 

http://www.intermedic.com.br/
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Figura 03: Montagem do tubo na bomba peristáltica. 

 
 
 4.3 - CONECTANDO OS ACESSÓRIOS 
 
Os acessórios listados abaixo podem ser conectados ao dispositivo Equipamento Ultrassônico: 
1- Insira o tubo de silicone dentro da bomba peristáltica, procedendo como se segue: 

- Abra a porta (Fig. 03 – Ref. A) totalmente (Fig. 03 – Ref. B). 
- Posicione o tubo no impeler (Fig. 03 – Ref. C). 
- Feche a porta completamente (Fig. 03 – Ref. E). 
 
 PERIGO: Dano pessoal. 

O pedal do Equipamento Ultrassônico não deve ser ativado quando a porta da 
bomba peristáltica estiver aberta. (Fig. 03 – Ref. B). Mover as partes pode causar 
de dano ao operador. 

 
2- Insira a haste de suporte para a bolsa com líquido dentro do ofício designado à mesmo (Fig. 04 

– Ref. E). 
3- Insira o suporte para a peça-de-mão dentro de dois ofícios designados à mesma (Fig. 04 – Ref. 

C). 
4- Conecte o pedal no compartimento do dispositivo ao inserir o plug dentro do soquete do pedal 

(Fig. 04 – Ref. H). 
5- Conecte o cabo de energia dentro do conector sobre o compartimento do dispositivo (Fig. 04 

– Ref. I) e logo em seguida, dentro da tomada de energia. 
6- Conecte o cabo do Equipamento Ultrassônico ao conector do cabo sobre o dispositivo (Fig. 04 

– Ref. D). 
7- Insira o tudo do Equipamento Ultrassônico dentro da bomba de encaixe (Fig. 04 – Ref. N). Insira 

a bomba de encaixe dentro do tubo da bomba peristáltica (Fig. 04 – Ref. M). 
8- Conecte a extremidade do tubo da bomba peristáltica (Fig. 04 – Ref. L) ao sistema de controle 

de fluxo. 

http://www.intermedic.com.br/
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9- Conecte o sistema de controle de fluxo à bolsa contendo o líquido apropriado para o 
tratamento. 

 

 
Figura 04: Descrição dos componentes das partes frontal e traseira da unidade de controle do equipamento. 

 
5 - CONTROLES 
 
Esta seção ilustra as partes do painel frontal (Fig. 05) do Equipamento Ultrassônico, permitindo 
que os controles descritos sejam localizados imediatamente. 
 

 
Figura 05: Painel de controle. 

 
 
 5.1 - DESCRIÇÃO DOS CONTROLES 
 
Ref. A - Visor do Gráfico  
Função: O visor exibe as seguintes informações: 

O tipo de ajuste de energia 
Nível de energia de saída no modelo ROOT 
Nível de energia de saída de modelo BONE 

 
ROOT/OSSO 
ENDO/PERIO 
Qualidade             1/2/3 

http://www.intermedic.com.br/
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Índice de fornecimento da bomba 
O ciclo de limpeza para o circuito líquido 
 

SPECIAL 
Bomba: 5 níveis 
Limpeza 

Ref. B Par de 2 chaves: BOMBA + e -  
Função: Estas podem ser utilizadas para ajustar o índice de 

liberação da bomba peristáltica. 
 

20667057 

Ref. C Chave de nível de energia  
Função: Esta chave é utilizada para ajustar o nível de 

energia requerido. 
 

 

Ref. D Chave do tipo de energia  
Função: Esta tecla é utilizada para ajustar o tipo de energia 

de saída requerida: ROOT/OSSO: 
Esta tecla é utilizada para ajustar a função CLEAN 
(limpeza) ao sustentar a 5 chaves de 5 segundos. 

 

Tabela 05: Descrição dos controles no painel principal. 

 
Outros componentes para a operação dos dispositivos são: 
 
Ref. F (Fig. 04) - Botão ON/OFF; 
Função: - Para fornecimento de energia elétrica ao dispositivo; 
Ref. G (Fig. 02) - Pedal; 
Função: - Para operação de ativação do dispositivo. 

 
 5.2 - PEDAL DO DISPOSITIVO ON E OFF 
 
1- Ligue o dispositivo ao girar a alimentação principal (Fig. 04 – Ref. F) situado no compartimento 

do dispositivo, tomando cuidado para não pressionar o pedal. 
 
Ligado 
 

2- Dispositivo ligará 
 
Desligado 
 

1- Desligue o dispositivo ao desligar a alimentação principal (Fig. 04 – Ref. F) situado no 
compartimento do dispositivo. 

2- O dispositivo desligará. 
 
 5.3 - DESCRIÇÃI DO DISPOSITIVO E FUNÇÕES 
 
Este tópico descreve as três “telas” exibidas no visor Equipamento Ultrassônico e suas funções. 
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Com o dispositivo Equipamento Ultrassônico, dois diferentes modos de alimentação podem ser 
utilizados. Estes são ROOT e BONE. Pressione a tecla com a seta (Fig. 05 – Ref. D) para ajustar o 
modo de alimentação requerido. O tipo de alimentação escolhido será indicado entre as setas (Fig. 
06 – Ref. B). 
 
Dispositivo no modo ROOT, Fig. 06 – no modelo ROOT, pressione a tecla nível de energia (Fig. 05 – 
Ref. C) para ajustar o índice de liberação da bomba, pressione as teclas + e – (Fig. 05 – Ref. C) para 
ajustar as seguintes funções: 
- ENDO 
- PERIO 
 
Para ajustar o índice de liberação da bomba, pressione as teclas +e – (Fig. 05 – Ref. B). No modo 
ROOT a velocidade pode ser ajustada entre 0 a 5. O visor exibirá a velocidade que foi selecionada 
(Fig. 06 – Ref. A). 
 

 
Figura 06: Ilustrações do painel de controle utilizando as funções disponíveis. 

 
 
Dispositivo em modo BONE Fig. 07 – No modo BONE, pressione a tecla “nível de energia” (Fig. 05 
– Ref. C) para ajustar as seguintes funções. 
 
- QUALITY 1 
- QUALITY 2 
- QUALITY 3 
- SPECIAL 
 
Para ajustar o índice de liberação da bomba, pressione as teclas + e – (Figura 05 – Ref. B). No modo 
BONE, a velocidade pode ser ajustada entre um e cinco. O visor exibirá a velocidade que foi 
selecionada (Fig. 07 – Ref. A). 
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Figura 07: Ilustração do painel de controle utilizando a função “BONE”. 

