
 
 

 

ENDO TIPS 0.06” 

DEFINIÇÃO/SUBTÍTULO: Pontas para aspiração. COMPOSIÇÃO: Polipropileno. ADVERTÊNCIAS/ 

PRECAUÇÕES: Descartar após o uso. INSTRUÇÕES DE USO: 1. Desinfecte as pontas através da  

imersão por 30 minutos em Solução de Hipoclorito de Sódio a 1% ou Solução Álcool Etílico a 

70%; 2.Lave em água corrente para  remover resíduos  seguido de secagem com ar 

comprimido; 3. Adapte as pontas  às  cânulas  para  aspiração. OBS.: Se necessário, faça a 

curvatura das pontas através de pressão na direção e inclinação desejada. 

DEFINICIÓN: Puntas para aspiración. COMPOSICIÓN: Polipropileno. ADVERTENCIA/ 

PRECAUCIONES: Desechables después de su uso. INSTRUCCIÓN DE USO: 1. Desinfecte las 

puntas sumergiéndolas en una solución de hipoclorito de sodio al 1% o en alcohol etílico al 

70%; 2. Lave en agua corriente para remover residuos seguido de secado con aire comprimido; 

3.  Adapte las puntas a las cánulas para aspiración. OBS.: Si es necesario, haga la curvatura de 

las puntas por medio de  presión en la dirección e inclinación deseada. 

DEFINITION:  Aspirating tips. COMPOSITION: Polypropylene. WARNING/PRECAUTIONS: 

Disposable after use. INSTRUCTIONS FOR USE:1. Disinfect the tips by immersion in 1% sodium 

hypochlorite or 70% ethanol for 30 minutes; 2. Wash with water to remove debris and dry with 

air; 3. Attach tips to cannulas for suction. OBS.: If necessary, the tips may be bended by curving 

them towards the required direction and inclination. 

ENDO TIPS 0.014” 

DEFINIÇÃO/SUBTÍTULO: Pontas para aspiração. COMPOSIÇÃO: Polipropileno. 

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES: Descartar após o uso. INSTRUÇÃO DE USO: 1. Desinfecte as 

pontas através da  imersão por 30 minutos em Solução de Hipoclorito de Sódio a 1% ou 

Solução Álcool Etílico a 70%; 2. Lave em água corrente para  remover resíduos  seguido de 

secagem com ar comprimido; 3. Adapte as pontas  às  cânulas  para  aspiração. OBS: Se 

necessário, faça a curvatura das pontas através de pressão na direção e inclinação desejada. 

DEFINICIÓN: Puntas para aspiración. COMPOSICIÓN: Polipropileno. ADVERTENCIA/ 

PRECAUCIONES: Desechables después de su uso. INSTRUCCIÓN DE USO: 1. Desinfecte las 

puntas sumergiéndolas en una solución de hipoclorito de sodio al 1% o en alcohol etílico al 

70%; 2. Lave en agua corriente para remover residuos seguido de secado con aire comprimido; 

3.  Adapte las puntas a las cánulas para aspiración. OBS.: Si es necesario, haga la curvatura de 

las puntas por medio de  presión en la dirección e inclinación deseada. 

DEFINITION:  Aspirating tips. COMPOSITION: Polypropylene. WARNING/PRECAUTIONS: 

Disposable after use. INSTRUCTIONS FOR USE: 1. Disinfect the tips by immersion in 1% sodium 

hypochlorite or 70% ethanol for 30 minutes; 2. Wash with water to remove debris and dry with 

air; 3. Attach tips to cannulas for suction. OBS.: If necessary,  the tips may be bended by 

curving them towards the required direction and inclination. 

BULA  ENDO TIPS  


