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Congratulações pela aquisição do seu  
localizador de ápice RAYPEX® 6. 

Não hesite em contatar a VDW GmbH no caso de 
surgirem quaisquer dúvidas ou problemas após a 
leitura do presente manual de instruções. Guarde 
este manual para futuras consultas.
A VDW GmbH reserva-se o direito de introduzir, 
sem aviso prévio, modificações nas informações e 
dados contidos neste manual.
Este manual está disponível em outras línguas.
Este manual foi preparado com extremo cuidado, 
mas apesar de todos os nossos esforços nunca 
pode ficar excluida a ocorrência de erros.
Agradecemos sempre quaisquer sugestões para 
melhorias. Para esse efeito, contate diretamente 
a VDW GmbH.

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15  
81737 Munich 
Alemanha

Telefone +49 89 62734-0 
Telefax +49 89 62734-304 
info@vdw-dental.com 
www.vdw-dental.com
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Nº de série Consulte o manual de instruções

Fabricante Data de fabricação

Aparelho da classe de segurança II
Eliminação especial de aparelhos 
elétricos e eletrônicos  
(regulamento 2002/96/CEE)

Parte operacional do tipo BF Corrente contínua
(conexão para alimentação elétrica)

Símbolo GOST - o produto está em 
conformidade com as normas de 
segurança russas (GOST-R)

Cuidado

Nº de catálogo  
(número para pedidos adicionais) 0123

Símbolo CE

Guarde sempre em lugar seco Frágil

- 20°C
(-4°F)

60°C
(140°F)

 

Limite de temperatura Conteúdo (indicação de quantidade)

19 kPa

106 kPa

Limitação de pressão atmosférica
10%

90%

Limitação de umidade
(sem condensação)

1 Identificação dos símbolos

1.1 Símbolos utilizados neste manual

Se as instruções não forem 
corretamente seguidas, a operação 
do aparelho poderá provocar um 
perigo para o utilizador ou para os 
pacientes.

Informações adicionais, declaração 
acerca da operação e capacidade.ADVERTÊNCIA OBSERVAÇÃO

1.2 Símbolos na embalagem, no aparelho e nos acessórios
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2 Indicações
APENAS PARA USO DENTAL

O RAYPEX® 6 é um aparelho com comando por 
microprocessador destinado à determinação do 
comprimento do canal de raizes.

3 Contraindicações
A utilização do RAYPEX® 6 está contraindicada 
no caso de pacientes ou pessoas portadoras de 
aparelhos eletrônicos implantados, como por 
exemplo marcapassos cardíacos, etc.

4 Advertências
Este capítulo contém uma descrição de reações 
secundárias sérias e riscos de segurança 
potenciais para o produto e para o utilizador ou 
pacientes.
Antes da utilização leia as seguintes advertências.

ADVERTÊNCIAS
• O aparelho só deve ser usado por 
dentistas qualificados, e de acordo com as 
normas nacionais pertinentes.
• O aparelho só deve ser utilizado em 
recintos adequados, e nunca ao ar livre.
• Verifique se os cabos não impedem a 
livre circulação de pessoas.
• Não exponha o aparelho a quaisquer 
fontes de calor direto ou indireto. O 
aparelho deve ser usado e guardado num 
ambiente seguro.

• Não utilize o aparelho na proximidade de 
misturas anestésicas inflamáveis.
• Nunca mergulhe em líquidos.
• Utilize apenas peças acessórias 
originais.
• O carregador da bateria, que estiver 
ligada ao aparelho, deve estar de acordo 
com as normas vigentes.
• Não utilize o aparelho no caso de 
aparecerem sinais de danos ou defeitos.

• Não faça reparações ou modificações 
no aparelho sem uma autorização da  
VDW GmbH. No caso de notar erros 
operacionais, entre em contato com 
o seu representante local, em vez de 
deixar pessoas não autorizadas fazerem 
reparações. 
• Não use o aparelho em combinação com 
outros aparelhos ou sistemas, nem faça 
conexões com os mesmos.
• Não utilize o aparelho como parte 
integrante de outro aparelho ou sistema. 
A VDW GmbH não assume qualquer 
responsabilidade por acidentes, danos no 
aparelho, ferimentos corporais, ou qualquer 
outro tipo de problemas que possam 
surgir devido à não observância destas 
instruções.
• Em caso de dúvidas, contate o seu 
representante local ou o serviço de 
assistência a clientes da VDW GmbH em 
Munique. 
• O aparelho está de acordo com a norma 
relativa a compatibilidade eletromagnética 
(IEC 60601-1-2). Apesar disto, assegure 
que o aparelho não fica exposto a riscos 
adicionais devido a qualquer tipo de 
interferências eletromagnéticas.
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5 Precauções gerais
Leia cuidadosamente estas medidas de segurança 
antes da aplicação do aparelho. Estas medidas de 
segurança permitem um uso seguro do aparelho, 
evitando assim danos para o utilizador ou para 
outras pessoas.
É extremamente importante manter este manual 
de instruções guardado para futuras consultas. 
O manual deverá acompanhar o sistema durante 
quaisquer vendas ou transferências, a fim de 
que o novo utilizador possa seguir as medidas de 
segurança e as advertências.
O fabricante não assume qualquer responsabilidade 
nos seguintes casos:
• Aplicação do aparelho para fins não previstos no 
manual de instruções.
• Modificações ou reparações realizadas por 
pessoas não autorizadas pelo fabricante.
• Uso de componentes não originais, ou 
componentes diferentes daqueles indicados em 
COMPONENTES STANDARD (Cap. 7.1).

6 Efeitos secundários
Não são conhecidos quaisquer efeitos secundários.

7 Instruções passo-a-passo

ADVERTÊNCIA

O aparelho só deve ser usado por 
dentistas qualificados, e de acordo com 
as normas nacionais pertinentes.

No Capítulo 4 ADVERTÊNCIAS estão indicados 
todos os procedimentos especiais que devem 
ser realizados antes do início do trabalho com o 
aparelho.
Após abrir a embalagem, e antes da instalação do 
aparelho, verifique se o aparelho eventualmente 
apresenta danos, e se não faltam elementos. 
Quaisquer danos de transporte, ou falta de 
elementos, devem ser comunicados para o seu 
representante no espaço de 24 horas após receber 
o aparelho.

Condições ambientais obrigatórias para a 
operação
• Aplicação: em recintos fechados
• Temperatura ambiente: + 10 °C ate + 40 °C 
(50 °F ate 104 °F)
• Umidade relativa do ar: 10 % ate 90 %
• Pressão atmosférica: 70 kPa a 106 kPa

ADVERTÊNCIA
Não instale o aparelho em locais úmidos 
ou em locais onde ele entre em contato 
permanente com líquidos de qualquer 
tipo.

Fig. 1 Aparelho instalado errado

 7.1 Componentes standard

• 1 localizador de ápice RAYPEX® 6
• 1 carregador
• 1 conetor de teste para teste de funcionamento
• 1 jogo de acessórios, contendo: 1 cabo para 
medição, 2 clips para lábio, 2 clips para lima, 
1 lanceta para lima
• Manual de instruções

OBSERVAÇÃO
Nenhuma das peças do jogo de 
acessórios está desinfetada no momento 
da entrega.
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7.2 Instalação

7.2.1 Carregador

• Escolha o adaptador de plugue correto para a 
sua tomada de corrente elétrica (Fig. 2).

Europa                EUA             Austrália    Grã-Bretanha

Fig. 2 Adaptador de plugue para o carregador

• Introduza o adaptador de plugue para baixo na 
ranhura, até ouvir um ruído de clique que assinala 
que ficou preso.