 

Dispositivo no modo CLEAN: Fig 08 – O dispositivo possui uma função CLEAN, a qual pode ser 
utilizada para realizar o ciclo do circuito hidráulico. Esta função deve ser realizada após utilizar o 
dispositivo, antes de limpar, de desinfetar e de esterilizar todas as partes (Veja tópico abaixo). 
 
Para acessar a função CLEAN, pressione a tecla de alimentação e mantenha-a pressionada por 5 
segundos (fig. 05 – Ref. D). A mensagem aparecerá no visor “Pedal to start or a key to abort” (Pedal 
para iniciar ou uma tecla para abortar). Isto diz ao operador para pressionar o pedal para iniciar o 
ciclo de limpeza ou pressionar quaisquer das teclas abaixo do visor para deixar a função CLEAN 
(Limpar). Para mais indicações a respeito da função CLEAN, veja item 6.1. 
 

 
Figura 08: Ilustração do painel de controle utilizando a função “CLEAN”. 

 

 5.4 - REQUERIMENTO DE SEGURANÇA DURANTE O USO 
 

 

PERIGO: Contraindicações. 
Não utilize o Equipamento Ultrassônico em pacientes com marca-passo ou outros 
dispositivos eletrônicos implantáveis. 
 

 

PERIGO: Quebra e desgaste dos insertores. 
Oscilações de alta frequência e desgastes poderão, em ocasiões raras, levar a ruptura 
de um insertor. Se o formato de um insertor foi alterado ou danificado, é possível a sua 
ruptura enquanto estiver em uso. Insertores nestas condições não devem ser utilizados 
sob quaisquer circunstâncias. Com o intuito para evitar ingestão pelo paciente de um 
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fragmento de um insertor quebrado, ele deve ser instruído a respirar pelo nariz durante 
o tratamento. 
 

 

PERIGO: Controle de infecções. 
Para maior segurança de ambos, paciente e operador, limpe, desinfete e esterilize a 
peça-de-mão, os insertores e a peça de torque após cada tratamento. Siga instruções 
apropriadas para isto no ponto 6, “LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO”. 
 

 

PERIGO: Contraindicação. 
Não realize tratamentos em artefatos de metal protético de cerâmica ou metal. As 
vibrações ultrassônicas podem causar falta de cimentação de tais artefatos. 
 

 

PERIGO: Contraindicação. 
Após a esterilização por autoclave da peça manual, espere para que resfrie 
completamente ao utilizá-lo. 
 

 

PERIGO: Os contatos elétricos dentro do conector de cabo devem estar secos, sem 
líquidos. 
Antes de conectar a peça manual ao dispositivo, certifique-se de que os contatos 
elétricos dos conectores estejam perfeitamente secos, em particular após o ciclo de 
esterilização por autoclave. Se necessário, seque os contatos por jatos de ar. 
 

 

PERIGO: Após utilizar soluções agressivas, é necessário realizar o ciclo de limpeza nos 
tubos e peças manuseáveis com água destilada, utilizando função de limpeza (Veja 
ponto 06.1). Se os tubos não são limpos, cristalizações dos sais pode danificar 
seriamente o dispositivo. 
 

 

PERIGO: Para utilizar o dispositivo corretamente, é necessário pressionar o pedal e 
iniciá-lo sem deixar que o insertor acomode-se na parte a ser tratada. Isto permite que 
o circuito elétrico detecte o ponto onde a ressonância do insertor é melhor sem a 
interferência, assim permitindo um ótimo desempenho. 
 

 

PERIGO: Para o tratamento por spray, utilize somente insertores por meio da qual o 
líquido atravessa. 

 
 
 5.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E ALARMES 
 
O dispositivo possui um circuito de diagnóstico que é utilizado para reconhecer as falhas dos 
sistemas e dos alarmes. Estas são exibidas no visor, como se segue: 
 
ERR 0: Desligue o dispositivo e ligue logo em seguida. Se o problema persistir, entre em contato 
com a Mectron. 
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ERR 1: Sinal de que o sistema de proteção geral foi ativado. 
- Peça-de-mão do Equipamento Ultrassônico não conectada ao dispositivo. 
- Circuito de afinação não funcionando corretamente. 
- Falha na peça-de-mão. 
 
ERR 2: Sinal que o sistema de proteção geral foi ativado. 
- Peça-de-mão do Equipamento Ultrassônico não conectada ao dispositivo. 
- Circuito de afinação não funcionando corretamente. 
- Falha na peça-de-mão. 
 
ERR 3: Para o fabricante somente – entre em contato com a Mectron. 
 
ERR 4: Sinal que o sistema de proteção geral foi ativado. 
- Circuito de controle não funcionando corretamente. 
- Falha da peça-de-mão. 
 
ERR 5: Sinal de que o scan falhou. 
- Insertor não fixado corretamente à peça manual. 
- Insertor desgastado, quebrado ou deformado. 
- Contatos elétricos do cabo. 
 
ERR 6: Sinal que o “power supply out of range” (alimentação impossibilitada), sistema de proteção 
bloqueada. 
 
ERR 8: Sinal indicando um erro na comunicação com o módulo de escala. 
 
ERR 9: Indicando o sinal de erro em uma operação da bomba. 
- Verifique se a bomba e o tubo estão corretamente instalados. 
- Verifique se a bomba está girando. 
 
ERR CKS:  Sinal de erro. “Firmware”. “Checksum” (verificação do número de bits) incorreto. 
- Se o equipamento estiver funcionando corretamente, entre em contato conosco assim que 
possível. 
- Se o equipamento não estiver funcionando corretamente, cesse o uso e entre em contato com a 
Mectron imediatamente. 
 
 5.6 - INSTRUÇÃO DE USO 
 
1. Abra a entrada de ar sobre o sistema de irrigação. 
1. Parafuse o insertor escolhido sobre a peça-de-mão do Equipamento Ultrassônico até 

que esteja rente a ele. (Fig. 09 – Ref. A). 
2. Utilize a chave incluída no fornecimento para apertar o insertor. 

O uso correto do torque (Fig. 09 – Ref. B) proceda como se segue: 
- Aperte firmemente o corpo da peça manual; 
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PERIGO: Não aperte a parte final da peça ou cabo, somente o compartimento plástico 
(Fig. 09 – Ref. C) e não gire enquanto aperta a insertor no lugar. 
- Gire a chave em direção horária até que o dispositivo se encaixe (o corpo externo da 
tecla gira em relação à acoplagem da peça, fazendo cliques.) 
- O insertor é, agora, apropriadamente apertado no lugar. 

