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ATENÇÃO!

Antes da instalação e utilização da lâmpada, ler atentamente este manual!
A lâmpada deve ser utilizada apenas por dentistas no consultório.
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I. DESCRIÇÃO E FUNÇÕES DA LÂMPADA
A lâmpada de branqueamento ARCUS BLEACHING SYSTEM LED foi concebida para
o branqueamento de tecidos dentários duros, através da ativação de um gel
branqueador utilizado na medicina dentária. O dispositivo é composto por uma
cabeça de branqueamento e por um suporte. A lâmpada ARCUS BLEACHING
SYSTEM foi fabricada em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos
dispositivos médicos.
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II. DADOS TÉCNICOS
1. Tensão de funcionamento: 24V AC/50-60 Hz
2. Consumo de energia
– 1,2A (durante modo de branqueamento)
– 0,1A (durante modo de stand-by)
3. Dimensões:
- Cabeça de branqueamento:
comprimento – 220 mm,
largura – 155 mm,
altura – 95 mm
- Suporte
Comprimento (montada) – 1300 mm
4. Peso:
- TOTAL: 9,7 kg
- Cabeça de branqueamento: 1200 g
- Suporte: 8500 g
5. Intensidade luminosa superior a 600 mW/cm2 a 1 cm de distância da cabeça
6. Tempo de emissão: 10 seg. - 99 min. (±5%)
7. Luz emitida – azul: 430-490 nm
8. Fonte luminosa – módulos de 10 LEDs x 5 W = 50W
9. Arrefecimento com 2 microventiladores
10. Possibilidade de arranque e paragem da cabeça de branqueamento em
qualquer momento
11. Modo de funcionamento (99 min. operacional / 10 min. stand-by)
O fabricante desta lâmpada compromete-se a fornecer, sob pedido, todas as
informações/documentação técnica necessárias para facilitar a assistência, por parte do pessoal
técnico do utilizador, em relação a componentes da lâmpada que o fabricante considere sujeitas
a reparação.
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III. COMPONENTES
1. cabo de alimentação
2. adaptador 100-240VCA/24VCC
3. braço horizontal
4. bloqueio central
5. bloqueio frontal
6. Base com 5 rodas
7. suporte vertical
8. unidade de emissão luminosa
9. contrapeso

