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1. ESCOPO DO PRECISION AIRPEX
1.1. Identificação de Peças
1. Base para recarga
2. Localizador Precision Airpex
3. Alça labial
4. Sonda de toque
5. Presilha
6. Cabo de extensão
3

7. Adaptador
8. Testador

9
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9. Suporte
1

5
7
6

4
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1.2. Componentes e Acessórios
Localizador

Base para recarga

Adaptador

PRECISION AIRPEX

(1 unidade)
Peça nº 6151001

(1 unidade)
Peça nº 6516001

Alça labial

Sonda de toque

Presilha

(2 unidades)
Peça nº 6072002

(1 unidade)
Peça nº 6101001

(2 unidades)
Peça nº 6151003

Cabo de extensão

Testador

Suporte

(2 unidades)
Peça nº 6151004

(1 unidade)
Peça nº 6151005

(1 unidade)
Peça nº 6151008

(1 unidade)
Peça nº 6151002
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2. SÍMBOLOS USADOS NO MANUAL
DO USUÁRIO

AVISO

OBSERVAÇÃO

Se as instruções não forem seguidas corretamente,
a operação pode representar riscos para o produto
ou para o usuário/paciente.
Informações adicionais, explicação de operação e
desempenho.
Número de série
Número de catálogo
Fabricante
Data de fabricação
Lote de fabricação
Equipamento classe II
Parte aplicada tipo B
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Corrente direta
Descarte de acordo com a diretiva WEEE
Manter seco
Esterilizável em um esterilizador a vapor (autoclave)
na temperatura especificada

134ºC

55°C
20°C

80%
20%
106kPa
70kPa

Limitação de temperatura
Limitação de umidade
Limitação de pressão atmosférica
LOGOTIPO do Fabricante
Consulte as instruções de uso
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3. ANTES DO USO
3.1. Uso Pretendido
Precision Airpex é usado para detectar o ápice do canal radicular.
Este dispositivo deve ser utilizado apenas por pessoas capacitadas
em ambiente odontológico.

3.2. Contraindicações
Precision Airpex não é recomendado para uso em pacientes com
marca-passo ou outros dispositivos elétricos implantados, ou que tenham
sido advertidos por seus médicos contra o uso de pequenos aparelhos
elétricos, como barbeadores, secadores de cabelo, etc., e em pacientes
alérgicos a metal.
A segurança e a eficácia não foram estabelecidas em mulheres
grávidas e crianças.

AVISO
Leia os seguintes avisos antes de usar:
1.

O dispositivo não deve ser colocado em ambientes úmidos ou em
qualquer lugar onde possa entrar em contato com qualquer tipo de
líquido.

2.

Não exponha o dispositivo a fontes de calor diretas ou indiretas. O
dispositivo deve ser operado e armazenado em um ambiente seguro.
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3.

O dispositivo requer precauções especiais no que diz respeito à
compatibilidade eletromagnética (EMC) e deve ser instalado e operado
em estrita conformidade com as informações de EMC. Em particular,
não use o dispositivo perto de transmissores de rádio, controles
remotos e não use este sistema perto do equipamento cirúrgico HF
ativo no hospital. O equipamento de comunicação RF portátil (incluindo
periféricos como cabos de antena e antenas externas) deve ser usado
a não mais de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do Precision
Airpex, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário,
pode ocorrer a falha do desempenho deste equipamento. Não carregue,
opere ou armazene em altas temperaturas. Cumpra as condições de
operação e armazenamento especificadas.

4.

Luvas e dique de borracha são obrigatórios durante o tratamento.

5.

Se ocorrerem irregularidades no dispositivo durante o tratamento,
desligue-o. Entre em contato com a assistência local.

6.

Nunca abra ou repare o dispositivo por conta própria, caso contrário,
anulará a garantia.

7.

O dispositivo deve ser usado apenas com acessórios originais do
fabricante.

8.

Se houver vazamento de líquido, isso indica que a bateria está vazando.
Remova todo o líquido vazado e entre em contato com a assistência
local.
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4. INSTALANDO O PRECISION
AIRPEX
4.1.
Conectando
a
presilha, alça labial e
cabo de extensão
Conecte a presilha, cabo de extensão e
alça labial ao localizador Precision Airpex
como mostrado na imagem. Além disso,
use os dois cabos de extensão de acordo
com a situação real.
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OBSERVAÇÃO
Use a presilha original e a alça labial
fabricado pela Sifary. O uso de presilha
não original e da alça labial diferentes,
pode danificar o localizador Precision
Airpex ou causar interferência na precisão
da medição. Verifique a conexão do
dispositivo antes de usar para certificarse de que o dispositivo funciona bem.
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4.2. Conexão da Base
para recarga
Conecte o USB do adaptador na Base para
recarga e conecte a outra extremidade em
uma tomada.

