
INSTRUCTIONS FOR USE
DentaPure Microbiological Water Purification System

使用说明
DentaPure 微生物净水系统

GEBRUIKSAANWIJZING
DentaPure microbiologisch waterzuiveringsysteem

MODE D’EMPLOI
Système de purification d’eau microbiologique DentaPure

MODE D’EMPLOI
Système de purification d’eau microbiologique DentaPure

GEBRAUCHSANWEISUNG
DentaPure mikrobiologisches Wasseraufbereitungssystem

Advanced, Easy to Use and Cost Effective Clinical Water Treatment Technology
先进、易于使用、具有成本效益的临床水处理技术

Geavanceerde, gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve klinische waterbehandelingstechnologie
Technologie avancée, économique et facile à utiliser pour le traitement de l’eau clinique

Technologie avancée, économique et  facile à utiliser de traitement de l’eau clinique
Hoch entwickelte, einfach zu bedienende und kostengünstige Methode zur  

Wasseraufbereitung für den klinischen Bedarf
Tecnologia di trattamento clinico dell’acqua  avanzata, semplice da usare ed  

economicamente vantaggiosa
進歩的、簡便、 優れたコスト効率 臨床的水処理テクノロジー

Tecnologia clínica avançada, fácil de usar e ótimo custo-benefício de tratamento de água
Совершенная, удобная и экономичная технология клинической обработки воды

Tecnología de tratamiento clínico de agua  avanzada, fácil de usar y rentable

ISTRUZIONI PER L’USO
Sistema di purificazione microbiologica dell’acqua DentaPure

使用説明書
DentaPure 微生物学的浄水システム

INSTRUÇÕES DE USO
Sistema microbiológico de purificação de água DentaPure

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микробиологическая система очистки воды DentaPure

INSTRUCCIONES  
DE USO

Sistema de purificación microbiológica de agua DentaPure
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USOS: o cartucho DENTAPURE é para uso em linhas 
de água de unidades dentais ligadas aos instrumentos 
dentários dinâmicos. Utilizado segundo a rotulagem, este 
cartucho reduz as bactérias da água fornecida através 
dos instrumentos a um nível que vai atender ou exceder 
as recomendações da ADA atuais para a qualidade da 
água que tem um máximo de 200 cfu/ml.

IMPORTANTE: Usar o cartucho DENTAPURE em unidade 
de linhas de água dentária apenas, não para consumo 
geral. Enquanto a unidade executará acima destes 
limites, recomenda-se que a água da unidade dentária 
tenha um nível menor do que 8 e de pH não tenha um 
nível de cloro superior a 1 ppm Não use água aquecida. A 
água aquecida vai promover o crescimento de bactérias e 
a acumulação de película biológica na linha de água que 
conduz à unidade de DENTAPURE. A pressão da água não 
deve exceder a 45 psi. 

CUIDADO: NO CASO DO CILINDRO OU O CARTUCHO ESTAR DANIFICADO 
E OS GRÂNULOS DE RESINA IODADA ESTEJAM EXPOSTOS.

PRIMEIROS SOCORROS:
SE NOS OLHOS: Mantenha o olho aberto e enxague 
lenta e cuidadosamente com água durante 15 a 20 
minutos. Retirar as lentes de contato, se estiver 
usando, após os primeiros 5 minutos, então 
continuar lavando o olho. Ligar para o centro de 
controle de intoxicação ou para o médico para 
informações sobre tratamento.

SE NA PELE/VESTUÁRIO: Retirar a roupa 
contaminada. Lavar imediatamente a pele com 
bastante água por 15 a 20 minutos.

EM CASO DE INGESTÃO: ligar para o centro 
de controle de intoxicação ou para o médico 
imediatamente para informações sobre tratamento. 
Fazer pessoa beber um copo de água se for capaz 
de engolir. Não induzir o vômito, a menos que o 
centro de controle de intoxicação ou médico tenha 
dito para fazer. Não dar nada pela boca a uma 
pessoa inconsciente. Manter a embalagem ou o 
rótulo com você ao chamar um centro de controle 
de intoxicações ou o médico ou encaminhar para 
tratamento.

NOTA: OS CARTUCHOS E CILINDROS UTILIZADOS E NÃO DANIFICADOS NÃO SÃO CONSIDERADOS 
PERIGOSOS E PODEM SER ENVOLVIDOS EM JORNAL E DESCARTADOS NO LIXO COMUM.