10. painel frontal
11. botão timer “+” ou “Pausa”
12. botão timer “-” ou “Pausa”
13. botão Start/Stop
(Arranque/Paragem)
14. visor do temporizador
15. dispositivo emissor
16. cabos e conectores
17. óculos de proteção
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IV. MEDIDAS DE SEGURANÇA
Tal como em todos os dispositivos técnicos, o funcionamento correto e seguro desta
lâmpada depende do cumprimento pelo utilizador dos procedimentos de segurança
padrão e das recomendações de segurança específicas descritas neste manual de
utilização.
1. A lâmpada deve ser utilizada em estrita conformidade com o manual de utilização. O
fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização
desta lâmpada para qualquer outro fim.
2. Antes de ligar a lâmpada, deve-se assegurar que a tensão de funcionamento indicada
na respetiva etiqueta corresponde à da rede. A utilização da lâmpada com uma tensão
diferente pode danificá-la.
A segurança elétrica é garantida pela Classe de Isolamento I contra danos da corrente
elétrica, em conformidade com as normas EN 60601-1-1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996.
O dispositivo deve ser ligado à rede elétrica normal, tensão de alimentação 100240VCA/50-60Hz. A tomada elétrica à qual o dispositivo é ligado deve ter uma ligação à
terra do tipo “SHUKO”.
A lâmpada ARCUS BLEACHING SYSTEM deve ser utilizada em ambientes interiores e nas
seguintes condições:
- temperatura: + 10° – +40°C;
- pressão atmosférica: 700 – 1060 hPa;
- humidade relativa: 30 – 75%.
Não deve entrar em contacto com líquidos, como água e solventes, substâncias
agressivas ou inflamáveis e respetivos fumos. Além disso, esses líquidos não devem ser
derramados sobre o dispositivo ou utilizados na sua limpeza.
- ausência de substâncias quimicamente ativas ou inflamáveis.
3. ARCUS BLEACHING SYSTEM é uma fonte de luz excecionalmente intensa na gama azulverde, à qual o olho humano é muito sensível. Por isso, devem ser tomadas medidas
rigorosas para a proteção de pacientes, pessoal médico e pessoas próximas, animais e
plantas: óculos de proteção para os operadores, máscara e creme de alta proteção solar
e óculos de proteção para os pacientes.
A irradiação ocular apresenta algum risco de danos. Por conseguinte, a luz não deve ser
dirigida para os olhos! A exposição deve ser limitada às áreas de trabalho.
ATENÇÃO! A luz emitida situa-se no comprimento de onda de 430-490 nanómetros.
Durante o trabalho, utilizar óculos de proteção e/ou proteção facial!
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4. A lâmpada não deve ser utilizada em mulheres grávidas ou em fase de amamentação,
pacientes com doenças oncológicas, graves doenças periodontais, recessões gengivais,
hiperestesia dentária e pacientes com idade inferior a 17 anos. A lâmpada pode ser
utilizada apenas sob aconselhamento médico, em pessoas com pacemaker cardíaco, com
reações fotobiológicas, que tomam fármacos fotossensíveis, pessoas operadas às
cataratas, com doenças da retina, etc.
Se não for observado o protocolo de branqueamento, os pacientes podem sentir dor,
hipersensibilidade, danos no esmalte e queimaduras nos tecidos moles.
5. A lâmpada não deve ser mantida próximo de solventes, líquidos inflamáveis e fontes de