Coloque o localizador PECISION AIRPEX
na ranhura no meio da Base para recarga.
O LED de energia na Base para recarga
acenderá. E a interface do localizador
Precision Airpex acenderá para mostrar
que está carregando.

LED de energia

OBSERVAÇÃO
Apenas o adaptador original pode ser
usado.
Não use o dispositivo durante o
carregamento.
O conector de alimentação do localizador
Precision Airpex só pode ser usado para
conectar o cabo do adaptador original
para fins de carregamento.

OBSERVAÇÃO
Coloque o localizador Precision Airpex na
base para recarga na direção certa, caso
contrário, o localizador Precision Airpex
não será carregado.
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5. INTERFACE DE USO
9

Ligar/desligar
Pressione
para ligar. Para desligar
pressione
por 2 segundos ou deixe o
equipamento sem utilizar por 3 minutos.

8

7

1

6
2

5

S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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3

4

Botão de definição
Botão liga/desliga
Faixa de referência
Exibição da área apical
Ponto de referência
Barra de medição
Valor medido
Visor de volume
Exibição de energia

Pressione para ligar. Para desligar
pressione por 2 minutos ou deixe o
equipamento sem utilizar por 3 minutos.
Controle de volume
Durante o estado de espera, pressione o
botão
para alternar o volume do mais
baixo ao máximo.
Definindo o ponto de referência
Durante o estado de espera, pressione
S para definir o ponto de referência
entre 0~1. Sete pontos podem ser
selecionados circularmente. A posição
piscando do cursor indica o ponto de
referência selecionado.
Exibição de energia
Exibe a energia restante através do
número de grade.
Intervalo de referência
O flash da barra de medição é o valor
medido atual, representa a distância
estimada do forame apical em milímetros.
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Inverter a tela
Durante o estado de espera, pressione

6. OPERAÇÃO

e S juntos para inverter a exibição.

Exibe a quantidade restante atual da
bateria.
Restando menos de 15%, carregue.

6.1. Carregar
OBSERVAÇÃO
Se a energia for inferior a 15%, o
dispositivo deve ser recarregado em
30 dias, caso contrário, a bateria será
danificada.
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A indicação de carregamento aparece na
tela e pisca lentamente, quando a bateria
estiver totalmente carregada ou em um
estado próximo à carga completa, o flash
irá parar. Demora cerca de 4-5 horas para
carga completa, dependendo da carga
residual da bateria e do estado da bateria.
Pode ser recarregado 300-500 vezes,
dependendo das condições de operação
do dispositivo.

AVISO
Não troque a bateria. Apenas técnicos ou
distribuidores treinados podem trocar
a bateria. As peças eletrônicas serão
danificadas se usar uma bateria errada
ou instaladas de forma errada.
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6.2.
Verificação
de
função do localizador
PRECISION AIRPEX

•

Depois de ligar, insira o testador no
localizador PRECISION AIRPEX.

•

Prenda a ranhura do testador com
uma presilha ou toque na ranhura do
testador com a sonda de toque.

•

A barra de medição pisca no ponto
quando o valor medido exibido é 02,
03 ou 04.

•

Recomenda-se testar o localizador
PRECISION AIRPEX com testador uma
vez por semana.

OBSERVAÇÃO
Se as medições não forem as esperadas,
verifique se o testador está conectado
corretamente. Se a conexão estiver
normal, mas a tela ainda não mostrar o
valor esperado, pare de usar o dispositivo
e entre em contato com o revendedor
local para processamento.
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•

•

Antes de cada uso, faça com que a
presilha toque na alça labial ou use
a sonda de toque para tocar na alça
labial para confirmar a condição do
dispositivo (curto-circuito).
Certifique-se de que o testador
não esteja instalado no localizador
PRECISION AIRPEX. Em seguida,
conecte a presilha, alça labial e cabo
de extensão de acordo com o capítulo
5.1. Finalmente, faça a alça labial tocar
a parte de metal da presilha. O valor
medido na tela deve ser mostrado
como -2.

OBSERVAÇÃO
Se a medida mostrada não for -2,
verifique se a conexão está normal. Se a
conexão estiver normal, mas a tela ainda
não mostrar o valor esperado, pare de
usar o dispositivo e entre em contato com
o revendedor local.
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6.3. Operação e condição
inadequada

•

Pressione a parte traseira da presilha
para fazer o gancho da presilha ficar
para fora e prenda na haste da lima
endodôntica. Libere a pressão e
use a elasticidade da presilha para
completar a conexão entre a presilha
e a lima endodôntica.

