PASSOS DE UTILIZAÇÃO DA LAVADORA ULTRASSÔNICA PROSONIC
1. Colocar a máquina em
modo de operação: Acionar

4. Carregar o cesto
com materiais:

o botão liga/desliga localizado
na parte frontal da máquina,
no canto inferior esquerdo.
Aguardar a máquina ficar em
Stand by.

Introduzir os instrumentais
cirúrgicos e/ou canulados
no cesto da ultrassônica.

preparar o início do
ciclo, feche a tampa.

4.1 – Colocar os

7. Iniciar o ciclo de limpeza:*

materiais canulados nos adaptadores da régua
de saída de jet que melhor se adaptar.
- usar conector com rosca luer quando possível.
- usar conector em “y” quando canulados forem
estreitos (ex catéteres).
- usar conectores universais (o que melhor
adaptar) quando material não possuir rosca luer.

Acionar o botão Play/Pause
localizado no lado esquerdo do
display e aguardar a sinalização
sonora do equipamento.

2. Selecinar o ciclo
de limpeza:
Acionar o botão azul
localizado abaixo da opção
“Prox” do display até indicar o
programa desejado para o
ciclo de limpeza.

3. Remover o cesto interno da
ultrassônica: Segurando pelas alças,
retirar o cesto da cuba
da ultrassônica e leválo para uma superfície
plana.
(Ex: Pia)

5. Ajustar o cesto
na Lavadora
ultrassônica:
Segurando pelas
alças, encaixar o cesto
no engate rápido na
cuba da ultrassônica.

6. Preparar
início do ciclo
de limpeza: Para

* Não abrir a tampa
durante o ciclo de limpeza.

8. Fim do ciclo
de limpeza:
Após aviso sonoro
de fim de ciclo, abrir
a tampa e retirar
o cesto com os
instrumentais.
Obs: Proceder o enxágue manual quando o
equipamento não tiver sistema de enxágue.
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Recomendações Diárias:
1. Limpar os sensores de nível com esponja ou escova
não metálica (Pino de inox com arruela plástica) na cuba;
2. Limpar a cuba e a vedação da tampa com LABSEPTIC
diariamente;
3. Não coloque caixas e instrumentais diretamente na
cuba, sempre utilize o cesto original ou suporte para caixas
(opcional);
4. Desligar a chave geral antes da drenagem manual
(exceto para modelos com enxágue automático);

5. Verificar:
• Se as torneiras estão abertas e o registro da drenagem
fechado (exceto para modelos com enxágue automático);
• Se não existe instrumentais no fundo da cuba;
• Se os acessórios para canulados estão em bom estado;
• Se a cuba e os filtros estão sujos (resíduo de matéria
orgânica), limpe com uma esponja ou pano macio usando
LABSEPTIC (não use palha de aço);
• Se o cabo de alimentação está bem canelado;
• Se o equipamento está com filtro (não utilizar sem o filtro);

Recomendações Gerais:
• Quando enviar o equipamento para Assistência Técnica,
envie junto os acessórios para que possam ser avaliados.
Assistência Técnica: (19) 3361-5132
E-mail: assistenciatecnica@labnews.ind.br
Conheça nossa linha de
produtos para limpeza e
conservação de materiais
www.labnews.ind.br

