
ROTINAS
ODONTOLÓGICAS

PASSO A PASSO



O QUE
FAZEMOS HOJE

A maioria dos dentistas utiliza o álcool 70% 

para desinfecção de superfícies, equipos e 

peças de mão.

A limpeza de pisos realizada com produtos de 

limpeza convencionais.

Utilização de substâncias à base de cloro, ex. 

água sanitária.

Utilização de produtos à base de glutaraldeí-

do e fenóis.

Envio de modelos, moldes e próteses para o 

laboratório sem a devida Desinfecção.

Não desinfecção de próteses e aparelhos dos 

laboratórios antes da instalação nos pacien-

tes.

Higienização inadequada das mãos.



POR QUE
DEVEMOS MUDAR

Álcool 70%

Desinfecção de nível médio. Não mata esporos.

São necessárias 3 aplicações de 10 minutos 

para superfícies.

Contraindicado para acrílicos, borrachas e 

plásticos pois endurece e amarela. Produtos à 

base de Cloro.

Desinfecção de nível médio

Uso limitado em presença de matéria orgânica.

(Ex: Sangue e sujeira).

Capacidade corrosiva e descolorante.

Tóxico para o meio ambiente.



POR QUE
DEVEMOS MUDAR

Produtos à base de Aldeídos

Libera vapores irritantes.

Odor desagradável.

Comprovado potencial Carcinogênico.

Detergentes Enzimáticos

Eficazes em temperatura adequada.

Não podem ser reutilizados.

Não pode exceder o tempo de contato.

Apenas limpam sem descontaminar.



INICIANDO OS
ATENDIMENTOS



INICIANDO OS
ATENDIMENTOS

Água potável no reservatório

Protetores descartáveis: cabeça, refletor, encosto 

de braço, puxadores de gaveta, periféricos.

Verificar correto funcionamento do compressor, 

equipo e demais equipamentos utilizados.

Mesa clínica disposta conforme o atendimento 

agendado com todos os instrumentais e mate-

riais que serão utilizados.

Colocação de antisséptico a base de clorexidina 

0,2% em copinho plástico para uso antes de 

todos os procedimentos em forma de bochecho 

vigoroso por 20 seg.

Colocação das pontas de alta e baixa rotação e 

acionamento para passagem de água antes da 

utilização

1.

2.

3.
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MOMENTOS DA
HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS. 5

1
2
3
4
5

Antes do contato com o paciente.

Antes da realização do procedimento 
asséptico.

Após risco de exposição a fluidos 
corporais.

Após contato com o paciente.

Após contato com áreas próximas 
ao paciente.



ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS

Antes e após todos os atendimentos.

Quando apresentar sujidades visíveis.

Remover anéis, pulseiras, relógios.

Utilizar cuba própria para esse fim, com aciona-

mento automático ou sem contato manual e dis-

pensador de sabão líquido automático.

Usar sabonete líquido antisséptico.

Lavar mãos e antebraço.

Utilizar papel toalha descartável.

Realizar antissepsia cirúrgica prévia aos proce-

dimentos cirúrgicos.
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ANTISSEPSSIA DAS MÃOS
COM BIO ASSEPT® OX

POR QUE USAR?

https://profilatica.com.br/produto/antisseptico-bio-assept-500ml/


ANTISSEPSSIA DAS MÃOS
COM BIO ASSEPT® OX

BIO ASSEPT age rápido (apenas 30 segundos 

de contato).

Possui efeito prolongado pela presença do di-

gluconato de clorexidina e peróxido de hidro-

gênio.

Não danifica a pele (possui AGE -Ácidos 

Graxos Essenciais, importantes na proteção e 

reconstituição do estrato córneo da pele).

Não possui gel (não é pegajoso –grudento 

-evitando possíveis resíduos formadores de 

meio de cultura).

Não necessita pias, torneiras, água, detergente 

e papel toalha para a sua aplicação.

