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Super Lux



Funções mais utilizadas
Limpeza e esterilização 
instalação
Configuração 

O equipamento só deverá ser operado por profissionais de saúde habilitados,
 tais como médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, técnicos odontológicos,

 e assistentes capacitados,
 que tenham lido e entendido esse manual de instruções de uso.

Nota: Este manual deve ser lido por todos os operadores deste produto.

CUIDADO: A luz emitida pode ser danosa para os olhos Não 
olhar fixamente  para a fonte de luz
 A utilização de teclas de comando ou de ajustes ou a execução
 de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados podem 
resultar em uma exposição perigosa à radiação
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região ou diretamente GNATUS caso tenha duvidas,  

o aparelho nao contem peças reparaveis pelo usuario. Para o reparo e 
manutenção deve-se mandar o produto pra uma assistencia tecnica autorizada
 GNATUS, listadad no site:  que dispõe de equemas eletricoswww.gnatus.com.br,
e lista de peças e componentes à disposição   

8.

10.   evitar choques mecânicos (pancadas e quedas) isso pode
        danificar o equipamento. 

6.   A ponteira de luz deve ser esterilizada com álcool 70% ou em autoclave 
      por 18 minutos a 135ºC e 2,2 BAR. Por no máximo 250 ciclos 



tabela acima, entre me contato com a GNATUS utilizando o código mostrado    
na ultima coluna     



Siga as instruções para a utilização

 7. Operação continua com carga intermitente, 
     20 minutos de trabalho 5 minutos de descanso  

Grupo de risco 2: Cuidado CUIDADO A luz emitida pode
ser danosa para os olhos Não olhar fixamente para a 
fonte de luz

8. equipamento de fonte luminosa classificado como:
     GRUPO DE RISCO 2 

2 2 
Irradiância espectral 12000 w/m ± 200 w/m

9. Distancia de perigo ocular: 1 metro



d=1,17√P d=1,17√P d=2,33√P
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Acima da faixa de freqüência de 150 KHz   até 80 MHz, a 
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