calor intenso, uma vez que a exposição a estes agentes pode danificar as partes de
plástico.
6. Os agentes de limpeza não devem entrar na lâmpada, uma vez que podem provocar
curto-circuitos ou avarias potencialmente perigosas.
7. Os cabos do dispositivo não devem sofrer danos no isolamento, causados por roedores
e substâncias químicas, por cortes com objetos afiados, e não devem ser pisados ou
puxados com demasiada força. Se forem detetados danos, o dispositivo deve ser levado
para o serviço de assistência do fabricante e não deve ser utilizado se os cabos estiverem
danificados.
O equipamento não deve ser excessivamente dobrado, para evitar embates com o
contrapeso ou a cabeça de branqueamento. Em caso de embate, se a cabeça de
branqueamento ficar danificada, o dispositivo não ser utilizado e deve ser imediatamente
levado para o serviço de assistência do fabricante.
Antes de mover o braço no sentido vertical ou alterar a posição da cabeça de
branqueamento, primeiro os bloqueios esféricos devem ser desapertados. A fixação é
efetuada apertando no sentido contrário. Mover as peças acima mencionadas sem
desapertar os bloqueios esféricos pode danificar o mecanismo.
Antes de mover a lâmpada de branqueamento, deve-se assegurar que os travões das
rodas estão desbloqueados.
8. Somente os técnicos autorizados pela fábrica estão autorizados a abrir e reparar a
lâmpada.
9. Para substituir as peças defeituosas, apenas devem ser utilizadas peças de substituição
originais ARCUS BLEACHING SYSTEM. A garantia da lâmpada não cobre danos resultantes
de uma utilização com peças de substituição não originais. A lâmpada, ou qualquer parte
da mesma, não deve ser desmontada se estiver ligada à rede elétrica!
10. Antes de tratar cada paciente, a janela de PVC deve ser desinfetada (com agendes
desinfetantes).
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11.
FRÁGIL! Ter muito cuidado durante o transporte, armazenamento e manuseamento
da lâmpada.
12. Antes de submeter o paciente ao branqueamento dentário, este deve assinar o
consentimento informado, onde serão descritos de forma exaustiva todos os efeitos
colaterais do tratamento.
Nota: Recomenda-se que o dentista frequente um curso sobre o tema: “Técnicas de
branqueamento dentário em consultório”!
13. Em conformidade com a Diretiva 2012/19/UE, este símbolo indica que o
produto não deve ser eliminado como resíduo sólido urbano no final do seu
ciclo de vida, devendo ser entregue em centros especializados na recolha
seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos. A correta eliminação do
equipamento evita consequências negativas para o ambiente e a saúde
humana!
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V. INSTALAÇÃO
A lâmpada ARCUS BLEACHING SYSTEM versão MÓVEL foi concebida para ser utilizada
como uma unidade independente. A lâmpada deve ser utilizada apenas em ambientes
com um pavimento plano.
A lâmpada de branqueamento ARCUS BLEACHING SYSTEM tem o seguinte princípio de
ação: 10 módulos de LEDs individuais de alta tecnologia, que emitem luz azul fria num
espetro entre 430 e 490 mm, são utilizados como fonte luminosa.
1. Retirar a lâmpada e os acessórios da
embalagem.
2. Colocar no chão a base com as rodas (6).
3. Inserir o suporte vertical (7) no centro da base
com as rodas (6) (Fig. 1).

