Guia de
Manutenção da
Linha de Água

A abordagem Manutenção│Monitorização│
Choque é um método prático e eficaz para um
tratamento independente e continuado da linha
de água.
Consulte o verso do folheto para instruções mais detalhadas.
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Guia de Manutenção da Linha de Água
A abordagem Manutenção│Monitorização│Choque é um método prático e eficaz para um tratamento independente e continuado da linha de água.

MANUTENÇÃO com as
Pastilhas A-dec ICX
®

Para uma manutenção diária da linha de água, as
pastilhas de tratamento da linha de água A-dec ICX são
especialmente formuladas para a manutenção das linhas de
água de unidades odontológicas e previnem a acumulação
de bactérias com mau odor e sabor.* Destinadas à
utilização em água potável, as pastilhas de tratamento da
linha de água ICX permanecem ativas no sistema durante,
pelo menos, duas semanas.
Para melhorar a qualidade da água da sua unidade
odontológica, certifique-se de que utiliza uma pastilha
de tratamento da linha de água ICX e de que executa os
seguintes passos sempre que reabastecer uma garrafa de
um sistema de água independente:
1. Esvazie toda a água que ainda se encontra na
garrafa.
2. Coloque uma pastilha na garrafa de água vazia
de uma unidade odontológica (uma pastilha de
0,7 litros numa garrafa de 0,7 litros, uma pastilha
de 2 litros numa garrafa de 2 litros). Não permita
que a pastilha entre em contacto com a pele.
3. Encha a garrafa com água e depois instale-a na
unidade odontológica.
4. Aguarde dois minutos até que a pastilha se
dissolva totalmente antes de utilizar o sistema.
Certifique-se de que utiliza a pastilha de tratamento da
linha de água ICX e que submete regularmente a água da
unidade odontológica a um tratamento de monitorização e
choque.
* Mantenha a linha de água da unidade odontológica com um efluente
≤10 CFU/ml.

MONITORIZAÇÃO da
Qualidade da Água

É importante monitorizar regularmente a água do seu
equipamento odontológico. A frequência da monitorização
depende dos resultados dos testes e dos objetivos da
qualidade da água. Inicialmente, faça os testes uma vez por
mês. Se os resultados mensais aprovarem os objetivos da
qualidade da água em todas as salas de tratamento durante
três meses consecutivos, reduza a frequência de realização
dos testes para uma vez a cada três meses.
A qualidade da água deve ser monitorizada através de um
teste que revela a contagem de bactérias heterotróficas.
Contacte o representante da A-dec para obter mais
informações sobre os kits dos testes de monitorização da
água que deve utilizar dentro das instalações ou sobre os
serviços de teste à qualidade da água.
Execute os seguintes procedimentos:
1. Substitua as pontas da seringa de ar/água e
remova as peças de mão, os motores amovíveis,
os acopladores e os instrumentos ultrassónicos.
Limpe as saídas da linha de água (pontas das
seringas, terminais dos cabos das peças de mão,
etc.) com uma toalhita desinfetante para evitar o
contacto com contaminantes externos.
2. Exceto indicações em contrário, pode recolher
um conjunto de amostras de uma unidade
odontológica individual, combinando quantidades
aproximadamente iguais de cada cabo (por
exemplo, se existirem dois cabos de peças
de mão e duas seringas de ar/água, recolha
aproximadamente um quarto de amostra de água
de cada cabo).
3. Siga as instruções do kit do teste de monitorização
para manusear, armazenar e processar a amostra.
Os resultados obtidos neste procedimento de monitorização
revelam a qualidade da água da unidade odontológica
em cada sala de tratamento e indicam o que deve fazer
em seguida — continuar a manutenção com a pastilha
de tratamento da linha de água ICX ou implementar um
tratamento de choque.
Os parâmetros ou requisitos da qualidade de água da
unidade odontológica variam consoante a região e são
especificados em unidades de formação de colónias por
mililitro (CFU/ml). O parâmetro da U.S. Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) é ≤ 500 CFU/ml.
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CHOQUE nas Linhas de Água
A A-dec recomenda um nível de ação com base nos
parâmetros de qualidade da sua região. Se não existirem
parâmetros definidos, a A-dec recomenda um nível de
ação de 500 CFU/ml. Se os resultados dos testes forem
superiores ao nível de ação, proceda ao tratamento de
choque. Caso contrário, continue a efetuar a manutenção
diária da linha de água com a pastilha de tratamento da
linha de água ICX.

O tratamento de choque limpa a acumulação dos resíduos
orgânicos e a contaminação bacteriana das linhas de
água das unidades odontológicas. A A-dec recomenda a
realização de um tratamento de choque nas linhas de água
das unidades odontológicas antes de utilizar o sistema
pela primeira vez. Depois da primeira utilização, efetue
um tratamento de choque nas linhas de água sempre que
os resultados dos testes excederem o nível de ação da
qualidade da água.
Utilize um produto para tratamento de choque da linha de
água da unidade odontológica que esteja registado na U.S.
Environmental Protection Agency (EPA). Se se encontrar fora
dos Estados Unidos, contacte o representante da A-dec para
obter recomendações sobre os produtos. Quando aplicar um
tratamento de choque, cumpra rigorosamente as instruções
de utilização do produto.
Depois de concluir
o tratamento de
choque — incluindo a
lavagem com água —
retome o protocolo
de manutenção
da linha de água
com a pastilha de
tratamento da linha
de água ICX.
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