
Instruções de Uso

SUGADOR 
ODONTOLÓGICO



SUGADOR ODONTOLÓGICO ALLPRIME
Suctor Odontológico de Saliva

Produto não estéril de uso único.

Apresentação Comercial:
Sugador odontológico AllPrime apresentando diâmetro de 6,5 mm 
e 15 cm de comprimento, acondicionado em embalagens com 40 
unidades ou 100 unidades, nas cores transparente, azul, verde, 
laranja ou lilás.

Indicações de Uso:
O sugador odontológico é usado apenas por profissionais em 
procedimento odontológico; ele é usado para sucção de saliva da 
boca do paciente, de modo que o dentista possa trabalhar, sem 
interrupção. 
O contato entre o paciente e o dispositivo é um contato intrabucal e 
temporário, com duração inferior a 60 minutos. Destinado somente 
ao uso odontológico e se trata de um dispositivo descartável. 
O sugador odontológico é projetado e produzido para garantir a 
segurança e a saúde dos usuários e pacientes. 

Modo de Uso:
Não é necessário, de fácil utilização e destinado a profissionais 
especializados. 



Tabela de Modelos:

ø 6,5mm x 15cm de comprimento
Cor azul - 40 ou 100 unidades por embalagem

ø 6,5mm x 15cm de comprimento
Cor verde - 40 ou 100 unidades por embalagem



ø 6,5mm x 15cm de comprimento
Cor laranja - 40 ou 100 unidades por embalagem

Composição:
- Ponta fixa: PVC 
- Tubo: PVC e um fio de cobre metálico. 

Condições de Armazenamento e transporte:
Armazenamento em temperatura ambiente em um local seco e 
ventilado. 

Condições de Manipulação:
Adotar um procedimento de higiene adequada durante o manuseio.

Advertências:
Produto de uso único. Descartar após uso. Produto de reprocessa-
mento proibido.

Precauções:
Manter o ambiente em que os dispositivos são armazenados limpos 



e adotar um procedimento de higiene adequada durante o manuseio. 
Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas 
contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste 
produto.

Uso exclusivo odontológico.

Validade:
indeterminada.

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto 
e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao 
consumidor (SAC) em 0800 702 0227

Fabricado por:
EURONDA S.P.A.
Via dell’artigianato 7, 36030 Montecchio Precalcino, Vicenza, Itália
www.euronda.com

Importado no Brasil por:
Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A. 
CNPJ: 13.612.214/0001-60
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 -  Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801639001
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870

Distribuído no Brasil por:
Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. 
CNPJ: 14.190.675/0002-36
Avenida das Indústrias Antonio Conrado de Oliveira, n.90 
Distrito Industrial
37.655-000 – Itapeva – MG, Brasil
SAC: 0800 727 7565