Age em presença de matéria orgânica    (suji-

dade, suor, sangue).
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ROTINAS ENTRE
UM PACIENTE E OUTRO



ROTINAS ENTRE
UM PACIENTE E OUTRO

Retirada das pontas: alta rotação e ultrassom

Drenagem das linhas de abastecimento

Retirada de todos os instrumentais encaminhan-

do a área de esterilização

Retirada de todos os materiais utilizados friccio-

nando gaze embebida em ácido peracético (Ex: 

BACTEREND® OX) antes de guardá-los

Retirada das barreiras

Substituição de máscaras

Limpeza com SURFIC borrifando em pano ou 

papel toalha e aplicando na seguinte ordem: 

1-alça do refletor, 2-refletor, 3-braços do equipo, 

4-cadeira, 5-mocho, 6-parte baixa do equipo, 

8-pedal.

Cuspideira (retirada do ralo para lavagem sepa-

rada) utilizar uma escova com cabo e friccionar 

o Surfic.

Limpeza com SURFIC® borrifando em papel 

toalha e aplicando nas bancadas, móveis e pu-

xadores.
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ROTINAS APÓS O FINAL
DOS ATENDIMENTOS



ROTINAS APÓS O FINAL
DOS ATENDIMENTOS

Após seguir todos os passos executados entre 
atendimentos:

Remover a garrafa do reservatório de água.

Utilizar no sistema de lavagem das manguei-

ras com a solução de BACTEREND OX (10ml da 

solução para 990 ml de água).

Acionar o pedal para que a solução passar 

pelas mangueiras, deixá-las repousando sobre 

a cuspideira.

Passar a mesma solução nas mangueiras do 

sugador.

Armazenar todos os resíduos em sacos de lixo 

branco com identificação de lixo hospitalar.

Armazenar agulhas e lâminas em reservatório 

próprio para resíduos Perfurocortantes.
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ÁCIDO PERACÉTICO
BACTEREND® OX

Desinfetante de alto nível à base de ácido peracético 
de amplo uso.

Indicado para desinfecção de artigos e equipamen-
tos.

Limpa e desinfeta em um único passo.

Apenas um único enxágue.

Ativo frente a esporos, Micobactérias (inclusive My-
cobacterium massiliense), fungos e vírus (inclusive 
HBV, HCV, HIV e H1N1).

Compatível com plástico, silicone e látex.

Não mancha ou danifica equipamentos e produtos 
para saúde.

Biodegradável – pode ser descartado na rede de 
esgoto sem danos ao meio ambiente.

Concentrado – reduz o descarte de material plástico 
e químico no meio ambiente.



ROTINAS DE DESINFECÃO:
MOLDES E MODELOS



ROTINAS DE DESINFECÃO:
MOLDES E MODELOS

Utilizar a solução de BACTEREND OX a 1% bor-

rifando sobre os moldes e deixando agir por 

10 min após vazar os moldes normalmente.

Utilizar a solução de BACTEREND OX a 1% bor-

rifando sobre as próteses, placas, aparelhos 

móveis vindos do protético, deixando agir por 

10 min. Realizar enxague em água e secar.

Utilizar a solução de BACTEREND OX a 1% bor-

rifando sobre os modelos, deixando agir por 

10 min.

1.
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3.



ROTINAS DE LIMPEZA:
AR CONDICIONADO



ROTINAS DE LIMPEZA:
AR CONDICIONADO

Remover o filtro semanalmente.

Lavar com água corrente para remoção das 

sujidades acumuladas na tela do filtro.

Aplicar o Surfic a 0,5 % deixando agir por 10 

min, em seguida realizar enxague em água 

corrente.

Agendar limpeza profissional a cada 6 meses.
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ROTINAS PARA O
AR COMPRIMIDO



ROTINAS PARA O
AR COMPRIMIDO

Caso o compressor seja a óleo, verificar o 
nível mensalmente.

Semanalmente realizar a sangria da água 
que fica retida no compartimento inferior 
do compressor.

Compressores utilizam em sua saída de ar 
um filtro que deve ser trocado a cada 6 
meses.

Os compressores devem ficar em local  
arejado e coberto.
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ROTINAS PARA
RADIOGRAFIAS



ROTINAS PARA
RADIOGRAFIAS

Posicionar o paciente colocando o avental 
de chumbo com proteção da tireoide.

