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1.- GENERALIDADES
Obrigado por adquirir o equipamento dentário SD-175.
Este manual de instruções contém informações do equipamento dentário, da sua configuração 
e da sua manutenção.

Notas 
Este símbolo significa ATENÇÃO, PRECAUÇÃO.

Antes de colocar a unidade em funcionamento, o manual de utilizador deve ter 
sido lido e compreendido.

O presente manual deve ser guardado num local seguro para futuras consultas 
durante toda a vida do equipamento.

Respeitar todas as normas de segurança.

É responsabilidade do utilizador manter a unidade em perfeitas condições de 
funcionamento, limpeza e desinfeção.

Declara-se que a utilização prevista deste equipamento dentário destina-se exclusivamente a 
um utilizador profissional, o qual deverá ter a devida formação e estar inscrito na ordem para 
a prática odontológica.
Este equipamento só pode ser manipulado pelo serviço técnico autorizado.
Mantenha a unidade instalada em ambiente e condições controlados, incluindo intervalo de 
temperaturas (+10˚C a +40˚C), humidade (30-75 %) e pressão atmosférica (700 a 1060 hPa), 
sem a presença de condensação e pó, e não exposta a luz solar direta.
A instalação elétrica do local onde se deve instalar o equipamento tem de cumprir as instruções 
da norma EN 60601-1 no que respeita a proteções contra o choque elétrico para equipamentos 
de classe I.
A Antoni Carles, S.A. reserva-se o direito de realizar melhoramentos ou modificações do 
equipamento dentário sem aviso prévio.
O equipamento deve ser utilizado de acordo com as instruções de utilização.
Nos termos da diretiva 93/42/CEE, a unidade dentária e a cadeira de ortodontia fabricadas 
na Antoni Carles, S.A. são equipamentos de classe IIa. É expressamente proibido instalar 
qualquer material odontológico de classe IIb ou III, por exemplo laser cirúrgico, bisturis 
elétricos, raios-X, cauterizadores elétricos. Os equipamentos que podem ser instalados apenas 
podem ser de classe I ou IIa, e devem cumprir os requisitos da diretiva mencionada e das 
normas harmonizadas EN60601-1, EN60601-1-2.

2.- GARANTIA
As unidades fabricadas pela ANTONI CARLES, S.A. possuem garantia contra possíveis 
defeitos de material e/ou fabrico por um período de 2 anos a partir da data de instalação 
corretamente registada através do formulário online. Durante o referido período, a ANTONI 
CARLES, S.A., assume a reparação das partes ou peças da unidade que, uma vez verificadas, 
sejam reconhecidas como defeituosas. 
Em caso algum a ANTONI CARLES SA se responsabilizará por defeitos e danos produzidos por:
Partes ou peças com desgaste natural como: juntas, filtros, etc.
Utilização, manutenção ou limpeza inadequadas da unidade e respetivas peças.
Aqueles produzidos por pancadas acidentais ou qualquer outra causa acidental ou causados 
por negligência do utilizador.
Danos provocados por causas alheias ao projeto ou fabrico do produto, ou decorrentes de 
algum fenómeno natural, como falha de energia, inundação, etc.
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Defeitos, danos provocados ou modificações realizadas por terceiros alheios à Ancar.
Quaisquer danos decorrentes do não cumprimento dos prazos de manutenção indicados no 
manual de utilizador ou decorrentes de uma reparação ou manutenção inadequadas que não 
tenham sido realizadas por um serviço oficial da Ancar.
Quaisquer danos provocados pela utilização de peças sobressalentes não originais 
recomendadas ou fabricadas pela Ancar.

Em caso algum a ANCAR se responsabilizará por danos e perdas diretos ou indiretos 
provocados pela peça ou material defeituosos.

Em caso algum a ANCAR está obrigada à substituição de toda a unidade ou ao reembolso da 
mesma.
A responsabilidade da ANTONI CARLES, S.A. termina, cancelando automaticamente a 
garantia, e não assumindo qualquer dano provocado, nos seguintes casos:
1. Se, no prazo de 30 dias a partir da data de instalação, o registo não for formalizado pela 
distribuidor.
2. Se as intervenções no dispositivo não forem realizadas por técnicos homologados pela 
ANTONI CARLES, S.A.
3. Se forem realizadas operações incorretas de manutenção ou instalação na unidade, ou se 
forem utilizadas peças sobressalentes não originais.
4. Se as instalações necessárias para o funcionamento da unidade (elétrica, hidráulica e 
pneumática) forem realizadas sem respeitar as instruções do manual de instalação, ou não 
forem respeitadas as disposições das normas em vigor no país de utilização.
5. Se forem efetuadas na unidade modificações não autorizadas, ou se forem ligados outros 
dispositivos médicos e/ou acessórios não previstos pela ANTONI CARLES, S.A.
6. Se os períodos de manutenção indicados no manual de utilizador não forem cumpridos.
A Ancar não cobre os custos da mão de obra de reparações na garantia.
A garantia relativa aos elementos integrados de outras marcas será a concedida por cada um 
dos respetivos fabricantes, não assumindo a ANTONI CARLES, S.A. qualquer responsabilidade 
ou obrigação pessoal em relação à referida garantia.

Para obter assistência técnica, deverá contactar um distribuidor oficial da ANTONI CARLES, 
S.A. (pode consultar a lista de distribuidores em:
-Espanhol: www.ancar-online.com/distribuidores-dentales/
-Inglês: www.ancar-online.com/en/distribuidores/
-Francês: www.ancar-online.com/fr/distributeurs/
-Alemão: www.ancar-online.com/de/fachhaendler/)
A ANTONI CARLES, S.A reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, as condições 
da garantia à disposição do Cliente, nos limites permitidos pela legislação em vigor.
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3.- IDENTIFICAÇÃO
A etiqueta de identificação, que contém as informações técnicas necessárias para a ligação, 
está dobrada.
É visível desde a parte posterior do assento e também pode ser encontrada junto à base, na 
lateral da cadeira. Esta última ficará visível quando se retirar a tampa exterior (Fig. 1).

4.- PRECAUÇÕES
A unidade deverá ficar instalada num local iluminado, fora das vias de circulação de pessoas, 
e dispor de um espaço adequado para facilitar a acomodação do doente e do profissional.
A cadeira odontológica tem de ser fixada ao chão para assegurar a estabilidade.
Antes de realizar qualquer movimento da cadeira, o operador (médico, utilizador) deve 
certificar-se de que não existe ninguém (doente, acompanhante, crianças) na área ocupada 
pela projeção da cadeira. Prestar atenção às pessoas na zona do encosto e também da 
bandeja porta-instrumentos.
Após utilizar o equipamento, desligue todos os instrumentos e a própria unidade, a qual deve 
ficar desligada após o dia de trabalho.
Se a unidade não for utilizada por um longo período de tempo, desligue também a tomada da 
rede de alimentação e feche as torneiras principais de entrada de água e ar. 
Certifique-se de que o interruptor geral (fig. 4, “J”), é desligado se o equipamento ficar sem 
supervisão direta de pessoal. Isso irá evitar que as condutas de entrada de água tenham de 
suportar uma pressão constante. As pressões de entrada de ar e água não devem exceder 
uma pressão de 6 bar, nem os tubos devem ser expostos a temperaturas superiores a 46˚C 
para evitar falhas no equipamento e danos materiais.
Para manter a vida útil dos componentes da unidade elevatória, não utilizar a unidade em 
regime de sobrecarga. 
Recomenda-se que não sejam utilizados telemóveis perto da unidade em funcionamento.
Este equipamento não se destina a funcionar em blocos operatórios.

SN: N (unidade eletropneumática)+número
 Nxxxx

Localização da etiqueta
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CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Todos os materiais utilizados nas embalagens respeitam o meio ambiente e são recicláveis: 
palete de madeira, cartão, saco de polietileno, plástico bolha. A recolha dos materiais utilizados 
favorece a recuperação e a reciclagem e a redução de resíduos.
A Antoni Carles, S.A. está empenhada em cumprir os objetivos definidos pelas diretivas 
comunitárias 2011/65/CE e 2012/19/CE.