OBSERVAÇÃO
•

Ao conectar a lima endodôntica,
certifique-se de que a presilha e o
cabo da lima endodôntica estão
basicamente perpendiculares, caso
contrário, o mandril da presilha será
facilmente danificada.

•

Este equipamento não inclui as limas
endodônticas. Selecione limas de
canal radicular adequadas de acordo
com as necessidades clínicas.

•

Quando a presilha não consegue
entrar na boca do paciente, a presilha
pode ser substituída pelo cabo de
extensão com a sonda de toque.
Pressione a sonda de toque na alça
de metal da lima endodôntica para
completar a conexão entre a sonda de
toque e a lima.
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•

•

•

Prenda a alça labial no lábio do
paciente. Certifique-se de que o alça
labial entre em contato com o lábio
completamente. Em seguida, insira
lentamente a lima endodôntica no
canal radicular.
Se o paciente possuir uma coroa de
metal ou outro material condutor
elétrico, a lima endodôntica e a parte
de metal da presilha não devem
entrar em contato com ele, para evitar
resultados de medição incorretos.
O localizador PRECISION AIRPEX
poderá ser fixado no colarinho do
paciente com o suporte.

•

OBSERVAÇÃO
•

•
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Para evitar erros de medição causados
pela condução entre as gengivas ou
canais radiculares adjacentes, seque
o assoalho da câmara pulpar com um
chumaço de algodão ou outro meio
antes do teste.
Use a lima endodôntica com número
e conicidade corretos. Faça a lima
entrar em contato total com a parede
do canal, o que facilita medições
precisas.
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FIG. 1

•

•

•

•

FIG. 2
•

À medida que a lima avança no
canal radicular, a barra de medição
subsequente acende gradualmente.
Quando exibido conforme mostrado
na figura 1, indica que a distância
do forame apical tem cerca de 2 mm
neste momento. Enquanto isso, o
localizador PRECISION AIRPEX emite
um “Bipe”com longo intervalo.
Quando exibido como mostrado na
figura 2, significa que a distância do
forame apical é próxima, cerca de
1,5 mm, e o intervalo de tempo do
som de alarme feito pelo localizador
PRECISION AIRPEX diminui.
Quando exibido conforme mostrado
na figura 3, significa que atinge o
forame apical. O valor medido é 00.
Enquanto isso, o Localizador Pecision
Airpex emite um longo bipe sem
intervalo.
Quando exibido como mostrado
na figura 4, significa que a lima
endodôntica penetrou além do forame
apical e a unidade principal emite um
som de alarme “Bipe” muito urgente.

19

MANUAL DO USUÁRIO - PRECISION AIRPEX
FIG. 3

OBSERVAÇÃO
•

•

•

FIG. 4

A posição do forame apical (valor
medido: 00) medido por este dispositivo
é o forame apical principal/anatômico.
Na prática clínica, para prevenir a falha
cirúrgica causada pela perfuração do
orifício apical da raiz, 0,5 -1,0 mm é
normalmente retirado do valor medido,
que é o forame apical Menor/Fisiológico
preparado para o canal radicular.
O valor da distância de referência é
apenas um valor estimado, não uma
base clínica.
O valor medido não representa a
distância. Ele simplesmente indica a
progressão da lima em direção ao ápice.

AVISO
•

•

•
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Durante a medição, insira a lima
lentamente para evitar a penetração no
forame apical.
O localizador PRECISION AIRPEX é
usado para detectar o ápice do canal
radicular. No uso clínico, deve ser
combinado com raios-X e outros meios
para determinar o comprimento de
trabalho do canal radicular.
O dispositivo deve ser usado por
dentistas com conhecimento do
comprimento do canal radicular
dentário e habilidade na operação.
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Situação inadequada de canais radiculares para medição elétrica
Não é possível obter medições precisas se as condições do canal radicular como abaixo

Canal radicular com um grande
forame apical
O canal radicular não pode ser medido
com precisão devido ao desenvolvimento
incompleto do forame apical. Os
resultados podem mostrar que o
comprimento medido é menor que o real.

Hemorragia através do canal
radicular
Limpar

Se o sangue refluir pelo acesso da raiz
e entrar em contato com a gengiva,
isso causará perda da corrente elétrica,
que interfere na precisão. Espere que
o sangramento pare completamente.
Limpe o canal radicular e a abertura,
esvazie completamente o sangue do
canal radicular e meça-o.