Utilizar um protetor plástico para embalar 
filme radiográfico e posicionador.

Posicionar todo o conjunto na boca do  
paciente.

Acionar o disparo do aparelho de RX.

Sair da sala e esperar o disparo.

Retirar o conjunto da boca do paciente.

Remover o protetor plástico e descartar.

Remover o filme do posicionador e proce-
der com a revelação.

Descarte de revelador e fixador em emba-
lagens separadas destinando às empresas 
coletoras.
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ROTINAS DE LIMPEZA
GERAL DO CONSULTÓRIO



ROTINAS DE LIMPEZA
GERAL DO CONSULTÓRIO

Iniciar dos locais menos contaminados 
para os mais contaminados.

De cima para baixo.

De dentro para fora.

Uso de botas de borracha, avental imper-
meável e luvas de látex comercial.

Lavagem de pisos, paredes e janelas     
(semanalmente).
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DE SUPERFÍCIES COM

SURFIC



LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DE SUPERFÍCIES COM SURFIC

Desinfetante para a limpeza e descontaminação 

simultânea de superfícies e artigos não críticos.

Excelente capacidade de descontaminação.

Altamente compatível com pisos e materiais   

sintéticos, metálicos entre outros.

Não danifica os materiais, proporcionando   

conservação e maior tempo de vida útil dos 

mesmos.

Não necessita de enxágue após aplicado, fator 

que gera economia de água e tempo.

Biodegradável, pode ser descartado na rede de 

esgoto sem danos ao meio ambiente.

Concentrado – reduz o descarte de material 
plástico e químico no meio ambiente.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DE SUPERFÍCIES COM SURFIC

Sim, diferente do álcool/cloro (que enferruja 

e resseca), ele conserva os materiais.

Rende 200 litros de produto pronto uso.

Diluir Surfic na concentração de 5mL do    

produto em 995mL de água.

Preparado e armazenado em seu frasco   

aplicador o Surfic se mantém estável por até 

30 dias. Isto traz grande economia se com-

parado com soluções alcoólicas ou qualquer 

outro produto pronto uso.

Para pisos, aplique com MOP/Esfregão ou 

Pano.

Para bancadas, cadeiras, refletores e       

manguitos, por meio do frasco aplicador, 

borrifar a solução de SURFIC à 15cm de      

distância em um pano, limpando e desinfe-

tando as superfícies em movimento único.
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TRATAMENTO DE
INSTRUMENTAIS



LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS
AUTOCLAVÁVEIS

Após o uso no paciente, imergir o instru-

mental na solução diluída de ENZILUX (De-

tergente Enzimático)   deixando o produto 

agir por 5 minutos.

Se necessário utilizar escovas de cerdas 

macias para remoção de sujidade orgânica 

visível.

Enxaguar e secar o instrumental.

Direcionar o instrumental para finalização 

(lubrificação e proteção) para posterior 

esterilização em autoclave.

1.

2.

3.
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LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS
NÃO AUTOCLAVÁVEIS

Após o uso no paciente, imergir o instrumental 
NÃO autoclavável na solução diluída de          
ENZILUX deixando o produto agir por 5 minu-
tos.

Se necessário utilizar escovas de cerdas 
macias para remoção de sujidade orgânica   
visível

Enxaguar e secar o instrumental.

Direcionar o instrumental para desinfecção de 
alto nível com ARPOSEPT.

Diluir 20g de ARPOSEPT para cada litro de 
água.

Deixar agir por 15 minutos.

Remover os artigos da solução de ARPOSEPT, 
enxaguar em água corrente, secar e direcio-
nar os artigos para o uso.

MARCAR A DATA DO PREPARO DA SOLUÇÃO 
-Realizar teste com fita de controle da solução.

DESINFECÇÃO

LIMPEZA

1.
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PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO
DE INSTRUMENTAIS

Para finalização e proteção do instrumental 

antes dos processos de autoclavagem reco-

menda-se o uso do PROFILUB.