Este símbolo é aplicável apenas para os países membros da União Europeia.
A fim de evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e, 
possivelmente, para a saúde humana, este instrumento deverá ser retirado (i) 
em países membros da UE - de acordo com a WEEE (Diretiva de Resíduos de 
Material Elétrico e Equipamento Eletrónico), e (ii) para o resto dos países, de 
acordo com as disposições locais e leis de reciclagem.

CEM
O equipamento dentário modelo Sd-175 cumpre os requisitos essenciais, que lhe são 
aplicáveis, da Diretiva n.º 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos, cumprindo os requisitos 
de conceção e construção para a segurança relativos a compatibilidade eletromagnética 
e equipamento elétrico para medicina contidos na norma EN60601-1-2, não provocando 
perturbações eletromagnéticas e cumprindo os padrões de imunidade.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS
O equipamento poderá, enquanto estiver embalado para transporte e armazenamento, ficar 
exposto por um período não superior a 15 semanas em condições ambientais sem exceder:
 a) intervalo de temperatura ambiente de -20˚C a +50˚C.
 b) intervalo de humidade relativa de 10% a 100%, incluindo condensação.
 c) intervalo de pressão atmosférica de 500 hPa a 1060 hPa (de 500 mbar a 1060 mbar).
- Condições de funcionamento:
 d) intervalo de temperatura ambiente de +10˚C a +40˚C.
 e) intervalo de humidade relativa de 30% a 75%, incluindo condensação.
 f) intervalo de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa (de 700 mbar a 1060 mbar).

5.- CLÁUSULAS
A Antoni Carles, S.A. não se responsabilizará por danos devido a incêndio, catástrofes 
naturais, ações empreendidas por terceiros ou outros acidentes, ou provocados por negligência 
ou utilização incorreta por parte do operador, ou devido a utilização do equipamento em 
condições incomuns. 
A Antoni Carles, S.A. não se responsabilizará por danos devido à utilização inadequada do 
equipamento, como perda de negócios ou lucro cessante.
A Antoni Carles, S.A. não se responsabilizará pelos resultados dos diagnósticos feitos por um 
médico ao utilizar este equipamento.
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6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
6.1.- Cadeira
Desenho ergonómico para o doente.
Movimentos da cadeira com motorredutores de elevação, silenciosos e de elevada fiabilidade.
Movimentos controlados por microprocessador:
 - Movimento de redefinição automática (altura configurável).
 - Movimento automático de retorno à cuspideira (altura configurável).
 - 3 memórias livres para posicionamento (altura do assento e do encosto configuráveis).
Estofo anatómico higiénico de elevada qualidade.
Segurança de movimentos no encosto e assento, os quais acrescentam um movimento automático 
para o desbloqueio.
Apoio de cabeça regulável em altura e rebatível.
Incorpora o movimento Trendelenburg.

6.2.- Unidade Dentária
Pintura de fácil conservação e manutenção.
Bandeja porta-instrumentos com capacidade para 5 instrumentos, quadro de comandos com 
14 funções. Inclui seringa.
Opcional: micromotor elétrico com controlo. Inversão do sentido de rotação.
Ligação disponível para instrumentos com luz (micromotor, turbina, ultrassons).
Caixa hídrica com rotação de 70°, cuspideira equipada com enchimento de copo e lavagem 
de taça automáticos. Mediante solicitação pode ser equipada com diferentes sistemas de 
aspiração e sistemas de amálgama.
Movimentos do braço compensado com freio pneumático, com bandeja auxiliar porta-
instrumentos.
Caixa de ligações e tubos situados na parte dianteira da cadeira.
Comandos na bandeja porta-instrumentos e no suporte de cânulas.
A construção do equipamento foi concebida de forma que nenhum tubo ou cabo fique visível 
exteriormente, à exceção das mangueiras na bandeja porta-instrumentos.
O equipamento cumpre os requisitos essenciais, que lhe são aplicáveis, da Diretiva n.º 93/42/
CEE relativa aos dispositivos médicos, cumprindo os requisitos de conceção e construção 
para a segurança relativos a compatibilidade eletromagnética e equipamento elétrico para 
medicina contidos nas normas EN60601-1 e EN60601-1-2, tendo sido realizada uma análise 
de Gestão de Riscos de acordo com a norma ISO 14971.
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7.- TRANSPORTE E DIMENSÕES
A unidade dentária vem perfeitamente embalada e protegida. 
Uma caixa contém a cadeira odontológica sustentada por uma palete, as outras duas caixas 
contêm a caixa hídrica e o colibri, respetivamente. (Figura 2)
É imprescindível que durante o transporte nenhuma das caixas sofra qualquer embate e 
que não caiam ao chão em hipótese alguma. Pedimos muita cautela na movimentação do 
equipamento, lembrando ao mesmo tempo que a mesma deve ser realizada por pessoal 
técnico autorizado pela Antoni Carles, S.A.
Antes da montagem, um técnico, em conjunto com o utilizador e o pessoal autorizado no local, 
planeará a disposição ideal para o equipamento, para conforto do utilizador e ergonomia de trabalho.

Caso seja necessário realizar a deslocação da unidade já montada, posicione 
previamente a cadeira com o assento na altura mínima e o encosto levantado, 
e certifique-se de que o conjunto da caixa hídrica e da bandeja porta-
instrumentos podem ser mantidos o mais recolhidos possível na cadeira em 
todos os momentos.

No novo local, lembre-se de fixar a cadeira ao chão.

Fig. 2 
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8.- DESCRIÇÃO DA UNIDADE DENTÁRIA
(A) Fig. 4 Caixa de ligações Pág. 9
(B) Fig. 5 Pedal eletropneumático Pág. 10
(F) Fig. 6-7 Bandeja porta-instrumentos + teclado princ. Págs. 12, 13
(E) Fig. 8-13 Grupo hídrico Págs. 14, 15
(D) Fig. 14-17 Suporte de cânulas + teclado auxiliar Pág. 16, 17 
(C) Fig. 18-19 Cadeira Pág. 18

D

C

A

F

E

B

Fig. 3
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8.1.- Caixa de ligações
No interior da caixa de ligações encontram-se todas as ligações para ligar o equipamento 
dentário às redes de alimentação da clínica, e os elementos de regulação de água e ar. Sentido 
de direção de movimentos dos reguladores de acordo com a norma UNE 20128.
Conforme se vê na imagem da composição base da cadeira, na parte dianteira encontram-se: 
(Fig. 4).
 A. Cobertura do cartão eletrónico de movimentos. 
 B. Cobertura do cartão eletrónico de ligações e transformador.
 C. Controlo de pressão para a entrada de água. Dispõe de um filtro de partículas sólidas. 

Efetuar revisão uma vez por mês. Limpar com água pressurizada. Para modificar a 
regulação da água puxar ("1") e rodar ("2").

 D. Controlo de pressão para a entrada de ar. Dispõe de um filtro de partículas sólidas. Efetuar 
revisão uma vez por mês. Limpar com água pressurizada. Para modificar a regulação do 
ar puxar ("1") e rodar ("2").

  A água de admissão deverá estar isenta de impurezas.
  O compressor deverá estar corretamente instalado para evitar a acumulação de humidade 

no circuito do ar.

Nota: Ao ligar o interruptor principal, o cartão de ligações efetua uma verificação 
de funcionamento emitindo um sinal sonoro audível. Caso não oiça este sinal, 
desligue a unidade e entre em contacto com o serviço técnico autorizado.

Na lateral da caixa de ligações encontram-se:
 Interruptor geral (J). Para cima, ligado; para baixo, 
 desligado. Indicador luminoso.
 Fusível geral (H), valor T6.3A/L/250V, tipo 5x20mm. 
Os fusíveis (G) devem ser substituídos por um técnico
autorizado.

Este interruptor deverá ser desligado se 
o aparelho ficar sem supervisão direta. 
Desta forma, evita-se que as condutas de 
abastecimento de água estejam sujeitas a 
pressão constante através da entrada.