ADVERTÊNCIAS
• Atenção: Antes da primeira utilização 
a bateria deve ser deixada a carregar 
durante 6 horas.
• Aplique exclusivamente o carregador 
original.

7.2.2 Bateria recarregável

O aparelho RAYPEX® 6 é alimentado por uma 
bateria recarregável tipo NiMH. Durante o 
funcionamento o estado de carga da bateria é 
indicado na tela principal:

Símbolo da bateria
Branco: Indica o estado de carga da bateria, desde 
completamente carregada até 20 % de capacidade 
restante. 
Vermelho piscando: Se o estado da carga cair 
abaixo de 20 % a indicação muda para vermelho 
piscando. Isto significa que a bateria tem que ser 
outra vez carregada (Fig. 3). 

Fig. 3 O símbolo da bateria pisca vermelho

OBSERVAÇÃO
Mesmo com o símbolo da bateria 
piscando vermelho, o aparelho pode 
continuar a ser usado, com a capacidade 
de funcionar ainda durante várias 
aplicações antes do aparelho se desligar.

Tela de carregamento
Durante o procedimento de carregamento o 
estado de carga da bateria é indicado na tela de 
carregamento:

Vermelho: Recarregando 
(nível de carga baixo)
Amarelo: Recarregando  
(nível de carga médio)
Verde: Carregamento terminado, a 
bateria encontra-se totalmente 
carregada

Para recarregar a bateria, siga as seguintes 
instruções: 
• Certifique-se de que o cabo de medição não 
esteja conectado ao paciente.
• Retire o cabo para medição do RAYPEX® 6.
• Ligue o carregador, através da tomada no 
aparelho, à tomada de corrente elétrica.
• No caso da bateria estar totalmente descarregada 
(por exemplo, quando o aparelho ficou fora de uso 
durante muito tempo) deixe recarregando durante 
6 horas.
• Se a descarga da bateria for só ligeira, basta 
uma recarga de 4 horas. 
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ADVERTÊNCIAS
Passos sucessivos importantes 
após terminado o procedimento de 
carregamento:
• Desconete primeiramente o cabo no 
lado do carregador. Só depois retire da 
tomada de corrente elétrica o plugue do 
carregador.
• Atenção: O aparelho não pode ser usado 
durante o processo de carregamento.

Troca da bateria
O alojamento da bateria encontra-se na parte 
trazeira do RAYPEX® 6, e sua tampa está fixada 
com parafusos.
• Desaperte os parafusos e retire a tampa.
• Retire a bateria do alojamento, e retire o conetor 
do cabo da bateria da conexão da bateria no 
RAYPEX® 6.
• Introduza o conetor da nova bateria na conexão 
para a bateria.
• Coloque a bateria no alojamento.
• Aplique a tampa e aperte os parafusos.

ADVERTÊNCIAS
• Atenção: Desligue sempre o aparelho 
antes da troca da bateria.
• A bateria velha deve ser eliminada 
segundo as normas legais locais.

7.3 Descrição do painel de comando

O RAYPEX® 6 possui um painel de comando frontal 
inclinável, com uma grande tela gráfica TFT 
sensível ao toque.

A tela principal contém os seguintes  
símbolos/imagens:

Símbolo para ajustes

Símbolo para volume sonoro

Símbolo para conetor do cabo 
para medição e clip para  
lábio/clip para lima

Imagem completa do canal 

Zoom apical
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Vista geral do RAYPEX® 6

Vista frontal
Tela sensível 

ao toque

Ligar/Desligar
Tomada para 

cabo para 
medição/cabo do  

carregador

Fig. 4 Vista frontal do RAYPEX® 6

Vista trazeira

Altofalante

Alojamento da bateria

Fig. 5 Vista trazeira do RAYPEX® 6  

7.4 Operação

Indicações importantes para uma  
 determinação correta: 

• Utilize sempre um dique dental de 
borracha para fazer um isolamento da zona 
de trabalho.
• Durante o procedimento de medição use 
sempre luvas.
• Antes da medição, a cavidade de acesso 
deve ser secada com uma pellet de algodão 
a fim de evitar uma medição errada.
• Escolha o tamanho da lima para medição 
adequado para o diâmetro do canal da raiz.

7.4.1 Ligações do aparelho

• Pressione o botão de Ligar/Desligar a fim de 
ligar o aparelho. Após se ouvir uma melodia inicial, 
e depois da imagem de abertura, aparecerá a 
imagem da tela principal.
• Na janela com moldura serão mostrados os 
símbolos "Conetar e iniciar", os quais indicam 
como o aparelho deve ser corretamente conetado.

 indica que o cabo para medição ainda 
não foi conetado (Fig. 6).

Fig. 6 Cabo para medição ainda não conetado

• Certifique-se de que o cabo de medição não 
esteja conectado ao paciente.
• Conete o cabo para medição na tomada no lado 
direito do RAYPEX® 6. 
O símbolo de conetor muda de vermelho para 
cinza, e ambos os símbolos de eletrodo aparecem 
com cor amarela.
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indica que o circuito de medição ainda está 
aberto (Fig. 7).

 

Fig. 7: Circuito de medição aberto

Para fechar o circuito de medição, ou para iniciar a 
determinação do comprimento, consulte o próximo 
Capítulo 7.4.2

Teste opcional de ligação do cabo
Recomenda-se fazer de vez em quando um teste 
do cabo:
• Com o cabo para medição conetado, ligue o 
contato do clip para lima com o clip para lábio.

O símbolo de conetor e os símbolos de clip para 
lábio e clip para lima ficam verdes, o que indica 
que a ligação está correta (Fig. 8).

 
Fig. 8 Teste da ligação do cabo

OBSERVAÇÃOS
O cabo de medição com o clip para lábio 
e o clip para lima acoplados constituem 
partes aplicadas do dispositivo. 

OBSERVAÇÃOS

7.4.2 Início da determinação do 
comprimento

• Ligue o clip para lima e o clip para lábio com o 
cabo para medição.
• Antes de conectar o cabo de medição com o clip 
para lábio e o clip para lima no paciente, certifique-
se de que o cabo de medição esteja acoplado ao 
receptáculo do dispositivo.
• Aplique o clip para lábio no paciente, no lado 
oposto do dente a tratar.
• Introduza a lima no canal da raiz e fixe o clip 
para lima à lima 
(ligação à parte 
metálica diretamente 
por baixo da parte de 
plástico).

OBSERVAÇÃO

Lanceta para lima (faz parte do jogo de 
acessórios) para uma medição confortável 
na região molar. Ela é relativamente fácil de 
usar, pois o clip para lima não precisa ser 
fixado à lima para medição. Basta encostar 
a ponta em forma de forquilha da lanceta à 
parte metálica da lima para medição.

Dois sinais acústicos (pip) iniciais indicarão que o 
circuito de medição está fechado e que foi iniciada 
a determinação do comprimento. O movimento da 
lima no canal será indicado na imagem completa 
do canal, na parte esquerda da tela (Fig. 9).



11

Endo Easy Efficient®

ptpt

Fig. 9 Início da determinação do comprimento

OBSERVAÇÃOS
Se não ouvir os dois sinais acústicos 
(pip) iniciais, e se não se notar um 
avanço da lima, isto indica uma ligação 
inadequada: 
• Desconecte o cabo de medição do 
paciente.
• Verifique se a conexão entre o cabo de 
medição e os acessórios está adequada.
• Limpe o contato do clip da lima e da 
lanceta para lima.
• Se necessário, lave o canal da raiz e 
reinicie o procedimento.

