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Comprimento: 25mm.
Caixa contendo 48 unidades

Contraindicação e reações adversas:
As limas Easy Clean devem ser utilizadas apenas para 
limpeza dos canais radiculares.

Precauções:

- Não use velocidade rotacional diferente da sugerida 
neste manual de instruções.

- A Easy Clean deve ser para uso em um único paciente.

- A reutilização da Easy clean contém riscos de: 
contaminação cruzada, pela possibilidade de uso em 
diferentes pacientes, quebra devido ao desgaste gerado 
pelo uso excessivo.

- Descarte da Easy Clean usadas devem ser feitas em um 
recipiente apropriado para lixo biológico.

- Não use a Easy Clean após o prazo de validade. O 
produto pode ter a esterilização comprometida após o 
vencimento.

1. Antes do uso clínico

É indicado o uso de motor endodôntico com controle de torque.
Rotação Indicada: 10000 a 15000 RPM. 

2. Utilização

Indicações de uso
É indicado o uso de motor endodontico com controle de torque.

Advertências
As Limas Easy Clean devem ser manuseadas por profissionais 
qualificados. Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso.
Este produto contém polipropileno e não deve ser usada por pesso
as com sensibilidade alérgica conhecida a este material.

Efeitos colaterais:
Nenhum efeito colateral foi relatado.

Métodos de limpeza para limas endodônticas:
Produto estéril, esterilizado a óxido de etileno.

Conexão da lima endodôntica ao contra-ângulo:
A Easy Clean deve estar conectada ao contra-ângulo para poder 
ser usado corretamente. A cabeça do contra-ângulo deve ser 
aberta e a trava da lima endo conectada por dentro. A cabeça 
do contra-ângulo deve ser travada e o operador deve verificar 
se está pronta para uso. Após o uso, o contra-ângulo deve ser 
destravado e a mesma descartada.

Composição:
A Easy Clean é composta de Polipropileno

3. Descarte os instrumentos Easy Clean usados em um 
recipiente apropriado para agulhas de risco biológico. 
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Lima de polipropileno para instrumentação rotatória.


