Esta é uma Peça Original Schuster.
Parabéns.

O aparelho que você acaba de adquirir foi projetado de modo a
proporcionar o melhor rendimento.
Este chegou até você, após ser inteiramente aprovado nos testes de
qualidade feitos na fábrica e é resultado de experiência e know-how
na fabricação de equipamentos periféricos odontológicos.
Antes de utilizar o aparelho, leia com atenção as instruções contidas
neste manual, assim você evitará erros na operação e garantirá o
perfeito desempenho de seu JETLAXIS UNO.
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1. APRESENTAÇÃO
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Este manual tem por finalidade, esclarecer o funcionamento deste
aparelho, bem como os cuidados necessários para que este tenha
maior vida útil.
As especificações e informações contidas neste manual baseiam-se
em dados existentes na época de sua publicação.
Reservamo-nos o direito de introduzir modificações a qualquer
momento, sem aviso prévio.

2. TERMOS DE GARANTIA

O Certificado de Garantia deste produto está impresso na última
página deste manual.

JETLAXIS UNO
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3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

3.2 DESCRIÇÃO

4
5

3.1 GRÁFICOS

2
3
1

Figura 01
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Equipamento de jato de bicarbonato para profilaxia odontológica composto de:
•
•
•
•
•

Ponteira metálica;
Corpo metálico em alumínio anodizado;
Reservatório de bicarbonato acoplado;
Tampa do reservatório de bicarbonato transparente;
Terminal Borden.

3.3 INDICAÇÕES DE USO
1.
2.
3.
4.
5.

Ponteira metálica
Corpo metálico
Reservatório de bicarbonato
Tampa do reservatório
Terminal

Remoção da placa bacteriana dental, manchas causadas por cigarro, camadas oxidadas de
amálgama, entre outras.

3.4 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Jato de bicarbonato: jato sob pressão composto de ar, água e bicarbonato de sódio sob
forma de spray, cuja saída na ponteira se dá sob forma concêntrica.
JETLAXIS UNO
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4. INSTALAÇÃO

Figura 02

A.

5. FUNCIONAMENTO OPERACIONAL
A.

Verificar se o seu equipo (consultório) possui
refrigeração (spray d’agua) no terminal do micro motor.
Caso não possua, utilizar o terminal da alta rotação;
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Após a instalação, abrir a Tampa do Reservatório (4) e colocar o bicarbonato de sódio;

IMPORTANTE:

B.

Nunca deverá ser colocado mais do que 15 gramas por vez ou ½ volume do reservatório,
pois este necessita de área livre para turbilhonamento do pó e eficiência do jato.

• Terminal alta rotação: pressão 30-35 PSI
Menor potência do jato, menor abrasividade.
• Terminal micro motor: pressão 50-60 PSI
Maior potência do jato, maior abrasividade.

B.

Conectar o terminal com spray do micro motor no
Terminal (5) pressionando de maneira que fique firme.

OBSERVAÇÃO:
A pressão de ar nos terminais da alta rotação ou
micro motor é regulada no equipo odontológico.
MANUAL DO EQUIPAMENTO

Fechar a tampa certificando-se que a mesma está bem vedada;

C.

Acionar o pedal do equipo odontológico (consultório) regulando o volume de água
através do registro localizado no terminal do micro motor do equipo conectado ao
JETLAXIS UNO;
Conectar ao Terminal
Borden do equipo
(micro motor)
JETLAXIS UNO
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OBSERVAÇÕES:
O volume de bicarbonato de sódio na saída do bico da Ponteira Metálica (1) é fixo e
depende da regulagem da pressão de ar do equipo odontológico.
Ao recarregar o pó no reservatório, verificar antes se no fundo do mesmo há grânulos
aglutinados de bicarbonato de sódio; caso positivo, estes devem ser retirados.
Não deixar sobras do bicarbonato de sódio no Reservatório (3) por longo período (mais
de 12 horas) a fim de evitar que retenha umidade, podendo ocasionar entupimento ou
comprometer o desempenho do equipamento.
Ao final do expediente, retirar toda a sobra de bicarbonato contida no Reservatório (3).
O JetLaxis Uno possui um sistema de limpeza automático de suas tubulações internas
e das mangueiras do equipo. Ao desacionar o pedal de comando do equipo, ocasionará
um jato de ar breve e suficiente para fazer a limpeza interna das tubulações, caso ocorra
algum entupimento, proceder conforme figura 03.