A

B

C

D

Fig. 4

J

H

G
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8.2.- Pedal eletropneumático:
UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO
Pedal para controlo proporcional dos instrumentos opcionais na bandeja de instrumentos: 
micromotor, turbina. Ativação on/off de ultrassons (Fig 5).
Controlo da velocidade de rotação do micromotor elétrico, da potência da turbina e do 
micromotor pneumático através da deslocação do gatilho (B); apenas com ar e também com 
água através da ativação da função de spray pressionando a alavanca (A). Este controlo de 
velocidade é particularmente indicado para o micromotor elétrico com comando por pedal 
pneumático, pois permite um controlo muito sensível e progressivo.
Função de sopros curtos ou "chip blower" pressionando a alavanca (A) quando gatilho (B) está 
na posição de repouso.
Não permite o controlo de instrumentos do suporte de cânulas, apenas de instrumentos da 
bandeja de instrumentos.

Higiene dos instrumentos opcionais: turbinas e micromotores, expulsando até 
a última gota de água através de sopro automático.

Segurança de movimentos para todos os instrumentos opcionais da bandeja 
porta-instrumentos: ao acionar a alavanca de controlo, a cadeira é bloqueada 
ou interrompe todos os movimentos e permanece bloqueada.

FUNÇÕES DO PEDAL
 A. Botão de alavanca para chip blower (soprador). Sopro curto.
 B. Gatilho para colocação em funcionamento e controlo do instrumento selecionado 

previamente na bandeja de instrumentos.
  Acionando o gatilho (B): apenas ar, sem água.
  Acionando o gatilho (B) e a alavanca (A): água e ar, função de spray.
 C. Movimento de subida do encosto.
 D. Movimento manual de descida da cadeira.
 E. Movimento de descida do encosto. 
 F. Movimento manual de subida da cadeira. 

Segurança:
Para bloquear qualquer memória ativada a partir dos teclados, pressionar o 
pedal de comando.
Enquanto o pedal de comando estiver a funcionar, os movimentos da cadeira 
estão bloqueados.
Este pedal pode permitir opcionalmente a redefinição automática. Por 
predefinição, não está incorporada.

B

D

E

A

F
C

Fig. 5
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8.3.- Bandeja porta-instrumentos
A bandeja porta-instrumentos, concebida ergonomicamente para facilitar o trabalho do 
utilizador, dispõe de uma bandeja auxiliar porta-instrumentos (A), de uma ligeira inclinação para 
o teclado principal (B) para facilitar a sua visualização, e de uma prática pega para deslocação 
(C). Utilizar o botão situado na parte dianteira (D) para desbloquear o travão pneumático e 
ajustar a altura da posição.

Para deslocar a bandeja, mova-a segurando pela pega.
Não esticar as mangueiras! 

A disposição dos instrumentos (P) apresenta até cinco (1,2,3,4,5) posições disponíveis para 
configuração na fábrica, por encomenda.
Qualquer modificação posterior terá de ser realizada por um serviço técnico autorizado.
A turbina e tanto o micromotor elétrico como o pneumático podem ficar situados em qualquer 
uma das posições , da 1ª até à 4ª.
Uma vez decididas as localizações, existe a possibilidade de intercâmbio entre turbina e 
micromotor pneumáticos.
 - Parte superior da bandeja (E) habilitada como superfície de trabalho. É um suplemento da 

bandeja auxiliar (A). Os tapetes de proteção são fornecidos para ambas as superfícies, são 
esterilizáveis e podem ser facilmente removidos para colocação na autoclave.

 - Instalação de bandeja auxiliar porta-instrumentos. Tapete de proteção fornecido.
 - Graças às formas lisas, arredondadas e não porosas da bandeja, obtém-se uma acessível 

e rápida limpeza e desinfeção.
 - Nivelação do braço (apenas técnico autorizado).
 - Ajuste do travão do braço (apenas técnico autorizado).
 - Instrumentos com hastes superiores, protegem o instrumento de possíveis quedas.
 - Efeito lanterna do instrumento turbina com luz, sem utilizar o pedal.
 - Bandeja porta-instrumentos: deslocação vertical, 39 cm; horizontal, 75°, esquerda, 50° 

direita.

PARTE INFERIOR DA BANDEJA:
Os reguladores de água estão localizados longitudinalmente com cada instrumento opcional 
(instalação por encomenda).
P (1, 2, 3, 4) Reguladores de água alinhados com cada instrumento opcional, instalados 
por encomenda (respetivamente, micromotor, luz de micromotor, turbina, luz de turbina ou 
ultrassons).
F Regulador de potência de ultrassons.
G Seletor de inversão do sentido de rotação do micromotor.

Se as turbinas ou os micromotores não realizarem a função de spray, ou 
não existir água no instrumento de ultrassons, verificar a abertura destes 
reguladores girando no sentido anti-horário. 

J Seletor de modo de trabalho do micromotor elétrico: modo normal ou reduzido. Diferencia-
se, assim, para o trabalho a baixas velocidades no intervalo aprox. de 0 a 3000 rpm. 
K Depósito amovível para o filtro de retorno do óleo de lubrificação dos instrumentos turbina e 
micromotor. Verificar periodicamente.
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A bandeja articula-se com o aparelho por meio do braço pantográfico com travão pneumático 
para um cómodo posicionamento, sem esforço, na parte dianteira (lado da pega).

P1

A

B

CD

E

P2

P5
P4 P3

R1R2R3R4G

F

K

J

FI
G

. 7

Fig. 6
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8.4.- Teclado principal
A. Ativação da lâmpada de operação dentária (ON / OFF).
B. Água do copo e água da cuspideira. Com temporização, 2-12 segundos. Se a taça e o 

copo tiverem sido configurados para funcionar em simultâneo, ambas estarão operativas. 
A configuração também pode ser efetuada de forma independente (apenas o copo).

C Com pressão contínua: Elevação do encosto manualmente.
 Com pressão única: Movimento automático para a Posição 2 livre da memória.
D. Com pressão contínua: Descida do encosto manualmente.
 Com pressão única: Movimento automático para a Posição 3 livre da memória.
E. Retorno à cuspideira. A primeira pressão desloca o encosto para a cuspideira.
 Com uma segunda pressão, o encosto regressa à posição original.
F. Ativação da função do interruptor auxiliar (contacto sem alimentação). 
 Possibilidade de ser configurado como interruptor ou como botão.
G. Água da cuspideira. Com temporização, máx. 3 min. Pode ser desligada com a mesma 

função.
H. LED amarelo que indica inversão de sentido de rotação do micromotor elétrico.
J. Com pressão continuada: Elevação da cadeira manualmente.
 Com pressão única: Movimento automático para a Posição 1 livre da memória.
K. Tecla para gravar posições livres da memória (1,2,3) para movimentos da cadeira. Efetuar 

previamente uma redefinição. Colocar a cadeira na posição pretendida com as teclas de 
função manual. Manter premida a tecla "Enter" (“K”) e pressionar qualquer uma das três 
posições (1, 2, ou 3), aguardar até ouvir o "bip" de OK para confirmar. Soltar a tecla "Enter" ("K").

L. Com pressão continuada: Descida da cadeira manualmente.
 Com pressão única: Movimento de redefinição automática.
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8.5.- Grupo hídrico
O grupo hídrico possui uma rotação de aprox. 70° relativamente ao braço de suporte, facilitando 
a ergonomia do trabalho diário. A parte superior possui o suporte do copo (A) e a taça (B), em 
porcelana para oferecer um elevado nível de higiene (fig. 8). 
Para evitar salpicos e a passagem de sólidos, a taça incorpora um filtro (E) e uma tampa (F) 
localizados ambos no escoamento da taça (fig. 9).

O painel dianteiro (C) suporta o filtro de cânulas, (D) é a porta lateral do grupo hídrico (fig. 10). 
Para aceder ao interior é necessário pressionar com cuidado para dentro (“1") sobre o canto 
superior (K), abrir-se por si só (“2”). Ter atenção para não abrir mais de 90°.

A
B

C
D

70°

FI
G

. 9

Fig. 8
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Fig. 9

MAX. 90°
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Fig. 10



MANUAL DE UTILIZADOR SD-175 Rev. 2 de julho de 2020

15

A peça de porcelana pode ser facilmente desmontada da taça seguindo os passos apresentados 
na fig. 11 e na fig.12 para a torneira. 
Para a torneira, primeiro remover (“1”) a torneira do copo (G) para cima, em seguida, retirar 
(“2”) o suporte do copo (H), assim poderá aceder à torneira da taça (J), e removê-la (“3”).
Para a taça: Rodar a taça 180° (“1”) (B), e puxar para cima (“2”). 

