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MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO)

ATENÇÃO
Para maior segurança:
Leia e entenda todas as instruções contidas nestas Instruções de 
Uso antes de instalar ou operar este Equipamento.
Nota: Estas Instruções de Uso devem ser lidas por todos os 
operadores deste Equipamento.

APRESENTAÇÃO DO MANUAL
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IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Prezado Cliente

Parabéns pela excelente escolha. Ao comprar equipamentos com a qualidade “Dabi 
Atlante”, pode ter absoluta certeza de estar adquirindo produtos de tecnologia compatível 
com os melhores do mundo em sua classe.

Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento. Descreve detalhes 
importantes que poderão orientá-lo na sua correta utilização, assim como na solução de 
pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer.

Aconselhamos a sua leitura completa e conservação para futuras consultas.

Identificação do Produto
 Nome Técnico: Cadeira Odontológica
 Nome Comercial: Cadeira New Versa
 Marca: Dabi Atlante
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O produto foi concebido para maximizar a experiência do profissional cirurgião dentista 
e do paciente trazendo funcionalidades que trazem benefícios no dia-a-dia, como:

- Sistema de elevação lateral: maior acessibilidade e facilidade para a prática.
- Entrada do paciente sentado: mais facilidade para pacientes com limitações de 

mobilidade.
- Posição de Trendelenburg: posição automática com a movimentação da cadeira.
- Bandeja grande: local para acomodação de todo instrumental.
A construção do equipamento foi feita utilizando-se uma gama de materiais específicos 

para cada função, a saber: aço, ferro fundido e alumínio em sua estrutura; poliuretano, 
PVC e couro em seu estofamento, aço, plástico e integral-skin no acabamento; plástico ou 
vidro no refletor.

Complementarmente são utilizados os materiais cobre, acrílico, silicone, silício, estanho, 
dentre outros.

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Descrição do equipamento

Princípios e fundamentos aplicados para o funcionamento do 
produto

Cadeira para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, acionada 
por pedal de controle, onde são enviados comandos da placa eletrônica para dois motores 
responsáveis pela movimentação do mecanismo do assento e encosto da cadeira.

Finalidade do equipamento
Este equipamento tem por finalidade acomodar o paciente de forma confortável, para  

a realização de práticas odontológicas. 

Este equipamento é para exclusivo uso odontológico, devendo ser utilizado e manuseado 
por pessoa capacitada (profissional devidamente regulamentado, conforme legislação local 
do país) observando as instruções contidas neste manual.

É obrigação do usuário usar somente o equipamento em perfeitas condições e proteger 
a si, pacientes e terceiros contra eventuais perigos.

Indicação do equipamento
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MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE 
CONSUMO

O Desenho ilustra o equipamento com todos os itens opcionais, seu equipamento será composto 
somente dos itens escolhidos durante sua opção de compra.

 * Item opcional

01

06 07

05

03

 01 - Encosto de cabeça
 02 - Encosto tórax
 03 - Braços fixos
 04 - Assento 
 05 - Apoio para os pés 
 06 - Joystick
 07 - Base em Integral Skin
*08 - Pedal Multifuncional

02

04
08
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação do Produto:

Segundo a norma NBR IEC 60601-1

Alimentação 

127/220 V~ Selecionável

Frequência

50/60 Hz

Tipo de proteção contra choque elétrico

Equipamento de Classe I

Grau de proteção contra choque elétrico

Parte aplicada de Tipo B

Modo de operação

Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. descanso

Proteção contra penetração nociva de água

IP00 - Toda a cadeira para exames, com exceção do pedal de comando

IP01 - Pedal de comando

Potência de entrada

530VA

Fusíveis de Proteção

F1 e F2 127V - T10A/250V
F1 e F2 220V - T5A/250V

Capacidade de levantamento

Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos)

Características gerais
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parada emergencial
A cadeira possui tecla de parada automática dos movimentos - “Parada Emergencial”. 

Esta tecla quando pressionada bloqueia automáticamente todos os movimentos e funções 
da cadeira, bastando acioná-la novamente para a liberação e funcionamento normal do 
equipamento, mantendo as programações e posições gravadas anteriormente.

Proteção de sobrecorrente
O equipamento está dotado de dispositivo de segurança para sobrecorrente, por meio de 

2 fusíveis  e proteção de sobrecorrente interna para os equipamentos acoplados à cadeira.