O canal radicular usa uma
solução química em excesso
Se uma solução química flui para fora do
canal radicular, é impossível obter uma
medição precisa.
É importante remover o excesso de
irrigante.
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Coroa quebrada
Acúmulo (por exemplo, cimento)

Rachadura

Se a coroa estiver quebrada, um
segmento de tecido gengival entra no
lúmen e o contato entre o tecido gengival
e a lima radicular causa perda da corrente
elétrica, que pode interferir com precisão.
Nesse caso, o material apropriado deve
ser usado para isolar o tecido gengival.

Trincas no dente e ramificações
do canal radicular
Dentes fraturados ou com ramificações
podem causar perda da corrente elétrica
e não podem ser medidos com precisão.

Ramo

Canais em retratamento

Guta-percha
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A guta-percha deve ser removida
completamente de dentro do conduto
para eliminar o seu vedamento e, então,
passar uma pequena lima até o forame
apical e colocar um pouco de soro
fisiológico no conduto, mas não deixar
que extravase pela abertura do canal.
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Prótese que toca o tecido
gengival

Coroa

A medição precisa não pode ser obtida
se a lima tocar uma prótese metálica
que está tocando o tecido gengival.
Neste caso, alargue a abertura na parte
superior da coroa para que a lima não
toque na prótese metálica antes de fazer
a medição.

Debris e restos de polpa no
canal

Detritos

Remova todos os debris e polpa de dentro
do canal.
Caso contrário, uma medição precisa não
pode ser realizada.
Polpa

Cárie
tocando as
gengivas

Cárie tocando a gengiva
Nesse caso, ocorre perda da corrente
elétrica através da área infectada por
cárie até a gengiva impedindo uma
medição precisa.
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Canal bloqueado
O medidor não funcionará se o canal
estiver bloqueado. Abra o canal até a
constricção apical para medi-lo.

Bloqueado

Canal extremamente seco
Se o canal estiver extremamente seco,
o medidor pode não funcionar até que
esteja bem próximo ao ápice.

Muito seco

Resultado de medição de diferença entre leitura do localizador
Pecision Airpex e radiografia
Às vezes, a leitura do localizador de ápice não corresponde à imagem de raios-X. Isso
não significa imprecisão do localizador apical, mas pode ocorrer devido a incorreta
angulação do feixe radiográfico.
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Imagem
de raio X

Tubo de raio X

A imagem radiográfica nem sempre
equivale a imagem real, pois pode indicar
que a lima não atingiu o foram apical,
quando este não estiver localizado no
final do ápice radicular.
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7. LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
ESTERILIZAÇÃO
7.1. Prefácio
Para fins de biossegurança, a presilha, alça labial, sonda de toque
e cabo de extensão devem ser limpos, desinfetados antes de cada uso
para evitar qualquer contaminação. Isso diz respeito ao primeiro uso, bem
como aos usos subsequentes. Obedeça às diretrizes, padrões e requisitos
nacionais para limpeza, desinfecção e esterilização.
Os procedimentos de reprocessamento têm apenas implicações
limitadas a este instrumento odontológico. A limitação do número de
procedimentos de reprocessamento é, portanto, determinada pela função/
desgaste do dispositivo. Do lado do processamento, não há um número
máximo de reprocessamento permitido. O dispositivo não deve mais ser
reutilizado em caso de sinais de degradação do material. Em caso de dano,
o dispositivo deve ser reprocessado antes de ser enviado ao fabricante para
reparo.

7.2. Recomendações gerais
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•

O usuário é responsável pela desinfecção do produto no primeiro
ciclo e em cada uso posterior, bem como pelo uso de instrumentos
danificados ou sujos, quando aplicável, após a esterilização.

•

Para sua própria segurança, use equipamento de proteção
individual (luvas, óculos de segurança, etc.).
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•

Use apenas uma solução desinfetante que seja aprovada quanto à
sua eficácia (lista VAH/DGHM, marcação CE e aprovação da FDA)
e de acordo com o DFU do fabricante da solução desinfetante.

•

A qualidade da água deve estar de acordo com os regulamentos
locais, especialmente para a última etapa de enxágue ou com uma
lavadora desinfectante.

•

Limpe e lave completamente os componentes antes de autoclavar.

•

Não use alvejantes ou materiais desinfectantes à base de cloro.

Componentes Autoclaváveis
Presilha

Alça labial

Sonda de toque

Cabo de extensão

AVISO
Apenas os componentes acima podem ser autoclavados.
Antes do primeiro uso e após cada uso, esterilize os componentes.
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Preparação no Ponto de Uso: Desconecte os componentes (alça
labial, presilha, sonda de toque e cabo de extensão) da unidade principal.
Remova contaminações grosseiras dos componentes com água
fria (<40°C) imediatamente após o uso. Não use detergente fixador ou
água quente (>40°C) pois pode causar a fixação de resíduos que podem
influenciar o resultado do reprocessamento.
Armazene os instrumentos em um ambiente úmido.

