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Informações
importantes
1. Informações gerais
PT 1.1 Observações gerais
• As instruções de instalação e utilização são
parte integrante do equipamento. Elas devem
estar permanentemente a disposição dos
usuários. É imprescindível seguir as instruções
de instalação e utilização para uma operação
correta do equipamento segundo os fins previstos. Sempre que novos colaboradores
entrarem em serviço, eles deverão receber as
instruções. As instruções de instalação e utilização devem ser entregues aos eventuais novos proprietários do equipamento.
• A segurança para os usuários, assim como a
utilização segura do equipamento, só estarão
garantidas se forem usadas peças originais
no equipamento. Além disso, só deverão ser
utilizados acessórios que estejam listados nas
Instruções de instalação e utilização, ou que
tenham sido recomendados pela empresa
Dürr Dental para a finalidade pretendida. Se
outros acessórios forem empregados, a empresa Dürr Dental não se responsabilizará
pela utilização e pelo funcionamento correto
do equipamento. Ficam excluídos quaisquer
direitos de reclamação devido aos danos daí
resultantes.
• Quanto à segurança, confiabilidade e funcionamento do equipamento, a empresa Dürr
Dental só se responsabilizará se todos os trabalhos de instalação, novos ajustes, modificação, ampliação e reparo tiverem sido realizados pela firma Dürr Dental, ou por uma firma
autorizada para isto pela Dürr Dental e se,
além disso, o equipamento for utilizado de
acordo com as instruções de instalação e
utilização.
• As instruções de instalação e utilização correspondem à presente versão do equipamento
e ao estado da técnica no momento da primeira colocação no mercado.
• A tradução das Instruções de instalação e de
utilização foi efetuada segundo os melhores
conhecimentos nesse campo. No entanto,
não assumimos qualquer responsabilidade
por erros de tradução. Em geral, é válida a
versão alemã anexada a estas instruções de
instalação e utilização.
4

• A reprodução das instruções de instalação e
utilização, mesmo que parcial, só poderá ser
feita com a autorização por escrito da firma
Dürr Dental.
• Deve-se guardar a embalagem original, a fim
de facilitar o transporte do equipamento em
caso de devolução. Somente a embalagem
original garantirá a melhor proteção para o
equipamento durante o transporte. Se o produto tiver de ser devolvido durante o período
de garantia, a firma Dürr Dental não se responsabiliza por quaisquer danos provocados
por uma má embalagem durante o transporte!
A embalagem deve ser mantida fora do alcance das crianças.

1.2 Eliminação
Equipamento
O equipamento pode estar contaminado. A empresa de coleta de resíduos
deve ser informada que, neste caso, as
respectivas medidas de segurança devem ser tomadas.
• Descontaminar as peças possivelmente contaminadas antes do descarte.
• As peças não contaminadas (como peças
eletrônicas, peças de plástico, peças de metal, etc.) devem ser descartadas conforme as
normas de descarte locais vigentes.
• Em caso de dúvidas com relação ao descarte
correto, entre em contato com o revendedor
especializado em materiais odontológicos
Descontaminação de peças potencialmente contaminadas
As seguintes peças do equipamento podem estar contaminadas.
- Todas as superfícies internas da eclusa
- Grelhas de drenagem
- Conexão de drenagem
- Cabeça do spray e caixa da cabeça do spray
- Placa de cobertura de vidro
- Saída de ar do braço
Para descartar estas peças de forma adequada,
elas devem ser descontaminadas. Para isso,
executar os seguintes passos:
• Remover todas as conexões fixas para água
limpa e residuais.
• Remover as camadas de sujeira orgânicas e
inorgânicas maiores com uma toalha de desinfecção pré-impregnada à base de álcool.
• Desinfetar estas peças com um desinfetante
para superfícies, p. ex. FD 322, FD 333 (Dürr
Dental).
03/2017SE

1.3 Indicações sobre o produto
O produto só pode ser utilizado por pessoas
que, devido à sua formação ou aos seus conhecimentos, ofereçam a garantia de um manuseamento adequado.

1.4 Determinação da finalidade
A Hygojet da Dürr Dental é uma eclusa de higienização para clínicas dentárias e laboratórios de
odontologia.

