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INSTRUÇÕES DE USO

1.

INDICAÇÃO DE USO

Instruções para uso dos seguintes produtos:

Escova de dentes B-Care
#32200
Pipeta de 4 ml
#PE
Antes de usar a ESCOVA DE DENTES B-CARE, leia estas instruções e guarde
este manual para consulta futura.

1.2. IMPORTANTE
- Este produto não deve ser usado por crianças.
-Este produto deve ser usado apenas para o uso projetado, conforme
descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo
fabricante.

1.3. USO PROJETADO
- Este produto não deve ser usado por crianças.
-A escova de dentes B-Care foi projetada para manter uma boa higiene
bucal, incluindo a remoção da placa bacteriana. O produto inclui a escova
de dentes e duas pipetas para carregar líquidos.

1.4. ATENÇÃO
•Este produto não deve ser usado por crianças.
•Manuseie e guarde adequadamente. NÃO desmonte o produto.
•NÃO USE se a embalagem estiver danificada.
•O dispositivo só deve ser usado para a finalidade projetada.
•Não esterilizado. Este produto NÃO DEVE ser esterilizado ou colocado em
autoclave.
•Não use o produto se alguma peça apresentar sinais de dano. Isso pode
causar lesões.
•Produto de uso único

2. DESCRIÇÃO

EXCLUSIVA ESCOVA CILÍNDRICA
ATRAUMÁTICA

ORIFÍCIO DE CONTROLE DO POLEGAR

CONEXÃO DO TUBO

EJEÇÃO DE FLUIDOS

PIPETA DE FLUIDOS TROCÁVEL

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DA B-CARE
3.1. Insira a pipeta para carregar líquidos de limpeza [Figura 1].
3.2. Conecte a pipeta à escova [Figura 2].

Figura 1

Figura 2

3.3. Segure a escova com o polegar sobre o orifício de controle do polegar, e
os dedos sobre a pipeta. Para aplicar líquidos, pressione suavemente a
pipeta [Figura 3].

Figura 3

4. GARANTIA
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Este produto tem garantia de 2 (dois) anos a partir da data de sua compra.
Durante o período de garantia, consertaremos gratuitamente quaisquer
defeitos no aparelho, que sejam resultantes de defeitos de materiais ou mão
de obra, seja através de conserto ou substituição total do aparelho, a nosso
critério.
Esta garantia não cobre: danos causados por uso inadequado, desgaste ou uso
normal, defeitos que tenham efeito insignificante no valor ou na operação do
aparelho. A garantia será cancelada em caso de reparos realizados por
pessoas não autorizadas e caso não sejam utilizadas peças originais da Biovo
Technologies. Para obter assistência técnica durante o período de garantia,
entregue ou envie o aparelho completo ao seu representante de vendas.

