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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE - SP 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

Processo Administrativo 8905-2019 - Pregão Presencial n° 45/2019 

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 07.897.039/0001-00, situada à Rua Antônio Gravatá, n° 136, Bairro 

Betânia, Belo Horizonte / MG, CEP: 30.570-040 vem, respeitosamente, à presença da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, por seu representante legal, inconformada, data 

vênia, com o recurso administrativo manejado pela E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, 
apresentar, a tempo e modo hábeis, CONTRARRAZÕES ADMINISTRATIVA, conforme as 

determinações da Lei n° 8.666/93, e dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

DO FEITO 

A empresa - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS — apresentou, 

tempestivamente, toda a documentação pertinente, e proposta para fornecimento de 

equipamentos odontológicos, conforme o Edital de Licitação, da modalidade Pregão Presencial n° 

045/2019, para fornecimento de material odontológico para o município. 

A Dentemed sagrou-se vencedora no certame em relação ao item 04 (consultório 

odontológico), tendo apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Ocorre que, inconformada com a vitória da primeira no certame, a E.0 dos Santos impetrou 

recurso administrativo, visando desclassificar a proposta da empresa vencedora. 

Realizando análise das razões recursais da E.0 dos Santos, conclui-se que os argumentos 

invocados não procedem, carecendo de respaldo técnico e jurídico. Eis os motivos alegados pela 

empresa recorrente: 

"a proposta da licitante Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda apresentou 
Consultório Odontológico de sua própria fabricação, que não atende as seguintes 
características solicitadas no edital: posição de emergência (-5° graus do encosto),  
botão STOP de emergência, carenagens em ABS de auto impacto e cuba em 
poliéster translúcida de alta resistência na mesma cor do estofamento." 
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Sigamos para a impugnação específica de cada uma das alegações. Posição de 
emergência (-5° do encosto).  No que diz respeito à posição de emergência, cabe salientar que o 

consultório cotado apresenta a presente posição, podendo ser acionada com a utilização do 

comando de movimento da cadeira. Conforme catáloqo juntado, consta expressamente que o  

consultório Odontológico Dentemed possui essa funcionalidade, consequentemente atendendo ao  
edital.  

Além da referida posição, a cadeira conta com 09 movimentos: 04 individuais e 05 

automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho, além da Last Position -5° Tendelenburg). 

No que diz respeito ao "botão stop de emergência", cabe afirmar que o produto cotado 

apresenta o botão solicitado pelo edital, em vermelho, visando aumentar a segurança do 

equipamento caso o dentista deseje parar o procedimento de forma emergencial. A seguir foto do 

mesmo: 

Inclusive consta no catálogo apresentado que o equipamento cotado apresenta o botão 

vermelho Stop Emergencial, conforme a Norma Internacional IEC 60.601-3 do INMETRO. 
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Em relação às "carenagens de alto impacto". A presente informação é totalmente falsa, 

pois a carenagem do equipamento cotado é extremamente resistente, de PBT, tendo passado 

pelos mais diversos testes de qualidade e resistência. Conforme consta no catálogo do produto, 

ele apresenta estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, 

com tratamento anticorrosivo e antibacteriano, e base com debrum antiderrapante, atendendo 
totalmente ao edital.  

No que tange à afirmativa em relação à Cuba de Poliéster translúcida, cumpre informar que 

o produto cotado pela Dentemed possui a presente característica, conforme se examina de seu 

catálogo. No caso concreto, a cuba será translúcida da mesma cor do estofado do 

equipamento. A seguir, exemplo que comprova a presente situação: 
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É importante ressaltar que o pregoeiro e sua equipe já possuem todas as informações 

pertinentes sobre os produtos que foram ofertados e sobre a empresa que se sagrou vencedora 

no certame, sendo ilegal dar provimento ao recurso manejado contra a empresa vencedora. 

A Lei 8.666/93, logo em seu artigo 3°, ao seu turno, enfatiza os princípios legais que regem 

os processos licitatórios, senão vejamos: 

"Art." 3° A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
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do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§ 1°  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

gue comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 

casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3°  da Lei n°  8.248, de 23 

de outubro de 1991; (...)". Grifos nossos. 

Nesse contexto, não há que se falar em provimento ao recurso da empresa recorrente, 

pois a DENTEMED ofereceu os produtos com todos os requisitos técnicos necessários e com o 

menor preço, atendendo totalmente à finalidade da licitação, que é no sentido da proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública.  

Ademais, já ficou demonstrado nessa peça que as razões recursais da E.0 dos Santos não 

procedem de forma alguma, do ponto de vista técnico ou jurídico, tendo em vista que a 

DENTEMED ofereceu seus produtos nos exatos termos exigidos pelo edital, conforme se verifica 

da análise da proposta comercial realizada no bojo do processo licitatório. 

O acolhimento do recurso da E.0 dos Santos certamente gerará um contexto de grave 

ilegalidade, no qual garantias fundamentais são feridas, na medida em que fica caracterizado 

um tratamento anti-isonômico em relação à vencedora da licitação, a DENTEMED, mitigando 

o art. 5°da CF, LIV e LV, conforme se verifica a seguir: 

"Art." 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal; 
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LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,  e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes (...)". Grifo nosso. 

Ora, diante da condição de igualdade a partir da qual concorreram a DENTEMED e as 
outras empresas licitantes, não há razão justificável para o acolhimento das pretensões da 
recorrente, considerando que a mesma não ofereceu o menor preço nos produtos descritos 
no procedimento licitatório,  motivo pelo qual não conseguiu comprovar que sua proposta era a 

mais vantajosa para a Administração Pública. 

Caso o Item 04 (cadeiras odontológicas) do Anexo I sejam homologados em favor da E.0  
dos Santos, em graves prejuízos incorrerá a Administração Pública, uma vez que terá que 
desembolsar valores SUPERIORES em relação aos produtos cotados pela DENTEMED.  

É fundamental ressaltar que os produtos DENTEMED são de extrema qualidade e 

atendem a todas as especificações técnicas do edital, não havendo justificativa para o 

provimento do recorrente. 

Em respeito ao princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, 

garantido pela Lei n° 8.666/93 e pela Constituição Federal, a DENTEMED deve ser manter 

VENCEDORA DO CERTAME, por ter oferecido à Administração Pública a proposta mais 

vantajosa no que diz respeito ao Item 04 (consultório odontológico completo) do Edital de 

Licitação. 

A Lei 8.666/93, logo em seu artigo 3°, ao seu turno, enfatiza os princípios legais que regem 

os processos licitatórios, bem como veda a imposição, por agentes públicos, de normas que 
afrontem a livre concorrência e não respeitem a isonomia entre os licitantes,  senão 

vejamos: 

"Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§ 1° É vedado aos agentes públicos:  
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I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 

casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5°  a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 

de outubro de 1991; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive 

no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando 

envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 

parágrafo seguinte e no art. 3°  da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991. (...)". 

Grifos nossos. 

Por tais razões, a DENTEMED deve se manter vencedora do certame em relação ao 

Item 04 (consultório odontológico completo), prevalecendo o conteúdo da proposta 

comercial da DENTEMED e do catálogo por ela enviada, para que se mantenha  

VENCEDORA DO CERTAME, tendo em vista que as alegações da E.0 dos Santos não 

possuem respaldo técnico e jurídico.  

Por isso pede-se que o recurso manejado pela E. C. dos Santos seja julgado 

IMPROCEDENTE,  para que se mantenha a DENTEMED como vencedora do certame, e que 

sejam adjudicados e homologados os itens do edital dos quais a DENTEMED sagrou-se 

vencedora, de forma totalmente regular e legal! 

É o que se pede, por imperativo de JUSTIÇA E LEGALIDADE! 

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2019. 

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
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CONJUNTO ODONTOLÓGICO DENTEMED MAGNUS DIAMOND 

Nome Técnico: Consultório Odontológico 
Modelos: Magnus Diamond FLEX / CART 
Nome Comercial: Conjunto Odontológico Magnus Diamond 
Marca: Dentemed 

Fabricante e Distribuidor: 

fill Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. 