Sistema eletrônico
A cadeira possui sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem, que permite total 

interface com refletores, equipos e unidades de água eletrônicos Dabi Atlante, proporcionando 
maior segurança ao paciente e ao profissional, além de maior durabilidade dos componentes.

Os materiais utilizados na construção do equipamento são Biocompatíveis.

As peças deste equipamento não estão sujeitas a degradação por desgaste, corrosão, 
fadiga ou envelhecimento de materiais, durante sua vida util.

Listas de peças e esquemas de circuito
Dabi Atlante declara que o fornecimento de Esquemas de Circuitos, Lista de Peças ou 

quaisquer outras informações que propiciem assistência técnica por parte do usuário, poderão 
ser solicitadas, desde que previamente acordado, entre este e a Empresa Dabi Atlante.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Emissões eletromagnéticas

Emissões eletromagnéticas
A Cadeira New Versa é destinada a ser utilizada nos ambientes eletromagnéticos especificados 

abaixo. O cliente ou o usuário da Cadeira New Versa deverá assegurar que é utilizada em tal 
ambiente.

Ensaio de emissão Conformida Ambiente eletromagnético - Guia

Emissões de RF
ABNT NBR IEC CISPR 11

Grupo 1 A Cadeira New Versa utiliza energia 
RF apenas para sua função interna. 
Entretanto, suas emissões RF são muito 
baixas e não é provável causar qualquer 
Interferência em equipamento eletrônico 
próximo.

Emissões de RF
ABNT NBR IEC CISPR 11

Classe B

Emissões de Hormônicos
IEC 61000-3-2

Classe A A Cadeira New Versa é conveniente para 
utilização em todos os estabelecimentos, 
incluindo estabelecimentos domésticos e 
aqueles diretamente conectados a uma 
rede pública de fornecimento de energia 
elétrica de baixa tensão que alimenta 
edificações utilizadas para fins domésticos.

Flutuações de tensão / 
Emissões de Flicker

IEC 61000-3-3

Conforme
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética

A Cadeira New Versa é destinada a ser utilizada nos ambientes eletromagnéticos especificados 
abaixo. O cliente ou o usuário da Cadeira New Versa deverá garantir que ela seja utilizada em 
tal ambiente.

Ensaio de 
Imunidade

Nível de ensaio ABNT 
NBR IEC 60601

Nível de
Conformidade

Ambiente Eletromagnético
diretrizes

D e s c a r g a 
Eletrostática(ESD)
IEC 6100-4-2

± 6 kV Contato
± 8 kV Ar

± 6 kV Contato
± 8 kV Ar

Pisos deveria ser de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se o 
piso é coberto com material 
sintético, a umidade relativa 
deveria ser de pelo menos 
30%.

Transitórios 
elétricos rápidos/
trem de pulsos
(”brust”)
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

Re co m e n d a - s e  q u e  a 
qualidade do fornecimento 
de energia seja aquela de 
um ambiente hospitalar ou 
comercial típico.

Surtos
IEC 61000-4-5

± 1 kV linha(s) a 
linha(s) ± 2 kV 
linha(s) a terra

± 1 kV linha(s) a 
linha(s) ± 2 kV 
linha(s) a terra

Re co m e n d a - s e  q u e  a 
qualidade do fornecimento 
de energia seja aquela de 
um ambiente hospitalar ou 
comercial típico.

Quedas de tensão, 
i n t e r r u p ç õ e s 
curtas e variações 
de tensão nas 
linhas de entrada 
da alimentação 
elétrica

IEC 61000-4-11

< 5% Ut  
(>95% queda em Ur)
para 0,5 ciclo 
40% Ut 
(60% queda em Ut) 
para 5 ciclos
70% Ut 
(30% queda em Ut ) 
para 25 ciclos 
< 5%Ut  
(>95% queda em Ut ) 
para 5s

< 5% Ut 
(>95% queda em Ut )
para 0,5 ciclo 
40% Ut  
(60% queda em Ut) 
para 5 ciclos
70% Ut 
(30% queda em Ut ) 
para 25 ciclos 
< 5% Ut 
(>95% queda em Ut ) 
para 5s

Re co m e n d a - s e  q u e  a 
qualidade do fornecimento 
de energia seja aquela de 
um ambiente hospitalar ou 
comercial tipico. Se o usuário 
da Cadeira New Versa 
exige operação continuada 
durante interrupções da 
energia é recomendado que 
a Cadeira New Versa seja 
alimentada por uma fonte de 
alimentação ininterrupta ou 
uma bateria.