Unidade DPI365M DPI365B DPI40B
Resina iodada  38 cc 16 cc 4cc

Ingredientes ativos: 
Iodo * 46%
Outros ingredientes 54%
 TOTAL 100% *Colada a resina de troca aniônica de base forte

Declarações de precaução, Advertências, Primeiros socorros e 
Informações sobre o produto 

CUIDADO:  Evite o contato direto com os olhos, pele e roupas. Use óculos de proteção e luvas durante o 
manuseio. Lave bem com água e sabão após o manuseio e antes de comer, beber, mascar ou usar o tabaco. 
Retirar e lavar a roupa contaminada antes de usar novamente. A segurança e a eficácia em crianças menores 
de dois anos de idade não foi estabelecida. Não exponha grânulos de resina no ambiente.

DECLARAÇÕES CAUTELARES

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO DE QUALQUER FORMA INCOMPATÍVEL COM AS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES.



Após o recebimento, se o selo do pacote estiver quebrado ou o cartucho aparecer seco, embrulhe o 
cartucho em jornal e descarte-o no lixo.

FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS:
• O kit de instalação-Inclui suporte(s) de fixação,  
 2 acessórios Polyflo e 1 junta
• Tesouras ou faca afiada
•  Fita de teflon de encanador
• Chave de boca ajustável

1. Localize e desligue o fornecimento de água.  
 Identifique a colocação do DPI365M em ou próximo  
 à caixa de junção, imediatamente após o regulador  
 de pressão d’água, garantindo que haja espaço  
 suficiente para o cartucho sem dobrar a tubulação.

2. Definir a pressão do regulador de água a 45 psi.

3. Remova os filtros vedantes azuis a partir das  
 extremidades do cartucho. Wrap Teflon tape around  
 the fitting threads and install the included 1/4”  
 (0.635cm) or 5/8” (1.59 cm) polyflo fittings  
 (determined by the size of your water line) on each  
 end of the DENTAPURE cartridge.

 4. Posicione o cartucho do DentaPure imediatamente  
 após o regulador de pressão d’água para que a  
 quantidade máxima da via de água seja tratada.  
 (Observe que o DentaPure não deve tratar o cuspidor/ 
 enchimento de copo; isso pode exigir uma junção de  

 desvio). Corte o tubo de água usando tesouras ou  
 uma faca. 

5. Desparafuse a parte do retentor de bronze do  
 encaixe Polyflo no lado do cartucho mais próximo  
 à junção.  Deslize a tubulação pelo retentor e deslize  
 a tubulação no encaixe no cartucho. Aperte o retentor  
 no encaixe. 

 Nota: se o tubo tem revestimento em tecido,  
 certifique-se de o tecido está preso dentro do retentor  
 de plástico. Verifique se o tubo não vai dobrar depois  
 de ser montado no cartucho DENTAPURE. 

6. Segure o cartucho na vertical e coloque uma toalha  
 na extremidade do cartucho. Ative a água e deixe  
 fluir para purgar todo o ar.

7. Repita a etapa 5 no lado oposto do cartucho.

8. Instale o(s) suporte(s) de fixação se desejado.  
 Coloque o cartucho no(s) suporte(s).

9. Opere os instrumentos dentais para verifique o fluxo  
 de água e realize a purga do ar e resíduos do filtro de  
 carbono das linhas.

DENTAPURE® DPI365M 

FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS:
• Cartucho DentaPure
• Trava Luer do kit de instalação
• Tesouras ou faca afiada 
Para obter redução máxima bacteriológica, as linhas 
de água da unidade dental devem ser limpas com um 
agente de linha de água da unidade dental aprovado 
antes da instalação inicial.
As etapas de instalação de 1 a 3 são as mesmas para 
ambos os DPI40B e DPI365B.

