
Instruções de esterilização 
recomendadas para a gama de 

instrumentos ixion™ 

 



Os instrumentos não se apresentam 
esterilizados quando são entregues, pelo 
que têm de ser esterilizados antes da 
utilização, de acordo com as seguintes 
instruções. 

Retire todas as embalagens antes de limpar 
e esterilizar. Não exceda os 160 °C. 

Para utilização e tamanhos de fio máximos 
e mínimos corretos, consulte o site 
www.ixion-instruments.co.uk, o catálogo 
atual ixion ou a gravação do tamanho do 
fio no corpo do instrumento. 

Instruções de limpeza Retire 
qualquer excesso de óleo com 
um toalhete de papel descartável. 

Manual 
Escove utilizando um agente de limpeza 
quase neutro (um agente de limpeza 
neutro irá impedir que a superfície do 
instrumento fique manchada ou tingida) e 
assegure-se de que limpa exaustivamente o 
instrumento em todas as superfícies e 
articulações. Enxague sob água corrente 
limpa durante 3 minutos. 

Repita todo o processo se for necessário. 
Seque utilizando um toalhete de papel. 

Atenção: A limpeza manual não é 
recomendada para o IX841. 

Automática 
Utilize apenas agentes de lavagem 
validados adequados para os instrumentos e 
a máquina de lavar. (Um agente de limpeza 
neutro irá impedir que a superfície do 
instrumento fique manchada ou tingida.) 

3 

 



Ao retirar os instrumentos das máquinas 
de lavar, verifique se estão limpos e, se 
necessário, repita o ciclo. Verifique a 
existência de qualquer dano ou corrosão. 

As arestas afiadas não devem ter defeitos; 
garanta que as extremidades destacáveis 
estão seguras. 

Seque completamente utilizando um 
toalhete de papel ou calor seco, não 
excedendo os 160 °C. 

Atenção: Deverá secar os instrumentos 
completamente antes da esterilização. 
Deverá prestar especial atenção à secagem 
de articulações/molas/extremidades e 
parafusos. Qualquer água residual deixada 
no instrumento pode dar origem à 
corrosão da superfície. 

Instruções de esterilização 
Lubrifique sempre as articulações 
antes da esterilização, utilizando um 
lubrificante permeável ao vapor. 

Os instrumentos devem ser colocados em 
tabuleiros perfurados para instrumentos ou 
tabuleiros de esterilização de aplicação 
geral, garantindo que as arestas afiadas 
estão protegidas e que os instrumentos 
estão na posição aberta. 

Ao esterilizar mais do que um 
instrumento, deverão ser tomadas 
precauções no sentido de evitar o contacto 
entre os instrumentos, uma vez que poderá 
provocar danos. 

Utilize apenas autoclaves de vácuo, 
calor seco ou vapor validadas. Não 
exceda os 160 °C. Não exceda a 
carga máxima indicada pelo fabricante. 
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Informações adicionais 
Podem ser utilizados banhos de 
ultrassons validados com agentes de 
limpeza validados. Siga as instruções de 
utilização emitidas pelo fabricante do 
equipamento e do agente de limpeza. 

A DB Orthodontics recomenda que os 
requisitos de limpeza automática sigam os 
requisitos das publicações HTM01-01, NI/ 
HTM, SHTM e WHTM, consoante 
aplicável. (Reino Unido) 

Os processos de lavagem e esterilização 
de instrumentos Ixion foram validados 
pela DB Orthodontics e estão em 
conformidade com a norma ISO 17665-1. 

Garantia 
É dada garantia de que os instrumentos 
Ixion estão isentos de defeitos no 
material e na mão de obra durante a vida 
útil esperada dos 
mesmos. (A mão de obra inclui quebra de 
material, como falha de soldadura/ 
brasagem dos instrumentos inseridos.) A 
garantia não inclui afiação regular de 
instrumentos de corte ou manutenção de 
rotina/renovação de instrumentos. 

A vida útil é a duração prevista do 
instrumento, pelo que oferecemos 7 
anos de vida útil prevista para os 
instrumentos de corte e 10 anos de 
vida útil prevista para os instrumentos 
utilitários. 

A DB Orthodontics irá afiar gratuitamente 
quaisquer instrumentos de corte que não 
cortem o tamanho de fio previsto dentro 
de 6 meses após a compra. Uma utilização 
indevida ou falha na manutenção ou no 
cuidado adequado dos instrumentos irá 
anular reivindicações de garantias. 
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A DBO será exclusivamente responsável, a 
seu próprio critério, por reparar, substituir 
ou creditar o instrumento no caso de 
quaisquer defeitos reclamados. O 
cumprimento das 
práticas recomendadas de limpeza, 
esterilização e lubrificação irá ajudar a 
garantir um desempenho ideal dos 
instrumentos. 
Os instrumentos de corte que são 
frequentemente utilizados devem ser 
recondicionados a cada seis a nove meses. As 
articulações devem ser lubrificadas com um 
lubrificante de grau médico, conforme 
necessário ou após a esterilização. A garantia 
não cobre manutenção de rotina, afiação ou 
recondicionamento. 
As reclamações de garantia ou 
solicitações de serviço devem ser 
diretamente encaminhadas para: 
departamento de reparação de 
instrumentos. 
Limitação da responsabilidade 
Exceto se proibido por lei, a DB 
Orthodontics não será responsável por 
qualquer perda ou por quaisquer danos 
resultantes deste produto, quer sejam 
diretos, indiretos, especiais, acidentais 
ou consequentes, independentemente da 
teoria afirmada, 
incluindo garantia, contrato, negligência ou 
responsabilidade estrita. 

Esta limitação não se aplica a 
reclamações por ferimentos pessoais de 
terceiros. 
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NOTAS 
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