Campo magnético
g e r a d o  p e l a 
frequência da rede 
elétrica (50/60Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Se ocorre distorção de 
imagem, pode ser necessário 
posicionar o equipamento 
afastado da frequência de 
alimentação ou instalar 
blindagem magnética. O 
c a m p o  m a g n é t i co  d e 
frequência deve ser medido 
no local de Instalação para 
assegurar que ele seja 
suficientemente baixo.

NOTA    Ut é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio



1111

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética

A Cadeira New Versa é destinada a ser utilizada nos ambientes eletromagnéticos especificados 
abaixo. O cliente ou o usuário da Cadeira New Versa deverá assegurar-se de que seja utilizada 
em tal ambiente.

E n s a i o  d e 
Imunidade

Nível de ensaio ABNT
NBR IEC 60601

N í v e l  d e 
Conformidade

Ambiente Eletromagnético diretrizes

Rf conduzida
IEC 61000-4-6

Rf radiada
IEC 61000-4-3

3 vrms
150 kHz até 80 MHz

3 V/m
80MHz até 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Recomenda-se que equipamentos de 
comunicação de RF portátil e móvel 
não sejam usados próximos a qualquer 
parte da Cadeira New Versa incluindo 
cabos, com distância de separação menor 
que a recomendada, calculada à partir 
da equação aplicavel à frequência do 
transmissor.

Distância de separação recomendada:
d = 1,2√P
d = 1,2√P 80 MHz a 800MHz
d = 2,3√P 800 MHz a 2,5MHz

Onde P é a potência máxima nominal de 
saída do transmissor, e d é a distância de 
separação recomendada em metros (m).
Recomenda-se que a intensidade de 
campo a partir do transmissor de RF, 
como determinada por meio de inspeção 
eletromagnética no locala, seja menor que 
o nível de conformidade em cada faixa de 
frequênciab. 
Pode  oco r re r  i n te r f e rênc i a  nas 
proximidades do equipamento marcado 
com o seguinte símbolo:

NOTA 1       Em 80MHz 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 - A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de 
rádio para telefones (celulares ou sem fio) e rádios móveis de solo, radioamador, transmissões 
de rádio AM e FM e transmissões de TV não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para 
avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos transmissores fixos de RF, convém que seja 
considerada uma vistoria eletromagnética do campo. Se a intensidade de campo medida no local 
no qual a Cadeira New Versa será utilizada exceder o nível de conformidade aplicável para RF 
definido acima, convém que a Cadeira New Versa seja observada para que se verifique se está 
funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais podem 
ser necessárias, tais como reorientação ou realocação da Cadeira New Versa.
b - Acima da faixa de frequência de 150kHz até 80 MHz, recomenda-se que a intensidade do 
campo seja menor que 3 V/m.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF móveis, 
portáteis e a Cadeira New Versa

A Cadeira New Versa é destinada para utilização em um ambiente eletromagnético no qual as 
pertubações de RF são controladas. O cliente ou o usuário da Cadeira New Versa pode ajudar a 
previnir interferência eletromagnética, mantendo uma distância mínima entre equipamentos de 
comunicação de RF (transmissores) móveis e portáteis e a Cadeira New Versa como recomendado 
abaixo, de acordo com a máxima potência de saída do equipamento de comunicação.

Potência máxima de 
saída do transmissor

w

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor

150 kHz até 80 MHz
d= 1,2√p

80 kHz até 800 MHz
d= 1,2√p

800 kHz até 2,5 GHz
d= 2,3√p

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

NOTA 2  Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética 
é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensional (mm)
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E m p i l h a m e n t o  m á x i m o , 
de te rm ina  a  quan t i dade 
máxima de caixa que pode ser 
empilhada durante o transporte 
e armazenamento “conforme 
embalagem”.

Determina que a embalagem deve 
ser armazenada ou transportada 
com o lado da seta para cima.

Determina que a embalagem 
d e v e  s e r  a r m a z e n a d a  e 
transportada com cuidado (não 
deve sofrer quedas e nem receber 
impactos).