1.5 Utilização conforme as
especificações
Com a Hygojet da Dürr Dental é possível aplicar
manualmente água, ar comprimido e, se necessário, desinfecção de moldes MD 520 (Dürr
Dental). Graças à caixa fechada, a fuga de aerossóis e uma contaminação do ambiente de trabalho são impedidas.
A Hygojet da Dürr Dental está aprovada para a
utilização com desinfecção de moldes MD 520
(Dürr Dental).

1.6 Utilização contrária às
especificações
Uma utilização diferente da especificada é considerada incorreta. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes da utilização incorreta. O risco é de responsabilidade exclusiva
do usuário.
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2. Segurança
2.1 Observações gerais de
segurança
O equipamento foi desenvolvido e construído
pela empresa Dürr Dental de modo a praticamente excluir quaisquer perigos quando for uti- PT
lizado segundo os fins previstos. Apesar disso,
consideramos ser nosso dever descrever as seguintes medidas de segurança, a fim de excluir
quaisquer riscos restantes.
• Ao colocar o equipamento em operação deverão ser cumpridos os regulamentos vigentes no local da instalação! Não são permitidas adaptações na construção ou alterações no equipamento. A empresa Dürr
Dental não assume qualquer responsabilidade
por equipamentos que tenham sido sujeitos a
modificações ou adaptações. No interesse do
uso e da aplicação seguros do equipamento,
os operadores e usuários serão responsabilizados pelo cumprimento de todos os regulamentos e as diretrizes que se apliquem.
• A instalação deverá ser realizada por um técnico especializado.
• Antes de usar o equipamento, o usuário deve
verificar a segurança funcional e o estado de
funcionamento perfeito do equipamento.
• O usuário deve estar familiarizado com a operação do equipamento.
• O produto não se destina a ser usado em locais sujeitos a explosão ou em ambientes
com atmosferas que possam provocar um incêndio. Áreas potencialmente explosivas podem ser formadas devido à utilização de produtos anestésicos inflamáveis, produtos de
limpeza da pele, oxigênio ou produtos de
desinfecção da pele.
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3. Indicações de advertência e símbolos

Símbolos relativos à operação da Hygojet
Efetuar manualmente uma pré-limpeza do molde com água

Nas instruções de utilização e instalação são
usadas as seguintes denominações e sinais
para tarefas especialmente importantes:

PT

O jato de pulverização pode ser intensificado pressionando mais ainda a tecla do ar, ou descarregar a
água residual após a limpeza
manual.

Informações, ordens e proibições
relativas à segurança de pessoas
ou à prevenção de grandes danos
materiais.

Aplicação manual de Medium,
como p. ex. MD 520

Informações especiais sobre uma utilização econômica do produto e outras
indicações.

se necessário, respeitar o tempo de
atuação

Observar as instruções de instalação e
utilização!

(com o MD 520 10 minutos)
Limpeza posterior manual com
água

Por motivos de proteção, durante o trabalho com a Hygojet, o pessoal assistente deverá usar luvas protetoras!
Símbolos para entrada de água
Ligação da água na parte traseira da
Hygojet.
Símbolo para saída de água
Conexão de drenagem na parte traseira
da Hygojet

Secar manualmente

3.1 Placa de características
A placa de características está na parte posterior do equipamento.
Símbolo de Health Industry Bar Code
(HIBC)

Símbolos para ar
Conexão do ar na parte traseira da
Hygojet

Símbolo de número de pedido (REF)
Símbolo de número de série (SN)
Fabricante

Símbolo para ligação do ar comprimido
à unidade do redutor de pressão
0297

Marcação CE com
Número de Organismo Notificado

Símbolo para ligação da água à unidade
do redutor de pressão

			

Antes do início do trabalho
Abrir a torneira de água

			
			

Após o término do trabalho
Fechar a torneira da água
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4. Pacote de entrega

5. Dados técnicos

Hygojet, completa ........................6040-000-00
Acessórios, completos .................6040-004-00
Console de parede
com redutor de pressão ...............6040-060-00
Instruções de instalação e de
utilização da Hygojet������������������ 9000-616-04/..