4. Montar o braço horizontal (3) no suporte vertical (7), fixando-o com o parafuso
sextavado utilizando a chave fornecida (Fig. 2).
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5. Enroscar o contrapeso (X) na parte inferior do braço horizontal (Fig. 3).
6. Enroscar a unidade de emissão luminosa (8) no perno roscado presente na parte
frontal do braço horizontal (Fig. 4). Rodar a unidade de emissão luminosa
apertando até ao fim, sem forçar excessivamente.

7. Fixar a posição da cabeça de branqueamento, apertando/desapertando o
bloqueio esférico (5) na parte frontal do braço (Fig. 5).
Nota: Para as lâmpadas sem bloqueio esférico, a posição da cabeça de
branqueamento deve ser fixada desenroscando a tampa de rosca e
apertando/desapertando com a chave sextavada fornecida (Fig. 6).

8. Fixar a posição do braço horizontal
apertando/desapertando o bloqueio
esférico (6) na extremidade do suporte
vertical, anteriormente fixado (Fig. 7).
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9. Ligar os cabos de transmissão dos contactos utilizando os conectores de ligação
(Fig. 8, 9, 10).

10. Ligar o adaptador à tomada principal (100240V AC), a utilizar apenas com o
adaptador incluído na embalagem.

O dispositivo está pronto a usar.
Atenção! A lâmpada deve ser colocada a uma distância de, pelo menos, 1 metro de
qualquer fonte de calor.
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SEQUÊNCIA OPERACIONAL

1. A cabeça de branqueamento deve ser fixada de forma a não impedir os
procedimentos de preparação do paciente.
2. Antes de iniciar o trabalho com a lâmpada de branqueamento ARCUS BLEACHING
SYSTEM, devem ser isolados os tecidos dentários moles, o rosto do paciente deve ser
coberto com uma máscara de proteção, o paciente deve usar óculos de proteção e
o gel branqueador deve ser aplicado na superfície dos dentes em conformidade com
as respetivas instruções do fabricante do gel branqueador.
3. Uma vez concluída a preparação, regular a cabeça com precisão de forma a deixar
uma distância mínima de 5 cm entre o paciente e a cabeça da lâmpada.
4. O
temporizador
é
configurado
premindo os botões TIMER + (aumento)
e TIMER – (diminuição):
- de 10 seg. a 10 min. o temporizador
pode ser configurado com um
passo de 10 segundos (por
exemplo: 2,3 = 2 min. 30 seg.)
- de 10 min. a 99 min. o temporizador
pode ser configurado com um
passo de 1 minuto (por exemplo:13
min.)
5. Uma vez escolhido o tempo desejado (que aparece no visor), deverá ser premido o
botão START/STOP e o dispositivo é iniciado.
Se durante o funcionamento forem premidos os botões TIMER + / TIMER -, o dispositivo
é pausado, sendo reiniciado premindo repetidamente os botões TIMER + / TIMER -.
A paragem completa da lâmpada de branqueamento pode ser efetuada em
qualquer momento, premindo o botão START/STOP.
Se o botão START/STOP não for novamente premido, o dispositivo irá parar uma vez
decorrido o tempo configurado.
6. O desligamento da lâmpada de branqueamento no final do dia de trabalho deve ser
efetuado desligando a ficha de alimentação da tomada de parede.
Proteção contra sobreaquecimento
A lâmpada está dotada de proteção contra sobreaquecimento, que é ativada se a
temperatura do manípulo de branqueamento atingir 65-70°C.
Quando se ativa a proteção contra sobreaquecimento, a lâmpada é desativada e emite
um sinal sonoro, o visor apresenta a mensagem “Oh” e o microventilador funciona em
modo contínuo durante 1 min. Após o arrefecimento, pode-se retomar o funcionamento.
O BlancOne ARCUS BLEACHING SYSTEM possui um ventilador embutido e proteção contra
o superaquecimento e deve ser ativado somente em situações de emergência: se a
ventoinha parar de funcionar, se as aberturas do ventilador estiverem obstruídas, etc.
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VII. PROTOCOLOS OPERACIONAIS BLANCONE
Antes de proceder ao branqueamento, consultar o protocolo de utilização incluído nas
embalagens BlancOne, também disponível para transferência na área profissional do site
www.blancone.eu/pro (área de documentos e vídeo).
O gel branqueador BlancOne requer uma fonte de luz adequada para a ativação
fotoquímica.
Para assegurar um resultado branqueador completo, recomendamos a utilização da
lâmpada de branqueamento ARCUS BLEACHING SYSTEM que assegura a completa
ativação do gel em ambos os arcos em simultâneo, incluindo os elementos laterais,
respeitando os tempos reduzidos previstos.
Quando utilizada de acordo com os protocolos BlancOne, a lâmpada de
branqueamento ARCUS BLEACHING SYSTEM é segura para os dentes e gengivas.
Se a pele do paciente for particularmente sensível à luz ou ao calor, proteger o rosto e
lábios com BlancOne® Face Mask, gazes protetoras e creme de alta proteção solar.
A lâmpada gera na pele um calor semelhante ao de uma lâmpada de bronzeamento.
Se o paciente sentir algum desconforto, afastar ligeiramente a lâmpada dos lábios.
A cabeça da lâmpada BlancOne ARCUS BLEACHING SYSTEM é colocada
perpendicularmente aos dentes, a uma distância de 5-10 cm da boca, para assegurar
uma boa ventilação.
Ativar em função do tratamento BlancOne selecionado.
Tratamento
BlancOne