4. Certifique de que a peça manual Equipamento Ultrassônicos está corretamente 
conectada ao conector manual. (Fig. 04 – Ref. D) 

5. Verifique o visor para ver o tipo de alimentação que foi ajustada (Veja item 5.3). Se o 
tipo de alimentação requerida difere do tipo que foi ajustado, utilize a tecla para 
selecionar o tipo de alimentação (Fig. 03 – Ref. D). Esta poderá ser pressionada para 
alternar entre as funções ROOT e BONE. 

6. Verifique o visor para ver o nível de energia que foi ajustado (Veja item 5.3). Se o tipo 
de energia requerida diferenciar do nível que foi ajustado, utilize a tecla para selecioná-
la o nível de energia (Fig. 03 – Ref. C). Isto pode ser utilizado para escolher entre as 
seguintes opções, dependendo do tipo de energia que foi ajustada: 
 

- ROOT ENDO – PERIO 
- BONE QUALITY 1 – QUALITY 2 – QUALITY 3 – SPECIAL 

 
7. Verifique o visor para ver o índice de liberação da bomba peristáltica (veja o ponto 

05.3). Se o índice de liberação requerido é outro diferente do nível que foi ajustado, 
utilize a PUMP + e – teclas (Fig.05 – Ref. B) para a escolha entre os seguintes, 
dependendo do tipo de energia que foi ajustada. 
 

- ROOT 6 Níveis do índice de liberação De 0 a 5 
- OSSO 5 Níveis do índice de liberação de energia De 1 a 5 

 
Advertência: Tratamento por Sprayless é somente possível na função ROOT, ajustando o índice de 
liberação da bomba peristáltica BOMBA (Fig. 06 – Ref. A). 
 

 
Figura 09: Conexão do inserto (a) à peça-de-mão (c) com a utilização da chave de torque (b). 

 
Advertência: Para conexão do insertor deve sempre ser utilizada a chave de torque disponibilizada 
com o produto. Nunca outro instrumento deve ser utilizado para esta conexão. 
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O torque necessário para conexão ou substituição do insertor deve ser verificado sempre que 
durante o procedimento verificando-se um “click” sonoro, o qual atestará que o insertor estará 
devidamente conectado à peça-de-mão, confirmando que a força necessária para o ajuste já foi 
aplicada. 
 
Advertência: Para que não haja danos durante o uso nunca utilize o insertor sem que seja 
constatada o sinal sonoro “click” na conexão, nem aplique nenhuma força a mais após a emissão 
do mesmo. 
 
 5.7 - REGRAS PARA MANTER O DISPOSITIVO EM FUNCIONAMENTO APROPRIADO 
 

1. Verifique o estado de desgaste dos insertores periodicamente e os substitua quando 
qualquer queda de desempenho for notada; 

2. Não altere a forma física dos insertores curvando-os; 
3. Substitua qualquer insertor que se tornou deformado ou danificado por impactos; 
4. Sempre se certifique de que qualquer parte rosqueavel e suas superfícies de contato estão 

perfeitamente limpas; 
5. Se um insertor tornar-se muito desgastado, o funcionário do dispositivo cessar-se-á. 

 
6- LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO 
 
6.1 – Função CLEAN – Limpeza do circuito do líquido 
 

 

Advertência: A má realização da limpeza dos tubos levará à cristalização dos sais que 
podem danificar seriamente o equipamento. 

 

 
Advertência: A peça-de-mão e o cabo não podem ser destacados. 

 
O dispositivo tem uma função CLEAN (veja item 5.3) que pode ser utilizado para funcionar o ciclo 
de limpeza para limpar o circuito hidráulico. Esta função deve ser realizada após utilizar o 
dispositivo, antes da limpeza, desinfecção e esterilização de todas as partes (Veja os pontos a 
seguir). 
 

1. Desconecte o tubo da bomba peristáltica do sistema de fluxo do controle; 
2. Coloque o tudo em um vidro contendo água (água desmineralizada é recomendada). 
3. Para ativar a função CLEAN, pressione a chave “power-selection” e mantenha-a 

pressionada por 5 segundos (Fig. 04 – Ref. D). A seguinte mensagem aparecerá no visor 
“Pedal para iniciar ou uma tecla para abortar”. 

4. Encaixe um dos insertores durante a operação sobre a peça manual. 
5. Coloque a peça-de-mão sobre o recipiente para coletar água que será drenada durante o 

ciclo de limpeza. 
6. Pressione o pedal para iniciar o ciclo de limpeza. Assim que a bomba peristáltica funcionar, 

uma barra de status aparecerá sobre o visor para indicar progressivamente o tempo de 
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permanência para finalizar o tempo de ciclo CLEAN. O ciclo perdura por 20 segundos e não 
pode ser interrompido. 

7. Uma vez que o ciclo de limpeza tenha sido finalizado, o dispositivo deixa a função CLEAN e 
retorna para a função que foi previamente ajustada. 

8. Repita as operações descritas do ponto 3 em diante para realizar o ciclo de limpeza dos 
tubos todos os acessórios utilizados, i.e. 

 
- Peça-de-mão (Certifique-se de que os contatos elétricos do conector do cabo a ser sujeito a ciclo 
de limpeza estão secos); 
- Insertores; 
- Tubo da bomba peristáltica; 
- Conexão do tubo da bomba peristáltica/Cabo. 
 

9. Ao finalizar as operações de limpeza, esvazie os tubos e seque os acessórios que passaram 
pelo ciclo de limpeza. 

 
6.2 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO GABINETE DO EQUIPAMENTO 
 

 

PERIGO: O gabinete do equipamento não está protegido contra a penetração dos 
líquidos. 

Não aplicar líquidos sobre a superfície do gabinete de controle. 

 

 
PERIGO: O gabinete não pode ser esterilizado. 

Após cada tratamento realize as seguintes operações. 
 

1. Remova o insertor da peça-de-mão. 
2. Limpe e desinfete as superfícies do compartimento, os cabos e seus conectores utilizando tecido 
úmido com solução de detergente com o pH neutro (pH 7). Siga cuidadosamente as instruções 
dadas pelo fabricante da solução de desinfetante. Permita que a solução de desinfetante seque 
antes de utilizar os acessórios. 
 