No interior da mesma encontram-se duas torneiras para regular a água do copo (L) e da taça 
(M) (fig. 13).

L

M

FI
G

. 1
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Fig. 13

G

H

J

Fig. 12

180°

B

Fig. 11
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8.6.- Suporte de Cânulas (aspiração cirúrgica, instrumentos, teclado auxiliar)
O suporte de cânulas está montado num braço com uma grande capacidade de movimento 
para facilitar a posição pretendida. O suporte de cânulas possui um teclado auxiliar (A), uma 
aspiração de média e grande capacidade (B e C) e, como instrumentos opcionais, uma seringa 
3F (sempre colocada na pos. E), e uma lâmpada de polimerização ou câmara intraoral (pos. D).

A segurança do suporte de cânulas está ligada ao pedal, bloqueando qualquer movimento 
automático ou manual, evitando qualquer ligeira inclinação (F) do braço de suporte. Esta 
segurança é particularmente útil evitando qualquer colisão inadvertida com móveis, bancos, etc.

135°

FI
G

. 1
6

Fig. 15: Os coletores dos tubos de aspiração 
(segundo desenho) contêm dois filtros 
(segundo desenho) que permitem a 
utilização de pastilhas para evitar a espuma. 
Recomenda-se após cada utilização a sucção 
de um copo de água limpa e, ao final do dia, 
a limpeza do filtro. Utilizar sempre produtos 
recomendados pelo fabricante.
Fig. 16: As cânulas e os porta-cânulas são 
esterilizáveis, podem ser colocados na 
autoclave. Se não se dispuser de um sistema 
de aspiração contínua, deve permitir-se um 
tempo de drenagem do sistema de separação.

ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA
Em função do tipo de separação de amálgama instalado (Cattani, Metasys, Dürr), cada 
fabricante recomenda os seus produtos e métodos em anexo neste manual para desinfeção 
das cânulas. O processo de esterilização das cânulas e dos porta-cânulas é comum a todos.
Tanto os porta-cânulas como os tubos podem ser colocados na autoclave. Recomenda-se 
a utilização de pastilhas antiespuma desinfetantes, as quais convém deixar durante toda a 
noite. Adicionalmente, a cada 15 dias lubrificar com produto Lubri-Jet os tubos exteriores e as 
linguetas do terminais, secar de modo a remover o excesso.

SERINGA 3F (Opcional)
O segundo instrumento do suporte de cânulas é a Seringa 3F (3 funções): ar, água, spray. 
Instrumento completamente autónomo, não depende do pedal de comando. Consultar anexo.
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Fig. 14
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8.7.- Teclado auxiliar
No suporte de cânulas encontra-se o teclado auxiliar (ou de assistente) (Fig. 17).

A. Água do copo e água da cuspideira. Com temporização, 2s-12s.
Possibilidade de configurar a cuspideira e a taça para o funcionamento conjunto ou 
independentes.
B. Com pressão continuada: Subir cadeira manualmente.
Com pressão única: Movimento automático ->Posição 1 livre da memória.
C. Com pressão continuada: Baixar cadeira manualmente.
Com pressão única: Movimento automático: -> Redefinição.
D. Água da cuspideira. Com temporização, 10s-180s. Pode ser desligada premindo a mesma 
função.
E. Com pressão continuada: Encosto manual para cima.
Com pressão única: Movimento automático ->Posição 2 livre da memória.
F. Com pressão continuada: Encosto manual para baixo.
Com pressão única: Movimento automático ->Posição 3 livre da memória.
G. Retorno à cuspideira. Com a primeira pressão o encosto desloca-se para a cuspideira.
Com uma segunda pressão, o encosto regressa à posição original.
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Fig. 17
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8.8.- Apoio de cabeça
Este apoio de cabeça permite obter facilmente a posição ótima da cabeça do doente, em 
relação ao tratamento requerido, graças ao seu mecanismo de articulação. É facilmente 
ajustável longitudinalmente, conforme exibido na Fig. 18.

FUNCIONAMENTO
 - O ajuste longitudinal é de acoplamento fácil. A peça fixa fixada internamente mantendo a 

posição. 
 - Com a rotação da peça "A" é possível ajustar o ângulo de inclinação pretendido. Uma vez 

obtido o posicionamento ótimo da cabeça, bloquear o mecanismo, girando a manete "A" 
no sentido horário.

O estofo do apoio de cabeça pode ser facilmente substituído, removendo-o simplesmente da 
base, isso permite uma cómoda manutenção.

8.9.- Apoio de braço opcional
Para rodar o apoio de braço (B), é necessário puxá-lo para cima (mantendo-o no encaixe 
respetivo) até que o mecanismo giratório desbloqueie e permita que o apoio rode até atingir o 
limite do batente (fim de curso), onde ficará novamente bloqueado. Para deslocar o apoio de 
braço novamente para a posição inicial respetiva, basta elevá-lo de novo e virá-lo para dentro, 
até que bloqueie automaticamente. (Fig. 19).

O apoio de braço padrão (A) é fixo.

A

170mm

Fig. 18

A

B

Fig. 19



MANUAL DE UTILIZADOR SD-175 Rev. 2 de julho de 2020

19

9.- SEGURANÇA NOS MOVIMENTOS
-  A cadeira odontológica incorpora batentes de fim de curso nas posições extremas para o 

assento e encosto assegurando a correta manobra e posicionamento.
-  Controlo de sobrecarga dos motores através de protetores térmicos integrados. Em caso 

de disparo dos interruptores térmicos, aguardar 15 min. para arrefecimento dos mesmos.
-  A segurança do encosto é o que, em caso de pressão ou colisão do mesmo com um 

obstáculo durante a descida automática ou manual, provoca a interrupção de todos os 
movimentos da cadeira (assento e encosto), antes de a elevar alguns centímetros.

-  A segurança da base é o que, em caso de pressão ou colisão da mesma com um obstáculo 
durante a descida automática ou manual, provoca a interrupção de todos os movimentos 
da cadeira (assento e encosto), antes de a elevar alguns centímetros.

-  A segurança das cânulas é o que, em caso de pressão contra o braço, ou colisão com um 
obstáculo durante a descida automática ou manual, provoca a interrupção de todos os 
movimentos da cadeira (assento e encosto).

-  A segurança do pedal de comando é o que bloqueia todos os movimentos da cadeira 
(assento e encosto) quando se ativa a alavanca de controlo, permitindo o trabalho com 
total segurança na cavidade oral do doente. Se a cadeira estiver em deslocação, também 
pode ser parada, ativando a alavanca do pedal ("B", figura 5).

-  Segurança no pedal de comando, não é permitida a introdução de movimentos automáticos, 
evitando assim acionamentos inadvertidos devido à sensibilidade do botão de movimento 
tridimensional de movimentos.

-  Segurança nos teclados (principal e auxiliar) e pedal, se a cadeira realizar um movimento 
memorizado, ao pressionar qualquer tecla de movimento, a unidade para.

10.- LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO 
É extremamente importante usar produtos neutros para a limpeza de seu equipamento dentário. Os 
produtos de limpeza com elevado teor de produtos químicos podem danificar as partes em plástico ou o 
estofo. Ao realizar a operação de limpeza, tome cuidado para não molhar excessivamente o equipamento, 
pois existem componentes eletrónicos no seu interior. Diferentes especialistas no sector de higiene 
dentária oferecem uma vasta gama de produtos de limpeza para conseguir os melhores resultados.

A ANCAR realiza sistematicamente uma limpeza exaustiva dos seus equipamentos, antes 
do envio dos mesmos, com o desinfetante ECO-JET1 Spray de Magnolia (Grupo Cattani).

Para a limpeza e desinfeção das diferentes partes do equipamento, consulte:
 - Secção "Suporte de cânulas".
 - Anexo 2, "Kit de válvulas de aspiração VS300 (Dürr Dental)".
 - Anexo 3, "Sistema de aspiração TYP1 (Metasys)".
 - Anexo 4, "Sistema de aspiração ECO (Metasys)".
 - Anexo 6, "Separador combinado CAS1 (Dürr Dental)".
 - Anexo 9, "Sistema de higiene H1 (Metasys)".
 - Anexo 10, "Seringa Minilight (Luzzani)".
 - Anexo 1, "Limpeza e desinfeção de outras partes do equipamento".

