
CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO
DO PRODUTO MÉDICO/ODONTOLÓGICO

1º. PASSO
Limpeza Prévia ou Desincrustação
a. Remova a matéria orgânica do instrumental
sem contato manual.
b. Inicie a limpeza ou a desincrustação rapidamente
após a utilização cirúrgica.
c. Para os torquímetros TMEC, TMECC e
TMECC 02 realize a completa desmontagem,
retire todo o material orgânico interno
e passe para a próxima etapa apenas quando
realizar esses procedimentos.
Recomendações
a. Use a paramentação adequada (luvas, máscaras,
óculos, gorros, etc.).
b. Utilize soluções enzimáticas na concentração
e pelo tempo de exposição determinados pelo
fabricante destas soluções químicas.
c. Realize um enxágue único, diretamente em
jato de água, sem o manuseio dos instrumentais
cirúrgicos.
2º. PASSO
Descontaminação
a. É a limpeza de micro-organismos na forma
vegetativa.
b. Este tipo de limpeza oferece riscos ocupacionais.
Recomendações
a. Use sempre para este procedimento água
destilada, deionizada ou desmineralizada. Se
a água estiver aquecida, para facilitar a limpeza esta 
temperatura deverá estar entre
40°C e 45°C.
b. Nunca utilize soluções salinas, principalmente
Hipoclorito de sódio e soro �siológico, desinfetantes,
água oxigenada ou álcool para limpeza
ou enxágue dos instrumentos cirúrgicos..
3º. PASSO
Lavagem
a. É a remoção das sujeiras dos instrumentais
cirúrgicos por meio de escovação manual ou
vibrações produzidas por ultrassom.
Recomendações
a. Utilize sempre para este procedimento água
destilada, deionizada ou desmineralizada. Se
a água estiver aquecida, para facilitar a limpeza,
esta temperatura deverá estar entre
40°C e 45°C.

b. Use sabão neutro a 1% ou detergente neutro,
ambos com pH 7,0.
c. Sempre utilize escovas com cerdas macias
naturais ou de Nylon para a limpeza de cremalhei-
ras,
serrilhas e encaixes.
d. Nunca use palhas ou esponjas de aço e produtos
abrasivos, para que os instrumentos
não sejam dani�cados.
e. Não acumule os instrumentos em grandes
quantidades uns sobre os outros para evitar
a deformação de peças menores e delicadas.
f. Procure manusear poucas peças por vez.
g. A limpeza por ultrassom, se utilizada, deve ter
a solução para lavagem aquecida a pelo menos
45°C e os instrumentais devem ser colocados
na posição aberta durante 3 a 5 minutos de
imersão em uma frequência de 35 KHz.
h. Pode haver ainda a necessidade
de escovar as partes serrilhadas e
das articulações.
4º. PASSO
Enxágue
a. É a remoção de resíduos químicos,
detergentes e espumas ainda
presentes nos instrumentos.
Recomendações
a. Sempre utilize para este procedimento
água destilada, deionizada
ou desmineralizada. Caso a água
estiver aquecida, para facilitar a
limpeza, esta temperatura deverá
estar entre 40°C e 45°C.
b. Nunca utilize soluções salinas,
principalmente Hipoclorito de
sódio e soro �siológico, desinfetantes,
água oxigenada ou álcool
para limpeza ou enxágue dos instrumentos
cirúrgicos.
5º. PASSO
Secagem
a. É a retirada da água residual e da
umidade, após o procedimento
de enxágue.



Recomendações
a. Nunca deixe o instrumento secar
de forma natural.
b. Use sempre tecido macio e absorvente
(por exemplo, compressas)
ou ar comprimido isento
de umidade.
c. Nunca utilize estufas de calor
seco para secagem dos instrumentos
dos conjuntos S.I.N.

6º. PASSO
Esterilização
a. É o procedimento que visa a eliminação 
total
dos micro-organismos (vírus, bactérias, 
micróbios
e fungos), seja na forma vegetativa
ou esporulada.
Recomendações
a. Seque todos os instrumentos antes do ciclo
de esterilização a vapor.
b. Use indicadores mecânicos e químicos 
(coloque
o indicador químico interno entre os
instrumentos ou materiais a serem esteriliza-
dos)
para cada ciclo de esterilização.
c. Permita que os instrumentos sequem e 
esfriem
no esterilizador antes de serem manuseados,
para evitar a contaminação e a oxidação
dos materiais.
d. O estojo autoclavável pode ser esterilizado 
a
121°C a 1 ATM de pressão, durante 30 minu-
tos,
ou a 134°C a 2 ATM de pressão, durante
20 minutos.
e. Sempre acomode o estojo na autoclave 
sobre
uma superfície plana e afastada das paredes
do aparelho.
f. Nunca sobreponha objetos e nem mesmo
outros estojos.
g. A esterilização química não é recomenda-
da,
uma vez que certos produtos podem provo-
car
descoloração e danos ao estojo.

QUER SABER MAIS NOVIDADES SOBRE PRODUTOS E 
PASSOS PARA FACILIAR O TRABALHO
NO CONSULTÓRIO?

SIGA-NOS E ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS:
@mplantologicao�cial

OU FALE COM UM DE NOSSOS CONSULTORES:
0800-600-6069
 