ADVERTÊNCIAS
• Se não se ouvirem os dois sinais 
acústicos (pip) iniciais, recomendamos não 
continuar o trabalho. 
• Consulte o menu "Ajustes" e o modo 
CHECK, a fim de testar o funcionamento 
do aparelho.

7.4.3 Localização do ápice
Terço coronal e médio do canal
Introduza a lima para medição lentamente no 
canal.
O movimento da lima ao longo do terço coronal e 
médio, no sentido da região apical, será mostrado 
na imagem completa do canal por meio de uma 
elipse que se desloca continuamente para baixo 
(Fig. 10).

Fig. 10 Terço coronal/médio

Terço apical do canal
O avanço da lima será mostrado na imagem 
ampliada (zoom apical) do terço apical do canal 
(Fig. 11).

Fig. 11 Terço apical – azul

No terço apical, a linha indicadora mostra a posição 
exata, e muda de maneira correspondente de azul 
para verde, e depois para amarelo (Fig. 12, Fig. 13).

Fig. 12 Terço apical – verde
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Fig. 13 Terço apical – amarelo

O movimento da lima no zoom apical é 
acompanhado por sinais acústicos (pip) que 
servem como indicadores adicionais da posição 
da ponta da lima. O intervalo entre os sinais ficará 
cada vez mais curto conforme a lima se aproxima 
cada vez mais do ápice.

Quando a ponta da lima alcançar o forame apical, 
a linha de indicação fica marcada com vermelho, e 
ouve-se um sinal acústico contínuo (Fig. 14).

 

Fig. 14 Forame apical – barra vermelha

 

OBSERVAÇÃOS

A linha de indicação apical mostra a 
posição da ponta da lima no canal:
• Terço azul: 
Zona de alerta – muito próximo da região 
apical
• Segmentos verde até amarelo: 
região apical
• Barra vermelha: 
forame apical

Sobreinstrumentação
Assim que a ponta da lima tiver ultrapassado 
o forame apical, o ponto de alerta vermelho 
aparecerá no zoom apical, e ouvem-se sinais 
acústicos de aviso (pip) (Fig. 15).

Fig. 15 O forame apical foi ultrapassado – ponto vermelho

ADVERTÊNCIA
Tal como em todos os aparelhos de 
determinação de comprimento apical, as 
barras apresentadas no zoom apical não 
significam a distância em milímetros.
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Interrupção da mediição
Durante a determinação do comprimento, o clip 
para lima pode ser retirado e recolocado da lima 
a qualquer momento (por ex. no caso de se mudar 
para uma lima com maior diâmetro, ou quando 
for preciso determinar o comprimento de outro 
canal). O aparelho reconhecerá automaticamente 
se foi iniciado um novo ciclo de determinação de 
comprimento, e indicará isso por meio de dois 
breves sinais acústicos (pip).

Conclusão da medição
• Antes de desconectar o cabo de medição do 
receptáculo do dispositivo, desconecte o clip para 
lábio e o clip para lima do paciente. 
• Desloque o batente da lima até o ponto de 
referência selecionado no dente.
• Remova delicadamente a lima do canal e meça 
o comprimento apical entre o batente e a ponta 
da lima.

7.4.4 Escolha do volume sonoro

Para ajustar o volume sonoro do RAYPEX® 6 toque 
no símbolo de volume sonoro na tela principal  
(Fig. 16).

            Fig. 16 Tocar no símbolo de volume sonoro

Ajuste o volume sonoro desejado (Fig.17).
O ajuste do volume sonoro afeta os sinais acústicos 
(pip), e também a melodia inicial que se ouve ao 
pressionar o botão de LIGAR/DESLIGAR.

 

Fig. 17:                              Ajuste do volume sonoro

OBSERVAÇÃO
Quando o RAYPEX® 6 for desligado, o 
volume previamente ajustado ficará 
memorizado, sendo reativado durante a 
próxima ligação do aparelho.

7.4.5 Desligamento automático

O RAYPEX® 6 desligará automaticamente se ficar 
mais do que 5 minutos sem uso.

OBSERVAÇÃO
Para aumentar a vida útil da bateria, 
recomenda-se desligar o aparelho após 
cada medição.
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7.5 Recomendações para uma correta 
determinação do comprimento

Preste atenção à seguinte lista de verificações, 
para uma melhor compreensão de eventuais 
resultados de medição não plausíveis, e as 
respetivas medidas corretivas:
Um movimento rápido demais, ou até um pulo 
direto para o ápice, será sinalizado devido às 
seguintes razões:

Sintoma Solução
Excesso de líquido 
na cavidade da polpa 
ou no canal da raiz 
(solução de lavagem, 
sangue ou saliva), o que 
provoca uma linha de 
condutividade errada, 
resultando em medições 
erradas.

Secagem da cavidade de 
acesso por meio de um 
pellet de algodão ou jato 
de ar. Aguarde até que 
uma sangria excessiva 
tenha parado.

Uma hiperplasia 
gengival poderá 
provocar um contato 
direto com a lima para 
medição, resultando num 
curtocircuito e medições 
erradas.

Isolamento da cavidade 
de acesso por meio de:
• Preparação adequada 
do enchimento
• Aplicação de um dique 
dental de borracha
• Eletrocauterização

Se a lima para medição 
entrar em contato 
com restaurações 
metálicas (coroas, 
pinos parapulpares, 
enchimentos com 
amálgama) isto 
poderá provocar um 
curtocircuito e medições 
erradas.

Aumento cuidadoso da 
cavidade de acesso, e 
isolamento por meio 
de um composto de 
consistência fluídica. 
Alargamento cuidadoso 
da abertura por cima na 
coroa.

 

Um movimento muito lento, ou um movimento 
com reação muito retardada, será indicado para 
os seguintes casos:

Sintoma Solução
Canal de raiz obliterado, 
provocando um 
deslocamento da linha 
de condutividade e 
impossibilitando um 
funcionamento normal 
do aparelho

• Verifique uma imagem 
radiográfica para 
determinar eventuais 
indícios.
• "Cateterizar" com uma 
lima ISO-06/08 até ao 
comprimento de trabalho.

Revisão: Bloqueamento 
provocado por antigos 
restos de enchimento de 
raiz, os quais deslocam 
a linha de condutividade, 
impossibilitando um 
funcionamento normal 
do aparelho.

• Prepare uma imagem 
radiográfica para fazer 
mais uma verificação, e 
antes da medição tente 
retirar completamente 
o material antigo de 
enchimento da raiz.

Bloqueamento provocado 
por restos de aplicações 
medicamentosas (por ex. 
hidróxido de cálcio), as 
quais podem deslocar a 
linha de condutividade, 
impossibilitando um 
funcionamento normal do 
aparelho.

Eliminação completa dos 
restos antes da medição.

Canal da raiz 
excessivamente seco, 
o que pode deslocar a 
linha de condutividade, 
impossibilitando um 
funcionamento normal 
do aparelho.

Lave o canal da raiz com 
uma solução adequada 
(por ex. NaCl ou NaOCl) 
e seque a cavidade de 
acesso com pellet de 
algodão ou jato de ar.

ADVERTÊNCIA
Em certos casos é impossível obter-se 
uma determinação exata da posição da 
lima.

Sintoma de condições 
especiais:
Forma apical 
excessivamente 
grande devido a uma 
lesão ou uma formação 
incompleta

Poderá provocar 
medições mais curtas do 
que o comprimento real.

