LIGHTOOTH – IRRIGADOR DENTAL 3 EM 1
Finalidade: Jacto de água com função sónica,
dispositivo para o cuidado da higiene dentária
diária. Irrigador dental contém duas ponteiras de
escova de dentes, com opção de função de
vibração sónica, para melhor remoção do tártaro,
placa bacteriana e resíduos de comida. Permite
uma melhor higiene interdentária com 2 tipos de
jatos de água. Pressão dos jatos regulável pelo
utilizador. Ajuda a melhorar a saúde das gengivas
através de um delicado massajador gengival com
opção de vibração sónica. Complemento de
limpeza com a ponteira Lava-línguas.
Características:
Alimentação do Irrigador Dental: 100-240V 50/60Hz
Potência Absorvida do Irrigador Dental: Max 15W
Alimentação da Vibração Sónica: 1 pilha alcalina
tipo AAA de 1,5 V
Corrente Absorvida pela Vibração Sónica: 0.19A
Peso: 0.400 kg approx
Volume do reservatório: 800 ml Max
Proteção da base elétrica contra água: IPX4
Proteção do manípulo contra água: IPX7
Dimensões: 111 x 150 x 197 mm
Cor: Branco e Azul
Diretiva: 2004/108/EC (EMC – Compatibilità
Elettromagnetica / Electromagnetic Compatibilità
Directive)
2006/95/EC (LVD – Direttiva Bassa Tensione / LVD
– Low Voltage Directive)
2002/95/EC (Direttiva RoHS / RoHS Directive)
2002/96/EC (Direttiva WEEE / WEEE Directive)

Manutenção e armazenamento: Em caso de
avaria ou funcionamento anómalo, procurar a
assistência aos clientes do Distribuidor. Nenhuma
parte do produto pode ser reparada ou
controlada por pessoal não autorizado pelo
Fabricante ou pelo Distribuidor. Nenhuma parte
interna requer manutenção ou lubrificação. A
execução de controlos ou reparações por pessoal
não autorizado invalida a garantia e exime o
Fabricante e o Distribuidor de qualquer
responsabilidade.
Avisos e manutenção:
A utilização deste dispositivo é desaconselhável
para qualquer utilizador que tinha sido submetido
a uma intervenção cirúrgica oral ou periodontal
nos últimos 12 meses. Nesse caso, não utilizar o
dispositivo antes de consultar um médico dentista
de sua confiança.
Instruções de Utilização:
Indicado para implantes dentários
Aparelhos Dentários - Aparelhos Ortodônticos
Próteses dentárias
Prevenção de mau hálito - Halitose
Verificar manual de Instruções.
Imagens do Artigo:

Classificação:
Modelo: BD 100000 / 01
Certificado: Declaração de Conformidade
Importador: CA-MI srl
Morada do importador
Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – Italy
Vendite@ca-mi.it; export@ca-mi.it
Distribuidor: Gerimais, Lda
Morada do Distribuidor: Avenida dos
Combatentes N. º96, Estrada Nacional 1, Lugar
Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior qualidade@gerimais.com.
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