Conexões
Água:
Pressão de fluxo.....................2,5 bar
mín. 2 bar, máx. 3 bar
Consumo, aprox..................... 2 l/min
Conexão..................................R 3/4"
Ar:
Pressão de fluxo.....................2,5 bar
mín. 2 bar, máx. 3 bar
Consumo, aprox................... 88 l/min
Conexão para
acoplamento rápido ............. ø12 mm
Escoamento:.............com desnível contínuo na
conduta de água................... ø 20mm

4.1 Acessórios especiais
As peças listadas a seguir não estão incluídas
no pacote de entrega. Encomendar de acordo
com as necessidades!
1 Kit de conversão para saída de ar
do braço....................................... 6040-023-00

4.2 Consumíveis
1 Desinfetante para moldes MD 520
4 x 2,5 l de solução ativa........ CDA520C6150
1 Luvas protetoras descartáveis,
até ao cotovelo, 50 unidades.... 9000-500-10

Consumo
Consumo de produto por pressão da tecla
(até indicação Chem - Control
surgir de novo)..........................................10 ml
Dimensões (AxLxP, cm)
Produto......................................... 34 x 56 x 32
Câmara da eclusa.......................... 20 x 30 x 25
Peso (kg)......................................... aprox. 12,7
Condições ambientais durante o
funcionamento
Temperatura (°C)............................. +10 até +40
Umidade rel do ar (%)........................... máx. 80
Condições ambientais durante o armazenamento e transporte
Temperatura (°C)..............................-25 até +70
Umidade relativa do ar (%).................... máx. 95
Qualidade do ar
Recomendamos a utilização de ar comprimido
sem óleo.
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Montagem
2

PT

1

6. Instalação
Para a instalação sanitária devem ser
observadas as disposições locais
aplicáveis e os regulamentos específicos do país.
Na Hygojet o Medium usado, o fornecimento de ar e a pressão da água são
controlados pneumaticamente - não é
necessária uma conexão elétrica.

6.1 Definir local de instalação
• Definir a localização adequada para a Hygojet
(1). A ligação de água limpa e do ar comprimido deve estar a uma distância de aprox. 2 m.
• Deve ser fornecido um espaço para o console
de parede (2) com o dispositivo de redução
de pressão a uma distância de aprox. 1 m.

6.2 Remover a proteção de
transporte
Remover a proteção de transporte (3) antes da colocação em
funcionamento.

6.3 Conexão para água
3

• Conectar ambas as mangueiras azuis de água
fornecidas no redutor de pressão da água (4).
Ter em atenção a direção do fluxo (seta)!
• Conduzir a mangueira de água até à conexão
para água da rede interna à direita do redutor
de pressão da água (4) e conectar.
• Conduzir a mangueira de água até a Hygojet
à esquerda do redutor de pressão da água (4)
e conectar na conexão para água (8) (página
9).

2

A conexão para água na Hygojet é de
R3/4". Por uma questão de segurança,
uma válvula anti-retorno está instalada
no equipamento.
Ajustar a pressão de fluxo no redutor de pressão da água (4) para 2,5
bar.

4
5
6
8

6.4 Conexão do ar
Recomendamos a utilização de ar comprimido sem óleo.
03/2017SE

• Conectar ambas as mangueiras de ar comprimido fornecidas no redutor de pressão do ar
(5). Ter em atenção a direção do fluxo!
6
7
8

• Conduzir a mangueira de ar comprimido (sem
acoplamento rápido) até a Hygojet
• à direita do redutor de pressão do ar, encurtar
proporcionalmente, conectar na conexão do
PT
ar (7) e fixar com a braçadeira.
• Conduzir a mangueira de ar comprimido com
acoplamento rápido (6), (Ø12mm) até à conexão do ar da rede interna à esquerda do redutor de pressão do ar e conectar.

9

Ajustar a pressão de fluxo no redutor de pressão do ar (5) (página 8)
para 2,5 bar.

6.5 Conexão de drenagem

10

• Enroscar o adaptador (10) branco fornecido
na mangueira em espiral (11) e encaixar na
conexão de drenagem (9) na Hygojet .
• Instalar a mangueira em espiral com desnível
contínuo para evitar que permaneça líquido
na mangueira.

11 • Conectar o tubo flexível em espiral através de
um bloqueio de odores (sifão) com uma conexão da máquina de lavar de 20 mm.

• A distância entre o sifão e a Hygojet pode ser
no máx. de 2 m.

2

6.6 Instalação do console de parede com redutor de pressão
Instalar o console de parede (2) com os parafusos e buchas fornecidos no local previsto.