Fratura ou perfuração 
radicular

Poderá provocar 
medições erradas.
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7.6 Preparação do aparelho

Para entrar no menu "Ajustes" toque no símbolo 
"Ajustes" (Fig. 18).

  
Fig. 18 Toque no símbolo "Ajustes"

Para escolher as funções de ajuste, toque nas 
setas de rolar (Fig. 19). (Consulte as 6 funções no 
Capítulo 7.6.1)

 

Fig. 19 Rolar entre os ajustes

Para abandonar o menu "Ajustes", toque na flecha 
de retrocesso ou no campo "Home" do RAYPEX® 6 
(Fig. 20)
 

Fig. 20 Abandonar o menu "Ajustes"

Comparação entre a determinação 
eletrônica do comprimento, e uma avaliação 
radiográfica:
As imagens radiográficas representam uma 
projeção bidimensional do sistema tridimensional 
do canal da raiz. Em certos casos, os resultados 
radiológicos e os resultados da determinação 
eletrônica do comprimento podem não coincidir.

No caso de uma curvatura lateral do canal, 
a imagem radiográfica pode mostrar um 
comprimento de trabalho mais curto do que aquele 
indicado pelo RAYPEX® 6.

O comprimento conforme determinado pelo 
método eletrônico com o RAYPEX® 6 é geralmente 
mais exato do que o resultado obtido pelo método 
radiográfico.
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7.6.1 Funções no menu "Ajustes"

DR´S CHOICE:
Ajuste da escolha 
opcional (DR´S CHOICE) 
do limite apical no zoom 
apical  

Modo CHECK:
Verificação do 
funcionamento do 
aparelho e dos cabos

Modo DEMO:
Simulação para fins de 
demonstração

Luminosidade da tela:
Ajuste da luminosidade

Cor de fundo da tela:
Escolha da cor de fundo 
da tela: preto ou branco

Tipo de sinal sonoro:
Escolha entre 2 tipos de 
sinal sonoro

7.6.2 Limite apical DR’S CHOICE

Esta função permite a marcação de uma posição 
de referência individual previamente decidida, 
com a necessária distância do ápice. Este limite 
apical variável pode ser ajustada entre a primeira 
barra verde e a última barra amarela.
Após o limite apical DR’S CHOICE estar ajustada, 
ficará visível um claro sinal visual, acompanhado 
de um sinal acústico, significando que a ponta da 
lima alcançou esta posição pré-ajustada.
Para o ajuste do limite apical DR’S CHOICE ou 
para uma modificação da sua posição, siga os 
seguintes passos:
• Entre no menu "Ajustes" e escolha DR’S CHOICE 
(Fig. 21).

Fig. 21 Escolha da função DR’S CHOICE

• Encoste o dedo no ponto azul e desloque-o para 
a posição desejada no terço apical (Fig. 22).

       Fig. 22 Deslocamento do ponto azul 
                     para cima
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• Ajuste deste limitel apical variável para a 
posição desejada, por ex. para a última barra verde 
(Fig. 23).

 

Fig. 23 O ajuste DR´S CHOICE está terminado

Quando a função DR’S CHOICE estiver ajustada, 
durante as medições o limite apical DR’S CHOICE 
será adicionalmente mostrada na tela principal 
(Fig. 24).
 

Fig. 24 Tela principal com DR’S CHOICE

Assim que a ponta da lima atingir o limite apical 
DR’S CHOICE previamente escolhida, quando se 
fizerem mais avanços o aparelho emitirá sinais 
acústicos especiais (bem diferentes dos "pip" 
normais).
Quando se alcançar o forame apical ouve-se, 
como é normal, um sinal acústico contínuo. No 
caso de uma sobre-instrumentação, soará um 
sinal acústico de alarme.

• Para desligar o limite apical DR’S CHOICE volte 
ao menu "Ajustes", escolha a função DR’S CHOICE 
e toque sobre "OFF" (Fig. 25).
 

                   Fig. 25 Toque sobre "OFF"

• Para sair da função DR’S CHOICE toque sobre a 
flecha de retrocesso, ou sobre o campo "Home" do 
RAYPEX® 6 (Fig. 26)

 

Fig. 26 Sair da função DR’S CHOICE
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7.6.3 Modo CHECK

A função CHECK incluída no programa do aparelho 
permite fazer um teste automático, tanto do 
funcionamento básico do aparelho durante um 
primeiro passo, como um teste dos seus acessórios 
componentes durante um segundo passo, por 
meio do conetor especial de teste (Fig. 27).

 Fig. 27 Conetor de teste

Para realizar a função CHECK siga os seguintes 
passos:
• Certifique-se de que o cabo de medição não 
esteja conectado ao paciente.
• Desligue do aparelho o cabo para  
medição/carregador.
• Entre no menu "Ajustes" e escolha a função 
CHECK (Fig. 28).

 
Fig. 28 Escolha da função CHECK

Aplicação da função CHECK ao aparelho
• Conete o conetor de teste ao aparelho, conforme 
mostrado na tela (Fig. 29).

 
Fig. 29 Conexão do conetor de teste

• A função "CHECK" do aparelho é iniciada 
automaticamente, e o resultado do teste é 
mostrado na tela
• "OK" (Fig. 30) no caso de um funcionamento 
regular do aparelho, ou então,
• "ERROR" (Fig. 31) indicando um funcionamento 
errado.

 

Fig. 30 Aparelho em condição "OK" 
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ADVERTÊNCIA
A indicação "ERROR" significa que 
o aparelho não está funcionando 
corretamente.

Fig. 31 Aparelho em condição "ERROR"

Se precisar de assistência, entre em 
contato com seu representante local, 
ou diretamente com a VDW GmbH em 
Munique.

• Retire o conetor de teste do aparelho, e prepare 
o teste para o cabo com acessórios.

Aplicação da função CHECK ao cabo

OBSERVAÇÃO
Após o teste de funcionamento do 
aparelho estar concluído com "OK", é 
necessário continuar com o teste de 
funcionamento do cabo.

• Conete o cabo para medição ao aparelho 
(Fig.32).

 

Fig. 32 Conexão do cabo para medição

• Aplique o clip para lima e o clip para lábio (ou um 
segundo clip para lima, em vez do clip para lábio) 
ao cabo para medição.
• Ligue o clip para lima e o clip para lábio (ou 
um segundo clip para lima) por meio da haste de 
contato ao conetor de teste, tal como indicado na 
tela (Fig. 33).

 

Fig. 33 Conexão do clip para lima e clip para lábio ao 
conetor de teste
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• A função "CHECK" do cabo é iniciada 
automaticamente, e os resultados do teste ("OK" 
Fig. 34, ou "ERROR" Fig. 35) são mostrados na 
tela.

 

Fig. 34  Acessórios em condição "OK"

ADVERTÊNCIAS
A indicação "ERROR" significa que as 
peças acessórias não estão funcionando 
corretamente (por ex. fratura do cabo) ou 
então a superfície de contato está suja.

Fig. 35 Acessórios em condição "ERROR" 

Se precisar de assistência, entre em 
contato com o seu representante local, 
ou diretamente com a VDW GmbH em 
Munique.

• Para terminar o modo CHECK toque sobre a 
flecha de retrocesso.
• Desconete o cabo para medição do aparelho.

7.6.4 Modo DEMO

O modo DEMO permite que o operador se 
familiarize com o aparelho, servindo também para 
demonstrar suas funções para os pacientes.
Para ativar o modo DEMO siga os seguintes passos:
• Desconecte o cabo de medição ou o carregador 
(se conectado) do dispositivo.

