
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PARA GRAMPOS DE DIQUE DENTÁRIO

Avisos – Destina-se apenas a uso dentário profissional. Os grampos devem ser substituídos se estiverem distorcidos, desgastados 
ou fissurados. A vida útil do grampo depende do número de utilizações e dos cuidados tidos na aplicação, na limpeza e no 
armazenamento. Os grampos podem ficar danificados se não forem usados detergentes ou soluções de limpeza de pH neutro.  Sabe-se 
que os grampos se partem ou danificam depois de várias utilizações ou em resultado de uma distensão excessiva.

Utilização prevista – O grampo destina-se a ser colocado sobre o dente para prender o dique dentário no devido lugar e a manter o 
tecido afastado da área de procedimento.

Instruções de utilização – Remover o grampo da embalagem, limpá-lo e esterilizá-lo antes da utilização. Atar uma retenção de 
segurança (fio dentário) à volta do grampo para evitar que seja engolido, caso o grampo saia do lugar ou se parta. (ver 
a figura A para a técnica recomendada). Instalar previamente o grampo para assegurar um contacto em quatro pontos 
com as superfícies proximais do dente. Aplicando a técnica de aletas, é colocado um grampo no furo pré-aberto no 
dique, de forma a que as respetivas aletas mantenham o furo aberto. O dique e o grampo podem ser colocados sobre o 
dente com a pinça do grampo. O dique dentário é então puxado a partir das aletas do grampo para cima do dente.

Limpeza – Os grampos devem ser enxaguados e limpos imediatamente a seguir ao procedimento. A falta de limpeza encurta a vida 
do grampo e pode resultar em manchas ou corrosão. Enxaguar e remover o excesso de material antes da limpeza ultrassónica. Usar 
uma solução de limpeza de pH neutro, que pode ser, entre outras, BioSonic UC30 General Purpose ou UC31 General Purpose + Rust 
Inhibitor, e observar as instruções do fabricante da máquina de limpeza ultrassónica. Enxaguar os agentes de limpeza dos grampos. 
Verificar se todo o material foi removido do grampo. Repetir, se necessário. Deixar os grampos secar. Consultar P/N 20004841 Dental 
Dam Accessories Cleaning IFU para obter instruções de limpeza mais detalhadas.

Esterilização – Importante: se ficarem resíduos de material no grampo, esse material pode impedir a esterilização do grampo.

Autoclavar (esterilizador a vapor) durante 15 minutos a 132 °C/270 °F em autoclave gravitacional.
ou

Autoclavar durante 4 minutos a 132 °C/270 °F num esterilizador de pré-vácuo

Observar as instruções do fabricante da autoclave para garantir que a carga máxima não é excedida.

Inspeção – Antes da utilização, inspecionar sempre o grampo quanto a tensão adequada, deformação, desgaste ou danos. Descartar os 
grampos caso se note alguma deficiência.

Cuidados – Para garantir a máxima utilização, não dobrar nem deformar o grampo. Não deixar que outros grampos ou instrumentos 
risquem o grampo.

Ao aplicar técnicas de obturação que impliquem a utilização de hipoclorito de sódio, enxaguar sempre os grampos com água 
imediatamente a seguir ao procedimento. O contacto prolongado com hipoclorito de sódio pode corroer o grampo e encurtar 
significativamente a sua vida útil.

Observar estas instruções ajuda a prolongar a vida útil do grampo. É da responsabilidade do utilizador assegurar o cumprimento destas 
etapas e precauções.

Observação: todos os incidentes graves ocorridos com este dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e às 
autoridades competentes do Estado-Membro em que se encontra o utilizador e/ou o paciente.
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