Unidade Fabril: Rua Antônio Gravatá, n° 136 A — Bairro Betânia — Belo Horizonte — MG - Brasil. 

CEP: 30.570-040 

Telefone: +55 (31) 3374-6768 — Fax: +55 (31)3226-9410 
C.N.P.J n° 07.897.039/0001-00 
www.dentemed.com.br — email: dentemedOdentemed.com.br  

Responsável Técnico: Getúlio Antônio Habib Cury - CREA MG 5.976/D 

Registro no Ministério da Saúde / ANVISA n° 80349600004 

QÇPOI 

LEIA ANTES DE USAR! Este Manual de Instruções de Uso possui informações 
extremamente importantes quanto à correta operação do equipamento, assim como 
precauções, perigos e procedimentos de segurança. 
garantia. 

Atenção 
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1. Introdução 

Caro Cliente Consumidor, 

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e garantia DENTEMED. 

Os cuidados e recomendações existentes nesse manual têm a finalidade de possibilitar a correta 
utilização do Conjunto Odontológico, ressaltando os aspectos importantes da manutenção no uso 
diário assim como do programa de manutenção que visa o aumento e a conservação da vida útil de 
seu equipamento. 

Para esclarecer eventuais dúvidas, bem como para receber suas críticas e/ou sugestões sobre 
nossos produtos, utilize nosso serviço de atendimento ao consumidor. 

2. Indicação e contra-indicação de uso do Equipamento 

O Conjunto Odontológico Dentemed Magnus Diamond é para uso exclusivo em ambiente 
Odontológico devendo ser operado por profissional capacitado (PROFISSIONAL DEVIDAMENTE 
REGULAMENTADO, CONFORME LEGISLAÇÃO LOCAL DO PAIS DE USO DO 
EQUIPAMENTO). 

É obrigação do usuário utilizar somente o Conjunto Odontológico e seus respectivos opcionais em 
perfeitas condições de uso, observando a sua finalidade correta como meio de proteger a si, ao 
paciente e a terceiros contra eventuais riscos e situações de perigo. 

Este equipamento não foi projetado para uso em ambiente com presença de vapores de misturas 
anestésicas inflamáveis ou de Óxido Nitroso. 

Não há efeitos secundários ou colaterais indesejáveis. 

Este equipamento é contra indicado para uso em paciente com peso acima de 200 Kg. 

Equipamento não adequado para uso em ambiente rico em Oxigênio. 

Equipamento não adequado para uso na presença de Mistura Anestésica inflamável 
com Ar, Oxigênio (02) ou óxido Nitroso (N20). 

Advertência 
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3. Padrão Normativo aplicado ao Conjunto Odontológico 

Equipamento dimensionado e testado seguindo padrões e regulamentos das normas e comitês / 
Normas aplicadas. 

ABNT NBR IEC 60601-1 — Equipamento Eletromédico / Parte 1 - Prescrições gerais para 
segurança 
ABNT NBR IEC 60601-1-2 — Compatibilidade Eletromagnética 
ABNT NBR ISO 13.485:2016 — Sistema de Gestão da Qualidade / Dispositivos Médicos 
ABNT NBR ISO 9001:2015 — Sistema de Gestão da Qualidade 

CB-26 — COMITÊ BRASILEIRO ODONTO — MÉDICO — HOSPITALAR 
CE-26:005.01 — COMISSÃO DE ESTUDO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO 
RDC 16/13 - Produtos fabricados de acordo com a resolução RDC 16/13 - Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA. 

4. Vida Útil do Equipamento e Desempenho Essencial do Equipamento 

A vida útil declarada pelo fabricante DENTEMED do equipamento é de 5 anos. 

A Dentemed declara que o equipamento não possui Desempenho Essencial (conforme prescrito 
por norma particular, IEC 80601-2-60) onde o desempenho das funções clínicas que não estão 
relacionadas à SEGURANÇA BÁSICA (em que a perda ou degradação além dos limites 
especificados pelo FABRICANTE) não resulta em um RISCO inaceitável 

Use somente acessórios especificados pelo fabricante. Em caso de 
substituição, utilize somente peças originais de fábrica. 

Peças ou acessórios não fornecidos pelo fabricante pode comprometer a 
vida útil do equipamento e a consequente perda da garantia. 

Advertência 

5. Princípio de Funcionamento 

O conjunto é composto de 02 motor redutores (baixa tensão e baixo nível de ruído) com 
acionamento eletroeletrônico através de comando de pé e botões para acionamento das 
posições automáticas e/ou gravadas pelo usuário. 

A unidade auxiliar acoplada a cadeira, dotada de cuspideira, com ligação do esgoto à rede e 
sugador com sistema de sucção por princípio de Venturi. O equipo possui unidades de 
controle para seringa tríplice e peças de mão, alimentados com ar fornecido pela rede e água 
fornecida pelo reservatório pressurizado, peças de mão comandadas pelo pedal, que aciona 
gradualmente. 
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6. Especificações Técnicas 

Tipo de Proteção contra choque elétrico Classe 1 (Baixo Risco) 
(Classificação do produto segundo a norma IEC 60601-1) 

Grau de Proteção contra choque elétrico Parte Aplicada Tipo B 
Modo de Operação Cadeira: 

Não Contínuo — 2 min (ON) — 18 min (OFF). 
Equipo, Refletor e Unidade de Água: 
Contínuo 

Proteção contra penetração nociva de agua e material particulado Consultório: IP00 
Pedal: 1P00 

Tensão de alimentação 100 - 240 VAC 
Frequência Rede 50/60 Hz 
Número de Fases Monofásico / Bifásico 
Fusíveis para alimentação 2 und (3 A x 250 VAC) 

Ação Rápida / Capacidade de Interrupção Alta 
Potência consumida 300 VA 
Cabo de conexão à rede elétrica Cabo PP Circular 500 V 3 x 0,75 mm' 500 V (247-5 NM 53-05) 

Plug Tripolar Macho 10 A — 250 V (NBR 14.136) 
Carga Máxima Admissível (Distribuída entre paciente, acessórios e 
equipamentos) 

200 kg 

Carga de Trabalho de Segurança / Massa das partes acopladas Capacidade de levantamento sobre a cadeira: 
135 kg (peso máximo do paciente), conforme IEC 60.601. 
Capacidade de levantamento sobre a bandeja Equipo Flex 
(Acoplado a cadeira): 
1,5 kg (peso máximo dos instrumentos) 
Massa do Refletor: 1Kg 
Massa do Braço Suporte do Refletor: 6 Kg 
Massa do Braço Suporte do Equipo Flex: 5,5 Kg 
Massa do Encosto: 7 Kg 
Massa do Assento: 14,4 Kg 
Massa do Conjunto Estofado: 6,2 Kg 
Massa do Equipo Flex 5 Kg 
Massa da Unidade Auxiliar (Cuspideira): 5,5 kg 
Massa do Moto Atuador do Encosto: 2 Kg 
Massa Conjunto Pantógrafo: 13,7 K. 

Carga de Trabalho de Segurança do Equipo Cart (Móvel) Capacidade de levantamento sobre a bandeja Equipo Cart: 
1,5 kg (peso máximo dos instrumentos 

Capacidade do reservatório de água (spray) 500 ml (Água Potável / Filtrada) 

Características da fonte externa de água. 

Limite de pressão: 2 a 6 Bar 
Limite de Vazão: 6 1/min 
Limite de Dureza: 2,14 mmo1/1 
Limite de pH: 6,5 a 8,5 
Tamanho Máximo das partículas: < 100pm 

Conexão de água: Diâmetro de 'A" 

Obs.: Verifique a conformidade da água local com os parâmetros 
apresentados acima. Se for constatado que a água esteja irregular, 
procure os organismos reguladores responsáveis. 