Determina que a embalagem  
deve ser armazenada ou 
transportada com proteção de 
umidade (não expor à chuva, 
respingos d’água ou piso. 

Determina que a embalagem 
deve ser armazenada ou 
transportada com proteção 
de luz. 

Determina os l imites de 
temperatura dentre os quais 
a  emba lagem deve  se r 
armazenada ou transportada. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Simbologias da embalagem

Cuidado: Indica instrução 
importante para operação do 
produto. Não segui-la, pode 
ocasionar mal-funcionamento 
perigoso 

Nota: Indica informação útil para 
operação do produto

Importante: Indica instrução 
de segurança para operação 
do produto. Não segui-la, pode 
resultar em sério perigo ao 
paciente 

Aterramento (em vários pontos do 
equipamento) indica a condição de 
estar aterrado 

Posição de Ligado

 Posição de Desligado

Tipo B

Simbologias do produto

Subida do assento

Descida do assento

Subida do encosto

Descida do encosto
Acionamento da Posição de Cuspir 
/ Volta à última posição

Determina as posições de 
trabalho ”1 e 2”

Determina as posições de 
trabalho ”3 e 4”
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Simbologias do produto

Parada emergencial

Inversão do sentido da rotação 
do micro motor elétrico

Advertência - consulte o 
manual

Representante autorizado na 
comunidade européia

Acionamento do refletor:Determina a posição de volta a zero

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
A instalação deste equipamento requer a necessidade de assistência 
técnica especializada (Dabi Atlante).

Estas informações também fazem parte do Manual de Instalação e 
Manutenção do equipamento que se encontra em poder do representamte 
Técnico autorizado Dabi Atlante.

Para sua segurança, a Cadeira sai da fábrica posicionada em 220V~, 
portanto certifique-se de que sua rede é compatível antes de ligá-la, caso 
seja 127V~ solicite a presença de um técnico autorizado Dabi Atlante.

 - Este equipamento só poderá ser desembalado e instalado por um técnico autorizado Dabi 
Atlante, sob pena de perda da garantia, pois somente ele possui as informações, as ferramentas 
adequadas e o treinamento necessário para executar esta tarefa.
 - A Dabi Atlante não se responsabiliza por danos ou acidentes causados proveniente de má 
instalação efetuadas por técnico não autorizado Dabi Atlante.

- Somente depois do equipamento ter sido instalado e devidamente testado pelo técnico 
autorizado representante Dabi Atlante, é que estará pronto para iniciar as operações de trabalho.

!
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INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

IMPORTANTE:
O consultório odontológico Dabi Atlante está dimensionado de forma que a estabilidade 

do conjunto composto por Cadeira odontológica, Equipo, Refletor e Unidade de Água 
se mantenha estável nas condições normais de uso. Caso haja, por opção do cliente, a 
necessidade de instalação de outros acessórios ao consultório, a Dabi Atlante informa que é 
de responsabilidade do cliente a avaliação da estabilidade, e sugere que neste caso, a base 
da cadeira seja fixada ao piso através das furações já dispostas na base da mesma. Isso 
faz com que o peso adicionado não comprometa a estabilidade do conjunto.

A base da cadeira deve ser fixada ao solo mediante utilização de Bucha Plástica S-10, 
Parafuso Sextavado Para Madeira Aço 5/16” x 2” ¼, Chapa Fixação Consultório New Versa, 
indicados para este fim, fornecidos pela Alliage.

A não fixação da base da cadeira ao solo poderá ocasionar instabilidade e em casos 
extremos queda da cadeira. Não há nível seguro de utilização da cadeira que não tiver sua 
base afixada ao solo.

No caso de queda ou instabilidade da cadeira não afixada ao solo que a danifique ou 
cause danos aos operadores ou pacientes, a responsabilidade será integral do proprietário.

Como fixar a base da cadeira ao piso
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Chave geral
Ligue a chave geral localizada na parte traseira do produto.

Desligar o consultório após o uso ou no final do expediente.

A chave geral possui um LED interno que fica aceso/apagado quando 
o Consultório estiver ligado/desligado.

Estando a Cadeira em qualquer movimento (assento e/ou encosto, 
posição de trabalho) e neste momento ocorrer a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica ou desligamento acidental da chave 
geral, ao retornar o fornecimento de energia ou ligar a chave geral, 
deve-se acionar a tecla volta-a-zero e aguardar a Cadeira completar 
este movimento, para seu correto funcionamento.
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Movimento do assento
Acione o joystick verticalmente para cima / baixo para descer / subir o assento. Para 
interromper o movimento, basta interromper o acionamento do joystick.