 

Advertência: Soluções de desinfetante à base de água e com pH neutro são altamente 
recomendados. Algumas soluções de desinfetantes com base em álcool poderão ser 
danosas e descorantes ou poderão danificar os materiais plásticos. 

 
6.3 – PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO 
 

 

Advertência: Realize a esterilização utilizando somente autoclave a vapor. 
Não utilize qualquer outro tipo de procedimento de esterilização (aquecimento por 
calor, óxido de etileno, gás, plasma de baixa temperatura, etc.) 

 

 
PERIGO: Controle de infecção – Partes que podem ser esterilizadas. 
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A fim de evitar infecções virais e bacteriológicas, sempre limpe, desinfete e esterilize os seguintes 
componentes após cada tratamento. 
 
1- Peça-de-mão (Fig. 05 – Ref. E); 
2- Insertores (Fig. 02 – Ref C); 
3- Chave para aperto dos insertores (Fig. 02 – Ref. D); 
4- Chave para aperto dos insertores (Fig. 02 – Ref. I); 
5- Tubo da bomba peristáltica (Fig. 02 – Ref. F); 
6- Cabo/bomba peristáltica do tudo de conexão. 

 
Estes componentes são feitos de materiais capazes de suportar temperatura máxima de 135°C para 
o máximo de 20 minutos. 
O processo de esterilização por autoclave deve ser realizado utilizando os seguintes parâmetros: 
 
- Ciclo a 121°C para 16 minutos; 
- Ciclo a 134°C por 4 minutos. 
 
Todos os estágios de esterilização devem ser realizados pelo operador de acordo com as normas EN 
554 e EN 556. 
 
6.4 – ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE DA PEÇA-DE-MÃO 
 

 

 
ADVERTÊNCIA: A peça-de-mão e Cabo não podem ser destacados. 
 

 

ADVERTÊNCIA: Não imersa a peça-de-mão dentro das soluções de desinfetante ou 
líquidos de qualquer outro tipo, por isto poderá danificá-la. 
 

 

 
ADVERTÊNCIA: Não esterilize a peça-de-mão com o insertor conectado à mesma. 
 

 

ADVERTÊNCIA: Os contatos elétricos dos conectores da peça e do cabo devem estar 
secos. 
No fim do ciclo de esterilização e antes de conectar a peça manual ao cabo, certifique-se 
de que os contatos elétricos de ambos os conectores estejam completamente secos. Se 
necessário, limpe os contatos ao aplicar ar sobre eles com a seringa. 
 

 

ADVERTÊNCIA: Ao finalizar o ciclo de esterilização, permita que a peça-de-mão seque 
completamente antes utilizá-la. 
 

 

NOTA: Soluções de desinfetantes com base em água e solução de PH neutro são 
altamente recomendados. Algumas soluções de desinfetante com base em álcool 
poderão ser danosas e descolorir ou danificar os materiais plásticos. 
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1- Limpe a peça-de-mão cuidadosamente tendo cuidado com o pino enroscado sobre o qual os 
insertores são parafusados e à cavidade adjacente em forma de arco; 

2- Desinfete a peça-de-mão utilizando tecido macio com a solução desinfetante tendo um pH 
neutro. 

3- Seque os contatos elétricos ao aplicar ar sobre eles com seringa; 
4- Lacre a peça-de-mão em uma bolsa descartável individual (sem qualquer insertor); 
5- Esterilize a peça na autoclave. 

 

 

ADVERTÊNCIA: Antes de conectar o cabo ao dispositivo, certifique-se de que os contatos 
elétricos estejam perfeitamente secos. Se necessário, limpe-os com seringa de ar. 

 
6.5 – ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE DA PEÇA PARA FIXAÇÃO DOS INSERTORES 
 

 

ADVERTÊNCIA: Não utilize peróxido de hidrogênio para desinfetante. 
Soluções desinfetantes com bases aquosas com o pH neutro são altamente 
recomendadas. 

 
1- Limpe as peças; 
2- Desinfete a peça com solução desinfetante leve tendo um pH neutro e seque-o 

completamente; 
3- Limpe com água destilada e seque-o cuidadosamente; 
4- Lacre a peça por dentro e a bolsa individual; 
5- Esterilização autoclave da chave. 

 
6.6 – ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE DO TUBO DA BOMBA DE ESTERILIZAÇÃO 
 

1- Limpe o tubo da bomba peristáltica; 
2- Desinfete a peça com solução desinfetante leve tendo um pH neutro; 
3- Enxágue em água destilada e seque cuidadosamente; 
4- Lacre o tubo em uma bolsa descartável individual; 
5- Esterilize o tubo por autoclave. 

 
6.7 – ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE DA CONEXÃO ENTRE CABO E BOMBA PERISTÁLTICA DE 
TUBO DE CONEXÃO 
 

1- Limpe o conector; 
2- Desinfete a peça com solução desinfetante leve tendo um pH neutro; 
3- Enxágue em água destilada e seque o conector completamente; 
4- Lacre o tubo em uma bolsa descartável individual; 
5- Esterilize o tubo por autoclave. 
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7 – MANUTENÇÃO REGULAR 
 
Se o dispositivo não for submetido a um ciclo severo de uso, siga as recomendações indicadas 
abaixo: 
 

1- Realize os ciclos de limpeza para os circuitos de água utilizando a função CLEAN (veja item 
“6.1”); 

2- Desconecte o equipamento da fonte de alimentação; 
3- Realize a limpeza, desinfecção e esterilização (veja item “6.0”). 

 
8 – TROCA DE FUSÍVEIS 
 

 

PERIGO: Verifique regularmente o cabo de energia quanto a sua conformidade física. Se 
estiver danificado, substitua-o com um cabo Mectron original extra. 

 

PERIGO: Desligue  aparelho. 
Sempre desligue o aparelho por meio do botão, desconecte o pedal e desconecte o 
aparelho da fonte de alimentação para realização da manutenção destes acessórios (Fig. 
04 – Ref. F). 

 
1- Insira a plana de uma chave de fenda dentro do recesso no compartimento de fusão abaixo 

do soquete de energia e utilize-o como nivelador (Fig. 10 – Ref. A); 
2- Retire o compartimento do fusível (Fig. 10 – Ref. B). 

 
3-  PERIGO: Substitua os fusíveis, utilizando os fusíveis do tipo indicado no rótulo e 

identificação sobre a parte inferior do equipamento. Dependendo do 
fornecimento de energia principal, estes fuspiveis poderão ser classificados como 
se segue: 

 

230 VAC 500 mAT 

115 VAC 1 mAT 

100 VAC 1,2 mAT 

 
4- Coloque o compartimento de volta no lugar (Fig. 10 – Ref. B). 