AVISO
Não mergulhe os componentes ou limpe-os com qualquer uma das
seguintes águas funcionais (água eletrolisada ácida, solução alcalina
forte ou água com ozônio), agentes médicos (glutaral, etc.) ou quaisquer
outros tipos especiais de água ou líquidos de limpeza comerciais. Esses
líquidos podem resultar em corrosão do metal e adesão dos agentes
médicos residuais aos componentes.
Transporte: Armazenamento e transporte seguros até a área de
reprocessamento evitando danos e contaminação ao meio ambiente.
Preparação para descontaminação: Os dispositivos devem ser
reprocessados no estado desmontado.

AVISO
•
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Não deixe de retirar a lima antes de limpar a presilha. Observe as
medidas de proteção individual adequadas.
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Pré-limpeza: Faça uma pré-limpeza manual, até que os
componentes estejam visualmente limpos. Mergulhe os componentes
em uma solução de limpeza. Limpe as superfícies com uma escova
macia.
Limpeza: Em relação à limpeza/desinfecção, enxágue e
secagem, deve-se distinguir entre os métodos de reprocessamento
manual e automatizado. Deve ser dada preferência aos métodos de
reprocessamento automatizado, especialmente devido ao melhor
potencial de padronização e segurança industrial.
Limpeza automatizada:
Use uma lavadora-desinfectante que atenda aos requisitos da série
ISO 15883.
Coloque cuidadosamente o instrumento na lavadora-desinfectante
em uma bandeja e defina os parâmetros da seguinte forma e inicie o
programa:
• 4 min de pré-lavagem com água fria (<40°C) e esvaziamento.
• 5 min de lavagem com um limpador alcalino suave a 55°C e
esvaziamento.
• 3 min neutralizando com água quente (>40°C) e esvaziamento.
• 5 min de enxágue intermediário com água morna (>40°C) e
esvaziamento.
Os processos de limpeza automatizados foram validados usando
0,5% neodisher MediClean forte (Dr. Weigert).
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De acordo com EN ISO 17664, nenhum método de reprocessamento
manual é necessário para esses dispositivos. Se um método de
reprocessamento manual tiver que ser usado, valide-o antes de usar.

AVISO
•

Use apenas lavadoras-desinfectantes aprovadas de acordo com EN
ISO 15883, faça a manutenção e calibre-as regularmente.

•

Siga as instruções e observe as concentrações fornecidas pelo
fabricante (consulte as recomendações gerais).

Desinfecção: Desinfecção térmica automatizada em lavadoras
desinfectantes, levando em consideração os requisitos nacionais em
relação ao valor A0 (consulte a EN ISO 15883).
Um ciclo de desinfecção de 5 min de desinfecção a 93°C foi validado
para o dispositivo atingir um valor A0 de 3000.
Após a limpeza manual, o instrumento deve ser desinfetado
automaticamente ou esterilizado imediatamente. A desinfecção manual
não é recomendada.
Secagem:
Secagem automatizada:
Secagem do exterior do instrumento através do ciclo de secagem
da lavadora desinfectantes. Se necessário, a secagem manual adicional
pode ser realizada com uma toalha sem fiapos. Insufle as cavidades dos
instrumentos usando ar comprimido estéril.
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Teste Funcional, Manutenção: Inspeção visual para limpeza
dos componentes e remontagem. Teste funcional de acordo
com as instruções de uso. Se necessário, execute o processo de
reprocessamento novamente até que o componente esteja visivelmente
limpo.
Antes de embalar e autoclavar, certifique-se de que o dispositivo foi
mantido de acordo com as instruções do fabricante.
Embalagem: Embale os instrumentos em um material de
embalagem apropriado para esterilização.

AVISO
•

Verifique o prazo de validade da embalagem fornecido pelo
fabricante para determinar o prazo de validade.

•

Use bolsas que resistam a uma temperatura de até 141°C e de
acordo com a EN ISO 11607.

Esterilização: Esterilização de instrumentos através da aplicação de
um processo de esterilização a vapor pré-vácuo fracionado (de acordo
com EN 285/EN 13060/EN ISO 17665), levando em consideração os
respectivos requisitos do país.
Requerimentos mínimos: 3 min a 134°C (na UE: 5 min a 134°C)
Temperatura máxima de esterilização: 137°C
Tempo de secagem: 8 min
A esterilização instantânea não é permitida em instrumentos de lúmen!
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AVISO
•

Use apenas dispositivos de autoclave aprovados de acordo com EN
13060 ou EN 285.