Movimento do encosto
Acione o joystick lateralmente para a esquerda/direita para subir/ descer o encosto. Para 
interromper o movimento, basta interromper o acionamento do joystick.

Movimento longitudinal do encosto de cabeça – Opcional

Gire a manopla localizada na parte posterior do encosto da Cadeira no sentido anti-horário 
para destravar o encosto, coloque-o no local desejado e gire a manopla no sentido horário 
para fixá-lo.
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Posicionamento do encosto de cabeça bi-articulado

Gire a manopla no sentido anti-horário para soltar o mecanismo. Posicione o encosto no local 
desejado e gire a manopla no sentido horário para travar o mecanismo. Certifique-se de 
que o conjunto foi suficientemente apertado para evitar sua movimentação durante o uso.

Encosto de Cabeça Multiarticulado

Pressione e mantenha pressionada a trava pneumática para liberação do freio do conjunto. 
Posicione o encosto na posição desejada, ao atingir a posição desejada solte a trava para 
travamento do conjunto.
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Pedal Multifuncional
O Pedal Multifuncional poderá ser utilizado em duas situações, quando a peça de mão está 
fora do suporte o pedal assume as mesmas funções do pedal do Micro Motor elétrico, e 
quando a peça de mão está no suporte de pontas o pedal retoma sua função como o pedal 
da Cadeira.

1 - Chip Blower

2 - Volta Zero

3 - Memória Micro Motor

4 - Refletor

5 - Acionamento a seco de pontas (acionando a alavanca deslizante do pedal para esquerda)

6 - Sentido anti-horário (remoção implante) acionando a alavanca deslizante do pedal para 
esquerda

7 - Posição de trabalho

8 - Bomba Peristáltica

9 - Posição Cuspir

10 - Acionamento de pontas com spray (acionando a alavanca deslizante do pedal para direita)

11 - Sentido horário (inserção implante) acionando a alavanca deslizante do pedal para direita
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- O equipamento deverá ser instalado somente por técnicos ou assistência técnica 
autorizados Dabi Atlante.

- Posicione a unidade em um lugar onde não será molhada. 
- Instale o equipamento em um local onde não será danificada pela pressão, temperatura, 

umidade, luz solar direta, pó ou sais. 
- O equipamento não deverá ser submetido à inclinação, vibrações excessivas, ou choques 

(incluindo durante transporte e manipulação).
- Este equipamento não foi projetado para uso em ambiente onde vapores, misturas 

anestésicas inflamáveis com o ar, ou oxigênio e óxido nitroso possam ser detectados. 
- Verifique a voltagem do equipamento no momento de fazer a instalação elétrica. 
- Antes da primeira utilização e/ou após longas interrupções de trabalho como férias, 

limpe e desinfete o equipamento.

Precauções e adver tências “durante a instalação” do 
equipamento 

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Estas informações também fazem parte do Manual de Instalação e 
Manutenção do equipamento que se encontra em poder do representante 
Técnico autorizado Dabi Atlante.

O equipamento deve ser transportado e armazenado com as seguintes observações:
- Com cuidado, para não sofrer quedas e nem receber impactos.
- Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d’água ou piso umedecido.
- Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original.
- Ao transportar, não movê-lo em superfícies irregulares e proteja a embalagem da 

chuva direta e respeite o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem.
- Faixa de temperatura ambiente de transporte ou armazenamento -12ºC a +50ºC.
- Faixa de temperatura ambiente recomendada pela Dabi Atlante +10ºC a +35ºC.

ATENÇÃO: O equipamento deverá ser utilizado somente com o cabo de entrada força 
fornecido pela Dabi Atlante, caso contrário poderá ocasionar aumento das emissões ou 
diminuição da imunidade do equipamento.

Condições de transporte, armazenamento e operação

O Equipamento mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantido 
(armazenado) conforme mencionados nesta instrução de uso. Desta forma, o 
equipamento não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais. 

- O equipamento foi projetado para não ser sensível a interferências como campos 
magnéticos, influências elétricas externas, descargas eletrostáticas, a pressão ou variação de 
pressão, desde que o equipamento seja instalado, mantido, limpo, conservado, transportado 
e operado conforme esta instrução de uso. 