N.° de aplicações
(ciclos de
branqueamento)

Tempo de irradiação
recomendado

1

10 minutos

3*

8 minutos

3*

8 minutos

* Em caso de descolorações particularmente graves ou tonalidades muito escuras, é
possível realizar um quarto ciclo de branqueamento.

13

ARCUS
versão MOVEL

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

VIII. CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE ROTINA
1. Limpeza da janela de PVC na cabeça de branqueamento
Para cada paciente, a janela de PVC deve ser desinfetada com algodão embebido
numa solução alcoólica.
2. Limpeza da unidade
Para desinfetar a lâmpada, pulverizar o agente desinfetante num pano suave ou pedaço
de algodão e limpar o manípulo e o adaptador de alimentação. Não utilizar abrasivos ou
solventes uma vez que estes podem danificar as partes de plástico da lâmpada.
3. Identificação de avarias
Se, após ter ligado a lâmpada à rede elétrica, o visor não se ligar e/ou o indicador de LED
no adaptador não piscar, o motivo pode ser uma falta de corrente elétrica. Nesse caso,
deve-se verificar se a ficha está corretamente ligada à tomada de parede e se os
conectores estão corretamente fixados juntos.

Se, após a verificação, o dispositivo não funcionar adequadamente, contactar o serviço
de assistência!
IX. CONDIÇÕES DE GARANTIA
1. O período de garantia da lâmpada de branqueamento BlancOne ARCUS BLEACHING
SYSTEM é de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de aquisição. Se a data de
aquisição não estiver indicada, a garantia terá início a partir da data de fabrico.
2. Durante o período de garantia, a substituição das peças defeituosas (módulos de LEDs
– 6 meses de garantia) será efetuada gratuitamente pelo serviço de assistência do
fabricante.
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3. O dispositivo e os componentes devem ser utilizados apenas em conformidade com a
utilização prevista pelo fabricante. A garantia não é válida para qualquer outra
utilização e o fabricante não será responsável pelos danos provocados. O dispositivo
não deve ser utilizado para qualquer outro fim, nomeadamente: iluminação, mobiliário,
meio de deslocação de pessoas, animais ou objetos.
4. Se durante o período de garantia a lâmpada sofrer danos (mecânicos, químicos,
térmicos ou elétricos) devido a uma utilização incorreta, a reparação desses danos
provocados por uma utilização e armazenamento incorretos, ou por qualquer outro
motivo imputável ao utilizador, ficará a cargo deste último.
5. A garantia perderá a validade se alguma reparação ou serviço de assistência ao
produto for executado por pessoas não autorizadas ou se forem utilizadas outras peças
de substituição que não as originais.
6. Se forem detetados danos nos cabos elétricos, o dispositivo deve ser imediatamente
levado para o serviço de assistência do fabricante. O dispositivo não deve ser utilizado
se os cabos estiverem danificados.
7. Se líquidos, como água e solventes, substâncias agressivas ou inflamáveis e respetivos
fumos forem derramados sobre o dispositivo ou forem utilizados para o limpar, ou se
entrarem insetos ou roedores no dispositivo, este deve ser imediatamente levado para
o serviço de assistência do fabricante e, nesses casos, a garantia torna-se inválida.
8. Não serão aceites danos e reclamações devido a choques elétricos, tempestades, à
não observação de medidas de segurança elétrica ou insuficiente proteção de
pacientes, funcionários ou pessoas externas face à irradiação luminosa.
9. O fabricante não é obrigado a indemnizar a perda de rendimentos em caso de
defeitos ou funcionamento imperfeito do dispositivo, independentemente da causa.
10. O fabricante não aceitará danos ou reclamações devido à não observação do
procedimento de branqueamento dentário, maior ou menor tempo de irradiação face
ao prescrito pelo fabricante do material branqueador, efeito insuficiente ou danos aos
pacientes devido aos materiais branqueadores, isolamento insuficiente e excessivo e
incorreta proteção de pacientes e funcionários. Além disso, também não serão aceites
danos causados por material branqueador inadequado com prazo de validade
expirado, adequado para um outro comprimento de onda ou com uma
concentração incorreta.
11. Não serão aceites reclamações ou danos devido a insuficiente segurança e cuidado
na proteção durante o transporte, desembalamento, movimentação, utilização e
manutenção do dispositivo. A garantia torna-se inválida nos casos acima referidos.
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12. Qualquer litígio relativamente à aplicação e interpretação deste manual de utilização
será da competência da legislação em vigor na República da Bulgária, e o tribunal
competente será o Tribunal de Plovdiv.
13. O fabricante recomenda aos utilizadores que verifiquem uma vez por ano (ou em
caso de incidente – imediatamente) junto do serviço de assistência do fabricante se
os parâmetros de intensidade de emissão luminosa e de irradiação térmica das suas
lâmpadas se encontram dentro do intervalo aceitável. Essa verificação é efetuada
gratuitamente no serviço de assistência do fabricante.
14. A assistência dentro da garantia é prestada no serviço de assistência do fabricante
no seguinte endereço:
IDS S.p.A.
Via Valletta San Cristoforo 28/10 - 17100 Savona SV - ITÁLIA
Tel 019 862080 - Fax 019 2304865 www.idsdental.it - info@idsdental.it
IX. SÍMBOLOS
Fabricante
BG LIGHT LTD, 155, Vasil Aprilov Bul., 4027 Plovdiv, Bulgária
Em conformidade com a Diretiva 2002/96/CE, este símbolo indica que o produto não deve ser
eliminado como resíduo sólido urbano no final do seu ciclo de vida.
Prestar atenção às instruções assinaladas com este símbolo.
Frágil!
Produto com a marca CE
Parte aplicada tipo B
O dispositivo está equipado com isolamento elétrico duplo (Classe II)
Ω
s
W
Hz
mm
A
V
Pa
°C
g
SN
LOT
CQ

Ohm (unidade de resistência elétrica)
Segundo (unidade de tempo)
Watt (unidade de alimentação)
Hertz (unidade de frequência)
Milímetro (unidade de comprimento)
Ampere (unidade de corrente elétrica)
Volt (unidade de tensão elétrica)
Pascal (unidade de pressão atmosférica)
Graus centígrados (temperatura)
Grama (unidade de peso)
Número de série
Lote
Controlo de Qualidade
Consultar instruções de uso
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
de acordo com a Diretiva 93/42/CEE
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IDS S.p.A.
Via Valletta San Cristoforo 28/10
17100 Savona SV - ITALY
Tel +39 019 862080
Fax +39 019 2304865
info@idsdental.it

www.idsdental.it
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