ESTERILIZAÇÃO E AUTOCLAVE.

135°

A esterilização dos instrumentos de mão deve ser efetuada em autoclave e a uma 
temperatura média de 135 °C, porém, para uma prática correta, recomendamos 
seguir as instruções do fabricante do instrumento.
As cânulas, porta-cânulas e tubos também podem ser esterilizados. Consultar 
a secção "Suporte de cânulas".
Recordamos que uma manutenção e utilização adequadas do aparelho 
prolongarão a vida do mesmo.
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11.- DADOS TÉCNICOS
Tensão 230 V~
Frequência 50 Hz
Pressão do ar 5 bar
Pressão da água 2,8 bar
Potência 900 W
Tipo de proteção elétrica I
Tipo de operação Intermitente
Carga máxima (doente) 160 kg.
Carga máxima da bandeja porta-instrumentos 2 kg.
Instrumento Micromotor elétrico 24V CC / 65 W
Luz dos instrumentos Lâmpadas 3v – 7v / 2.5 W
Ultrassons 24V CA / 35 W.
Lâmpada de polimerização 24V CA / 150 W.
Seringa 3F --
Seringa 6F (opcional) 24V CA / 150 W.
Lâmpada de operação (dependendo do modelo) 24VCA / intervalo de 9 a 95 VA.
Lâmpada de operação (intensidade de iluminação) Valores de 3000 a 50 000 lux
Lâmpada de operação (feixe de luz) 140 x 70 a 180 x 90 cm
Classe da unidade 93/42/CEE Classe IIa
Tipo de isolamento Tipo B
Peso da unidade líquido / bruto 240 kg. / 310 kg.
Tipo de unidade dentária Eletropneumática
Tipo de instalação Permanente
Fusível principal T 6,3A / H / 250V
Fusível do Cartão de Movimentos, em linha 24V CA T 32 mA / 250V
Fusível primário do transformador, 9015093 PCB T 2A / 250V
Proteção de linha 24V CA (amarelo/amarelo) Polyswitch RUE600
Proteção de linha 17V CA (vermelho/vermelho) Polyswitch RUE600 + RUE185
Saídas auxiliares 24V CA 4 x caixa hídrica
Saída auxiliar 24V CA 1 x caixa de ligações
Ligação de aspiração 500W / 230V. Relé 20A/250V
Ligação auxiliar Contacto sem alim. 250V/5A
Eletroválvulas principais 24 V CC
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Mediante encomenda, o grupo hídrico pode ser fornecido com sistema de escoamento por 
gravidade ou aspiração contínua, e com uma opção de separador de amálgama para sistemas 
húmidos ou secos. Consultar os anexos deste manual para seguir as instruções específicas 
de cada fabricante.
Conforme exibido na fig. 10, quando se abre a porta pressionando a extremidade superior, é 
possível aceder a todos os elementos situados no interior da caixa hídrica.

ANEXO 1. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DO COPO, CÂNULAS 
E TAÇA CATTANI

Antes de abrir a porta da caixa hídrica ou retirar o reservatório, desligar a 
unidade da rede elétrica utilizando o interruptor principal. Utilizar luvas de 
proteção adequadas.

Copo, uma vez no final do dia de trabalho
Para retirar o copo (E), desligar o interruptor (A) e remover as duas conexões em cotovelo (C) 
dos tubos de aspiração. Para retirar a tampa (B), elevar e puxar ligeiramente as fixações (D) e 
puxar acima do copo (E) para separar do suporte (F). Este também pode ser limpo. Colocar 
o copo de novo seguindo as instruções pela ordem inversa. Utilizar Puli-Jet (Cattani) e água.
Circuito de Cânulas, ao meio-dia e à noite
Limpeza e desinfeção: Utilizar Puli-Jet da Cattani.
Concentração: 50 cl por litro de água. Introduzir a água através de cada cânula.
Superfícies externas das cânulas, após cada tratamento
Desinfetante: Eco-Jet Cattani.
Enxaguar a taça após cada tratamento
Filtro de cânulas: desinfetante antiespuma
Utilizar pastilhas antiodor para o filtro de cânulas.

C

E

A

C

B
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D

Fig. 20
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Atenção:
Não limpar com agentes espumantes. Não utilizar hipoclorito de sódio.

ANEXO 2. KIT DE VÁLVULAS DE ASPIRAÇÃO VS300 (DÜRR 
DENTAL). MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO EM 
COMBINAÇÃO COM A VÁLVULA DA CUSPIDEIRA

Antes de abrir a porta da caixa hídrica ou retirar o copo, desligar a unidade 
dentário da fonte de alimentação utilizando o interruptor principal. Utilizar luvas 
de proteção adequadas.

O grupo de drenagem / sucção (B) possui um filtro (C) que requer manutenção. Conforme 
exibido na figura, fazer rodar a peça ("1") e, em seguida, puxá-la (“2") com cuidado no sentido 
de 1, para levantar a peça. 
No interior existe uma caixa de comando com um botão de reset (A).

Consultar o manual de instruções original do fabricante que acompanha a documentação 
fornecida com a unidade dentária antes de efetuar a manutenção, limpeza ou desinfeção, para 
conhecer o funcionamento, ou em caso de dúvida. Recorrer sempre aos produtos de higiene 
e desinfeção recomendados pelo fabricante.

B

A

C

Fig. 21
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ANEXO 3. SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TYP1 (METASYS)

Antes de abrir a porta da caixa hídrica ou retirar o copo, desligar a unidade 
dentário da fonte de alimentação utilizando o interruptor principal.

O filtro (A) requer manutenção: fazer rodar a peça ("2.1") e, em seguida, retirar ("2.2").
Para aceder ao elemento de separação e sedimentação (C) é necessário rodar o flange de 
bloqueio (B) para cima ("1.1") para o retirar puxando para a frente ("1.2").
O teclado de controlo pode ser acedido desde o exterior na lateral da caixa hídrica. 

LED de monitorização (D): pronto para utilização. Luz verde acesa: existe ligação à rede.
LED de monitorização (F): falha na centrifugadora. Luz vermelha intermitente: falha! 
Desligar o interruptor principal e ligá-lo novamente após uma breve pausa.
LED de monitorização (E): indicador do nível de enchimento do recipiente (C). Luz amarela 
brilhante com o sinal sonoro a soar, é possível cancelar o sinal sonoro com a tecla de reset 
(G). Avisa que o recipiente está cheio a 95%. Aconselha-se a troca de recipiente. 
Quando a luz (E) permanece amarelo brilhante e não é possível desligar o sinal sonoro, é 
a indicação de que o recipiente coletor está 100% cheio. É necessário trocar o recipiente. 
É impossível continuar a trabalhar. A válvula de aspiração bloqueia.
Tecla de reset - alarme (G). 

Consultar o manual de instruções original do fabricante que acompanha a documentação 
fornecida com a unidade dentária antes de efetuar a manutenção, limpeza ou desinfeção, para 
conhecer o funcionamento, ou em caso de dúvida. Recorrer sempre aos produtos de higiene 
e desinfeção recomendados pelo fabricante.
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Remoção do recipiente cheio:

Utilizar luvas de proteção. Evitar o contacto com o conteúdo do recipiente. Por 
motivos técnicos e higiénicos, o recipiente coletor está concebido para uma 
única utilização.

ANEXO 4. SISTEMA DE ASPIRAÇÃO ECO (METASYS)

Antes de abrir a porta da caixa hídrica ou retirar o copo, desligar a unidade 
dentário da fonte de alimentação utilizando o interruptor principal.

Trata-se de um separador automático de ar / água monobloco com coletor de partículas 
pesadas integrado.
Para aceder ao elemento de separação e sedimentação (B) é necessário rodar o flange de 
bloqueio ("1") para cima (A) para o retirar puxando para a frente ("2").

Consultar o manual de instruções original do fabricante que acompanha a documentação 
fornecida com a unidade dentária antes de efetuar a manutenção, limpeza ou desinfeção, para 
conhecer o funcionamento, ou em caso de dúvida. Recorrer sempre aos produtos de higiene 
e desinfeção recomendados pelo fabricante.