 

 
Figura 10: Compartimento de conexão do cabo de força e de substituição dos fusíveis. 
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9 – PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CONTRA-INDICAÇÕES 
 

9.1 – PRECAUÇÕES 
 

• Não utilizar o equipamento fora das especificações técnicas fornecidas pelo fabricante; 

• Apesar do dispositivo não aparentar dano, uso anterior pode ter criado imperfeições que 
reduzem a sua vida útil; 

• Não utilizar o produto caso apresente qualquer tipo de irregularidade, ou seja, caso esteja 
danificado. É necessária a realização de uma avaliação minuciosa do paciente a fim de 
escolher os componentes adequados e garantir o sucesso do processo de aplicação do 
produto; 

• Deve-se tomar cuidado para não deixar o produto cair ou sofrer choques. 
 

9.2 – ADVERTÊNCIAS 
 

• Dispositivo de uso médico hospitalar. Só deve ser utilizado por profissional especializado; 

• Produto não estéril. Deve ser limpo e desinfetado antes do uso; 

• Caso não for utilizado o aparelho por um longo período de tempo, desligue o cabo de energia 
da fonte de alimentação; 

• Não instale o aparelho em local próximo à fonte de calor ou em local exposto à luz solar 
direta; 

• Este aparelho foi projetado para aplicações em ambientes secos de trabalho, não use o 
mesmo onde possa molhar o micromotor, pois existe risco de choque elétrico para o usuário 
e danos para o aparelho; 

• Se por acaso precisar ajustar a voltagem, certifique-se de que o aparelho está desligado e 
selecione a voltagem correta através da chave seletora (localizada na parte detrás do 
aparelho); 

• O cirurgião deverá estra completamente familiarizado com o dispositivo, o método de 
aplicação da aplicação específica, assim como a situação biomecânica local de cada paciente; 

• O cirurgião deve estar consciente dos aspectos mecânicos do dispositivo; 

• Evitar a entrada de resíduos químicos e soro fisiológico no interior do equipamento; 

• Evite queda do equipamento; 

• Não tente abrir o equipamento; 

• Para desconectar o motor ou pedal, nunca os puxe pelo fio; 

• Nunca lubrificar nenhuma parte do produto, isto ocasionará a perda da garantia; 

• Todas as partes e acessórios do produto descritas neste documento são de uso exclusivo nos 
produtos fabricados pela Mectron; 

• O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto neste 
documento são de inteira responsabilidade do usuário; 

• Em caso de qualquer alteração no funcionamento do produto, que possa ser solucionada 
com as informações contidas neste manual, desligue o aparelho e entre em contato com a 
Assistência Técnica Autorizada. Nunca utilize o produto quando houver partes danificadas. 
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9.3 – CONTRA-INDICAÇÕES 
 

• Este equipamento não é apropriado para utilização na presença de gases anestésicos 
inflamáveis ou outros materiais inflamáveis, tais como alguns tipos de fluídos de limpeza; 

• Verifique se a tomada onde está ligado o equipamento possui pino terra, indispensável ao 
perfeito funcionamento e segurança do equipamento; 

• Caso ocorra a queima do fusível, para substituí-lo deve-se desligar o equipamento da rede 
de energia elétrica, evitando-se assim possíveis choques elétricos; 

• Nunca use o cabo de força se o mesmo estiver com avarias; 

• Nunca ligue o equipamento na energia elétrica sem observar a tensão ajustada no mesmo; 

• Nenhuma parte do produto deve ser colocada em autoclave; 

• Não há nenhuma contraindicação específica para o uso do equipamento. A indicação para 
uso do mesmo deve ser avaliada pelo profissional especializado de acordo com o caso de 
cada paciente. 

 
10 – ARMAZENAMENTO 
 
 10.1 – ARMAZENAMENTO 
 

• O local onde o equipamento será armazenado requer fácil acesso a uma boa circulação de 
ar, além de receber a manutenção necessária de asseio e limpeza; 

• As caixas devem estar colocadas sobre apoios e não diretamente sobre o chão; 

• Não coloque objetos pesados sobre a unidade; 

• Não exponha o aparelho diretamente à luz do sol. 
 
 10.2 – CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
 
Os produtos devem ser armazendos sob condições normais de armazenamento, ou seja: 
- Faixa de Umidade Relativa: os locais devem estar secos (10% a 90% não condensante); 
- Faixa de Temperatura: -10°C a +70°C; 
- Luz: evitar luz intensa; 
- Faixa de Pressão Atmosférica: 500hPa a 1060hPa. 
 
 10.3 – TRANSPORTE 
 

• Deve-se ter um cuidado especial no transporte dos produtos terminados. Para isso, deve-se 
usar um veículo fechado para protege-los do calor, da umidade e da deterioração; 

• Não exponha esta unidade a vibrações mecânicas ou choques; 

• Não deixe cair o produto; 

• No caso de transporte de diversas caixas do equipamento embalado, o empilhamento 
máximo deverá ser conforme indicado no símbolo de empilhamento na embalagem; 

• Durante o transporte verifique as condições ambientais abaixo: 
- Faixa de Umidade Relativa: os locais devem estar secos (10% a 90% não condensante); 
- Faixa de Temperatura: -10°C a +70°C; 
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- Luz: evitar luz intensa; 
- Faixa de Pressão Atmoférica: 700hPa a 1060hPa (545mmHg a 795mmHg). 
 
 10.4 – MANIPULAÇÃO 
 
Deverá ser tomado todo o cuidado necessário ao manusear o produto, este não poderá sofrer 
qualquer tipo de choque mecânico, pois poderá comprometer a qualidade do mesmo, e utilizar 
componentes/instrumentos de fabricação da Mectron recomendadas para utilização com o 
produto. 
Atentar para o transporte e manuseio para que a embalagem não tenha sofrido danos. O julgamento 
final quanto à adequabilidade do produto é sempre do cirurgião que o utiliza. 
 
 10.5 – VALIDADE DO PRODUTO 
 
Indeterminada. 
Esta vida útil será plena, se todas as instruções, precauções e advertências, relativas ao tranposrte, 
armazenagem e manuseio do produto, contidas neste documento, foram respeitadas e 
consequentemente sua emabalgem não for violada. 
 