Informações sobre água residual (esgoto) 

Fluxo máximo que a fuga é capaz de acomodar: 
6 NI/min 
Gradiente mínimo das linhas: 5' de inclinação 
Conexão do Esgoto: DN Diâmetro de 40 mm 
Vazão de Esgoto máximo: 6 1/min 

Características da fonte externa de ar de fornecimento para o 
Conjunto Odontológico. 

Limite de pressão 7 +1- 1 Bar (101.6 PSI) 
Limite taxa de fluxo: 2 80 NI/min 
Limite de umidade: entre 40 e 60% 
Limite de contaminação do óleo: 0,5 mg/m3  (Máximo) 
Limite de contaminação de partículas: < 100 partículas / m3  
(partículas de tamanho entre 1 e 5pm). 

Informações sobre rede de ar comprimido no consultório 

Pressão de alimentação máxima da fonte externa: 
5.51 Bar (80 PSI) 
Pressões utilizadas no consultório: 
5,51 Bar (80 PSI) para sistemas de ativação; 
2,4 Bar (35 PSI) para peças de mão, seringa 
1,5 Bar (21,8 PSI) para peças de mão, seringa e reservatório de 
água. 
Conexão de ar: Diâmetro de 'A" 
Vazão de entrada de ar: Mínimo de 100 1/min 
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Equipamento não adequado para uso em ambiente rico em Oxigênio. 

Equipamento não adequado para uso na presença de Mistura Anestésica inflamável 
com Ar, Oxigênio (02) ou Óxido Nitroso (N20). 

O Uso do equipamento se destina apenas ao profissional Qualificado. Advertência 

6.1 Condições Ambientais para Operação 

Faixa de temperatura ambiente: de +10 °C a +40 °C 

Umidade relativa Máxima: 85%. 

Faixa de pressão atmosférica: de 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg). 

Os materiais aplicáveis dos equipamentos que entram em contato com o paciente 
são biocompatíveis com o organismo humano. 

Atenção 

 

O descarte do produto após término da utilização deve ser conforme a legislação vigente. No 
Caso de utilização de qualquer peça/componente/materiais descartáveis (micromotor ou caneta) 
que não é fornecido juntamente com o equipamento, deve seguir a recomendação de descarte do 
respectivo fornecedor. 

Os esquemas elétricos, eletrônicos, hidráulicos e pneumáticos encontram se disponíveis 
somente para a assistência técnica autorizada da DENTEMED. 

A instalação e todos os serviços realizados no equipamento DENTEMED deverão ser realizadas 
por um a Assistente Técnico Autorizado DENTEMED, pois de outra maneira, não serão cobertos 
pela garantia. 

Use o Serviço de Atendimento ao Consumidor DENTEMED 
Pelo telefone (31) 3374 6768 / (31) 3226-9410 
Pelo e-mail: dentemed(Qdentemed.com.br  / bhdentalehotmail.com  / 
Home Page: www.dentemed.com.br   

6.2 Especificações do Conjunto Odontológico 

Cadeira Odontolóqica Maqnus:  
Possui pedal de comando acoplado a base tipo joystick com 9 movimentos da cadeira, sendo 04 
individuais (subida e descida do assento e encosto) e 5 automáticos (volta a zero e 03 posições 
de trabalho programáveis da subida e descida do assento e encosto sincronizados) e last position 
(Trendelemburg). Botão de liga e desliga do refletor e ajuste das 04 intensidades. Articulação 
entre o assento e encosto de fácil higienização. Base e estrutura, com design que facilita a 
aproximação do dentista e auxiliar, fabricadas em chapas de aço de alta resistência e estável que 
dispensa fixação no piso, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano através de pintura lisa 
de alto brilho à base de poliuretano, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado, 
resistente a corrosão e material de limpeza, composto de debrum de borracha antiderrapante 
em toda base da cadeira. Estruturas revestidas com capas de poliuretano e ABS. Estofamento 
anatômico curvo e envolvente para apoio lombar, confortável montado sobre estrutura rígida 
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(espuma) de poliuretano injetado de alta resistência, revestido com PVC laminado de alta 
resistência e sem costura revestido por filme odonto suportando assepsia e desinfecção em todo 
o estofamento e inclusive para os pés. Apoio de braços direito e esquerdo em material de alta 
resistência, com formato que facilita entrada do paciente. Encosto de cabeça com movimentação 
longitudinal de fácil ajuste. Sistema pantográfico de elevação através de 02 (dois) moto redutores 
elétricos isento de óleo, tensão do motor: 24Vcc Potência: 85W Ciclo de operação: 2 min. / 18 
min. de pausa, força máxima de 6.000N (Newton) ou 600 kg, e motor certificado pela DEWERT/ 
PTR, nas diretrizes 1SO 9001, ISO 14.001 e "Rohs", com acionamento eletroeletrônico. - Stop 
Emergencial - Interrupção do movimento da cadeira ao acionar qualquer tecla. Circuito 
elétrico e baixa voltagem com fusíveis de proteção. Tensão automática, fonte chaveada 
certificada (TUV RHEINLAND) com tecnologia Full Range de ação de 90 a 240 Vac - 50/60 Hz. 
Peso Líquido: 110 kg. Peso Bruto: 145 kg. A carga máxima total sobre a cadeira é de 135 kg. 
Caixa de comando embutida com pontos de alimentação e ligação do equipo, unidade auxiliar de 
fácil acesso. Ambidestra. 

Equipo Odontolóqico Magnus com:  
Equipo móvel (CART) ou semimóvel (FLEX acoplado a cadeira com braços com movimentação 
horizontal e vertical (+/-) 50cm com travamento manual ou pneumático. Formatos redondos, 
articulados e acoplados lateralmente a cadeira. Mangueiras embutidas aos braços). Corpo de 
poliestireno com cantos arredondados e partes metálicas de alta resistência em aço maciço com 
pintura lisa de alto brilho. Possui uma mesa em plástico altamente durável e resistente com 
proteção UV. Válvula pneumática individuais em metal nobre com acionamento automático dos 
terminais Borden. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. 
Suportes de pontas individuais de altíssima resistência. 03 três terminais sendo um com uma 
seringa tríplice com bico curvo removível e autoclavável, 01 terminal Borden com spray para alta 
rotação com ajuste no próprio terminal e 01 terminal Borden para baixa rotação. Reservatório de 
água 500 ou 1000m1 para sistema potável. Válvula regulatória de pressão do ar e água. 
Instrumentos com angulação de 45°. Bandeja em aço inox removível e autoclavável. Pedal móvel 
pneumático de comando progressivo das peças de mão. Caixa de comando avulsa ou embutida 
dentro da estrutura da cadeira sem mangueira corrugada aparente. 

O equipo pode ser utilizado com peças de mão "alta rotação" (caneta) ou "baixa rotação" 
(micromotor) com modelo de encaixe bordem universal de qualquer marca, desde que registrados 
na ANVISA. 

Unidade Auxiliar Odontológica Magnus:  
Unidade acoplada à cadeira. Estrutura interna resistente e externa em plástico altamente 
durável e envolvente com proteção em UV. Pintura com tinta à base de poliuretano lisa de alto 
brilho na cor branco dental. Cuba/bacia removível em cerâmica esmaltada branca. Condutores de 
água em aço inox removível e autoclavável. Suporte de sugador(es) de altíssima resistência com 
acionamento automático e separador de detritos incorporado com tela de aço inox. Sistema de 
engate rápido das mangueiras. Caixa de esgoto blindada em PVC. Caixa de comando avulsa ou 
embutida dentro da estrutura da cadeira sem mangueira corrugada aparente. 

