Para que se mantenha saudável, é obrigatório
um volume de aspiração de 300 l/min!
Sistemas de aspiração V/VS – o melhor desempenho para o seu dia a dia
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O perigo invisível – a nuvem de aerossol

Determinadas atividades, como a preparação de dentes, a remoção de materiais de obturação, coroas e
pontes ou a eliminação de placa bacteriana, requerem a utilização de instrumentos de elevada velocidade.
Estes facilitam o trabalho, mas comportam riscos, uma vez que é necessário um arrefecimento eficaz com
água para evitar danos na área da polpa dentária. Este processo produz uma nuvem de aerossol que
não é homogénea, mas sim constituída por partículas e pó, assim como respingos e gotículas de vários
tamanhos que contêm água de refrigeração, saliva, sangue e microrganismos. Esta mistura representa um
elevado risco de infeção.
Perigos da nuvem de aerossol:
▪ Deposição de uma nuvem de aerossol contaminada num raio
de vários metros (ver também: Drisko et al., 2000, Bennet et al.,
2000)
▪ Contaminação de puxadores de portas, apoios de braços, luzes
e outras superfícies (Fonte: Graetz et al., 2014)
▪ E levado risco de infeção para pacientes devido a contaminação
cruzada
▪ É possível detetar mais de 600 tipos diferentes de bactérias na
cavidade oral humana (Fonte: Genome Research [2009], DOI:
10.1101/gr.084616.108)
▪ 1 ml de saliva contém aprox. 100 milhões de bactérias (Fonte:
Genome Research [2009], DOI: 10.1101/gr.084616.108)
▪ Durante um tratamento de 15 minutos sem medidas de proteção, é

Se a nuvem de aerossol não for devidamente aspirada para fora da boca

inalada aprox. 0,014–0,12 µl de saliva através do aerossol (Fonte:

do paciente, é produzido um aerossol que se espalha num raio de vários

Bennet et al., British Dental Journal, Vol. 189, No. 12 [2000])

metros e representa um elevado risco de infeção para a equipa do consultório. O aerossol contaminado pode ser detetado no ar ambiente durante
e até 30 minutos (ver também: Drisko et al., 2000, Bennet et al., 2000).
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Variosuc: sistema móvel para um utilizador

VS 300 S para um utilizador

VS 600 para dois utilizadores

A solução segura –
aspiração intraoral da nuvem de aerossol
para redução dos aerossóis até 100%*
Sem aspiração da nuvem de aerossol, o spray de arrefecimento dos instrumentos de elevada velocidade
e ultrassons espalha uma nuvem de aerossol por toda a sala de tratamento. Graças à tecnologia de aspiração intraoral com uma potência de aspiração de aprox. 300 l/min, o risco de infeção resultante é eficientemente reduzido. Como tal, é importante que a nuvem de aerossol seja aspirada da boca do paciente para
que não seja produzido qualquer aerossol*. O que não sai da boca não tem de ser eliminado posteriormente. Assim, a aspiração intraoral adequada com cânula de nuvem de aerossol dá um contributo importante para a proteção contra infeções para o dentista, para a equipa do consultório e para o paciente.
É isto que faz a diferença:
▪ Elevado volume de aspiração de aprox. 300 l/min por utilizador
(Fonte: Barnes, J. B., Harrel, S. K., Rivera-Hidalgo, F. [1998])
▪ Aplicação consistente de aspiração de elevado volume (Fonte:
Orientação S1 "Agentes patogénicos transmissíveis por aerossol",
número de registo da AWMF: 083-046 de setembro de 2020)
▪ Operação com uma cânula de aspiração de grandes dimensões
com entradas de ar secundário
▪ Máquinas de aspiração robustas para um funcionamento seguro
em operação contínua
▪ A aspiração realizada com apenas um aspirador de saliva ou
através de um sistema Venturi (fluxo volumétrico < 200 l/min)
não é suficiente para reduzir os aerossóis*
A aspiração com um sistema de aspiração de nuvem de aerossol potente
é o único método eficaz para reduzir aerossóis (Fonte: Tillner, 2016).
Adicionalmente, deve ser sempre utilizada uma cânula de aspiração de

▪ Limpeza e desinfeção adequadas e regulares do sistema de
aspiração com Orotol® plus e MD 555 cleaner
▪ Verificação regular do volume de aspiração por um técnico

grandes dimensões.
*Resultados de medições realizadas a partir de um estudo interno, setembro de 2020,
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Nov
geraç a
ão

VS 900 S para três utilizadores

Tyscor VS 1 para um utilizador

VS 1200 S para quatro utilizadores

Tyscor VS 2 para dois utilizadores
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Tyscor VS 4 para quatro utilizadores

Filtro antiviral e antibacteriano
de saída de ar
Uma contaminação microbiana do ar evacuado da máquina de
aspiração não pode ser excluída. Por isso, é recomendável que
o ar de saída da máquina de aspiração seja conduzido para
o exterior através de um filtro antiviral e antibacteriano. Desta forma,
é possível proteger os outros enquanto mantém o ar ambiente limpo.
A Universidade Di Camerino testou os filtros antiviral e antibacteriano
de saída de ar com a bactéria Staphylococcus aureus ATCC
e confirmou uma retenção > 99,999%. Com o vírus PhiX174
(dimensão de 25–30 nm), foi confirmada uma retenção > 99,99%.
Qualidade do filtro HEPA H14, conforme a norma
EN 1822-1:2019-10.

Filtro antiviral e antibacteriano de saída de ar para VS 250 S, V/VS/VSA 300 S,
Variosuc e PTS 120
N.º de artigo 7120-143-00

Filtro antiviral e antibacteriano de saída de ar para V/VS 600 – V/VS 1200 S,
V 2400, Tyscor V/VS, PTS 200 e sistemas de aspiração para clínica V 6000,
V 9000, V 12000, V 15000 e V 18000
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