 10.6 – DESCARTE DO PRODUTO 
 
A Intermedic recomenda que se o aparelho for inutilizado e não puder ser descartado com 
segurança, o mesmo deverá ser enviado à empresa que fará o descarte apropriado do produto. 
Portanto, segregue o equipamento, embale, descreva um relatório do motivo do descarte e envie à 
Intermedic para que seja efetuado seu descarte com segurança. 
 
Nota: De acordo com as Boas Práticas Hospitalares, as Normativas RDS nº 306/2004 – ANVISA e ISO 
14000, este produto nunca deve ser descartado no sistema público de coleta de resíduos. 
 
11 – RELAÇÃO DE COMPONENTES ANCILARES 
 
Insertores Afiados 

 
 
As pontas afiadas dos insertores podem ser utilizadas para tratar as estruturas ósseas 
eficientemente e eficazmente. Os insertores agudos são utilizados em osteotomia e osteoplastia 
quando um corte bem-definido e fino na estrutura óssea bem-definida na estrutura óssea 
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concernente é requerido. Também existem insertores com bordas agudas para as técnicas de 
osteoplastia e para remoção dos fragmentos ósseos. 
 
Insertores Lisos 

 
 
Os Insertores Lisos possuem superfícies moldadas de tal forma que elas podem ser utilizadas para 
moldar as estruturas ósseas com precisão e a maneira controlada. Insertores Lisos são utilizados em 
osteotomia quando for necessário para preparar estruturas delicadas e difíceis, tais como aquelas 
para a preparação de sinus maxilares ou para completar a preparação do local de um implante. 
 
Insertores Cegos 

 
 
Insertores Cegos são utilizados para separar os tecidos macios, como por exemplo, para membrana 
ou para nervos laterais. Em periodontologia, estes insertores são utilizados para alisar as superfícies 
da raiz. 
 
NOTA: Os componentes ancilares serão registrados e comercializados à parte. 
 
12 – ERROS DE FUNCIONAMENTO 
 

Problema Causa Possível Solução 

O dispositivo não liga 
quando o botão estiver 

em ON. 

O conector na extremidade 
do cabo de alimentação não 
está ligado dentro do soquete 
na parte traseira do 
dispositivo. 

Verifique se o cabo de 
energia está firmemente 
conectado. 
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O cabo de alimentação é 
falho. 

Verifique se a saída de 
alimentação está 
funcionando 
adequadamente. 
Substitua o cabo de 
alimentação. 

Os fusíveis estão 
imprestáveis. 

Substitua os fusíveis (veja 
o item "08 - Troca de 
fusíveis). 

O dispositivo é ligado, 
mas não funcionava. 

Nenhum erro exibido no 
visor. 

O conector do pedal não está 
apropriadamente conectado 
dentro do soquete. 

Insira o conector do pedal 
apropriadamente. 

O pedal não está funcionará. 
Entre em contato com o 
Distribuidor MECTRON 
mais próximo. 

O dispositivo é ligado, 
mas não funciona. A 

mensagem ERR aparece 
no visor. 

O insertor não está encaixado 
corretamente dentro da peça 
manual. 

Desparafuse o insertor e 
parafuse-o novamente 
corretamente. 

O insertor está desgastado, 
quebrado ou deformado. 

Substitua o insertor. 

O conector do cabo está 
molhado. 

Seque os conectores. 

Cabo não está conectado ao 
dispositivo. 

Conecte o cabo ao 
dispositivo. 

Cabo de força rombido. 
Entre em contato com o 
Distribuidor MECTRON 
autorizado. 

Falha da peça-de-mão. 
Entre em contato com o 
Distribuidor MECTRON 
mais próximo. 

Mau funcionamento do 
circuito de afinação. 

Utilize o insertor do tipo 
com fluxo de líquido. 

Sem líquido saindo do 
insertor durante a 

operação. 

O insertor é do tipo sem fluxo 
de líquido. 

Utilize o insertor do tipo 
com fluxo de líquido. 

A função da bomba está 
ajustada à zero. 

Pressione a tecla + sobre 
o painel frontal do 
dispositivo para a função 
da bomba. 

A bolsa de líquido está vazia. 
Substitua a bolsa por uma 
cheia. 
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A inserção de ar do sistema 
não está aberta. 

Abra a inserção de ar do 
sistema de irrigação. 

Os tubos do sistema de 
irrigação e a bomba não 
foram completamente 
instalados. 

Verifique as conexões dos 
tubos. 

O insertor está bloqueado. 
Libere a passagem no 
insertor através do qual a 
água passará. 

A peça-de-mão está 
bloqueada. 

Entre em contato com o 
Distribuidor MECTRON 
mais próximo. 

O dispositivo está 
funcionando, mas a 
bomba foi forçada. 

Muita pressão pelo propulsor 
sobre o tubo na bomba 
peristáltica. 

Verifique se o tubo na 
bomba peristáltica foi 
corretamente inserido 
(veja o item 4.3). 

A bomba é ligada 
corretamente, mas 
quando está parada o 
líquido sai da peça 
manual. 

A porta da bomba peristáltica 
não está fechada 
corretamente. 

Certifique-se de que a 
porta da bomba 
peristáltica está 
corretamente fechada 
(veja o item 4.3). 

Alimentação insuficiente. 

O insertor não está encaixado 
corretamente à peça manual 
(a mensagem ERR aparece no 
visor). 

Desparafuse o insertor e 
parafuse-o novamente 
dentro o lugar 
corretamente. 

O insertor está desgastado, 
quebrado ou deformado (a 
mensagem ERR aparece no 
visor). 

Substitua o insertor. 

Manutenção insuficiente do 
insertor. 

Veja o item 5.7. 

 
 

 

Se não for possível solucionar os problemas detectados, contate a Mectron ou o seu 
distribuidor. Não devem ser realizados outros tipos de manutenção que não 
especificados neste manual. 

 
13 – DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO 
 

Classe de acordo com o EM 60601-1: I  

 Tipo B  

 IP 20 (dispositivo)  
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 IP X8 (pedal)  

Dispositivo para as operações intermitentes: 60° ON 30° OFF  

Voltagem do fornecimento de energia: 230 VAC +/- 10% 50/60 Hz.  

 115 VAC +/- 10% 50/60 Hz. (opcional).  

 100 VAC +/- 50/60 Hz.  

Alimentação máxima absorvida: 70VA  

Fusíveis: Tipo 5x20mm 230 VAC 2x500mAT.  