OBSERVAÇÃO
O modo DEMO não é iniciado se o cabo 
para medição estiver ligado ao aparelho.

• Entre no menu "Ajustes" e escolha a função 
DEMO (Fig. 36).
 

               Fig. 36 Escolha da função DEMO

• Durante a sequência de demonstração aparecerá 
na tela a palavra "DEMO", indicando uma medição 
simulada.
• Toque na tela a fim de interromper ou continuar 
com a simulação.
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OBSERVAÇÃO
As intervenções de assistência e reparo 
só devem ser realizadas por técnicos de 
assistência treinados na fábrica.

O cabo para medição e a superfície do 
equipamento devem ser limpos com um papel 
toalha ou pano macio ou toalhete embebido em 
uma solução de limpeza e desinfecção livre de 
aldeídos (bactericida e fungicida), por exemplo
• toalhetes DENTIRO®, Oro Clean Chemie AG, 
Suíça 
• toalhetes TopActiv, ad-Arztbedarf GmbH, 
Alemanha
• SprayActiv, ad-Arztbedarf GmbH, Alemanha
• toalhetes DY, DENTSPLY, França

ADVERTÊNCIAS
• Para desinfetar o equipamento e o cabo 
para medição, limpe a superfície com um 
pano ou toalhete limpo que tenha sido 
umedecido levemente em desinfetante 
não agressivo. 
• Não use líquidos ou sprays diretamente 
no equipamento, principalmente na tela. 
• Não use álcool forte para desinfetar as 
superfícies. 

Antes de prepará-los para a reutilização, retire do 
cabo para medição o clip para lábio, o clip para 
lima ou a lanceta para lima.
Antes de serem usados, o clip para lábio, o clip 
para lima e a lanceta para lima devem sempre ser 
limpos, desinfetados e esterilizados. Isto também 
deve ser feito antes de serem usados pela primeira 
vez. A limpeza e a desinfecção minuciosas são a 
única forma de garantir que estes acessórios 
são esterilizados com eficiência. Para isto, siga 
as instruções especiais constantes da seção 8.2, 
"Limpeza, desinfecção e esterilização".

• Para sair do modo DEMO toque sobre o campo 
"Home" do RAYPEX® 6 (Fig. 37).

 

Fig. 37 Sair do modo DEMO

OBSERVAÇÃO
Se durante o funcionamento do modo 
DEMO o cabo para medição for ligado, o 
RAYPEX® 6 interrompe automaticamente 
o modo DEMO.

8 Manutenção, limpeza e 
esterilização

8.1 Informações gerais

O RAYPEX® 6 não requer manutenção e não contém 
qualquer componente que exija manutenção pelo 
usuário.
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Adicionalmente, quando usar qualquer outro 
equipamento disponível em seu consultório, 
certifique-se de que cumpre as instruções de 
uso relativas a este equipamento. Como parte de 
sua responsabilidade de garantir a esterilização 
dos acessórios, certifique-se sempre de que só 
são aplicados métodos de limpeza, desinfecção 
e esterilização validados, de que o equipamento 
(esterilizador) passa por manutenção e inspeção 
regularmente e de que os parâmetros validados 
são sempre respeitados.
Certifique-se, também, que cumpre sempre as 
normas e regulamentos aplicáveis relativos à 
higiene em seu consultório ou clínica. Isto aplica-
se, particularmente, às diretrizes relativas à 
inativação de príons eficiente.
Para sua própria segurança, use sempre luvas, 
óculos de proteção e uma máscara cirúrgica ao 
manusear acessórios contaminados.

ADVERTÊNCIAS
• O cabo para medição não pode ser 
tratado em autoclave.
• O uso de substâncias e materiais que 
não os indicados acima pode danificar o 
equipamento e os acessórios.
• Não recorra a métodos de esterilização 
que apliquem calor, radiação, formaldeído, 
óxido de etileno ou plasma. 

8.2 Limpeza, desinfecção e 
esterilização
(segundo a norma DIN EN ISO 17664)

O processo de limpeza, desinfecção e esterilização 
aplica-se unicamente ao clip para lábio, clip para 
lima e lanceta para lima. Desde que sejam tratados 
com o devido cuidado e não sejam danificados 
ou contaminados, estes acessórios podem ser 
reutilizados várias vezes. 

Rejeitamos qualquer responsabilidade no caso 
de estas instruções não serem cumpridas ou 
de serem usados processos não validados para 
preparar os acessórios para reutilização.

Certifique-se de que são usadas embalagens 
esterilizadas.

8.2.1 Pré-tratamento

• Resíduos de polpa e dentina devem ser 
imediatamente removidos dos acessórios; 
se necessário, use uma escova para limpar 
cuidadosamente os produtos (no prazo máximo de 
2 horas após o uso). Não deixe os resíduos secarem. 
Depois de usar os acessórios no paciente, coloque-
os diretamente em um recipiente que contenha 
uma solução de limpeza e desinfecção adequada 
(por exemplo, soluções detergentes enzimáticas 
CIDEZYME®, ENZOL®, Johnson & Johnson 
Medical, 0,8% entre 1  minuto e 2  horas), para 
limpeza, pré-desinfecção e depósito provisório. 
Certifique-se de que os produtos estão totalmente 
imersos. Em seguida, lave os acessórios em água 
corrente esterilizada e deionizada ou em solução 
desinfetante, no mínimo três vezes e durante 
um minuto de cada vez, para eliminar todos os 
vestígios visíveis de contaminação e resíduos. 
O desinfetante deve ser livre de aldeídos (os 
aldeídos levam a que as manchas de sangue 
se tornem permanentes), deve ter sido testado 
quanto a sua eficiência (por exemplo, certificação  
VAH/DGHM ou FDA ou marca CE), deve ser 
adequado à desinfecção de acessórios e 
compatível com os acessórios (consulte a seção 
8.2.7, "Resistência do material"). 

• Use apenas escovas macias e limpas para 
remover manualmente contaminação e resíduos 
ou um pano macio ou toalhete que seja usado 
apenas para este fim. Não use escovas metálicas 
ou palha de aço. Confirme que não resta qualquer 
contaminação ou resíduo visível e, se necessário, 
repita o processo de pré-limpeza.
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• O clip para lima deve ser apertado e 
desapertado cinco vezes durante a limpeza, 
para que os componentes internos sejam 
limpos eficientemente. Por favor, atenção, pois 
o desinfetante usado para o pré-tratamento se 
destina apenas a proteção pessoal e não substitui 
a necessidade da desinfecção depois de concluída 
a limpeza. É imperativo que o pré-tratamento seja 
sempre efetuado.

ADVERTÊNCIA
Não use processos automatizados para 
limpar ou desinfetar os acessórios. 

8.2.2 Limpeza e desinfecção manuais

Ao escolher agentes de limpeza e desinfetantes, 
certifique-se de que
• São adequados à limpeza ou desinfecção de 
instrumentos.
• Você usa um desinfetante de eficiência 
comprovada (por exemplo, certificação  
VAH/DGHM ou FDA ou marca CE) e que o 
desinfetante é compatível com o agente de 
limpeza.
• Os químicos usados são compatíveis com os 
acessórios (consulte a seção 8.2.7, "Resistência 
do material").
Produtos combinados de limpeza/desinfecção 
só devem ser usados se os instrumentos 
estiverem apenas levemente contaminados (sem 
contaminação/resíduos visíveis).
Respeite as concentrações e os tempos de contato 
especificados pelos fabricantes de agentes 
de limpeza e desinfetantes, assim como suas 
instruções relativas à intensidade do enxágue 
subsequente.
Use apenas soluções recém-preparadas, água 
esterilizada ou com baixos valores de micróbios 
(< 10 cfu/ml) e de endotoxinas (< 0,25 EU/ml, por 
exemplo, água purificada (PW/HPW)) e, para secar, 
ar filtrado e sem óleo.
Certifique-se de que os acessórios não estão em 
contato direto entre eles.