•

Use um procedimento de esterilização validado de acordo com EN
ISO 17665.

•

Respeite o procedimento de manutenção do dispositivo de
autoclave fornecido pelo fabricante.

•

Use apenas este procedimento de esterilização recomendado.

•

Controle a eficiência (integridade da embalagem, ausência de
umidade, mudança de cor dos indicadores de esterilização,
integradores físico- químicos, registros digitais dos parâmetros dos
ciclos).

•

O procedimento de esterilização deve estar em conformidade com
a EN ISO 17665.

•

Espere esfriar antes de tocar.

Armazenamento: Armazenamento de instrumentos esterilizados
em ambiente seco, limpo e sem poeira em temperaturas modestas,
consulte o rótulo e as instruções de uso.

AVISO
A esterilidade não pode ser garantida se a embalagem estiver aberta,
danificada ou molhada.
Verifique a embalagem antes de usar (integridade da embalagem, sem
umidade e prazo de validade).
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Reprocessamento das informações do estudo de validação: O
processo de reprocessamento acima mencionado (limpeza, desinfecção,
esterilização) foi validado com sucesso. Consulte os relatórios de teste:
Relatório de validação de limpeza e desinfecção nº RDS2020D0063
001 Relatório de validação de esterilização nº RDS2020S0067 001 e
RDS2020S0066 001.

AVISO
As instruções fornecidas acima foram validadas pelo fabricante do
dispositivo médico como sendo capaz de preparar um dispositivo
médico para uso. É responsabilidade do processador garantir que
o processamento, conforme realmente executado com o uso de
equipamentos, materiais e pessoal na instalação de processamento,
atinja o resultado desejado. Isso requer verificação e/ou validação e
monitoramento de rotina do processo. Da mesma forma, qualquer
desvio por parte do processador das instruções fornecidas deve ser
devidamente avaliado quanto à eficácia e possíveis consequências
adversas.
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Componentes de desinfecção
Localizador Precision
Airpex

Base para recarga

Testador

Suporte

Adaptador

Limpe todas as superfícies com um pano levemente umedecido com
Etanol para Desinfecção (Etanol 70 a 80 vol%) no mínimo 2min, repita
por 5 vezes.

OBSERVAÇÃO
Não use nada exceto Álcool para Desinfecção (Álcool 70 a 80% vol).
Não use muito etanol, pois ele entra na máquina e danifica os componentes
internos.
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Quando o problema for encontrado, verifique os seguintes pontos
antes de entrar em contato com seu distribuidor. Se nenhum deles for
aplicável ou o problema não for resolvido mesmo após a ação ter sido
tomada, o produto pode ter falhado. Contate seu distribuidor.

Problema

A fonte não esta ligada.

A luz de carregamento do
suporte não acende

Sem som.

Causa

Solução

A bateria está
descarregada

Carregue a bateria.

Pressione o botão liga/
desliga por um curto
período de tempo

Pressione por um longo
período de tempo o botão

Posicionamento incorreto
do localizador na base de
recarga.

Verifique o
posicionamento correto.

O carregamento está
concluído.

Verificando as instruções
da bateria.

A base para recarga está
quebrada.

Contate seu distribuidor.

O volume do bipe está
definido como 0.

Defina o volume do bipe
para 1, 2 ou 3.
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9. DADOS TÉCNICOS
Fabricante

Angelus
Indústria
Odontológicos SA.

Modelo

Precision Airpex

Dimensões

13cm x 11cm x 8cm ± 1cm (caixa
externa)

Peso

0,35kg ± 10%

Fonte de energia

Bateria de íon de lítio: 3,7 V, 120 mAh,
± 10%

Fonte carregadora de energia

CA 100-240 V, ± 10%

Potência do carregador

5V

Frequência

50/60Hz, ±10%

Potência

<2W

Grau de proteção

IPX 0

Classe de segurança elétrica

Classe II
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Parte aplicada

B

Modo de operação

Operação contínua

Condições de funcionamento

Uso:
em
espaços
fechados
Temperatura ambiente: 5°C ~ 40 °C
Umidade relativa: <80%
Altitude de operação <3000m acima
do nível do mar Pressão atmosférica:
70kPa~106kPa.