Refletor Odontolóqico Maqnus com:  
Multifacetado com luminosidade de 25.000(+/- 15%) Lux a 6.000(+/- 15%) que emite luz natural 
igual à do dia obtida em intervalo de 4.500°K a 6.000°K. Campo de iluminação aproximado com 
Luz com Intensidade Gradual/Progressiva e com 04 Intensidades Pré Programadas com campo 
de Iluminação 8X18 Cm (+/-) e Distãncia Focal de 70 cm através de uma Lâmpada H3 - 12 volts 
X 55 Watts. Acende e apaga sincronizado com os movimentos automáticos, com comandos de 
liga e desliga e ajuste das 04 (quatro) intensidades no pedal da cadeira. Cabeçote com puxador 
ergonômico removível permitindo sua esterilização ou bilateral permitindo proteção do campo 
cirúrgico. Coluna de fixação na cadeira e com braço pantográfico arredondado em aço carbono 
fosfatizado e pintado com tinta à base de poliuretano liso e de alto brilho. Braço multiarticulado 
com articulações em aço carbono. Proteção do espelho com sistema de bolha. Seleção de 
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entrada 90 a 240VAC, saída 12VAC alimentado pela cadeira. Opcional com LEDs de alta potência 
de foco direcional. 

OPCIONAIS: 
• Cabeçote do refletor com iluminação por LEDs e puxador bilateral; 
• Braço rebativel/escamoteável com abertura; 
• Encosto de cabeça biarticulado/multiarticulado; 
• Terminal extra para alta rotação; 
• Bandejas autoclaváveis; 
• Pedal de comando móvel independente multifuncional; 
• Fotopolimerizador de LED acoplado; 
• Negatoscópio de LED acoplado; 
• Porta copo incorporado à unidade auxiliar; 
• Segundo sugador de alta potência incorporado à unidade auxiliar; 
• Equipo 05 pontas; 
• Seringa tríplice incorporada à unidade auxiliar; 
• Braço assistente; 
• Rebatimento da unidade auxiliar com movimento de 90° a 180°; 
• Braço flex com travamento pneumático; 
• Terminal de baixa rotação com sistema de refrigeração; 
• Caixa de comando independente; 
• Regulagem externa de água e ar do equipo; 
• Reservatório de água com capacidade de 1000m1 (1 L); 
• Sistema de assepsia e desinfecção do equipo com válvula anti retração; 
• Jato de bicarbonato e ultrassom acoplado; 
• Kit suctor para bomba a vácuo; 
• Refletor multifacetado com lâmpada de LED; 
• Acionador sensorizado para água da unidade auxiliar com regulador de vazão; 
• Cuba translúcida. 

ACESSÓRIOS: 
Mochos em três versões: 
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6.3 Armazenamento e Transporte 

Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original. 

As condições exigidas para armazenamento e transporte do equipamento são: 

a) Temperatura entre -10°C e +50°C, 

b) Umidade relativa máxima de 85% (não condensada) e 

c) Pressão atmosférica de 500 a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg). 

• No caso de armazenamento de diversas caixas do equipamento embalado, o 
empilhamento máximo deverá ser conforme indicado no símbolo de empilhamento na 
embalagem (máximo 2 unidades). 

• Durante o transporte evite vibrações e impactos no equipamento. 
• Não deixe cair no chão. 

7. Composição do Equipamento 

O Conjunto Magnus é composto de 04(quatro) equipamentos complementares: Cadeira, 
equipo, unidade auxiliar e refletor. 

• O conjunto é apresentado em duas versões: FLEX e CART. 
• O conjunto CART apresenta equipo móvel com base sobre quatro rodízios. 
• O conjunto FLEX apresenta equipo semimóvel acoplado a cadeira. 
• As especificações dos conjuntos estão descritas no tópico 4.2 acima. 

Use somente acessórios especificados pelo fabricante. Em caso de 
substituição, utilize somente peças originais de fábrica. 

Peças ou acessórios não fornecidos pelo fabricante pode comprometer a 
vida útil do equipamento e a consequente perda da garantia. 

Advertência 
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Legenda catálogo verde MAGNUM DIAMOND FLEX: 

A — Encosto de cabeça B — Encosto da cadeira C — Braço da cadeira 
D — Assento da cadeira 
E — Comando de pé F - Tampa do motor G — Equipo Flex 
H — Seringa tríplice 
I — Terminal universal bordem para alta rotação 
J — Terminal universal bordem para baixa rotação 
K — Reservatório de água 
L — Braço com regulagem vertical e horizontal do equipo 
M — Cabeçote do refletor lâmpada halógena 
N — Braço com articulação vertical e horizontal do refletor 
O — Unidade auxiliar 
P — Bacia da cuspideira 
Q — Mangueira do sugador 
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Legenda catálogo MAGNUM DIAMOND CART: 

A — Encosto de cabeça 
B — Encosto da cadeira 
C — Braço da cadeira 
D — Assento da cadeira 
E — Comando de pé 

F - Tampa do motor 

G — Equipo Cart 
H — Seringa tríplice 
I — Terminal universal bord para alta rotação 
J — Terminal universal bord para baixa rotação 
K — Reservatório de água 
L — Pedestal com quatro rodízios 
M — Cabeçote do refletor de LED 
N — Braço com articulação vertical e horizontal do refletor 
O — Unidade auxiliar 
P — Bacia da cuspideira 
Q — Mangueira do sugador 
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8. Localização do número de série do Conjunto Odontológico 

Marca: Dentemed 
Modelo: Magnus Diamond 
Tensão: 100 - 240 VAC 
Freqüência: 50/60 Hz 
Potência: 300 VA 
Fusível de Proteção: 2 und (3 A x 250 VAC) 
Ação: Rápida / Capacidade de Interrupção: Alta 
Modo de operação: Não continuo (Cadeira) / Contínuo (Refletor) 
Tempo de operação: 2 min ON / 18 min OFF 
IP 00 
Número de Série: 	Data de Fabricação: 07/2017 

Site: www.dentemed.com.br  
E-mail: dentemed@dentemed.com.br  
Telefone de contato: 31 3374-6768 

Endereço: Rua Antônio Gravata, 136 -13etánia 
CEP: 30.570-040 - Belo Horizonte/MG 
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9. Instalação e Montagem 

9.1 Instalação da Tubulação 

Durante a execução da obra de instalação hidráulica, pode ocorrer o acúmulo de materiais 
utilizados (areia, cimento, etc.), no interior das tubulações. Recomenda-se que seja feita a limpeza 
dos resíduos no interior das tubulações com água corrente para evitar futuros entupimentos. 

É recomendado que na execução das instalações hidráulicas seja utilizado o menor número de 
conexões (cotovelo, etc.) possíveis, pois essas peças prejudicam a eficiência do sistema hidráulico. 

"Procurar sempre, utilizar nas tubulações principais um tubo com diâmetro de 40 mm e na 
montagem da rede substituir" cotovelos" por "curva longa" e "T" por "junções". 

Planta baixa hidráulica em conformidade com a ISO 11144:1995 que especifica requerimentos 
para Layout de conexões para suprimento e linha de esgotamento dos equipamentos dentais. 
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10. Montagem do equipamento 

10.1 Montagem da Unidade Auxiliar 

— Pegue a unidade auxiliar. Em sua haste encontram-se três parafusos. Retire a porca do parafuso 
central; 

— Afrouxe os outros dois parafusos; 

— No lado esquerdo da cadeira, próximo ao encosto lombar, posicione a haste da unidade auxiliar; 

— Aperte a porca contra a chapa do assento utilizando chave de boca 14 mm ou 9/16”; 

— Nivele a unidade auxiliar em relação ao piso na horizontal, em seguida, aperte os dois parafusos 
laterais, tendo o cuidado de manter a unidade auxiliar bem firme. 

10.2. Montagem do Estofamento de Assento 

- Na parte inferior do assento, desatarraxe as duas porcas, utilizando chave de boca de 11mm. 
Retire os dois parafusos que se encontra na parte inferior frontal da cadeira; 

- Encaixe o estofamento de assento, de forma que os dois parafusos fixos no estofamento passem 
pelos furos; 

- Fixe-o com as porcas e parafusos retirados (item 8.2.1). 
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10.3. Montagem do Refletor 

- Retire a porca que se encontra no parafuso de fixação na parte inferior da coluna, 

- No suporte do refletor, localizado do lado esquerdo da cadeira, passe os fios da coluna no furo 
lateral, 

- Encaixe o parafuso da coluna no furo central do suporte, 

- Fixe-a com o parafuso. Veja esquema abaixo (item 6.1). Encaixe o braço do refletor na coluna. 