6. TÉCNICAS DE USO (JATO DE BICARBONATO)
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A fim de familiarizar-se com o JETLAXIS UNO, o profissional deverá testar o equipamento
aplicando o jato de bicarbonato em uma superfície metálica.

OBJETIVOS DO TESTE:
Obter a distância ideal da ponta da caneta e a superfície a ser aplicada, bem como a
velocidade dos movimentos que devem ser constantes e curtos.
Afastando com os dedos a bochecha e os lábios do paciente, aumentará o campo de
trabalho e evitará o deslocamento do jato para fora da cavidade oral.

7. CONTRA INDICAÇÕES
A ingestão do bicarbonato de sódio é contra indicado em pacientes que se submetem à
hemodiálise ou com problemas renais.
Pessoas com sérios problemas respiratórios poderão ser afetadas pela inalação da névoa
do bicarbonato de sódio.
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8. PRECAUÇÕES DURANTE O USO

Figura 03

Figura 04
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A. Manutenções preventivas a serem executadas por profissionais de saúde capacitados:
A.1 Semanalmente, utilizando a Agulha de limpeza (acessório), introduzir a mesma
várias vezes nos orifícios de passagem do fluxo indicados nas figuras a seguir, a fim de
desobstruir resíduos que possam estar obstruindo os mesmos.
Acionar o pedal do equipo certificando-se se o fluxo do jato está normal.

A.2 Drenar diariamente o filtro de ar da rede de ar comprimido do consultório.
A.3 A cada uso do equipamento, verificar se o bicarbonato contido no reservatório não
esteja aglutinado, devido ao excesso de umidade.

A.4 Ao final do expediente diário, retirar toda a sobra de bicarbonato contida no
Reservatório (3).

A.5 Limpar semanalmente a rosca da Tampa do Reservatório (4) e a do Reservatório de
Bicarbonato (3).

A.6 O equipamento somente deverá ser utilizado por profissionais de saúde capacitados.
MANUAL DO EQUIPAMENTO
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É de extrema importância que o consultório odontológico possua filtro de ar
localizado próximo a caixa de comando, caso contrário, a Schuster não se
responsabiliza pelo mal funcionamento ocasionado por possível entupimento
devido ao excesso de umidade no bicarbonato.

B. Revisões periódicas deverão ser efetuadas no prazo não superior a 2,5 anos através

de uma assistência credenciada Schuster ou profissionais capacitados, a fim de verificar o
desgaste de componentes e o rendimento funcional do equipamento.

9. LIMPEZA E ASSEPSIA
1. Ponteira, Corpo e Tampa do reservatório;
2. Passar pano umedecido em água e sabão neutro.
3. Proceder a assepsia normal utilizando solução germicida diluída nas proporções
indicadas pelo fabricante;

4. Não deixar o JETLAXIS UNO submerso na solução germicida, e sim, utilizar um
pano umedecido em solução.

5. Encaminhar a Ponteira (1) para desinfecção em autoclave.
MANUAL DO EQUIPAMENTO

10. PROCEDIMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE
Autoclavável: Ponteira (1).
- Limpar com um pano levemente umedecido em água;
- Colocar em um envelope específico para esterilização a vapor.
Tempo de autoclavagem: Fazer um ciclo de esterilização em autoclave até 135°C (275°F).