DENTAPURE® DPI40B & DPI365BINSTRUÇÕES DE USO:

Recebimento do produto e Instalação
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•   Verificar a pressão do ar para a garrafa; ajuste a 45 psi.
•   Operar os instrumentos da unidade dentária até todo 

o ar ser extraído do sistema de água.
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1/4"-1/2" 
Do fundo 
da garrafa

Etapas de 4 a 6 para instalar o DPI365B

As etapas 4 a 6 são para instalar o DPI40B

INSTRUÇÕES DE USO: 



ARMAZENAMENTO: Armazenar à temperatura ambiente 
nas embalagens originais, longe de crianças, animais 
e luz solar direta. Evitar calor excessivo. Não permitir 
que o cartucho congele. Não armazenar em recipientes 
abertos e sem rótulo. 

DESCARTE: Embrulhar o cartucho com segurança em 
jornal e descartar n lixo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
Se lentamente ou nenhuma água flui através do cartucho: 
Certifique-se de que o novo cartucho foi instalado 
corretamente. Certifique-se de que o fornecimento de ar 
está ligado ( máximo de 45 psi). Certifique-se de que o 
cartucho está fora do fundo da garrafa.
Vazamento de ar do acessório: Por favor, contate o seu 
revendedor dental para peças de reposição.

Descoloração da tubulação: Pode mudar de azul para 
verde ou preto. Isto é normal e não é uma preocupação.
Manchas escuras iniciais na água: Isto é causado pela 
liberação de carvão ativado. Deixar correr a água até que 
o fluxo pareça claro

Uma vez que o cartucho está no lugar, a água fornecida 
passará através do leito de resina iodado do cartucho, 
purificando a água fornecida pelo instrumento 
odontológico. Para manter uma presença contínua de 
iodo dentro da tubulação dental, instale um novo cartucho 
imediatamente após a remoção do cartucho usado. O 
cartucho deve ser deixado no local durante o tempo que a 
unidade dental não é usada (fins de semana, férias, etc).
A adesão às diretrizes CDC/ADA para procedimentos 
assépticos, incluindo uma descarga 2 minutos de manhã, 
uma segunda descarga de 20 a 30 entre os pacientes, e 
esterilização da peça de mão deve ser continuada após a 
instalação do cartucho. 
A garrafa nos sistemas de garrafa de água deve ser 
esvaziada a cada noite e colocada de cabeça para baixo 
para secar. Se desejar, limpar o exterior do cartucho com 
uma toalha de papel limpa. Encha com água fresca todas 
as manhãs antes da primeira utilização.

Consulte a tabela abaixo para uso sugerido com base em 
cartucho.
SUBSTITUIÇÃO: Use tiras de teste de sensibilidade a iodo 
para verificar o desempenho. Se o nível de produção de 
iodo ficar inferior a 0,5 ppm, troque o cartucho. Consulte a 
tabela abaixo para obter os intervalos de troca sugeridos. 
Para trocar o cartucho, siga as instruções de instalação. 
Retire o cartucho usado e instale o novo cartucho 
DENTAPURE. Utilizar o aparelho dental para verificar 
o fluxo e verificar se a unidade está pronta para uso. 
Instale uma nova folha de verificação da água. Descarte o 
cartucho usado de acordo com as instruções de descarte. 
Feche a água para a unidade dentária quando não estiver 
em uso.

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS? Visite nosso site em www.DentaPure.com, e-mail: crosstex@crosstex.com ou ligue para 1-631-582-6777.

DENTAPURE é uma marca comercial da Crosstex International.

©2015 Crosstex International. 
CTXTEXDPI-IFU-Portugese   Rev. 1 - 9/15

Estudos mostram que os aquecedores de água podem ser uma fonte de contaminação biológica aumentada. 
Para uma ótima pureza biológica a DENTAPURE recomenda a não usar os aquecedores de água.

NOTA: Se a unidade tem um cuspidor e enchimento do bojo, ignorar estes usando um "T" na linha de 
fornecimento antes da garrafa de água.

Uso do produto, Substituição, Armazenagem, Eliminação e Resolução de 
Problemas

Crosstex International
10 Ranick Road, Hauppauge, NY 11788
Telefone: (631) 582-6777 | Fax: (631) 582-1726

Tabela de uso sugerido

Tamanho da unidade DEN-
TAPURE

Se os registros de uso da 
água são mantidos

Se os registros de uso da água 
NÃO são mantidos

Se o conteúdo do iodo é 
monitorado

DPI40B 40 litros 60 dias corridos Alterar quando a saída de iodo cair 
para menos de 0,5 ppm

DPI365M & DPI365B 240 litros 365 dias corridos