Procedimento passo a passo
Limpeza
• Coloque os acessórios pré-limpos no banho de 
limpeza, durante o tempo de contato preconizado 
(por exemplo, soluções detergentes enzimáticas 
CIDEZYME®, ENZOL®, Johnson & Johnson 
Medical, 0,8% durante 1 minuto); certifique-se 
de que os produtos estão totalmente imersos (se 
necessário, use uma escova macia para escová-
los cuidadosamente). O clip para lima deve ser 
apertado e desapertado cinco vezes durante a 
limpeza, para que os componentes internos sejam 
limpos eficientemente.
• Em seguida, retire os acessórios do banho de 
limpeza e enxágue-os bem, no mínimo três vezes 
e durante um minuto de cada vez, com água 
esterilizada e deionizada; durante o enxágue, 
aperte e desaperte cinco vezes o clip para lima. 
• Em seguida, coloque os acessórios em banho 
ultrassônico com um agente de limpeza (por 
exemplo, soluções detergentes enzimáticas 
CIDEZYME®, ENZOL®, Johnson & Johnson Medical, 
0,8% durante 20 minutos); certifique-se de 
que os produtos estão totalmente imersos (se 
necessário, use uma escova macia para escová-
los cuidadosamente). O clip para lima deve ser 
apertado e desapertado cinco vezes durante a 
limpeza, para que os componentes internos sejam 
limpos eficientemente.
• Em seguida, retire os acessórios do banho 
ultrassônico e enxágue-os bem, no mínimo três 
vezes e durante um minuto de cada vez, com 
água esterilizada e deionizada; durante o enxágue, 
aperte e desaperte cinco vezes o clip para lima. 

Desinfecção
• Depois de os acessórios serem limpos 
e inspecionados, coloque-os no banho de 
desinfecção durante o tempo de contato 
preconizado (por exemplo, Cidex OPA, Johnson & 
Johnson Medical, 100% durante 20 minutos); os 
acessórios devem estar suficientemente imersos 
na solução. O clip para lima deve ser apertado e 
desapertado cinco vezes durante a desinfecção, 
para que os componentes internos sejam 
desinfetados eficientemente.
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• Em seguida, retire os acessórios do banho de 
desinfecção e enxágue-os bem, no mínimo cinco 
vezes e durante um minuto de cada vez, com 
água esterilizada e deionizada; durante o enxágue, 
aperte e desaperte cinco vezes o clip para lima.
• Seque os acessórios através de sopragem com 
ar comprimido filtrado e sem óleo, deixando-os 
secar adicionalmente em local limpo durante 20 
minutos, no mínimo.
Depois de secos, inspecione e acondicione os 
acessórios tão rapidamente quanto possível 
(consulte a seção "Inspeção/manutenção" e 
"Acondicionamento").

8.2.3 Inspeção/manutenção

Inspecione todos os acessórios depois de terem 
sido limpos ou limpos/desinfetados. Elimine, 
imediatamente, qualquer acessório defeituoso. 
Estes defeitos incluem:
• Deformação do plástico
• Corrosão
• Descoloração do plástico
Acessórios que ainda estejam contaminados 
devem ser limpos e desinfetados novamente. Não 
é necessária manutenção. Não use lubrificante de 
instrumentos. 

8.2.4 Acondicionamento

Acondicione os acessórios em embalagens de 
esterilização de uso único (embalagens de camada 
única) que cumpram os seguintes requisitos:
• Conformidade com a norma DIN EN  
ISO/ANSI AAMI ISO 11607.
• Adequado para esterilização por vapor 
(resistência a temperaturas até 142 °C (288 °F) ou 
mais, suficiente permeabilidade ao vapor).

8.2.5 Esterilização

Use apenas os métodos de esterilização indicados 
abaixo; não são permitidos outros métodos de 
esterilização.
• Esterilização por vapor.
• Método fracionado com vácuo e pré-vácuo (três 
ciclos de vácuo, no mínimo) ou método gravitacional 
com secagem suficiente do produto. O tempo 
de secagem efetivamente necessário depende 
diretamente de parâmetros que são da exclusiva 
responsabilidade do usuário (configuração de 
carregamento, quantidade de itens carregados 
e proximidade dos itens entre eles, estado do 
esterilizador, etc.); assim, devem ser estabelecidos 
pelo usuário. No entanto, o tempo de secagem 
nunca deve ser inferior a 20 minutos. 
• O método gravitacional é menos eficaz e só deve 
ser aplicado se não for possível aplicar o método 
de vácuo fracionado.
• Esterilizador a vapor em conformidade com a 
norma DIN EN 13060 ou DIN EN 285, ANSI/AAMI 
ST 79.
• O processo de esterilização deve ser validado 
de acordo com a norma DIN EN ISO 17665 
(qualificação válida para instalação e operação 
(IQ e OQ), assim como uma qualificação de 
desempenho específica para o produto (PQ)).
• Temperatura de esterilização máxima 135 °C 
(275 °F) mais tolerância de acordo com a norma 
ISO DIN EN ISO 17665.
• Tempo de esterilização (tempo de exposição 
à temperatura de esterilização) de, no mínimo, 
3 minutos a 134 °C (273 °F).
Não é permitida a esterilização rápida ou a 
esterilização com acessórios não acondicionados.
A esterilização por calor seco, esterilização por 
radiação e esterilização com formaldeído, óxido 
de etileno ou plasma também não são permitidas.

ADVERTÊNCIA
• Também é necessário cumprir os 
requisitos regionais.
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8.2.6 Armazenagem

Depois de esterilizados, os acessórios devem ser 
mantidos secos e livres de poeira nas respectivas 
embalagens de esterilização.
• A esterilidade não pode ser garantida caso a 
embalagem seja aberta ou danificada (verifique a 
embalagem antes de usar os acessórios)

8.2.7 Resistência do material

Ao escolher agentes de limpeza e desinfetantes, 
certifique-se de que estes não contêm qualquer 
das seguintes substâncias:
• Fenol 
• Ácidos fortes (pH < 6) ou alcalinos fortes (pH>8) 
• Aldeídos
• Substâncias anticorrosivas (especialmente di- 
ou trietanolamina)
• Oxidantes (peróxido de hidrogênio, hipoclorito de 
sódio com força superior a 5%)
• Solventes
O material é resistente a temperaturas até  
137°C / 279 °F (temperatura de exposição 
máxima).

9 Conformidade

O aparelho possui a aprovação CE segundo o 
regulamento MDD 93/42/CEE, conforme revisão 
na diretiva 2007/47/CE.