10.4 Montagem da Unidade Flex (Quando aplicável /Solicitado pelo Cliente) 

- Retire a porca que se encontra no parafuso de fixação na parte inferior da coluna. 

- Encaixe o parafuso da coluna no furo central do suporte (Ao lado do furo do Braço do Refletor). 

- Fixe-a com o parafuso. Veja esquema abaixo (item 6.1). Encaixe o braço da unidade Flex na 
coluna. 
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10.3. Montagem do Refletor 

- Retire a porca que se encontra no parafuso de fixação na parte inferior da coluna, 

- No suporte do refletor, localizado do lado esquerdo da cadeira, passe os fios da coluna no furo 
lateral, 

- Encaixe o parafuso da coluna no furo central do suporte, 

- Fixe-a com o parafuso. Veja esquema abaixo (item 6.1). Encaixe o braço do refletor na coluna. 

10.4 Montagem da Unidade Flex (Quando aplicável /Solicitado pelo Cliente) 

- Retire a porca que se encontra no parafuso de fixação na parte inferior da coluna. 

- Encaixe o parafuso da coluna no furo central do suporte (Ao lado do furo do Braço do Refletor). 

- Fixe-a com o parafuso. Veja esquema abaixo (item 6.1). Encaixe o braço da unidade Flex na 
coluna. 
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Advertência: Para um uso correto e conservação da vida útil do seu equipamento evite sobrecarga 
no braço articulado e na bandeja da Unidade Flex cujo projeto foi concebido para suportar a Carga 
máxima 5 Kg. 

10.5 Montagem dos Suportes de Braços (Esquerdo e Direito) 

- Encaixe a chapa com três furos do braço da cadeira sob a base do assento. 

- Faça corresponder os três furos do assento e do braço. 

- Após posicionar o braço, fixe-o, com parafuso 5/16” e arruela de pressão 

- Siga os mesmos passos e fixe o outro braço. 

10.6. Montagem do Encosto de Cabeça 

- Encaixe o encosto de cabeça no rasgo superior do encosto lombar, de forma a encaixar por 
deslizamento sobre pressão. 
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11. Funcionamento da Cadeira Magnus 

	

11.1 	Instruções para ligar o equipamento 

- Ligue a Interruptor geral e confira se o Indicador luminosos está aceso. 

	

11.2 	Operação 

- Acione o botão de posição de trabalho (o encosto se moverá para trás e o assento para cima), ao 
final da programação o refletor acende automaticamente. 

— Ao dique do botão do refletor irá mudar a intensidade da luz, caso queira apagar mantenha o botão 
pressionado. 

— Utilize o joystick para realizar pequenos ajustes no encosto e no assento durante o procedimento 
operatório. 

— Acione o botão de volta a zero ao final do procedimento (o encosto se moverá para frente e o 
assento para baixo) até a posição zero de entrada e saída do paciente, sendo que o refletor apaga 
automaticamente. 

- Acione o botão a qualquer instante e as posições automáticas podem ser paradas 
emergencialmente (STOP EMERGENCIAL)  

— A última posição de trabalho se encontra programada na posição de Trendelemburg para qualquer 
incidente de Lipotimia ou Sincope. 

12. Funcionamento do Equipo e da Unidade Auxiliar 

12.1 Acionamento das Peças de Mão no Equipo 

- Encaixar a alta rotação ou o micromotor no engate bordem segurando a peça e a mangueira de 
forma a enroscar somente rosca; 
- Retirar a peça de mão do suporte; 
- Pressionar o pedal de comando para acionamento. 
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12.2 Acionamento Seringa Tríplice 

Retirar do suporte e acionar 1 para Ar e 2 para água e 1 e 2 simultaneamente para o spray. 

12.3 Funcionamento da Unidade Auxiliar 

— Abrir o registro de água para irrigar a bacia da cuspideira; 

— Retirar a peça de mão do suporte para acionar automaticamente o sugador. 

13. Operação do Comando de Pé 

z1 

O 
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Comando de pé. O pedal possui acionamento por pedal 

Subida do assento (SA). Ao acionar a alavanca para cima a cadeira executa a 
subida do assento. 

Descida do assento (DA). Ao acionar a alavanca para baixo a cadeira executa a 
descida do assento. 

Subida do encosto (SE) Ao acionar a alavanca para a esquerda a cadeira executa a 
subida do encosto. 

Descida do encosto (DE). Ao acionar a alavanca para a direita a cadeira executa a 
descida do encosto 

Refletor (LAMP). A um leve toque no botão a lâmpada abaixa uma intensidade, com 
um segundo toque abaixa mais uma intensidade. Ao terceiro toque abaixa mais uma 
intensidade e ao quarto toque, volta a intensidade máxima. 
Ao acionar e segurar o botão do refletor a lâmpada irá pagar. 

Stop emergencial. Ao toque no botão, qualquer movimentação da cadeira será 
paralisada imediatamente. 

Volta à zero (VZ). Ao tocar o botão a cadeira volta a posição zero "entrada e saída do 
paciente". Dessa forma, a posição zero desloca o assento para a posição totalmente 
abaixado e o encosto totalmente levantado, bem como apaga o refletor para finalização do 
atendimento. 

Posição de trabalho (PT). Ao tocar o botão o assento sobe e o encosto desce até a 
primeira posição de trabalho e o refletor acende automaticamente. Ao tocar o botão pela 
segunda vez o assento sobe e o encosto desce até a segunda posição de trabalho e o 
refletor mantém-se aceso. Ao tocar o botão pela terceira vez o assento sobe e o encosto 
desce até a terceira posição de trabalho e o refletor mantém-se aceso. Ao tocar o botão 
pela quarta vez o encosto desce e o assento sobe até a última posição "Last position" ou 
"Trendelernburg" e o refletor se mantém aceso 
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14. Simbologia da Embalagem 

Empilhamento 
máximo. - Determina 

a quantidade 
máxima de caixas 

que podem ser 
empilhadas no 

transporte e 
armazenamento 

t .1 

Posicionamento de 
transporte e 

armazenamento 

IR 
© 

■ 

Cuidado no 
transporte (Frágil) 11" 

Limite de 
temperatura para 

Transporte e 
Armazenamento da 

embalagem 

Proteger 	contra 
Chuva e Umidade 

85% 
..À..."..A. 

Umidade máxima 
permitida 

15. Simbologia no Equipamento 

OliN 

Aterramento de 
proteção 

Atenção! Consultar 
documentos 

acompanhantes (Ex: 
Manual) 

• 

IC Parte Aplicada Tipo B 
Are. 

Interrupção — Stop 
Emergencial ‘1,119 

16. Etiqueta de número de série 

Marca: Dentemed 
Modelo: Magnus Diamond 
Tensão: 100 240 VAC 
Freqüência: 50/60 Hz 
Potência: 300 VA 
Fusível de Proteção: 2 und (3 A x 250 VAC) 
Ação: Rápida / Capacidade de Interrupção' Alta 
Modo de operação: Não continuo (Cadeira) / Continuo (Refletor) 
Tempo de operação: 2 min ON / 18 (tom OFF 
IP 00 
Número de Série: 	Data de Fabricação: 07/2017 

Site: vive dentemed.com.br  
E-mail: dentemed@dentemed.com.br  
Telefone de contato: 31 3374-6768 

Endereço: Rua Antônio Gravata. 136 - 8etânia 
CEP: 30370-040 - Belo Horizonte/MG 

Dentemed 
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17. Cuidado e Conservação 

Para a limpeza e desinfecção evitar a penetração de líquidos no interior do equipamento, visto 
que poderá produzir danos ao mesmo. 
A DENTEMED não se responsabiliza por danos causados por: 
- Uso de produtos não recomendados 
- Uso de produtos com ação, como o glutaraldeído. 