 Tipo 5x20mm 115 VAC 2x1AT  

 Tipo 5x20mm 100 VAC 2x1,2AT  

Frequência de funcionamento: Scan automático  

 Do 24 a 29.5 KHz  

Alimentação média aplicada à peça-de-mão: Ajuste para os níveis de 6 alimentações:  

 Modo ROOT ENDO: 2.8W 
 

 

PERIO: 4.6W 
 Modo BONE QUALITY1: 16W 
 

 

QUALITY2: 16W 

 
 

QUALITY 3: 
16W 

 
 

SPECIAL: 4.6W 
 

 
 

Índice de liberação da bomba peristáltica: Via ajustável do keypad.  

 No modo de alimentação ROOT: 6 
índices de liberação: 

 

 e 0 a aproximadamente 100ml/min.  

 No modo de alimentação BONE: 5 
índices de liberação: 

 

 De15 a aproximadamente 100ml/min.  

 
 

 

Sistemas de proteção e tempo de 
intervenção do APC. 

Com a peça-de-mão conectada;       
Tempo de intervenção 20 ms. 

 

 

Cabo interrompido;                           
Tempo de intervenção máxima do 
tempo 80 ms. 

 

 

Insertor rompe ou não está 
corretamente fixado. Três scans. 150 ms 
cada. 

 

 Proteção pelo descarte;                    
Tempo de intervenção máxima 20 ms. 

 

 
 

 

Alarmes: O visor no painel frontal indica erro (veja 
o tópico "resolvendo problema"). 
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Condições de operação: De + 10°C - 40°C.  

 Umidade relativa de 30% a 75%.  

 
 

 

Condições de estocagem e transporte: De -10°C a + 70°C.  

 Umidade relativa de 10% a 90%.  

 Pressão do ar P: 500hPa / 1060hPa.  

 
 

 

Cabo: É recomendado não exceder 100 ciclos e 
esterilização. 

 

Tubo de bomba peristáltica: É recomendado não exceder 8 ciclos e 
esterilização. 

 

Tamanho e peso: 3,5 Kg;  

 L-W-H - 340 X 210 X 150 mm.  

 
14 – COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA DO PRODUTO 
 
Dados sobre a Compatibilidade Eletromagnética do produto de acordo com a Norma EN 60601-1-2. 
 

Orientação e Declaração do Fabricante - Emissões Eletromagnéticas 

O Equipamento Ultrassônico tem como finalidade ser utilizado em ambiente 
eletromagnético especificado abaixo. O cliente e o usuário do Equipamento 

Ultrassônico devem garantir que é utilizado em tal ambiente. 

Teste de Emissão Conformidade Ambiente eletro-eletrônico - Orientação 

Emissão RF CISPR 11 Grupo 1 

O EQUIPAMENTO ULTRASSÔNICO utiliza 
energia RF somente para a sua função. 
Portanto, as emissões RF são muito baixas e 
não são propensas a causar qualquer 
interferência em equipamentos eletrônicos 
próximos. 

Emissão de RF CISPR 11 Classe B O EQUIPAMENTO ULTRASSÔNICO é 
apropriado para o uso em 
estabelecimentos, incluindo 
estabelecimentos domésticos e aqueles 
diretamente conectados à rede pública de 
fornecimento de energia que é fornecida 
para a população em geral. 

Emissões Harmônicas 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Variações de 
Voltagem/Emissões 

trêmula IEC 61000-3-3 
Complacência 

 

Orientação e Declaração de Fabricação - Imunidade Eletromagnética 

O Equipamento Ultrassônico tem como finalidade ser utilizado em ambiente eletromagnético 
especificado abaixo. O cliente e o usuário do Equipamento Ultrassônico devem garantir que ele foi 

utilizado em tal ambiente. 
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Teste de Umidade 
IEC 60601 

Nível de Teste 
Nível de Conformidade 

Orientação - ambiente 
eletromagnético 

Descarte 
eletromagnético 
(ESD) IEC 61000-4-
2 

+/- 6 kV 
contacto 

 
+/- 8 kC ar 

+/- 6 kV contacto 
 

+/- 8 kC ar 

Chão deve ser de madeira, concreto 
ou cerâmica. Se o piso for revestido 
com material sintético, a umidade 
relativa deve ser de no mínimo 30%. 

Transferência 
eletromagnética 
IEC 61000-4-4 

+/- kV linhas 
do 

fornecimento 
de alimenta     

 
+/- 1 kV para 
as linhas de 

entrada/saída 

+/- kV linhas de 
alimentação 

 
+/- 1 kV para as linhas 

de entrada/saída. 

Qualidade da fonte de alimentação 
de energia deve ser do tipo 
comercial ou para ambientes 
hospitalares. 

Oscilação IEC 
61000-4-5 

+/- 1 kV modo 
diferencial 

 
+/- 2 kV modo 

comum 

+/- 1 kV modo 
diferencial 

 
+/- 2 kV modo comum 

Qualidade da fonte de alimentação 
de energia deve ser do tipo 
comercial ou para ambientes 
hospitalares. 

Quedas de 
voltagem, 
interrupções 
curtas e variações 
de voltagem a 
entrada de 
energia principal 
IEC 61000-4-11 

< 5% Ur (> 
95% queda 

em Ur por 0,5 
ciclos) 

 
40% Ur (60% 
de queda em 

Ur) por 5 
ciclos 

 
70% Ur (30% 
de queda em 

Ur) por 25 
ciclos 

 
< 5% Ur (> 
95% queda 

em Ur por 5s) 

< 5% Ur (> 95% queda 
em Ur por 0,5 ciclos) 

 
40% Ur (60% de queda 

em Ur) por 5 ciclos 
 

70% Ur (30% de queda 
em Ur) por 25 ciclos 

 
< 5% Ur (> 95% queda 

em Ur por 5s) 

Qualidade da fonte de alimentação 
de energia deve ser do tipo 
comercial ou para ambientes 
hospitalares. 

Frequência de 
energia (50/60Hz) 
compo magnético 
IEC 61000-4-6 

3 A/m 3 A/m 

Frequencias de energia dos campos 
magnéticos devem estar no nível das 
características da localização em 
ambiente hospitalar ou comercial. 

Advertência: Ur é a voltagem principal a.c. antes da aplicação do nível do teste. 

http://www.intermedic.com.br/
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Guia e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética 

O EQUIPAMENTO ULTRASSÔNICO tem como finalidade ser utilizado em ambiente eletromagnético 
especificado abaixo. O cliente ou usuário do EQUIPAMENTO ULTRASSÔNICO deve garantir de que 
é utilizado em tal ambiente. 