11. DADOS TÉCNICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprimento x Altura x Largura: 12,9 X 18,5 X 21,5cm
Sistema de fixação: B (Borden)
Pressão entrada de ar comprimido: 30 a 60 PSI
Peso líquido: 210 gr
Pressão entrada de água: 20 a 40 PSI (regulada no equipo)
Acionamento: pedal de comando do equipo
JETLAXIS UNO
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12. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O JETLAXIS UNO
Figura 05

Figura 06

Figura 07

01 Sachet de
bicarbonato: 40gr.

01 Anel O’ring chato.
01 Anel O’ring maior.
01 Anel O’ring menor.

02 Visores coloridos.

Figura 08

13. PEÇAS QUE COMPÕEM O JETLAXIS UNO
Figura 09

01 PONTEIRA METÁLICA

01 Agulha de
limpeza.
Os acessórios descritos acima são de uso exclusivo para o JetLaxis Uno.
MANUAL DO EQUIPAMENTO

Figura 10
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Figura 11

01 CORPO METÁLICO

01 TAMPA DO
RESERVATÓRIO

As peças descritas acima são de uso exclusivo para o JetLaxis Uno.
JETLAXIS UNO
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14. NORMAS APLICADAS

Este produto foi ensaiado e aprovado de acordo com as normas:
ABNT NBR ISO 14971:2009 - Produtos para a saúde - Aplicação de gerenciamento de risco a produtos para a saúde;
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 – Usabildiade
ABNT NBR IEC 62366:2016 - Aplicação da engenharia de usabilidade a produtos para a saúde;
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014 – Prescrições para um projeto eco responsável; ISO 980:2008 (Ed. 2) – Graphical
symbols for use in the labelling of medical devices;
NBR ISO 9687:2005 – Equipamentos odontológicos (Símbolos Gráficos); ISO 780:1997 – Packaging – Pictorial
marking for handling of goods;
ISO 9168:2005 - Peças de mão odontológicas (Conexões de Mangueiras);

MANUAL DO EQUIPAMENTO

15. SIMBOLOGIAS
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15.1 SIMBOLOGIAS DA EMBALAGEM
Indica que a
embalagem deve
ser armazenada ou
transportada com o lado
da seta para cima.

Indica que a
embalagem é frágil e
deve ser armazenada
e transportada com
cuidado.

Indica que a
embalagem deve
ser armazenada ou
transportada protegida
da chuva (umidade).

Indica os limites de
temperatura que a
embalagem deve
ser armazenada ou
transportada.

Índica a quantidade
máxima de caixas que
podem ser empilhadas
no transporte e
armazenamento.

Indica que a embalagem
deve ser armazenada e
transportada protegida
da luz.

JETLAXIS UNO
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15.2 SIMBOLOGIAS DO PRODUTO
Indica a temperatura ideal para
esterilização em autoclave.

17. FALHAS, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES

Antes de consultar a assistência técnica, verificar as possíveis causas e suas soluções na
tabela a seguir:
FALHA

16. LISTA DE COMPONENTES E OUTROS

O fornecimento da lista de componentes ou outras informações provenientes da
Assistência Técnica poderão ser fornecidos desde que acordado entre a Schuster e o
solicitante.
Toda manutenção do equipamento efetuada durante sua vida útil deverá ser dado
prioridade a rede de Assistência Técnica Credenciada, pois somente esta possui
peças de reposição originais bem como acesso a informações técnicas.
Para consulta sobre Assistência Técnica Credenciada Schuster na sua região, acesse o
site www.schuster.ind.br ou entre em contato com nosso departamento técnico pelo
telefone (55) 3222.2738 ou pelo e-mail contato@schuster.ind.br.
MANUAL DO EQUIPAMENTO
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O equipamento não
funciona.
Não sai água no jato.

POSSÍVEL CAUSA

SOLUÇÃO

Terminal (5) mal conectado.

Conectar melhor.

Registro de água do equipo está
fechado.

Abrir o registro.

Falta água no reservatório do equipo.

Abastecer de água o reservatório.

Pouco bicarbonato no reservatório.

Colocar bicarbonato.

Não sai bicarbonato no jato. Excesso de bicarbonato no reservatório.
Bico da Ponteira (1) entupido.