17.1 Limpeza e Desinfecção 

17.1.1 Limpeza das partes plásticas e pintadas 

As superfícies pintadas podem ser lavadas somente com água e eventualmente com um 
detergente não abrasivo. Para a limpeza de estofamentos e do PVC utilizar água e sabão neutro. 
Periodicidade: Uma vez por semana. 

17.1.2 Limpeza dos Filtros 

Limpar os filtros dos sugadores após trabalhos cirúrgicos ou sempre que observar redução do 
poder de sucção. 
Periodicidade: Uma vez por semana. 

17.1.3 Limpeza da Cuba e Ralo da Cuba 

A cuba é removível para limpeza, sacando-a levemente. O ralo deve ser retirado e lavado. 
Periodicidade: Uma vez por dia. 

17.1.4 Desinfecção da Unidade 

As superfícies pintadas são resistentes ao álcool 70, comumente utilizado para desinfecção. 
Periodicidade: Uma vez por semana. 

17.1.5 Desinfecção das Linhas de Sucção 

Seccionar em cada sugador 1 a 1,5 litros de solução desinfetante para mangueiras de PVC. 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Uma sobre dosagem pode conduzir a um envelhecimento prematuro das mangueiras. 

18. Outros cuidados 

Para que o equipamento se mantenha sempre em boas condições de funcionamento é 
importante que a rede de ar seja drenada uma vez por dia. 
Recomendamos que a instalação e certificado de garantia sejam lidos atentamente, pois 
contêm informações importantes sobre os fundamentos da garantia e os itens cobertos. 
Antes da primeira colocação em serviço ou após longas interrupções de trabalho, eliminar o ar 
e água depositados nas mangueiras internas. 
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19. Problemas e suas Soluções 

As medidas de correção descritas abaixo são as que o próprio usuário poderá executar. Caso o 
problema não seja solucionado, solicitar os serviços de um técnico autorizado da DENTEMED, 
para a eliminação da falha. 
A DENTEMED mantém a disposição em suas redes de assistência Técnica todas as informações 
necessárias ao pessoal técnico qualificado do cliente, para reparar as partes do equipamento 
que são consideradas como reparáveis. 

Equipamento não liga 
Causas prováveis: Ligar disjuntor; 
Chave geral desligada; Ligar chave geral; 
Fusível queimado. Substituir fusível. 
Refletor não liga 

Causas prováveis: Soluções: 
Chave seletora liga/desliga desativada; Ativar chave seletora liga/desliga; 
Lâmpada queimada; Substituir lâmpada 
Fusível queimado. Substituir fusível 
Sugador não funciona 

Causas prováveis: Soluções: 
Filtros dos sugadores entupidos Limpar filtros 
Não há água/ar nas peças de mão 

Causas prováveis: Soluções: 
Compressor não ligado Ligar compressor 
Registro geral de água fechado Abrir registro 

20. Manutenção Corretiva 

Todas as recomendações de utilização se encontram neste manual, mas se algum problema for 
detectado entre em contato com rede de serviços autorizada DENTEMED para realizar a correção do 
problema. 
Não tente abrir o produto e/ou consertá-lo sozinho ou com auxílio de pessoas não autorizadas, isto 
pode agravar o problema ou até mesmo gerar falhas que possam comprometer a segurança do 
produto. 
Procure a rede de Serviços autorizada e utilize sempre peças DENTEMED, elas são a garantia 
de que seu produto sempre estará nas condições ideais de funcionamento e segurança. 
Reparos e modificações no equipamento. 

- Somente o pessoal autorizado pode executar operações de manutenção extraordinária e/ou 
reparos no equipamento. 

- Aconselha-se substituir imediatamente todos os dispositivos defeituosos, mediante contato 
com a DENTEMED. 

- Usar somente peças originais. 

- Não são permitidas modificações no equipamento. 

ATENÇÃO! Quando for detectado o mau funcionamento de qualquer dispositivo ou elemento 
I componente do conjunto, este deverá ser comunicado ao profissional técnico autorizado para 
que o problema seja imediatamente corrigido.  
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ATENÇÃO! Não se deve iniciar o uso do equipamento antes de TER LIDO O MANUAL DO 
USUÁRIO. 

Substituição do fusível. 
- Desenergizar o equipamento; 
- Retirar a tampa da porta fusível; 
- Trocar o fusível de e (2 und de 3 A x 250 VA) 
- Recolocar a tampa. 
- Recolocar a tampa. 

21. Manutenção Preventiva (Responsabilidade do proprietário) 

Para a proteção do seu equipamento, procure um Assistente Técnico Autorizado DENTEMED para 
revisões periódicas de manutenção preventiva a serem realizadas a cada 6 meses de uso, reduzindo 
assim o risco de falhas de funcionamento e segurança. 
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22. Procedimentos 

22.1 Troca de Lâmpada 

1 r  

01 — Bolha de proteção 

02 — Espelho multifacetado 
03 — Lâmpada 
04 — Protetor da Lâmpada 

05 — Manípulo Removível 
06 — Braço 
07 — Antebraço 
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23. Layout sala de trabalho 

Planta baixa de uma sala para um local de trabalho, com medidas de 2500 X 3000 mm. 
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24. Sugestões Ergonômicas 

24.1 Campo de Visão 

25° 

Ótima inclinação de ângulo visual durante o trabalho em postura de pé e ou sentado. 

24.2 Área de Atuação 

Área média do alcance das mãos fisiologicamente favorável no circuito, de acordo com a idade 
e sexo. 

24.3 Medidas Ergonômicas 

Algumas medidas ergonômicas padrão de alguns elementos e de algumas distâncias do local 
de trabalho: 

p Comprimento - 3,5m. 
Largura - 3,5m. 
Altura mínima - 2,55m. 
Espaço da sala: aproximadamente 30 m2 
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24.4 Conceitos Básicos de Trabalho 

Os 4 conceitos básico de trabalho e equipamento com as respectivas 7 combinações de 
posições dos elementos do equipamento possíveis e admissíveis ergonomicamente. expressos 
pelos esquemas gráficos numéricos da FDI e ISO do seu índice de identificação e classificação. 
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24.5 Dimensões do refletor 

Figura i 

25. Rede de Serviços Autorizada DENTEMED 

A instalação e todos os serviços realizados no equipamento DENTEMED deverão ser 
realizadas por um a Assistente Técnico Autorizado DENTEMED, pois, de outra maneira, não 
serão cobertos pela garantia. 

Use o Serviço de Atendimento ao Consumidor DENTEMED 
Pelo telefone (31) 3374 6768 / (31) 3226-9410 
Pelo e-mail: dentemedOdentemed.com.br  / bhdentale_hotmail.com  

Home Page: www.dentemed.com.br  
DENTEMED Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravata, n° 136A — Betânia.  
Belo Horizonte — MG — CEP 30570-040 



. 	. 	+ 
Dentemed 
L1]SEL UNA F. 	iLL:NUL GING 

APLICADA A ODONTOLOGIA 

 INSTRUÇÕES DE USO Identificação: 
MCMD 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
DENTEMED MAGNUS DIAMOND Revisão 1 Data 

09 — 02/04/2019 

26. Compatibilidade Eletromagnética 

Diretrizes e declaração do fabricante — Emissões Eletromagnéticas 

O Consultório Odontológico Magnus Diamond é destinado a ser utilização em ambiente eletromagnético de 
acordo com a especificação abaixo. O cliente ou operador deste equipamento deve garantir que ele seja 
utilizado em tal ambiente. 