1
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Utilização
7. Operação

PT

13

13

14

		

Abrir a torneira de água
antes do início do trabalho.

		
		

Fechar a torneira da água
após o término do trabalho.

Por motivos de proteção, durante o
trabalho com a Hygojet devem ser
usadas luvas protetoras!
Luvas até ao cotovelo, que cumpram as
especificações do Medium usado.
A utilização do MD 520 na Hygojet foi
testada e aprovada.
A empresa Dürr Dental não assume
qualquer garantia no caso de utilização
de outros preparados.

7.1 Inserir o frasco do produto, p.
ex. MD 520
na Hygojet
• Remover a cobertura, para isso, pressionar a
retenção (14) para dentro.
• Desenroscar a tampa do desinfetante para
moldes MD 520 (13). Ter em atenção o prazo
de validade!
• Inserir no frasco de MD 520 a tampa fornecida do frasco com válvula de retenção (12)
O frasco de MD 520 não deve ser aplicado na Hygojet sem a válvula de retenção inserida, caso contrário, existe o
risco de sair líquido.
• Colocar o frasco (13) no dispositivo de fixação
na Hygojet.
O espectro de eficácia, assim como
os materiais tratáveis na Hygojet
são determinados pelas informações do fabricante do Medium
usado e pelos materiais.

10
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7.2 Processo de aplicação
Os materiais que podem ser tratados na
eclusa de higienização
dependem do material e produto usado.
Respeitar as informações do fabricante!
• Colocar materiais
Exemplo com molde: rotular a etiqueta com
PT
uma caneta insolúvel em água e colocar a etiqueta no molde. Colocar o molde na eclusa de
higienização. Geralmente, podem ser colocados até 6 moldes em simultâneo na eclusa de
higienização. Fechar a tampa de vidro.
• 1. Pré-limpeza com água
Exemplo com molde: Usar luvas protetoras
para manter o molde por baixo do bico de pulverização, pressionar a tecla de água (17) e
enxaguar ambos os lados adequadamente em
baixo do jato de água. O jato de pulverização
pode ser intensificado pressionando mais ainda
a tecla do ar 18. Secar, em seguida, acionando
a tecla do ar.

16 • 2. Aplicar Medium
Pressionar a tecla de produto (19) amarela, até
o molde estar adequadamente umedecido em
todos os lados. Se necessário, repetir o
procedimento.
Ao pressionar de novo a tecla até surgir
a indicação chem control (16) será aplicado aprox. 10 ml de Medium.
Para conseguir uma desinfecção adequada, deve ser respeitado o período de
atuação do Medium usado
(com o MD 520 10 min.)
17 • 3. Respeitar o tempo de atuação
18
Usar o temporizador (20) fornecido.
19
Exemplo com o MD 520: Ajustar o temporizador para 10 minutos, para isso consultar o manual de instruções anexo do temporizador.
Após 10 minutos ouve-se um sinal.
• 4. Limpeza posterior com água
Pressionar a tecla de água (17) e enxaguar minuciosamente ambos os lados em baixo do
jato de água. O jato de pulverização pode ser
intensificado pressionando mais ainda a tecla
do ar (18).
• 5. Secar
Se necessário, secar os moldes (Respeitar as
informações do fabricante) com ar, para isso,
pressionar a tecla do ar (18).

20
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Considerando que se trata de uma aplicação manual devem ser respitadas as especificações do material e do fabricante
do produto, consoante a utilização. O
usuário deve verificar o umedecimento suficiente, o enxaguamento, assim como o
cumprimento dos tempos de atuação.

11

7.3 Breve instrução do processo de
aplicação
• 1. Efetuar uma pré-limpeza dos materiais
com água
Pressionar a tecla de água (17).
• O jato de pulverização pode ser intensificado
pressionando mais ainda a tecla do ar (18).

PT

• 2. Aplicar Medium
Pressionar a tecla de produto (19) amarela,
umedecer adequadamente o material em todos os lados.
• 3. Respeitar o tempo de atuação:
Ajustar o temporizador.
• Após o tempo definido, p. ex. 10 minutos, ouve-se um sinal.
• 4. Limpeza posterior com água
Pressionar a tecla de água (17). O jato de pulverização pode ser intensificado pressionando
mais ainda a tecla do ar (18).
• 5. Secar
Se necessário, secar o material (Respeitar as
informações do fabricante) com ar, para isso,
pressionar a tecla do ar (18).