Sensibilidade a condições ambientais previsíveis em situações 
normais de uso
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- O equipamento deverá ser operado somente por técnicos devidamente habilitados e 
treinados (Cirurgiões Dentistas, Profissionais Capacitados)

- Na necessidade de uma eventual manutenção, utilize somente serviços da Assistência 
Técnica Autorizada Dabi Atlante.  

- O equipamento foi fabricado para suportar operação contínua e intermitente; portanto 
siga os ciclos descritos nestas Instruções de Uso. 

- Embora este equipamento tenha sido projetado de acordo com as normas de 
compatibilidade eletromagnética, pode, em condições muito extremas, causar interferência 
com outros equipamentos. Não utilize este equipamento em conjunto com outros 
dispositivos muito sensíveis a interferência ou com dispositivos que criem altos distúrbios 
eletromagnéticos.

- Não submeter as partes plásticas ao contato com substâncias químicas, utilizadas 
nas rotinas do tratamento odontológico. Tais como: ácidos, mercúrio, líquidos acrílicos, 
amálgamas, etc.

- Ao mover a cadeira, nunca pegue pela parte do apoio das pernas, levante-a pela 
estrutura na região do assento.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Precauções e adver tências “durante a utilização” do 
equipamento

Recomendações para a conservação do equipamento.
Seu equipamento Dabi Atlante foi projetado e aperfeiçoado dentro dos padrões da 

moderna tecnologia. Como todos aparelhos, necessita de cuidados especiais, que muitas 
vezes são esquecidos por diversos motivos e circunstâncias.

Por isso, aqui estão alguns lembretes importantes para o seu dia a dia. Procure observar 
estas pequenas regras que, incorporadas à rotina de trabalho, irão proporcionar grande 
economia de tempo e evitarão despesas desnecessárias.

A Dabi Atlante não será responsável por: 
- Uso do equipamento diferente daquele para o qual se destina. 
- Danos causados ao equipamento, ao profissional e/ou ao paciente pela instalação 

incorreta e procedimentos errôneos de manutenção, diferentes daqueles descritos nestas 
Instruções de uso que acompanham o equipamento ou pela operação incorreta do 
mesmo.

Precauções e advertências “após” a utilização do equipamento
- Desligue a chave geral do consultório quando não estiver em uso por tempo 

prolongado. 
- Mantenha o equipamento sempre limpo para a próxima operação. 
- Não modifique nenhuma parte do equipamento. Não desconecte o cabo ou outras 

conexões sem necessidade.
- Após a utilização do equipamento, limpe e desinfete todas as partes que possam estar 

em contato com o paciente.
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PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Se o equipamento apresentar alguma anormalidade verifique se o problema está 
relacionado a algum item listado no tópico imprevistos (falhas, causas e soluções). Se não 
for possível solucionar o problema, desligue o equipamento, retire o cabo de alimentação 
de energia da tomada e entre em contato com seu representante (Dabi Atlante).

Precauções em caso de alteração no funcionamento do 
equipamento

- Antes de limpar o equipamento, desligue a chave geral.
- Evite derramar água ou outros líquidos dentro do equipamento, o que poderia causar 

curtos-circuitos.
Cuidados para a limpeza dos Estofamentos (laminado PVC "courvin" ou couro)
Jamais utilizar qualquer tipo de álcool, material microabrasivo, detergentes que 

contenham solventes tais como éter ou tira manchas para limpeza dos estofamentos, pois 
isto poderá provocar manchas.

Procedimento para a limpeza dos estofamentos em laminado PVC (courvin):
- Recomendamos o uso do produto BactSpray (fabricado por AEROPAC INDUSTRIAL 

LTDA e distribuído por DCMA produtos médicos odontológicos LTDA), ou pano umedecido 
em água com sabão neutro.

Procedimento para a limpeza dos estofamentos em couro:
- Para limpeza e hidratação dos estofamentos em couro, recomendamos a utilização de 

produtos exclusivos para este fim.
- Nunca molhe ou esfregue rigorosamente o couro. Caso caia sujeira sobre o couro que 

venha a manchá-lo, limpe-o imediatamente com um pano umedecido em água com sabão 
neutro.