0123

Para mais detalhes consulte a declaração de 
conformidade em www.vdw-dental.com

Serviço referido:
TÜV Produkt Service GmbH
Ridlerstraße 65
80339 München, Alemanha

10 Fabricante

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München
Alemanha

Telefone:  +49- (0) 89-6 27 34-0
Telefax:  +49- (0) 89-6 27 34-190
Assistência: +49- (0) 89-6 27 34-555

Internet:   www.vdw-dental.com
E-Mail:  info@vdw-dental.com
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11 Garantia
A VDW GmbH oferece diretamente aos seus 
clientes o seguinte serviço de garantia, como 
suplemento para a garantia válida após a data 
de aquisição através de um representante:

1. A VDW garante uma fabricação perfeita do 
produto, aplicação de materiais da mais alta 
qualidade, realização de todos os testes exigidos, 
e cumprimento de todos os regulamentos e 
exigências legais relativos ao produto.
A completa operacionalidade do RAYPEX® 6 
é coberta por uma garantia válida durante 
12  meses, a qual tem início na data de 
fornecimento ao cliente (conforme documentação 
de entrega, com o respetivo número de série do 
produto, emitido pela empresa vendedora na data 
da venda).
Para o cabo, acessórios e bateria vale uma 
garantia de 6 meses.
O cliente tem direito a serviços cobertos por 
garantia no período de validade da garantia, e sob 
a condição de que a VDW tenha sido informada por 
escrito no espaço de 2 meses após se detetar um 
defeito.

2. No caso de uma reclamação sob garantia, 
o serviço de assistência da VDW em  
Munique/Alemanha tratará das necessárias 
reparações ou substituições no espaço de 3 dias 
úteis após recebimento do produto na empresa em 
Munique, mais o tempo de transporte necessário 
para a devolução do produto ao cliente.

3. Esta garantia refere-se apenas à substituição ou 
reparação de componentes ou peças individuais 
que exibam defeitos de fabricação. A VDW não 
se responsabiliza pelos custos de pessoal que o 
representante tenha colocado à disposição do 
cliente como auxílio técnico, e/ou por custos de 
embalagem da parte do cliente.
Não estão cobertas quaisquer reclamações do 
cliente que ultrapassem o domínio das reparações 
(por exemplo, danos ocorridos).
Esta garantia não prevê qualquer indenização 
para danos pessoais diretos ou indiretos, ou danos 
materiais de qualquer tipo.

O cliente não tem direito a qualquer indenização 
devida a períodos de paralização do aparelho.

4. A garantia não cobre danos para os quais a 
VDW possa comprovar que foram consequência 
de um manuseio impróprio da parte do utilizador, 
segundo o manual de instruções, especialmente 
durante o carregamento ou troca da bateria.
A garantia exclui expressamente defeitos 
que tenham sido provocados pelas seguintes 
condições:
• Danos durante o transporte para a VDW para fins 
de reparação.
• Danos devidos a ocorrências naturais, como por 
ex. descargas de raios, fogo e/ou águas.
Esta garantia perde automaticamente a validade 
se o produto tiver sido impropriamente reparado, 
modificado ou de qualquer maneira manipulado 
pelo cliente, por pessoas não-autorizadas, ou por 
pessoal pertencente a outras empresas.

5. Esta garantia só é válida se o produto enviado 
para reparação estiver acompanhado da fatura, 
com confirmação da data de envio do produto.

6. Permanecem intatos os direitos de ordem legal, 
como por ex. responsabilização pelo produto, ou 
reclamações perante os fornecedores dos quais o 
produto tenha sido aquirido pelo cliente.

12 Exclusão de 
responsabilidade

A VDW, seus representantes e distribuidores não se 
responsabilizam por quaisquer danos provocados 
pela utilização clínica dos seus produtos, inclusive 
no caso da utilização ter sido ou não feita 
acidentalmente em relação com outros aparelhos 
eletromedicinais (por exemplo, um marcapasso 
cardíaco).
A VDW, seus representantes e distribuidores não se 
responsabilizam por quaisquer danos que tenham 
sido provocados por uma utilização indevida do 
aparelho, contrária ao manual de instruções.
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APARELHO DE FUNCIONAMENTO INTERNO Bateria NiMH recarregável

PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS Tipo BF

NÍVEL DE SEGURANÇA NA PRESENÇA DE 
SOLUÇÕES INFLAMÁVEIS DE ANESTÉSICOS OU 
OXIGÊNIO

O aparelho não é apropriado para uso nas 
proximidades de soluções inflamáveis de 
anestésicos que contenham ar, oxigênio ou óxido 
de nitrogênio

TIPO DE OPERAÇÃO Operação contínua

PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS Não há proteção contra a penetração de líquidos

EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO TRANSPORTE E 
ARMAZENAMENTO

Gama de temperaturas: 
–20 ºC até +60 ºC (4 °F até 140 °F) 
Umidade relativa do ar: 10 % até 90 %, 
sem condensação
Pressão atmosférica: 50 kPa a 106 kPa

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Gama de temperaturas:
+10 ºC até + 40 ºC (50 °F até 104 °F)
Umidade relativa do ar: 10 % até 90 %, 
sem condensação
Pressão atmosférica: 70 kPa a 106 kPa

MEDIDAS

Fechado:
Largura: 101 mm, Comprimento: 110 mm, 
Espessura: 27 mm
Aberto: 
Largura: 101 mm, Comprimento: 110 mm,  
Altura: 97 mm

PESO 350 g

TIPO DE TELA Tela a cores de 3,5” tipo TFT com campos 
sensíveis ao toque (Touchscreen)

TELA / SUPERFÍCIE ATIVA 70 mm x 53 mm

CARREGADOR EXTERNO
Tensão de entrada:
100 – 240 V CA, 50/60 Hz

CARREGADOR EXTERNO
Tensão de saída:
5 V CC, 1000 mA

13 Dados técnicos
O localizador apical eletrônico RAYPEX® 6 é um dispositivo médico eletrônico e programável.
O RAYPEX® 6 pertence às seguintes categorias de aparelhos medicinais:
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Compatibilidade eletromagnética

NOTAS
• O RAYPEX® 6 exige precauções especiais relativas à compatibilidade eletromagnética.
• Deve ser instalado e preparado para uso de acordo com a seção „7.4 Operação“.
• Alguns tipos de equipamento de comunicação wireless RF, tais como celulares, podem 
interferir com o RAYPEX® 6.
• Os níveis de radiação recomendados de equipamentos de comunicação sem fio por RF 
especificados neste parágrafo devem, assim, ser observados.
• O RAYPEX® 6 não deve ser usado perto de ou sobre outro dispositivo. Se tal não puder ser 
evitado, é necessário - antes do uso clínico – verificar o equipamento em termos de funcionamento 
correto de acordo com as condições de uso.
• O uso de acessórios que não aqueles especificados ou vendidos pela VDW como peças de 
substituição poderá resultar no aumento de emissões ou diminuição da imunidade da unidade.

Emissões eletromagnéticas

NOTAS
• O RAYPEX® 6 se destina ao uso em ambiente eletromagnético em estabelecimento de saúde 
profissional ou em assistência médica domiciliária especificado nas tabelas abaixo.
• O usuário e/ou o instalador da unidade devem certificar-se que seja usado nesse ambiente.

Diretrizes e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas – RAYPEX® 6

O RAYPEX® 6 se destina ao uso em ambiente eletromagnético em estabelecimento de saúde profissional ou em 
assistência médica domiciliária especificado abaixo;  
O cliente ou o usuário do RAYPEX® 6 deve se certificar que é usado nesse ambiente.

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - diretriz

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

O RAYPEX® 6 usa energia de RF apenas para seu funcionamento 
interno. Consequentemente, suas emissões de RF são muito 
baixas e é improvável que provoquem interferências em 
equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões de RF
CISPR 11

Classe B

O RAYPEX® 6 é adequado para uso em instalações médicas 
profissionais ou instalações domésticas.