Condições de transporte e
armazenamento

Temperatura ambiente: -20 °C ~ +55 °C
Umidade relativa: 20% ~ 80% Pressão
atmosférica: 70kPa~106kPa
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10. TABELAS EMC
Orientação e declaração do fabricante - emissões
eletromagnéticas
O Precision Airpex deve ser usado no ambiente eletromagnético
especificado abaixo.
Teste de
emissões

Conformidade

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

Emissões de RF
CISPR 11

Classe B

Emissões
harmônicas
IEC61000-3-2

Classe A

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

Conformidade
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Ambiente eletromagnético orientação
O Precision Airpex usa energia
RF apenas para suas funções
internas. Portanto, suas emissões
de RF são muito baixas e não é
provável que causem qualquer
interferência em equipamentos
eletrônicos próximos.

O Precision Airpex é adequado para
uso em todos os estabelecimentos,
e aqueles diretamente conectados
à rede pública de fornecimento
de energia de baixa tensão que
abastece edifícios usados para fins
domésticos.
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Orientação e declaração do fabricante - imunidade
eletromagnética
O Precision Airpex deve ser usado no ambiente eletromagnético
especificado abaixo. O cliente ou usuário do Precision Airpex deve
garantir que ele seja usado em tal ambiente.
Teste de
imunidade

Nível de teste
IEC 60601
+/- 8 kV contato

Descarga
eletrostática
(ESD) IEC
61000-4-2

Transientes/
explosões
elétricos
rápidos IEC
61000-4-4

Pico
IEC 610004-5

Nível de
conformidade
+/- 8 kV contato

+/- 2 kV, +/- 4
kV, +/- 8
kV, +/- 15
kV ar

+/- 2 kV, +/- 4 kV,
+/- 8 kV,
+/- 15 kV ar

±2kV
100kHz
frequência de
repetição

±2kV
100kHz frequência
de repetição

Linha a linha:
±0,5kV, ±1kV

Linha a linha:
±0,5kV, ±1kV

Linha para terra:
±0,5kV,
±1kV, ±2kV

Linha para terra:
±0,5kV,
±1kV, ±2kV

Ambiente
eletromagnético –
orientação
Os pisos devem ser de
madeira, concreto ou
cerâmica. Se os pisos
forem revestidos com
material sintético, a
umidade relativa deve
ser de pelo menos 30%.

A qualidade da energia
da rede elétrica deve
ser a de um ambiente
comercial ou hospitalar
típico.

A qualidade da energia
da rede elétrica deve
ser a de um ambiente
comercial ou hospitalar
típico.
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Quedas de
tensão
IEC 610004-11

0% UT;
0.5 ciclo a 0°, 45°,
90°, 135°, 180°,
225°, 270° e 315°

0% UT;
0,5 ciclo a 0°, 45°,
90°, 135°, 180°,
225°, 270 °, e 315°

Interrupções
de tensão
IEC
61000-4-11

0% UT;
1 ciclo e 70% UT;
25/30 ciclos de
fase senoidal a 0°

0% UT;
1 ciclo e 70% UT;
25/30 ciclos de
fase senoidal a 0°

0% UT;
250/300 ciclo

0% UT;
250/300 ciclo

30 A/m 50 Hz
ou 60 Hz

30 A/m
50Hz ou 60Hz

Campo
magnético
de
frequência
de potência
nominal IEC
61000-4-8

A qualidade da energia
da rede elétrica deve
ser a de um ambiente
comercial ou hospitalar
típico. Se o usuário
de dispositivos exigir
operação contínua
durante interrupções
da rede elétrica, é
recomendável que os
dispositivos sejam
alimentados por uma
fonte de alimentação
ininterrupta ou bateria
O campo magnético da
frequência de energia
deve estar em níveis
característicos de um
local típico em um
ambiente comercial ou
hospitalar típico.

Observação: UT: tensão(ões) nominal(is); Por exemplo, 25/30 ciclos significa 25
ciclos a 50 Hz ou 30 ciclos a 60 Hz
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Orientação e declaração do fabricante - imunidade
eletromagnética
O Precision Airpex deve ser usado no ambiente eletromagnético
especificado abaixo. O cliente ou usuário do Precision Airpex deve
garantir que ele seja usado em tal ambiente.
Ambiente
eletromagnético –
orientação

Teste de
imunidade

Nível de teste
IEC 60601

Nível de
conformidade

Perturbações
conduzidas
induzidas por
campos de RF
IEC 61000-4-6

3V
0,15 MHz - 80
MHz, 6 V nas
bandas ISM
entre 0,15 MHz e
80 MHz, 80% AM
a 1 kHz

3V

Equipamentos de
comunicação de RF
portáteis e móveis
não devem ser usados
mais perto de qualquer
parte do Precision
Airpex, incluindo
cabos, do que a
distância de separação
recomendada calculada
a partir da equação
aplicável à frequência
do transmissor.