Ensaios de Emissões Conformidade Ambiente Eletromagnético — diretrizes 

Emissões de RF 

ABNT NBR IEC CISPR 11 
Grupo 1

muito 

Este equipamento utiliza energia de RF apenas para suas 
funções internas. No entanto. suas emissões de RF são 

baixas e 	não é provável que causem qualquer 
interferência em equipamentos eletrônicos próximos. 

Emissões de RF 

ABNT NBR IEC CISPR 11 
Classe A 

Este equipamento é adequado para utilização em todos os 
estabelecimentos, 	inclusive estabelecimentos 	residenciais 
e 	aqueles 	diretamente 	conectados 	à 	rede 	pública 	de 	I 
distribuição 	de 	energia 	elétrica 	de 	baixa 	tensão 	que 
alimente edificações para utilização doméstica. 

Emissões de Harmônicos 

IEC 61000-3-2 
Classe A 

Emissões devido a flutuação 
de tensão/cintilação IEC 

61000-3-3 
Conforme 

Diretrizes e declaração do fabricante — Imunidade Eletromagnética 

O Consultório Odontológico Magnus Diamond é destinado a ser utilizado em ambiente eletromagnético de 
acordo com a especificação abaixo. O cliente ou operador deste equipamento deverá garantir que ele seja 
utilizado em tal ambiente. 

Ensaios de 
Imunidade 

Nível de Ensaio da 
ABNT NBR IEC 

60601 
Nível de Conformidade 

Ambiente Eletromagnético — 
Diretrizes 

Descarga 
Eletrostática (ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 6 kV por contato 

± 8 kV pelo ar 

± 6 kV por contato 

± 8 kV pelo ar 

Pisos 	deveriam 	ser 	de 
madeira, 	concreto 	ou 
cerâmica. Se os pisos forem 
cobertos 	com 	material 
sintético, 	a 	umidade 	relativa 
deveria ser de pelo menos 
30%. 

Transitórios 
elétricos rápidos/ 
Trem de pulsos 

(Burst) 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV nas linhas de 
alimentação 

± 1 kV nas linhas de 
entrada/saída 

± 2 kV nas linhas de 
alimentação 

± 1 kV nas linhas de 
entrada/saída 

Qualidade do fornecimento de 
energia deveria ser aquela de 
um 	ambiente 	hospitalar 	ou 

 
comercial típico. 

 

Surtos IEC 61000- 
4-5 

± 1 kV modo 
diferencial 

± 2 kV modo comum 

± 1 kV modo 
diferencial 

± 2 kV modo comum 

Qualidade do fornecimento de 
energia deveria ser aquela de 
um 	ambiente 	hospitalar 	ou 
comercial típico. 
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interrupções curtas 
e variações de 

tensão nas linhas 

alimentação IEC 
61000-4-11 

Quedas de tensão um 

de entrada de interrupção 

< 5% UT 
(> 95% de queda de 
tensão em UT) por 

i cclos. 0,5 cio 
40% UT 

(60% de queda de 
tensão em UT) por 5 

ciclos. 

< 5% UT 
(> 95% de queda de 

tensão em UT) por 0,5 
c. los 

40% UT 
(60% de queda de 

tensão em UT) por 5 
ciclos. 

Qualidade do fornecimento de 
energia deveria ser aquela de 

ambiente 	hospitalar 	ou 
comercial típico. Se o usuário 
desse 	equipamento 	exige 
operação continuada durante 

de 	energia, 	é 
recomendado 	que 	este 
equipamento seja alimentado 
por urna fonte ininterrupta ou 
bateria. 

70% UT 
(30% de queda de 
tensão em UT) por 

25 ciclos, 
<5% UT 

(>95% de queda de 
tensão em UT) por 5 

ciclos. 

70% UT 
(30% de queda de 

tensão em UT) por 25 
ciclos. 

<5% UT 
(>95% de queda de 
tensão em UT) por 5 

ciclos. 

Campo Magnético 
na frequência de 

alimentação (50/60 
HZ) 

IEC 61000-4-8 

3A/m 3A/m 

Campos 	magnéticos 	na 
frequência 	da 	alimentação 
deveriam 	estar 	em 	níveis 
característicos 	de 	um 	locai 
próprio 	em 	um 	ambiente 
hospitalar ou comercial típico, 

Nota UT é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio. 

Diretrizes e declaração do fabricante — Imunidade Eletromagnética 

Este equipamento foi projetado para ser utilizado em ambiente eletromagnético conforme a especificação 
abaixo. O cliente ou operador deste equipamento deverá garantir que ele seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaios de 
imunidade 

Nivel de Ensaio 
da ABNT NBR 

IEC 60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético — Diretrizes 

Equipamento de comunicação de RF portátil e 
móvel não deveriam ser usados próximos a 
qualquer parte do equipamento, incluindo cabos, 
com 	distância 	de 	separação 	menor 	que 	a 
recomendada. calculada a partir da equação 
aplicável à frequência do transmissor. 
Distância de Separação Recomendada. 

RF Conduzida 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz até 80 

MHz 

3 Vrms 
d= 1.2\'P 

RF Radiada80 
IEC 61000-3 

3 V/m 
MHz até 2,5 

HGz 

3 V/m 

d= 1.2 \IP— 80 MHz até 800 MHz 
d= 2,3 \P — 800 MHz até 2,5 GHz 
Onde P é a potência máxima nominal máxima 
nominal de saída do transmissor em watts (VV), 
de acordo com o fabricante do transmissor, e d é 
a distância de separação recomendada em 
metros (m). 
É recomendada que a intensidade de campo 
estabelecida 	pelo 	transmissor de 	RF, 	como 
determinada 	através 	de 	uma 	inspeção 
eletromagnética no local seja menos que o nível 
de conformidade em cada faixa de frequência. 
Pode 	ocorrer 	interferência 	ao 	redor 	do 
equipamento marcado com o símbolo: 	(h») 
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NOTA 1 Em 80 MHz e 800MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta. 
NOTA 2 Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. 
A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

a) As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como, estações de rádio base, 
telefone (celular/sem fio) rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de 
TV não podem ser previstos teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a 
transmissores de RF fixos; recomenda-se considerar uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da 
intensidade de campo no local em que este equipamento é usado excede o nível de conformidade de RF 
aplicável acima, recomenda-se observar. Este equipamento para verificar se a operação está normal. Se um 
desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a 
reorientação ou recolocação deste equipamento. 
b) Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, recomenda-se que a intensidade do campo seja 
menor que 3 V/m.  

Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicação de RF portátil e 
móvel e este Equipamento 

Este Equipamento é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de 
RF radiadas são controladas. O ciiente ou usuário do Equipamento pode ajudar a prevenir 
interferência 	eletromagnética 	mantendo 	uma 	distância 	mínima 	entre 	os 	equipamentos 	de 
comunicação de RF portátil e móvel (transmissores) e este Equipamento como recomendado abaixo, 
de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação. 

Potência máxima 
nominal de saída do 

transmissor (W) 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m) 

150 kHz até 
80 MHz 

d= 1,2 \1P 

80 MHz até 800MHz d = 

1,2 \IP 
800 MHz até 2,5 GHz d = 2,3 

-IP 

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 
100 12 12 23 

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de 
separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equação aplicável 
para a frequência do transmissor, onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em 
watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 

NOTA 1 Em 80 MHz e 800MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais 
alta. 

NOTA 2 Essas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

Não utilize acessórios, transdutores, partes internas dos componentes e outros 
cabos senão aqueles previamente especificados pelo fabricante. Isto pode 
resultar o aumento da emissão ou o decréscimo da imunidade eletromagnética. 
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27. Garantia 

TERMO DE GARANTIA 

1 A DENTEMED responde pela qualidade e perfeito funcionamento dos seus equipamentos 
durante os primeiros 12 (doze) meses, contado da data da instalação, desde que não a 
superior a 18 (dezoito) meses da data da emissão da Nota Fiscal. 