Retirar o excesso.
Desentupir conforme o item 8.

JETLAXIS UNO
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FALHA

18. ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

POSSÍVEL CAUSA

SOLUÇÃO

Pouca pressão no compressor.

Ligar o compressor.

Registro geral de ar fechado.

Abrir o registro.

Vazamento de água no
terminal.

Terminal (5) mal conectado.

Conectar melhor – item 4. B

Vazamento de ar no
terminal.

Terminal (5) mal conectado.

Conectar melhor – item 4. B

Anel chato da tampa mal colocado ou
danificado.

Posicionar corretamente o anel ou
substituir.

Jato de bicarbonato com
pouca pressão.

Vazamento de bicarbonato.

Tabela 01
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Temperatura ambiente (operação): 3ºC a 35ºC;
Temperatura ambiente (transporte e armazenagem): -3ºC a 45ºC;
Umidade relativa do ar (operação): 20% a 85%
Umidade relativa do ar (transporte e armazenagem): 0% a 90%;
Empilhamento máximo: 6 unidades.

Cuidados especiais:
• Não armazenar em locais propensos a respingos de chuva, piso úmido;
• Evitar quedas ou impactos no seu transporte.

JETLAXIS UNO
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a nota fiscal para solicitar a garantia.
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CERTIFICADO DE
GARANTIA SCHUSTER
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1. A SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., responde pela qualidade e perfeito
funcionamento do aparelho, pelo prazo de garantia especificado abaixo, incluindo o período de garantia legal
de 90 dias (3 meses), e a garantia contratual de 9 meses, contados a partir da data da compra, devidamente
comprovada pela respectiva nota fiscal.
2. TEMPO DE GARANTIA:
03 MESES - lâmpadas, leds, filtros de ar, fusíveis, ponteiras de polimerização, pontas (tips) do ultrassom e capas
da caneta do ultrassom.
06 MESES - reservatórios de bicarbonato, cjs. garfo, pressostatos, chaves contatoras, reguladores de pressão,
manômetros, baterias, placas eletrônicas, canetas de ultrassorn, bobinas, transformadores, motores e seus
componentes.
12 MESES - demais itens.
3. As despesas para a instalação do equipamento serão exclusivamente por conta do comprador. A garantia não
exime o cliente do pagamento da taxa de instalação, da taxa do serviço pela visita e despesas de locomoção
do técnico para consertos em garantia, bem como as despesas de frete para o envio de equipamentos para
conserto na fábrica ou para a assistência técnica credenciada.(Código de Defesa do Consumidor - Art. 50,
parágrafo único). O prazo de garantia não será estendido em função do conserto do aparelho.
4. Perda da Garantia: A garantia se limita ao reparo ou substituição de peças com defeito de fabricação, devidamente
constatado pelo técnico credenciado Schuster.
JETLAXIS UNO
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A garantia será nula devido:
4.1 Instalação do equipamento por técnico não credenciado;
4.2 Tentativa de reparo através de ferramentas inadequadas ou pessoas e/ou técnicos não autorizados;
4.3 Danos provenientes de armazenamento inadequado ou sinais de violação;
4.4 Uso de produto de limpeza não indicado pela fábrica e modo inadequado de esterilização, em desacordo
com o manual do equipamento;
4.5 Uso incorreto no manuseio e operação do equipamento;
4.6 Causa do defeito for por motivo de queda ou batidas, instalação em rede elétrica imprópria (tensão diferente
da especificada para funcionamento) ou sujeita a flutuações na rede elétrica;
4.7 Ação de agentes da natureza.
5. O Certificado de Garantia só terá validade quando acompanhado da nota fiscal de compra e, o mesmo deverá
ser preenchido na data de instalação, pelo técnico credenciado Schuster.
DADOS DA COMPRA:

Nº DE SÉRIE

NOME DO COMPRADOR

DATA DA COMPRA

MANUAL DO EQUIPAMENTO

CPF / CNPJ

NÚMERO DA NOTA FISCAL

REVENDEDOR