Remoção do recipiente cheio:

Utilizar luvas de proteção. Evitar o contacto com o conteúdo do recipiente. Por 
motivos técnicos e higiénicos, o recipiente coletor está concebido para uma 
única utilização.

B

A

Fig. 23
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ANEXO 5. KIT SELF WATER SYSTEM
Aceder à garrafa (com capacidade para 1 litro) através da parte exterior do grupo hídrico, 
removendo a tampa (A) para fora, conforme ("1").
Trata-se de um sistema independente da água corrente; o regulador de ar está normalmente 
selado.
Para atestar com água, é necessário desenroscar ("2") a garrafa (C) e puxar para baixo ("3"). 
Internamente, existe um pressóstato de segurança que é ativado automaticamente.
Substituir cuidadosamente a garrafa (C) e ter cuidado com o tubo interno (B).

Recomendações importantes.

Se o Self Water System não for utilizado por um longo período de tempo, fins de semana, férias, 
etc., é aconselhável, para fins de ventilação, purgar as linhas de líquido dos instrumentos e 
também da seringa. Isso ajudará a evitar qualquer estagnação de líquidos nas tubagens de 
água.

A

B

C Fig. 24
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ANEXO 6. SEPARADOR COMBINADO CAS 1 (DÜRR DENTAL)
O painel de controlo está localizado interiormente(A).
Recomenda-se uma limpeza do depósito (B). Para removê-lo, desaparafusar ("1"), mas antes 
de o retirar ("2"), ter em atenção que existe uma peça que mede o nível dos elementos de 
amálgama contidos e se projeta na parte inferior.

ANEXO 7. SEPARADOR CS 1 (DÜRR DENTAL)
Sistema concebido para ser utilizado em sistemas de aspiração a seco. Não retém qualquer 
elemento, todo o líquido aspirado passa por uma bomba integrada que o liberta para o escoamento.
O conjunto da bomba (A) funciona devido ao efeito da aspiração do compressor, que é ativado 
quando a cânula é esticada. Isso faz abrir a válvula de corte (B). A unidade de enxaguamento 
(C) fornece à aspiração da unidade um abastecimento permanente de água limpa, garantindo 
que o dispositivo não funciona em condições secas.

B

A

Fig. 25
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ANEXO 8. DESCONTAMINAÇÃO DA ÁGUA: WEK (METASYS)
Dentro do sistema de mistura encontrará o saco do produto (B); aqui, a chegada da água está 
projetada de acordo com uma distância de fluxo em queda livre, graças à qual é assegurada 
a separação entre o sistema WEK e o abastecimento de água da rede estipulada pela 
regulamentação da DVGW. É impossível que água não descontaminada ou água que contenha 
produtos químicos retorne à rede de abastecimento.
O acesso ao controlo da unidade é efetuado abrindo a porta. Indicador luminoso C: pronto 
para funcionar (verde), E: avaria (vermelho), D: indicador de desinfeção (amarelo). Tecla de 
Alarme - RESET (Alarme - Reinicialização) F.

SUBSTITUIÇÃO DO SACO DE GREEN&CLEAN DO WEK
Quando o conteúdo estiver vazio, os LED indicadores verde e amarelo acendem e o sinal 
sonoro soa. No caso de não ser possível substituir a bolsa imediatamente, será necessário 
pressionar a tecla RESET para desativar o sinal contínuo. O trabalho diário do médico não será 
interrompido. Em qualquer caso, e periodicamente, um breve sinal sonoro continuará a avisar. 
Remover o saco ("1") puxando cuidadosamente a fixação. Em seguida, retirando a tampa (A) 
para cima ("2"), o tubo no qual está fixada virá com o saco. E toda essa parte removível (tampa 
e tubo) é reutilizada com o novo saco.
Após a remoção da vedação roscada do novo saco do produto químico, o tubo deve ser 
reinserido e a vedação fixada por baixo sob pressão.
O saco do depósito deve ser instalado imediatamente a seguir no equipamento, tendo o 
cuidado de fixar o tubo sobre a conexão para o produto químico.

PROGRAMAS SUPLEMENTARES
Drenagem automática: Para esvaziar o aparelho que está em utilização, pressionar a tecla 
RESET (F) durante 8 segundos (o LED indicador C pisca) até que seja ouvido o segundo 
sinal sonoro. O indicador luminoso C piscará lentamente. Os reservatórios de stock e os 
depósitos pressurizados ficam vazios quando não sai água do instrumento e / ou do sistema 
de enchimento de lavagem. O sistema WEK pode ser novamente interrompido ou ativado de 
novo para funcionar normalmente pressionando a tecla RESET (F) durante 8 segundos.
Descontaminação intensiva: Para aumentar a concentração do produto químico, basta 
pressionar a tecla RESET durante 4 segundos (o LED indicador C pisca) até ao primeiro sinal 
sonoro. Durante este processo, o indicador luminoso C permanece aceso e o LED indicador 
D pisca. Após a descontaminação intensiva, a lâmpada indicadora D apaga-se e permanece 
um breve sinal vibratório - o sistema WEK está novamente em modo de funcionamento normal.
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ANEXO 9. SISTEMA DE HIGIENE H1 (METASYS)

Não utilizar um produto de limpeza ou desinfeção suplementar para a instalação 
da aspiração nas áreas de tratamento onde tenha sido instalado um sistema 
de higiene H1, pois existe o risco de ocorrerem interações químicas negativas 
resultantes da combinação de diferentes produtos químicos.

TECLADO DE CONTROLO
O teclado de controlo está acessível a partir do exterior na lateral da caixa hídrica. 

Luz-piloto (D): avaria. Sinal vermelho piscando e um sinal sonoro repetitivo até 5 vezes 
para cada vez que os tubos de aspiração são levantados. Sistema de higiene fora de 
serviço, mas aspiração disponível: contactar um técnico.
Luz-piloto (E): mensagem de depósito vazio. Sinal amarelo e 1 único sinal sonoro sempre 
que os tubos de aspiração são levantados: substituir o cartucho A.
Luz-piloto (D): funcionamento do programa. Quando está verde: pronto para funcionar. 
Sinal verde pisca lentamente: funcionamento do programa de primeira lavagem. Sinal 
verde pisca rapidamente: funcionamento do programa especial de lavagem.
Tecla para iniciar o programa especial de lavagem (G): Ativação por pressão da tecla 
"Push".

MANUTENÇÃO
Lavagem diária da grelha do filtro: Puxar o clipe do recipiente (B) para baixo ("1"). Retirar 
horizontalmente ("2") o recipiente do filtro (C). Retirar a grelha do filtro para cima (o filtro deve 
ser recolocado na posição respetiva repetindo os passos pela ordem inversa). 
Verter os restos de amálgama no recipiente previsto para o efeito. 
Recomendamos a substituição da grelha do filtro entre cada 2 a 3 meses. 
Verificar, no caso de a potência de aspiração diminuir, se a grelha do filtro sofreu perfurações.
Após a esterilização, não esquecer de lubrificar as juntas com vaselina!
Substituição do cartucho (A): Assim que o indicador amarelo piscar (E) no painel de controlo 
e se ouvir o sinal sonoro, substituir, uma vez que o depósito está vazio.
Desligar o interruptor principal da unidade. Basta exercer pressão sobre a parte anterior do 
cartucho para abrir o trinco e colocar o cartucho na posição de substituição. Em seguida, o 
cartucho pode ser retirado horizontalmente do aparelho.
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PROGRAMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA
Primeira Lavagem
Duração aproximada de 2 minutos. A luz-piloto F pisca lentamente.
Colocação em funcionamento: Sempre que seja exercida pressão sobre o interruptor geral da 
unidade de tratamento.
Função: Trabalho de preparação para os tratamentos posteriores a partir de uma dosagem de 
desinfetantes mais elevada.
Ciclo de Lavagem Permanente
O indicador luminoso F está permanentemente iluminado. 
Duração: Desde o momento em que o(s) tubo(s) de aspiração é/são levantado(s) até que 
volte(m) a ser colocado(s) na posição. 
Colocação em funcionamento: Pelo menos levantando um tubo de sucção.
Função: Evita a formação de depósitos através de lavagem, desinfeção e formação de espuma 
do sistema de aspiração através de um doseamento periódico de produtos químicos. 
Programa de Lavagem Especial
O indicador luminoso F pisca rapidamente. Duração: aproximadamente 5 minutos.
Colocação em funcionamento: premindo a tecla "Programa de Lavagem Especial".
Função: Se for necessário limpar e desinfetar minuciosamente o sistema de aspiração após 
uma utilização prolongada da aspiração. Recomendamos a utilização do programa pelo 
menos uma vez por dia e após uma utilização prolongada da aspiração.