Campos
radiados RF EM
IEC 61000-4-3

3 V/m, 80
MHz – 2.7
GHz, 80 %
AM a 1 kHz

3V/m

Distâncias de
separação mínimas
recomendadas
Consulte a tabela de
equipamentos de
comunicação sem fio
RF em “Recomendado”

Campos de
proximidade de
equipamentos
de
comunicação
sem fio RF
IEC 61000-4-3

Consulte a tabela
de equipamentos
de comunicação
sem fio RF em
“Distâncias
mínimas de
separação
recomendadas”

Conformidade

“Distâncias mínimas
de separação
recomendadas”
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Distâncias de separação mínimas recomendadas
Hoje em dia, muitos equipamentos sem fio RF têm sido usados em vários locais de
saúde onde equipamentos e/ou sistemas médicos são usados. Quando são usados
próximos a equipamentos e/ou sistemas médicos, os equipamentos médicos e/
ou sistemas de segurança básica e desempenho essencial podem ser afetados. O
Precision Airpex foi testado com o nível de teste de imunidade na tabela abaixo e
atende aos requisitos relacionados da IEC 60601-1-2:2014. O cliente e/ou usuário
deve ajudar a manter uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação
sem fio RF e o Precision Airpex, conforme recomendado abaixo.
Frequência
de teste
(MHz)

Banda
(MHz)

Serviço

Modulação

Potência
máxima
(W)

Distância
(m)

Nível de
teste de
imunidade
(V/m)

385

380-390

TETRA 400

Pulso
modulação
18Hz

1,8

0,3

27

450

430-470

GMRS 460
FRS
460

FM ± 5 kHz
desvio 1 kHz
seno

2

0,3

28

704787

LTE
Banda 13,
17

Modulação
de pulso
217Hz

0,2

0,3

9

800960

GSM
800/90,
TETRA
800, iDEN
820,
CDMA
850,
LTE
Banda 5

Modulação
de pulso
18Hz

2

0,3

28

710
745
780
810

870

930
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1720

1845

Modulação
de pulso
217Hz

2

0,3

28

24002570

Bluetooth
WLAN,
802.11
b/g/
n, RFID
2450, LTE
Banda 7

Pulso
modulação
217Hz

2

0,3

28

51005800

WLAN
802.11
a/n

Modulação
de pulso
217Hz

0,2

0,3

9

17001990

Banda
1,3,4,25;
UMTS

1970

2450

5240
5500
5785

GSM
1800;
CDMA
1900;
GSM
1900;
DECT; LTE
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1.

AVISO

O uso de acessórios e cabos diferentes dos especificados ou
fornecidos pelo fabricante do Precision Airpex pode resultar em
aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade
eletromagnética do Precision Airpex e resultar em operação
inadequada.

Informações de cabo:
Cabo

2.
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Máx. comprimento do cabo
blindado/não blindado

Número

Classificação do
cabo
Alimentação CA

Cabo
adaptador

1,2 m

Sem proteção

1 conjunto

Cabo de
medição

0,8 m

Sem proteção

2 conjuntos

O uso de Precision Airpex adjacente ou empilhado com outro
equipamento deve ser evitado porque pode resultar em operação
inadequada. Se tal uso for necessário, deve ser observado se ambos
estão funcionando normalmente.
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11. DECLARAÇÃO
Vida de serviço
A vida útil dos produtos da série Precision Airpex é de 3 anos.

Manutenção
O FABRICANTE fornecerá diagramas de circuitos, listas de peças de
componentes, descrições e instruções de calibração para auxiliar o
PESSOAL DE SERVIÇO no reparo de peças.

Disposição
O pacote deve ser reciclado. As partes metálicas do dispositivo são
descartadas como sucata. Materiais sintéticos, componentes elétricos
e placas de circuito impresso são descartados como sucata elétrica. As
baterias de lítio são descartadas como lixo especial. Trate-os de acordo
com as leis e regulamentos locais de proteção ambiental.

Direitos
Todos os direitos de modificação do produto são reservados ao fabricante
sem aviso prévio. As fotos são apenas para referência. Os direitos de
interpretação final pertencem à ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS SA. O desenho industrial, estrutura interna, etc,
possuem várias patentes reivindicadas pela SIFARY, qualquer cópia ou
produto falsificado deve assumir responsabilidades legais.
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Angelus Indústra 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.
+55 (43) 2101-3200 | 0800 727 3201 (Brasil)
sac@angelus.ind.br
www.angelus.ind.br
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Simpliﬁcou!

Atendimento ao Consumidor
0800 727 3201

www.angelus.ind.br