8. Transporte da Hygojet
Caso a Hygojet deva ser reposicionada em outro local, devem ser aplicadas as seguintes medidas antes do transporte:
• Retirar o frasco do produto (p. ex. MD 520).
16 • Fechar a torneira da água e interromper o
fornecimento de ar comprimido.
• Acionar a tecla de água (17) e a tecla do ar
(18) para despressurizar o sistema.
• Soltar todas as uniões roscadas das mangueiras (ar. água, água residual) da parte traseira
da Hygojet.
• Soltar as uniões roscadas das mangueiras no
console de parede e remover o console.
17
18
19
12

• Embalar adequadamente a Hygojet, console
de parede, assim como todas as mangueiras,
para evitar possíveis danos durante o
transporte.
03/2017SE

9. Manutenção
Executar os seguintes trabalhos de manutenção após a substituição do frasco do
21 produto (p. ex. MD 520):
Por motivos de proteção, usar luvas
protetoras durante o trabalho com a
PT
Hygojet!
22

9.1 Limpar a cabeça do spray
• Remover a caixa da cabeça do spray (21)
lateralmente.
• Limpar com água os bocais na cabeça do
spray (22) e os o-rings.
• Colocar de novo a caixa da cabeça do spray.
• Números de pedido dos o-rings:
∅ 10mm : 9000-401-05 (1 unidade)
∅ 18mm : 9000-401-93 (1 unidade)

9.2 Limpar as grelhas de drenagem
As peças grandes, p. ex. de materiais, podem
obstruir as grelhas de drenagem (23). As grel23 has podem ser removidas com facilidade, de
seguida, limpar estas sob água corrente.

9.3 Verificação de funcionamento
Pressionar a tecla de água (17), a tecla do ar
(18) e a tecla de produto (19) e verificar se sai
água, ar e Medium no bico de pulverização. Se
necessário, ter em atenção o ponto 10
"Sugestões relativas à procura de erros".

9.4 Verificar as mangueiras de abastecimento e escoamento
Verificar a estanqueidade nas mangueiras de
abastecimento e escoamento.

9.5 Limpeza exterior da Hygojet

24

Após cada processo de aplicação do equipamento, limpar e desinfetar o exterior com um
desinfetante para superfícies aprovado pela
Dürr Dental, p. ex. FD 322.

17
18
19
03/2017SE
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9.6 Substituir as mangueiras a cada
3 anos
Na Hygojet, por baixo do painel de comando
(24) existem mangueiras através das quais são
canalizados o Medium, água e ar para o bocal
de pulverização. No modo inativo da Hygojet
PT estas mangueiras são comprimidas através de
um mecanismo de alavanca. Ao acionar os
botões de comando (17,18,19) as mangueiras
tornam-se novamente transitáveis, de modo
que os líquidos e o ar possam chegar ao bocal
de pulverização.
As mangueiras estão sujeitas a um esforço constante e devem ser, por isso, substituídas a cada
3 anos.
Para a substituição das mangueiras
usar o conjunto de mangueiras, número
de pedido 6040-981-00.

14
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Procura de erros
10. Sugestões relativas à procura de erros para o usuário
e para o técnico

PT

Os trabalhos de reparo, que não se integrem nos trabalhos de manutenção habituais,
deverão ser realizados apenas por um técnico especializado ou pelo nosso serviço de apoio
ao cliente.

10.1

Erro

10.2

Causa provável

10.3

Solução

1. Sem jato de produto na cabeça do
spray (ao acionar
a tecla de produto
(19))

• Alimentação de produto
interrompida.

• Verificar se surge a indicação
amarela "chem control" (16).Se
necessário, substituir o frasco do
produto.
• Limpar os bocais na cabeça do
spray (22).

2. Sem jato de água
na cabeça do
spray (ao acionar a
tecla de água (17))

• Fluxo de entrada de água
interrompido.

• Verificar se a torneira da água
está aberta.
• Limpar os bocais na cabeça do
spray (22).

3. Sem jato de ar na
cabeça do spray
(ao acionar a tecla
do ar (18))

• Fornecimento de ar interrompido.

• Verificar o fornecimento de ar
comprimido.
• Limpar os bocais na cabeça do
spray (22).
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Hersteller/Manufacturer:
DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