ANEXO 10. SERINGA MINILIGHT (LUZZANI)

GENERALIDADES
A seringa Minilight é um instrumento para utilização exclusivamente odontológica, criada com 
o objetivo de introduzir ar e água (isoladamente ou combinados, à temperatura ambiente ou 
corporal) para manter o campo operatório constantemente limpo e seco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
A seringa Minilight foi concebida com os mais avançados conceitos ergonómicos para facilitar 
a utilização, a limpeza imediata e a esterilização. Tanto a ponteira como a pega podem ser 
facilmente removidas para uma perfeita desinfeção e esterilização na autoclave a 135 °C. Assim, 
estão disponíveis pegas em diferentes formas e cores de acordo com a necessidade do dentista: 
curvas ou retas. Além disso, é possível aquecer a água e o ar à temperatura corporal, evitando 
assim o desconforto do doente devido à introdução de ar e água à temperatura ambiente.

MODELOS
Os modelos diferem em função do número de recursos disponíveis:
 - 3F água / ar / spray frio
 - 5 água fria / ar frio e quente / spray frio e quente
 - 6F água / ar / spray frio e quente
 - A apenas ar ou apenas água
 - L com luz
A versão da seringa Minilight está indicada na parte posterior. Em qualquer versão é possível 
montar diferentes pegas: curva em tecnopolímero, reta em aço inoxidável.

MARCA CE
Todos os produtos possuem marcação CE.
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LOTE DE FABRICAÇÃO
Cada produto é identificado por um número interno, situado na parte inferior, que identifica 
exatamente o lote de fabrico. Através deste número é possível encontrar a data de fabrico, 
relativa ao cartão de controlo.

GARANTIA
A cobertura da garantia do produto é assegurada pela nossa empresa até 12 meses após 
a entrega. Qualquer tipo de modificação ou manipulação não autorizada suspenderá 
automaticamente a garantia. Assim, a empresa não se responsabiliza por danos a pessoas, 
animais ou coisas devido a um manuseamento incorreto. Para qualquer inconveniente, o 
tribunal competente é o de Milão-Itália.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo B, classe de isolamento II, funcionamento intermitente:  10 segundos ON, 20 segundos OFF.

CONCEITO 6F 5F 3F

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO VCA 24 24 ***

CONSUMO ELÉTRICO A 4,3 0,7 ***

POTÊNCIA ELÉTRICA MÁX. W 103 0,7 ***

PRESSÃO MÁX. ÁGUA BAR 2,5 2,5 2,5

PRESSÃO MÁX. AR BAR 4,5 4,5 4,5

CAUDAL MÁX. AR Nl/min. 10 10 10

CAUDAL MÁX. ÁGUA Cc/min. 110 110 110

INSTALAÇÃO
Apenas um técnico autorizado pela Antoni Carles pode efetuar a ligação.

UTILIZAÇÃO NORMAL
 - Para introduzir água fria no campo operatório, basta pressionar o botão esquerdo da pega.
 - Para introduzir ar frio no campo operatório, basta pressionar o botão direito da pega. 
 - Para introduzir água e ar frio combinados (spray), basta pressionar em simultâneo os dois 

botões da pega.
 - Para introduzir água quente no campo operatório, basta girar o botão na base da pega 

para a direita (o indicador verde acende) e pressionar o botão esquerdo da pega (apenas 
versão 6F ou L).

 - Para introduzir ar quente no campo operatório, basta girar o botão na base da pega para 
a direita e pressionar o botão esquerdo da pega (apenas versão 6F ou L).

 - Para introduzir água e ar quente combinados (spray) no campo operatório, basta girar o 
botão na base da pega para a direita e pressionar em simultâneo os dois botões da pega 
(apenas versão 5F, 6F ou L).

Nota: O botão é utilizado para selecionar entre as funções de frio e quente. O aquecimento da 
água ou do ar ocorre no momento da utilização. Por isso, é possível deixar o botão sempre na 
posição “ligado”, sem provocar qualquer problema ou perigo.

LIMPEZA OU ESTERILIZAÇÃO

135°

Após cada intervenção, e de forma a garantir o máximo de higiene, é possível 
limpar e esterilizar a seringa. Para isso é necessário seguir as seguintes fases:
 - Extrair a ponteira (desaparafusando o terminal da ponteira) e/ou a pega 

completa (premindo para cima o botão localizado na parte inferior da 
mesma).

 - Limpar com um pano, removendo possíveis manchas.
 - Colocar na autoclave com vapor a 135 °C durante 20 minutos.
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MANUTENÇÃO
Não está prevista, nem é necessária, qualquer tipo de manutenção específica do dispositivo, 
apenas a limpeza normal e esterilização descritas no ponto anterior. Todas as operações de 
lubrificação devem ser evitadas, pois podem provocar danos irreparáveis na seringa.

SUPERFÍCIES E COMPONENTES
O produto não contém componentes perigosos, tóxicos ou nocivos, nem entra em contacto 
com produtos deste tipo durante o ciclo de fabrico.

ANEXO 11. ELEMENTOS OPCIONAIS
SAÍDAS AUXILIARES DE AR E ÁGUA / ENTRADA USB
Está definido como opcional na unidade hídrica existir uma saída rápida de água (C) e ar (D), 
bem como uma entrada USB (A) para uma comunicação ponto a ponto, a outra extremidade 
deste passará através da unidade dentária. (B) é o coletor dos tubos de aspiração de cânulas, 
já referenciados na secção 8.6.
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SAÍDA AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO
Junto ao interruptor geral ON/OFF, é possível adicionar uma saída auxiliar de 230V CA / 50W (A).

ANEXO 12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE OUTRAS PARTES 
DO EQUIPAMENTO

Limpeza e desinfeção

Efetuar as operações com o equipamento desligado da fonte de alimentação.

Não inundar, nem molhar o equipamento com água.

Não utilizar em circunstância alguma detergentes domésticos, nem agentes 
espumantes para desinfeção.

Limpeza do estofo
Limpar de forma periódica com uma solução à base de sabão.

Limpeza do poliuretano (tampa da base da unidade, suporte de estofo, tampas do sistema 
de elevação)
As partes em poliuretano devem ser limpas com um pano embebido em água e sabão.
Recomendamos que se evite a utilização de solventes, detergentes e abrasivos fortes para 
eliminar as manchas difíceis.
Limpar de forma periódica.

Desinfeção e limpeza de partes metálicas externas (exceto instrumentos)
Utilizar qualquer produto com ação antimicrobiana, fungicida, esporicida, virucida que seja 
compatível com o sector médico.

Limpeza e desinfeção do braço da coluna e da lâmpada
Desinfeção por pulverização. Não pulverizar sobre superfícies quentes.

No caso da lâmpada dentária, aguardar que cabeça arrefeça.

Para estas peças, utilizar periodicamente desinfetante com atividade antimicrobiana e 
fungicida, no mínimo. 
Para a limpeza da lâmpada, parte dianteira e pegas, utilizar apenas um pano humedecido em 
água. A parábola refletora deverá ser limpa com um pano seco.

A

Fig. 30
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Consultar as instruções do fabricante.

Limpeza e desinfeção da Taça-Cuspideira
Utilizar os desinfetantes especificados pela Cattani ou pela Metasys. Consultar anexos I e II.

Limpeza e desinfeção da caixa hídrica
Limpeza e desinfeção de forma periódica: Utilizar um desinfetante com ação antimicrobiana, 
fungicida, virucida e esporicida.

Limpeza e desinfeção da bandeja porta-instrumentos, auxiliar e mangueiras
Limpeza e desinfeção: Após cada tratamento utilizar um desinfetante com ação antimicrobiana, 
fungicida, virucida e esporicida.