Precauções e advertências durante a “limpeza e desinfecção” do 
equipamento

Precauções para redução de impacto ambiental
A Alliage S/A visa alcançar uma política ambiental para promover o fornecimento 

de produtos médicos e odontológicos ambientalmente conscientes que continuamente 
minimizam o impacto ambiental e são mais amigáveis ao meio ambiente e à saúde humana.

Para manter um impacto mínimo ao meio ambiente, observe as recomendações abaixo:
- Após a instalação encaminhe os materiais recicláveis para processo de reciclagem. 
- Durante o ciclo de vida do equipamento, desligue-o quando o mesmo não estiver em uso. 
- Para prevenção da contaminação ambiental, os descartes dos consumíveis devem seguir 

o procedimento normal do consultório odontológico para resíduos biomédicos. 
Os resíduos biomédicos englobam materiais não agudos susceptíveis de causar doenças 

ou suspeitas de abrigar organismos patogênicos que devem ser armazenados em um saco 
amarelo devidamente rotulado com um símbolo de risco biológico, armazenados num 
recipiente resistente a perfurações, estanque, até o recolhimento e incineração.

As embalagens do consultório odontológico são compostas por madeira, papelão 
e plástico que são materiais 100% recicláveis. 
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PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do Equipamento e seus acessórios 
/partes após a inutilização, o mesmo deve ser descartado em local apropriado (conforme 
legislação local do país).

- Atentar-se a legislação local do pais para as condições de instalação e descarte dos 
residuos.

Precauções a serem adotadas contra riscos previsíveis ou 
incomuns, relacionados com a desativação e abandono do 
equipamento

Precauções em caso de inutilização do equipamento
Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do consultório odontológico, quando 

o mesmo for inutilizado, estes devem ser descartados (conforme legislação vigente) em local 
apropriado, pois os materiais existentes em seu interior podem contaminar o meio ambiente.

Para o Espaço Econômico Europeu (EEE), este produto está sujeito à Diretiva 2012/19/
EU, bem como às leis nacionais correspondentes. Esta diretiva exige que o produto deverá 
ser levado a um local especial de coleta de lixo no final de sua vida útil. Aplica-se tanto ao 
dispositivo quanto aos acessórios. 

Entre em contato com o revendedor se a disposição final do produto for necessária.

Esse equipamento não deve ser eliminado como lixo doméstico.

Precauções a serem adotadas contra riscos previsíveis ou 
incomuns, relacionados com a desativação e abandono do 
equipamento

Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do Equipamento e seus acessórios 
/partes após a inutilização, o mesmo deve ser descartado em local apropriado (conforme 
legislação local do país).

Atentar-se a legislação local do país para as condições de instalação e descarte dos 
resíduos.
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CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-
VENTIVA

O procedimento de limpeza abaixo deve ser feito ao iniciar o expediente 
e após cada paciente.
Sempre desligue o interruptor principal antes de efetuar os procedimentos 
de manutenção diária.

Para realização da limpeza do seu equipamento, recomendamos 
o uso do produto “BactSpray” (nº Reg. MS: 3.2079.0041.001-5) 
ou outro que possua características similares:

Ingrediente Ativo: Cloreto de Benzalcônio (Tri-quaternário de 
Amônio) Sol à 50%....................................................0,329%

Composição do produto: Butilglicol, Decil Poliglicose, Benzoato 
de Sódio, Nitrito de Sódio, Essência, Propano / Butano Desodorizado, 
Água desmineralizada.

Maiores informações sobre procedimentos de limpeza, consulte 
as instruções do fabricante no produto.

ATENÇÃO: 
• Este produto também pode ser utilizado para limpeza e 

desinfecção da bacia da unidade de água.
• Visando eliminar riscos de segurança ou danos ao equipamento, 

recomendamos que ao efetuar a limpeza não haja penetração de 
líquidos no interior do mesmo. 

• A aplicação de outros produtos químicos para limpeza a base 
de solventes ou hipoclorito de sódio não são recomendados, pois 
podem danificar o equipamento. 

 

NOTA: O registro no Ministério da Saúde do “BactSpray” é realizado separadamente do 
produto descrito neste manual, pois o “BactSpray” não é fabricado pela Dabi Atlante. 

Nota: Use luvas e outros sistemas de proteção, durante a desinfecção.

Limpeza
Importante: Para efetuar a limpeza ou qualquer tipo de manutenção certifique-se de 

que o equipamento esteja desligado da rede elétrica.

