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Mandril Praxis / Mandril Versaplus

Uso: Encaixar o mandril no contra-ângulo. 
Encaixar o disco/ponta na extremidade do 
mandril.

Compatível com:
Mandril Praxis - discos Praxis.
Mandril Versaplus - Superfix, Optimize, Polifix, 
Profilax, Polimax.

Princípio físico de funcionamento: O mandril é 
responsável pela fixação dos sistemas de 
acabamento e/ou polimento no contra-ângulo e 
pela transferência do  movimento.

Conexão com contra-ângulo: O mandril Praxis/ 
Versaplus é fabricado de acordo com as 
especificações da ISO 1797-1.

Advertências, precauções e restrições: Uso 
profissional. O uso do mandril ou discos/pontas 
em conjunto com produtos não indicados pela 
TDV é de inteira responsabilidade do usuário. 
Recomenda-se que a utilização do produto seja 
sempre acompanhada de isolamento absoluto do 
campo operatório, uma vez que objetos soltos 
podem ser deglutidos ou aspirados 
acidentalmente. Quando existir comprovada 
alergia a qualquer um dos seus componentes, o 
produto não deve ser utilizado.

Esterilização: O mandril é esterilizável em 
autoclave (126ºC, 147kPa, 16min). Antes da 
esterilização, realizar a limpeza com o auxílio de 
água e detergente enzimático.

Composição: Metal.
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Mandril Praxis / Mandril Versaplus

Uso: Instalar el mandril en el contra-ángulo. 
Adaptar el disco/punta en la extremidad del 
mandril.

Compatible con:
Mandril Praxis - discos Praxis.
Mandril Versaplus - Superfix, Optimize, Polifix, 
Profilax, Polimax.

Principio físico de funcionamiento: El mandril 
cumple con la función de fijar el disco en el 
contraángulo y transferir el movimiento.

Conexión con contra-ángulo: El mandril Praxis/ 
Versaplus es fabricado de acuerdo con las 
especificaciones de la norma ISO 1797-1.

Advertencias, precauciones y restricciones: 
Uso profesional. No utilizar el producto con 
rotación superior a 4000RPM. La utilización del 
mandril o de los discos con productos similares es 
de entera responsabilidad del usuario. Para evitar 
la deglución o aspiración accidental de este 
producto, se recomienda el aislamiento absoluto 
del campo operatorio. No utilizar en pacientes que 
tengan antecedentes de alergia al componente de 
este producto.

Esterilización: El mandril es esterilizable en 
autoclave (126ºC, 147kPa, 16min). Antes de la 
esterilización, realizar la limpieza con ayuda de 
agua y detergente enzimático.

Composición: Metal.
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Conteúdo / Contenido
Mandril Praxis - 10 unidades
Mandril Praxis - 1 unidade
Mandril Versaplus - 10 un.
Mandril Versaplus - 1 un. Obelis S.A

Bd. Général Wahis 53 
1030 Brussels, Belgium
Tel:   +(32) 2.732.59.54
E-mail: mail@obelis.net
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