A ANCAR recomenda a utilização do Dispensador de toalhetes húmidos com recargas BODE 
X-WIPES para a lavagem profissional e desinfeção. Adequado para todos os desinfetantes de 
superfícies da BODE em concentrações cujo efeito se produz no prazo de uma hora ou menos.

ANEXO 13. OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA
PRECAUÇÕES GERAIS
Consultar todos os manuais necessários. Manter todos os manuais - unidade dentária, cadeira, instrumentos, lâmpada 
e kits adicionais - num local seguro para posteriores consultas.
Antes de colocar a unidade em funcionamento, consultar todos os anexos deste manual.
Primeira colocação em funcionamento: Execute um protocolo de limpeza dos canais de água, deixando passar uma 
solução de água e desinfetante por todas as condutas de água dos instrumentos e da caixa hídrica.
Desligar o equipamento da rede através do interruptor principal no final do dia de trabalho.
Se o equipamento não for utilizado por um determinado período, fechar as torneiras principais de água e ar e desligá-lo 
da rede elétrica.
Se o seu equipamento estiver montado com um sistema de separação de amálgama, não deite o reservatório de 
recolha para o lixo quando estiver cheio, nem despeje o reservatório no lixo ou pelo ralo para o reutilizar. Contacte 
o escritório do fabricante do sistema de separação ou entre em contacte com o nosso Departamento Comercial. 
Consultar anexo II.
Não substitua os fusíveis por si próprio. Contacte os técnicos autorizados da Antoni Carles, S.A. através do nosso 
Departamento Comercial.
Contrate um serviço de manutenção autorizado. Assegurará uma maior segurança e aumentará a vida útil do 
equipamento. Entre em contacto com o nosso Departamento Comercial.
Certifique-se regularmente de que não existem fugas de água ou ar na base de ligações da unidade dentária e de que 
a área é mantida limpa, sem humidade, oxidação ou eletrólise.
Não utilizar a unidade para apoiar ou sustentar móveis ou outros materiais. Não se apoie na caixa hídrica. Não se sente no 
suporte da caixa hídrica. Não se pendure na lâmpada. O equipamento deverá ser utilizado apenas por pessoal qualificado.

MEDIDAS DE SEGURANÇA SOBRE A LÁMPADA DENTÁRIA
Deslocar a lâmpada apenas pelas pegas. Não deslocar pela própria cabeça.
Não fazer marcas no painel de proteção.
Não forçar a rotação do regulador nos extremos de potência máxima e mínima.

MEDIDAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Recomenda-se que não sejam utilizados telemóveis perto da unidade dentária. Respeitar as normas das instalações 
hospitalares.
Se a lâmpada tiver sido sujeita a sobrecarga, é possível que a proteção térmica integrada na linha de 24VCA bloqueie 
o funcionamento. Aguardar 15 min. para permitir o restabelecimento da mesma. No caso de a anomalia persistir, 
contactar o serviço técnico.
Se a linha dos instrumentos e do grupo hídrico tiver sido sujeita a sobrecarga, a proteção térmica integrada na linha de 
24VCA pode bloquear o funcionamento. Aguardar 15 min. para permitir o restabelecimento da mesma. No caso de a 
anomalia persistir, contactar o serviço técnico.
Se a cadeira tiver sido sujeita a sobrecarga, a proteção térmica integrada de algum motor pode ter sido acionada e 
bloqueado alguma manobra pode estar bloqueada. Aguardar 15 min. para permitir o restabelecimento da mesma. No 
caso de a anomalia persistir, contactar o serviço técnico autorizado. 
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Não acrescentar réguas de tomadas múltiplas adicionais ou extensões às tomadas auxiliares disponíveis nos cartões 
eletrónicos.

OBSERVAÇÕES SOBRE AS INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS
Os instrumentos de regulação eletrónica podem causar danos nos doentes portadores de estimuladores cardíacos e/
ou próteses acústicas devido a possíveis interferências eletromagnéticas.
O doente pode ficar em risco devido à utilização próxima de bisturis elétricos ou outros dispositivos elétricos/eletrónicos 
que possam causar interferências eletromagnéticas ou de outra natureza, provocando um funcionamento anómalo 
do grupo. É aconselhável desligar a unidade dentária da rede de alimentação antes de usar os dispositivos referidos.
Risco de interferência com dispositivos autónomos (por exemplo, motor para implantes). Desligar a alimentação do 
equipamento dentário para evitar possíveis movimentos indiretos provocados por avarias e/ou acionamento acidental 
dos comandos de movimento.
Este equipamento está em conformidade com a regulamentação de CEM (EN 60601-1-2:2007 + AC:2010).
a) Este dispositivo eletromédico requer precauções especiais de acordo com a regulamentação de CEM e deverá ser 
instalado e posicionado de acordo com as informações de CEM incluídas nos documentos em anexo.
b) Equipamentos portáteis e móveis de comunicação por RF (como telemóveis) podem afetar os dispositivos médicos.
c) Acessórios utilizados, transdutores, cabos e outros diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante como 
peças sobressalentes, podem resultar no aumento ou na diminuição da imunidade deste dispositivo.
d) Este dispositivo não deve ser utilizado próximo de outro aparelho. Se essa proximidade for necessária, deve verificar-
se se o sistema de configuração final funciona corretamente.

Emissões eletromagnéticas
Ensaio Categoria Observações

Radiofrequência radiada (30-1000 MHz)
Conduzidas em contínua (0,15-30 MHz)

Classe B Cumpre os requisitos de locais 
domésticos em relação a 
equipamentos próximos.

Conduzidas descontínuas

Conforme

Baixas emissões, adequado para a 
utilização em qualquer local, incluindo 
os domésticos. Não é provável 
que provoque interferências com 
dispositivos eletrónicos próximos.

Flutuações de tensão

Harmónicos de corrente

Distância de separação recomendada entre sistemas de comunicação de radiofrequência, telemóveis e 
equipamentos dentários.
A unidade dentária foi projetada para ser utilizada num ambiente eletromagnético desde que as interferências de 
radiofrequência estejam controladas. O utilizador da unidade dentária pode evitar as interferências CEM, mantendo 
os dispositivos transmissores a uma distância mínima, conforme recomendado, dependendo de uma máximo de 
saída. 

Valor nominal de 
saída máximo do 
transmissor em [W]

Distância de separação dependendo da frequência do transmissor 
em [m]

150kHz – 80 MHz 80 MHz – 800 MHz 800 MHz – 2,5 GHz

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

Estas indicações podem não ser aplicáveis, uma vez que a propagação eletromagnética pode ser afetada pela 
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Imunidade eletromagnética
Ensaio Categoria Comentários

Descarga eletrostática Descarga pelo ar: 2, 4, 8 kV

Descarga por contacto: 2, 
4, 6 kV

Melhor comportamento 
com madeira ou materiais 
cerâmicos. Com sintéticos, 
humidade > 30%

Transitórios rápidos 
(burst immunity)

2 kV portas E/S A qualidade da rede elétrica 
deve ser a típica comercial ou 
de condições hospitalares.Sobretensões 

transitórias
Modo comum 0,5, 1, 2 kV

Modo diferencial 0,5, 1 kV
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Ensaio Categoria Comentários

Imunidade a campos 
magnéticos de baixa 
frequência

3 A/m A potência e frequência 
dos campos magnéticos 
devem estar aos níveis 
característicos de uma 
localização típica.

Injeções de corrente 3V rms (150 kHz – 80 MHz)

3 V/m (80MHz – 2,5 GHz)

Portas de sinal e controlo e 
alimentação CA / CC, acesso 
por terminal de terra.

Separação recomendada
1,2 √P (up to 800MHz)
2,3 √P (up to 800MHz)

P é a potência máxima de 
saída do transmissor.

Variações de tensão Interrupções breves e quedas 
de tensão.

Se o utilizador necessitar 
de funcionamento contínuo, 
sem cortes no fornecimento 
de energia elétrica, é 
aconselhável obter uma fonte 
de alimentação ininterrupta.

OBSERVAÇÕES SOBRE AS MISTURAS ANESTÉSICAS INFLAMÁVEIS
Não utilizar a unidade/cadeira na presença de misturas de gás anestésico inflamável com oxigénio ou protóxido de 
azoto.

ANEXO 14.  DEFINIÇÃO DOS SÍMBOLOS
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