Teste de 
Imunidade 

Nível de teste 
IEC 60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético - Guia 

  

  

  

Equipamento de comunicação RF móveis e 
portáteis não devem ser utilizados próximos às 
peças removíveis (incluindo cabos), 
respeitando a distância recomendada, 
calculada de acordo com a equação aplicável às 
frequências de transmissores. 

Conduzindo RF 
IEC 610004-6 

3Veff                      
150kHz a 80MHz 

3Vrms 

Distâncias de separação recomendada:                                 
d= 1,5 VP. 

RF Radiado            
IEC 61000-4-3 

3Veff                        
80kHz a 2,5GHz 3V/m 

d= 1,2 VP 80MHz a 800MHz           d= 2,3 VP 800 
MHz a 2,5GHz 

  

  

  

...onde P é o índice máxima de emissão de 
energia em watts (W) de acordo com o 
fabricante do transmissor e d é a distância de 
separação recomendada em metros (m). 

 

Advertência: 

(1) a 80MHz e 800MHz, índices de alta frequência são aplicados. 

(2) Estas orientações poderão não se aplicar em todas as situações. Propagação eletromagnética é 
afetada pela absorçãoe reflexão das astruturas, objetos e pessoas. 

A) Forças do campo dos transmissores fixados, tais como estações base para o rádio (celular/sem 
fio) telefones e rádio móveis, rádio amador, transmissão rádio FM, AM e TV não podem ser 
previstas teoricamente com precisão. Para acessar a ambiente eletromagnético em razão dos 
transmissores RF, uma avaliação do local eletromagnético deve ser considerada. Se a força do 
campo no local no qual o EQUIPAMENTO UKTRASSÔNICO é utilizado excede a aplicação do nível 
de conformidade RF, o EQUIPAMENTO ULTRASSÔNICO deve ser observado para verificar a 
operação normal. Se um desempenho anormal for observado, medições adicionais podem ser 
necessárias, tais como re-orientação ou remoção do EQUIPAMENTO ULTRASSÔNICO. 

B) Sobre o índice de frequência de 150kHz a 80MHz, forças do campo devem ser menores que 3 
V/m. 

http://www.intermedic.com.br/
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Distância de separação recomendada entre a comunicação RF móvel e portátil e o EQUIPAMENTO 
ULTRASSÔNICO 

O EQUIPAMENTO ULTRASSÔNICO tem como finalidade ser utilizado em um ambiente eletromagnético 
no qual interferências RF são controladas. O usuário do EQUIPAMENTO ULTRASSÔNICO poderá ajudar 
a prevenir interferências magnéticas ao manter uma distância mínima entre equipamentos de 
comunicação RF móveis e portáteis (transmissores) e o EQUIPAMENTO ULTRASSÔNICO, como 
recomendado abaixo, de acordo com a energia máxima de emissão do equipamento de comunicação. 

Energia de saída máxima e 
transmissor "W" 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor 
"m" 

150 kHz a 
80MHz          
d= 1,2Vp 

80 kHz a 
800MHz         
d= 1,2Vp 

800 kHz a 2,5MHz d= 2,3Vp 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Para transmissores cuja energia de emissão máxima não está listada acima, a distância d em metros (m) 
poderá ser estimulada ao utilizar equeção aplicável à frequência do transmissor, onde P é o índice de 
energia máxima de transmissão em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor. 

Observação: 

(1) A 80MHz e 800MHz, a distância para os maiores índices de frequência é aplicável. 

(2) Estas orientações poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A programação eletromagnética é 
afetada pela absorção e reflexos de estruturas, objetos e pessoas. 

 
15 – EFICÁCIA E SEGURANÇA 
 
O produto atende as prescrições de segurança da Norma NBR IEC 60601-1 e 60601-1-2, sendo 
fabricado de acordo com as Normas ISO 7785 e Directiva 93/42/EEC. 
A empresa Mectron possui as Certificações ISO 9001 e ISO 13485. 
 
16 – TERMO DE GARANTIA 
 
Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente suas necessidades, sendo 
este o objetivo primeiro de nossa empresa. Para tanto, é importante que este Termo seja lido 
atentamente no momento da compra. Fica expresso que esta garantia contratual é suplementar às 
garantias exigidas por lei. 
As clàusulas são estabelecidas de acordo com as seguintes condições: 
 

http://www.intermedic.com.br/
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1. Todas as partes, peças e componentes são garantidas contra eventuais “defeitos de 
fabricação” que porventura venham a apresentar durante o prazo de até 06 (seis) meses, 
além dos três meses dispostos por Lei, contando este prazo a partir da data de emissão da 
Nota Fiscal que, desde já, fica fazendo parte integrante deste Termo. 

2. Constatando o defeito, o Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço 
Autorizado, sendo que somente estes estão autorizados a montar e desmontar, examinar e 
sanar o defeito, sem perder o direito a garantia. 

3. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que 
apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada neste reparo. Caso não 
seja constatada defeito de fabricação e sim, defeito (s) proveniente (s) de uso inadequado, 
o consumidor deverá arcar com essas despesas. 

4. Casos que excluem completamente a garantia oferecida pela Empresa Intermedic 
Technology: 

a) Se for constatado que o defeito ocorreu devido à negligência, imprudência ou 
imperícias do usuário, consumidor ou não, além de acidentes, sinistros, fenômeno 
da natureza, tais como raios (descarga elétrica) e inundações; 

b) Se o número de série ou identificação dos produtos tiver sido adulterado ou 
rasurado; 

c) Se o aparelho ou acessórios tiver sido violado por qualquer pessoa ou empresa que 
não esteja credenciado. 

5. A validade da Garantia está condicionada ao envio da nota fiscal de saída do produto. 
6. Sendo estas as condições deste termo de garantia complementar, a Empresa Intermedic 

Technology Ltda. Informamos que qualquer contato com a Assistência Técnica, dúvida, 
esclarecimento ou sugestões pode ser encaminhado ao Setor de Atendimento ao 
Consumidor de nossa empresa pelos contatos: 
Telefone: (11) 3503-2000 
E-mail: qualidade@intermedic.com.br 
 
Qualquer controvérsia referente às cláusulas acima estabelecidas deve necessariamente ser 
interpretada de maneira mais condizente com as exigências mínimas da Lei n° 8.078/91. 

 
 
 

 

 

          Eduardo Thomé Braga___                   Alina Ávila Soares de Oliveira___         
Responsável Legal Responsável Técnico 
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