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Não aplicável

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

Não aplicável



29

Endo Easy Efficient®

ptpt

Diretrizes e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética – RAYPEX® 6

O RAYPEX® 6 destina-se ao uso em ambiente eletromagnético especificado a seguir;  
O cliente ou o usuário do RAYPEX® 6 deve certificar-se que seja usado nesse ambiente.

Teste de imunidade
IEC 60601-1-2 
Nível de teste

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético - diretriz

Descarga  
eletrostática (ESD)  
IEC 61000-4-2

± 8 kV contato

± 15 kV ar

± 8 kV contato

± 15 kV ar

O piso deve ser de madeira, concreto ou 
cerâmico. Se os pisos forem revestidos 
com material sintético, a umidade relativa 
deve ser de 30 %, no mínimo.

Impulsos/transientes  
elétricos rápidos,

IEC 61000-4-4

± 2 kV para linhas
de alimentação

± 1 kV para linhas 
de entrada/saída

± 2 kV para linhas
de alimentação

Não aplicável

A qualidade da energia da rede elétrica 
deve ser a de uma rede de alimentação 
pública de baixa tensão que abastece 
prédios usados para fins domésticos, 
comerciais ou ambiente clínico e 
hospitalar.

Sobretensões

IEC 61000-4-5

± 1 kV 
Linha a linha

± 2 kV 
Linha ao 
aterramento

± 1 kV 
Linha a linha

± 2 kV 
Linha ao 
aterramento

A qualidade da energia da rede elétrica 
deve ser a de uma rede de alimentação 
pública de baixa tensão que abastece 
prédios usados para fins domésticos, 
comerciais ou ambiente clínico e 
hospitalar.

Quedas de tensão,

Interrupções de 
tensão

IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 ciclo 

0 % UT; 1 ciclo 
e 
70 % UT; 
25/30 ciclos

0 % UT; 
250/300 ciclos

0 % UT; 0,5 ciclo 

0 % UT; 1 ciclo 
e 
70 % UT; 
25/30 ciclos

0 % UT; 
250/300 ciclos

A qualidade da energia da rede elétrica 
deve ser a de uma rede de alimentação 
pública de baixa tensão que abastece 
prédios usados para fins domésticos, 
comerciais ou ambiente clínico e 
hospitalar. 
Se o usuário do RAYPEX® 6 precisar 
carregar a bateria durante interrupções 
da rede elétrica recomendamos que o 
carregador do RAYPEX® 6 seja alimentado 
por meio de uma fonte de alimentação 
independente (nobreak, etc.).

Campos magnéticos 
de frequência de 
rede nominal

IEC 61000-4-8

30 A/m
50 ou 60 Hz

30 A/m
50 ou 60 Hz

Os campos magnéticos de frequência 
de rede devem estar em níveis 
característicos de uma rede de 
alimentação pública de baixa tensão 
convencional, que abastece prédios 
usados para fins domésticos, comerciais 
ou ambiente clínico e hospitalar.

NOTAS
UT é a tensão de rede elétrica CA antes da aplicação do nível de teste.
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Diretrizes e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética – RAYPEX® 6

O RAYPEX® 6 destina-se ao uso em ambiente eletromagnético especificado a seguir;  
O cliente ou o usuário do RAYPEX® 6 deve certificar-se que seja usado nesse ambiente.

Teste de imunidade
Teste de nível 
IEC 60601-1-2

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético - diretriz

Perturbações 
conduzidas e 
induzidas por 
campos de RF

IEC 61000-4-6

RF radiada

IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

6 Vrms em bandas 
ISM de 150 kHz a 
80 MHz

80 % AM a 1 kHz

10 V/m

80 MHz a 2,7 GHz

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

6 Vrms em bandas 
ISM de 150 kHz a 
80 MHz

80 % AM a 1 kHz

10 V/m

Equipamentos de comunicação por RF 
portáteis e móveis não devem ser usados 
a uma distância inferior em relação a 
qualquer componente do RAYPEX® 6, 
incluindo cabos, à distância de separação 
recomendada calculada a partir da 
equação aplicável à frequência do 
transmissor.

Distância de separação recomendada

d = 1.17√P

d = 1.17√P 80 MHz a 800 MHz

d = 2.3 √P 800 MHz a 2.7 GHz

Em que P é a potência nominal de saída 
máxima do transmissor em watts (W), de 
acordo com o fabricante do transmissor, 
e em que d é a distância de separação 
recomendada em metros (m).

As forças de campo de transmissores de 
RF fixos, conforme determinado por uma 
análise de local eletromagnético,a devem 
ser inferiores ao nível de conformidade 
em cada faixa de frequências.b

É possível que ocorram 
interferências nas proximidades de 
equipamentos marcados com o seguinte 
símbolo:

NOTAS
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicado o intervalo de frequências superior.
• Estas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão por estruturas, objetos e pessoas.
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a    As forças de campo de transmissores fixos, como estações de base para radiotelefones (celular/sem fios) 
e rádios móveis terrestres, rádio amador, emissões rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas 
teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve 
ser considerada uma análise do ambiente eletromagnético. Se a força de campo medida no local em que o 
RAYPEX® 6 é usado ultrapassar o nível de conformidade RF aplicável, indicado acima, o RAYPEX® 6 deve ser 
observado, para confirmar que funciona normalmente. Se for observado um desempenho anormal, poderão ser 
necessárias medidas adicionais, como a reorientação ou o reposicionamento do RAYPEX® 6.
b    Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

Especificações de imunidade de porta de invólucro a 
equipamento de comunicações sem fio por RF
O RAYPEX® 6 destina-se ao uso em ambiente eletromagnético em que as perturbações por radiofrequência 
radiada são controladas.
O usuário e/ou o instalador da unidade podem ajudar a evitar a interferência eletromagnética mantendo 
os níveis de radiação dos equipamentos de comunicação sem fio por RF (emissores) dentro dos limites 
de conformidade especificados na tabela seguinte.

Níveis de radiação recomendados dos equipamentos de comunicação sem fio por RF

Faixa de frequência EC 60601-1-2 
Nível de teste Nível de conformidade Distância mínima de 

separação

380 - 390 MHz 27 V/m 27 V/m 0,3 m

430 - 470 MHz 28 V/m 28 V/m 0,3 m

704 - 787 MHz 9 V/m 9 V/m 0,3 m

800 - 960 MHz 28 V/m 28 V/m 0,3 m

1700 - 1990 MHz 28 V/m 28 V/m 0,3 m

2400 - 2570 MHz 28 V/m 28 V/m 0,3 m

5100 - 5800 MHz 9 V/m 9 V/m 0,3 m

NOTAS
Estas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão por estruturas, objetos e pessoas.



M
 P

T
 R

A
Y

6 
D

F
U

 W
E

B
  

R
ev

.3
/3

1.
05

.2
01

8

Endo Easy Efficient®

0123

          Fabricante 
VDW GmbH • Bayerwaldstr. 15 • 81737 München • Alemanha  
Telefone +49 89 62734-0 • Telefax +49 89 62734-304 
info@vdw-dental.com • www.vdw-dental.com

RAYPEX® 6
ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na 
embalagem.
Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 
0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

Importado por: DENTSPLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
R. José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633-412 – Pirassununga – SP, Brasil 
CNPJ. 31.116.239/0001-55 – Indústria Brasileira 
SAC 0800-771-2226 (Somente Brasil) / (11) 3046-2222 (Brasil) – www.dentsplysirona.com.br 
Resp. Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ/SP 04208396 
ANVISA Nº: 10186370196
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