TRIPLE TIP
PORTUGUÊS
DEFINIÇÃO
Pontas descartáveis para seringa tríplice.

COMPOSIÇÃO
Polietileno.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES
Descartar após o uso.

INSTRUÇÕES DE USO
1. Remova a ponteira metálica da seringa tríplice;
2. Posicione o TRIPLE TIP no encaixe da seringa tríplice;
3. Acione os botões indicados da seringa tríplice para dispensar água, ar ou spray.

ENGLISH
DEFINITION
Disposable tips for the air/water syringe.

COMPOSITION
Polyethylene.

WARNING/PRECAUTIONS
Disposable after use.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. Remove the syringe metal tip;
2. Attach TRIPLE TIP to the syringe;
3. Press the buttons to deliver streams of water and air.

ESPAÑOL
DEFINICIÓN
Puntas desechables para jeringa triple.

COMPOSICIÓN
Polietileno.

ADVERTENCIA/PRECAUCIONES:
Desechables después de su uso.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Retire la punta metálica de la jeringa triple;
2. Ponga TRIPLE TIP en el encaje de la jeringa triple;
3. Accione los botones indicados de la jeringa triple para soltar agua, aire o spray.
Simbologia | Symbology | Simbología:
Produto de uso único.
Disposable product.
Producto de uso único.
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For the digital instructions,
please acess this QR Code.

Cuidado, consultar
documentos acompanhantes.
For care, see accompanying documents.
Cuidado, consultar documentos adjuntos.
Manter seco.
Keep dry.
Mantener seco.
Manter ao abrigo do sol.
Keep under shelter of the sun.
Mantener al abrigo del sol.

Responsável técnico | Technical contact | Responsable técnico: Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536.
EMERGO EUROPE Prinsessegracht 20 - 2514 AP, The Hague - The Netherlands.
Angelus
Indústria de Produtos Odontológicos S/A. CNPJ 00.257.992/0001-37 I.E. 60128439-15. Rua Waldir
Landgraf, 101 Bairro Lindóia - CEP 86031-218 - Londrina - PR Brasil. ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR | CUSTOMER SERVICE | ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: +55 (43) 2101-3200 - 0800 727
3201 (Brasil) | sac@angelus.ind.br | www.angelus.ind.br
ATENÇÃO: Este produto deve ser usado de acordo com as instruções deste manual. O fabricante não
é responsável por falhas ou danos causados pela utilização incorreta deste produto ou pela sua
utilização em situações de não conformidade com este manual.
ATTENTION: This product must be used according to the instructions described in this manual. The
manufacturer is not responsible for failure or damage caused by incorrect handling or use.
ATENCIÓN: Este producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de este manual. El
fabricante no es responsable por fallas o daños causados por la utilización incorrecta de este
producto, o por su utilización en situaciones que no estén de acuerdo con este manual.