2 - A garantia oferecida pela DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS não compreende 
a reparação de defeitos, danos ou avarias de qualquer natureza, quando originários de: 
2.1 Inobservância das normas de manutenção e segurança e armazenamento inadequado. 
2.2 Queda ou batidas. 
2.3 Prolongada falta de utilização do equipamento. 
2.4 Assistência Técnica prestada por pessoas não autorizadas pela DENTEMED EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICOS. 
2.5 Suprimento ou utilização inadequada de equipamentos eletrônicos. 

3 - A garantia oferecida pela DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS extinguisse: 
3.1 Pelo término de sua validade. 
3.2 Pela introdução de alterações no equipamento ou uso de acessórios impróprios. 
3.3 Pela assistência técnica prestada por pessoa não autorizada. 

4 - A reparação ou substituição de peças ou componentes durante o período da garantia não 
prorroga o prazo original da mesma. 

5- As peças ou componentes substituídos em decorrência da garantia sem débito, serão de 
propriedade da DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. Correrão por conta do 
comprador os encargos de viagens do técnico enviado pela DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS. 
Para atender ao chamado de assistência técnica, bem como os encargos decorrentes de 
transporte de peças, componentes ou do próprio equipamento. 

6 — A garantia oferecida pela DENTEMED limita-se à reparação ou substituição de peças ou 
componentes com defeitos, obedecendo ao estipulado nos itens anteriores. 

7 - Ocorrendo irregularidade no funcionamento normal do equipamento, o comprador deverá: 
Providenciar para que o técnico da DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. 
7.1Tenha livre acesso aos equipamentos a fim de que os trabalhos de assistência técnica sejam 

executados sem obstáculos. 
7.2- Vista o relatório do assistente técnico conferindo os serviços executadas, horas trabalhadas, 

peças substituídas, etc., registrando a sua apreciação. 

A recusa do comprador em assinar o relatório de assistência técnica não poderá constituir 
alegação do não cumprimento da mesma. 

Nome do Técnico 

Assinatura 



N° 

Aparelho 	  

Modelo 

• CERTIFICADO DE GARANTIA 
NOTA FISCAL N°:  

Data da Venda 	 Data da Instalação 	  

Comprador 

Endereço 	 Bairro 	  

Cidade 	 Estado 	CEP 	 Telefone 	  

A DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS assegura ao primeiro comprador do 

aparelho com as características acima especificadas, garantia de qualidade, conforme cláusulas 

e condições no verso deste certificado. 

(Corte Aqui)  

CIC/CGC 

• CONTROLE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

CERTIFICADO DE GARANTIA NOTA FISCAL N°: 

Aparelho 	  

Modelo 	 N° 

Revendedor 	 Data 	  

Endereço 	  

Cidade 	 Estado 	CEP 	 Telefone 	  

Nota Fiscal N°: 	  Data da Venda 	/ 	1 	 Data da Instalação 	/ 

Comprador 	 CIC/CGC 	  

Endereço 	 Bairro 	  

Cidade 	 Estado 	CEP 	 Telefone 	  

O aparelho acima identificado foi instalado em  	, conforme ordem de 

serviço N° 	  

Pelo Técnico Credenciado Sr. 

estando em perfeitas condições de funcionamento. 

Comprador 	 Técnico 

Leonardo Antônio Rodrigues Cury 	Getúlio Antônio Habib Cury 

Responsável legal 	 Responsável Técnico 
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28. Advertências 

O equipamento e suas partes não devem ser colocados em uso, empilhados sobre outro 
equipamento. Se isso for necessário, o equipamento s suas partes devem ser observadas para 
verificar o seu funcionamento normal na configuração que forem utilizados. 

Para garantir um desempenho preciso e evitar falhas deste equipamento não exponha a alta 
umidade ou chuva. 

Risco de choque elétrico ou mau funcionamento decorrente da abertura do equipamento ou de seus 
acessórios. Todo tipo de serviço neste equipamento e suas partes só poderão ser realizados por 
pessoal devidamente treinado e autorizado pelo fabricante. 

O operador deve proceder à verificação das condições do equipamento, bem como o funcionamento 
destes antes do uso. 

Todas as partes / peças descritas pelo fabricadas para uso exclusivo do seu conjunto odontológico. 
Além disso, não deve ser utilizado com nenhuma parte ou peça de outros equipamentos. O uso de 
partes / peças / acessórios não autorizados são de inteira responsabilidade do praticante desse 
ato, não responsabilizando a Dentemed pelos danos causados no equipamento ou pelo seu mau 
funcionamento. 

ADVERTÊNCIA DE QUE O USO DE PARTE E PEÇAS DIFERENTES DAQUELES 
ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE PODE RESULTAR EM AUMENTO DAS EMISSÕES OU 
DIMINUIÇÃO DA IMUNIDADE. 

O equipamento está de acordo com os limites para equipamentos médicos conforme a NBR 
IEC601-1 NOV/1994. 

Utilização do Equipamento em campos eletromagnéticos intensos: 

Os limites se destinam a oferecer proteção contra interferências prejudiciais em sua instalação e 
operação, de acordo com os níveis de imunidade definidos para as interferências eletromagnéticas 
para o equipamento ligado ao paciente, de acordo com a descrição técnica e uso em conformidade 
com esta Instrução de uso. 

Este equipamento, quando exposto a situação adversa a sua especificação, pode produzir ou sofrer 
interferência eletromagnética. Para prevenir interferências prejudiciais deve-se: 

• Respeitar as distâncias entre este equipamento e outros possíveis emissores de EMC. 

• Nunca inutilizar o contato de aterramento no plugue do cabo de alimentação do equipamento. 

É de responsabilidade do usuário tomar as medidas necessárias para assegurar que o ambiente 
clínico seja compatível com os limites especificados na norma IEC 60601-1-2. 

O fato de exceder estes limites pode dificultar o desempenho e a segurança do sistema. Essas 
medidas devem incluir, embora sem caráter limitativo: 

- Precauções normais em relação à umidade relativa e as características condutoras do vestuário, de 
modo a minimizar a acumulação de cargas eletrostáticas; 

- Evitar a utilização de dispositivos emissores de onda de rádio, tais como telefones móveis e 
aparelhos de frequência elevadas próximo do conjunto odontológico. 
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Operação do Equipamento em ambientes de Alta Frequência: 

Um cuidado extremo deve ser observado durante a execução de cirurgias que utilizem equipamentos 
operando em alta frequência. 

O funcionamento deste equipamento pode ser ADVERSAMENTE AFETADO pela operação 
próxima a equipamentos como APARELHOS cirúrgicos de ALTA FREQUÊNCIA, equipamento de 
terapia por ONDAS CURTAS ou equipamentos que excedam os limites de emissão, especificados 
pela norma IEC 60601-1-2. 

O equipamento cumpre com os requisitos da IEC 60601-1-2 (norma colateral EMC), incluindo os 
requisitos de susceptibilidade do campo e a um nível de 3 volts por metro. Porém, mesmo a 
este nível de imunidade, alguns dispositivos de transmissão (telefones celulares, "walkie-talkies", 
etc.) emitem frequências de rádio que podem afetar a operação do equipamento se operados muito 
perto. 

Mediante solicitação, a empresa pode fornecer os diagramas de circuito e outras informações 
necessários para que o técnico qualificado execute manutenção e reparos de certas peças definidas 
pela empresa como passíveis de assistência e reparo pelo usuário. 

A empresa declara que o equipamento não deve ser inclinado no momento de sua utilização normal, 
para tanto o mesmo possui furação na sua base metálica para fixação no piso no ato da instalação. 

29. Controle de Revisão 

Revisão Data Principais Alterações 

04 24/01/2017 Revisão geral para alteração do uso da lâmpada de 24V x 
70W para 12 V x 55W 

05 26/04/2017 Atualização da descrição e inserção dos opcionais. 

06 01/07/2017 Atualização Geral. 

07 02/04/2018 Atualização Geral. 

08 02/01/2019 Alteração do Responsável Legal 

09 02/04/2019 Adequação de Características Técnicas 
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