Procedimentos adicionais para reutilização 
O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, ou seja, ilimitadas, 

necessitando apenas de limpeza e desinfecção.

- Para efetuar a desinfecção do equipamento utilize um pano limpo e macio umedecido 
com álcool 70% (exceto para os estofamentos).

- Nunca utilize desinfetantes corrosivos ou solventes.

Desinfecção  
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Caso o equipamento apresente qualquer anormalidade, verifique se o problema está 
relacionado com algum dos itens listados no item Imprevisto (situação, causa e solução). 
Se não for possível solucionar o problema, desligue o equipamento, solicite a assistência 
técnica Dabi Atlante.

Manutenção  Corretiva

O equipamento deverá sofrer aferições rotineiras, conforme legislação vigente do pais. 
Mais nunca com período superior a 3 anos.

Para a proteção do seu equipamento, procure uma assistência técnica Dabi Atlante para 
revisões periódicas de manutenção preventiva. 

Manutenção  Preventiva 

No caso de encontrar algum problema na operação, siga as instruções abaixo para 
verificar e consertar o problema, e/ou entre em contato com seu representante. 

IMPREVISTOS - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Imprevistos Provável Causa SoluçõesImprevistos Provável Causa Soluções

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-
VENTIVA

- Cadeira totalmente inope-
rante.

-Dispositivo anti-esmaga-
mento acionado.
-Botão “Parada emergencial” 
acionado.
-Plug desconectado da to-
mada.
-Falta de energia na rede.

-Chave geral desligada.
-Fusível(eis) queimado(s).

-Liberar dispositivo anti- 
esmagamento.
-Acionar novamente o botão 
“Parada emergencial”.
-Conectar o plug na tomada.

-Aguardar normalização da 
rede.
-Ligar chave geral.
-Desligue a alimentação da 
cadeira e solicite a presença 
de um Técnico.
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GARANTIA DO EQUIPAMENTO
Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia a contar da data de instalação, 

conforme abaixo especificados; desde que o defeito tenha ocorrido em condições normais 
de uso e que o equipamento não tenha ficado armazenado por mais de 06 meses a contar 
da data de emissão da nota fiscal de venda até a data da efetiva instalação.

- PRAZOS DE GARANTIA: Verificar certificado de garantia;
- PERDA DA GARANTIA: 
A) Tentativa de reparo através de ferramenta inadequada ou por técnicos não 

autorizados;   
B) Instalação do equipamento por técnico não autorizado; 
C) Danos provenientes de armazenamento inadequado ou sinais de violação; 
D) Uso incorreto do equipamento; 
E) Uso de produto de limpeza não indicado pela fábrica; 
F) Quedas ou batidas que o equipamento possa vir sofrer ou falta de observação e 

atendimento às orientações do Manual do Proprietário, o qual foi entregue com o presente, 
junto ao equipamento. Reparação ou substituição de peças durante o período da garantia 
não prorrogará o prazo de validade de garantia da mesma.

- Esta garantia não exime o cliente do pagamento da taxa de serviço pela visita e das 
despesas de locomoção do técnico, exceto quando o cliente enviar o equipamento para 
realizar a manutenção dentro do estabelecimento da assistência técnica.

“Código de Defesa do Consumidor - art. 50, parágrafo único”.
- O Certificado de Garantia acompanha o produto e deve ser preenchido na data da 

instalação pelo Técnico Autorizado Dabi Atlante.
- Dúvidas e informações: Serviço de Atendimento Dabi Atlante (+55) 16 3512-1212.
- Verificar o termo de garantia em anexo neste manual.

Dentre os cuidados que você deve tomar com seu equipamento, o mais importante é o 
que diz respeito à reposição de peças.

Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais Dabi 
Atlante. Elas têm a garantia dos padrões e as especificações técnicas exigidas pelo 
representante Dabi Atlante.

Chamamos a sua atenção para a nossa rede de revendedores autorizados. Só ela 
manterá seu equipamento constantemente novo, pois tem assistentes técnicos treinados 
e ferramentas específicas para a correta manutenção de seu aparelho.

Sempre que precisar, solicite a presença de um técnico representante Dabi Atlante na revenda 
mais próxima, ou solicite através do Serviço de Atendimento Dabi Atlante: + 55 (16) 3512-1212.

CONSIDERAÇÕES FINAIS