Após o material limpo e seco, mergulhar o ma-

terial a ser autoclavadoem uma cuba conten-

do PROFILUB diluído a 8ml por litro

Deixar agir por 30 segundos, remover o mate-

rial da solução e deixar escorrer sem secar

Colocar o material dentro do invólucro (ex. 

grau cirúrgico) e seguir com o processo de 

autoclavagem

IMPORTANTE: Utilizar apenas sobre materiais 

metálicos passiveis de autoclavagem. Não 

aplicar sobre materiais sintéticos. (Ex: PVC, Si-

licone, Borracha e outros).
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REVITALIZAÇÃO DE 
INSTRUMENTAIS

Para a recuperação de instrumentais em aço 

inox que possui manchas ou com sinais de 

oxidação, recomenda-se Ecophos.

Diluir 100ml em 900ml água aquecida (60°C 

–80°C).

Deixar o produto agir sobre os instrumentais 

por 30 minutos.

Acione as articulações dentro da solução. Se 

necessário escove-as utilizando escova com 

cerdas duras não metálicas (de preferência 

nylon).

FREQUÊNCIA: Ao menos uma vez por 

semana ou quando perceber que existem 

manchas ou sinais de oxidação nos instru-

mentais de aço inox.

1.
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3.
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ÁCIDO PERACÉTICO
BACTEREND® OX

https://profilatica.com.br/produto/kit-bacterend-ox/


GUIA ODONTO
DILUIÇÕES E
APLICAÇÕES



MODO DE USO
ENZILUX

Com uma seringa ou um outro tipo de instrumento medidor, 
dilua 2ml de ENZILUX em 998ml de água. Em seguida, despeje a 
solução diluída de ENZILUX em uma cuba ou outro recipiente. 

Abra o frasco de 1L de ENZILUX concentrado.

Insira totalmente os artigos abertos, desarticulados e desmon-
tados na solução, expondo as áreas críticas, preenchendo 
lúmens e canais, deixando-os em contato com a solução por 5 
minutos. Friccione a superfície dos instrumentais com uma es-
ponja ou escova de cerdas macias. 

Seque os instrumentais e encaminhe-os para esterilização ou 
desinfecção.

Remova os artigos e enxágue com água em abundância.

1.

2.

3.

4.

5.

https://profilatica.com.br/produto/detergente-multienzimatico-enzilux/


MODO DE USO
BACTEREND® OX

Abra o frasco de 1L de Bacterend® OX concentrado para co-
nectar ao pump dosador.

Conecte o pump dosador rosqueando-o no frasco de 1L de 
Bacterend® OX. Certifique-se de que o pump dosador foi co-
nectado corretamente.

Preencha um recipiente com 990ml de água para diluir o 
Bacterend® OX. Pressione o pump dosador 2 vezes para 
obter Bacterend® OX diluído à 1%. Misture a solução de Bacte-
rend® OX na água.

*1 Litro de Bacterend® OX rende 100 Litros. 

Remova os sugadores. Conecte as pontas das mangueiras 
suctoras no recipiente contendo Bacterend® OX diluído.

1) Acione a retrolavagem para a passagem do  Bacterend® 
OX por dentro das mangueiras por 20 segundos.
2) Acione a retrolavagem com água para enxaguar as tubu-
lações.
Repetir o processo entre um paciente e outro.

1.

2.

3.
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5.

https://profilatica.com.br/produto/kit-bacterend-ox/


MODO DE USO
SURFIC®

MODO DE USO
SURFIC®

Abra o frasco de 1L de SURFIC® concentrado para conectar 
ao pump dosador.

Conecte o pump dosador rosqueando-o no frasco de 1L de 
SURFIC®. Certifique-se de que o pump dosador foi conecta-
do corretamente.

Posicione o bico do pump dosador à boca de um recipiente 
contendo 995ml de água. Pressione o pump dosador 1 vez 
para obter SURFIC® diluído à 0.5%. Misture a solução de SUR-
FIC®  na água. 

1 Litro de Surfic® rende 200 Litros.

Obs: A solução preparada possui estabilidade de até 30 dias. 
Após esse período deve-se preparar uma nova solução.

Preencha o borrifador com a solução preparada no passo 
anterior.

Borrife a solução de SURFIC® diluída em um pano para maior 
economia de produto e então passe o pano nas superfícies.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://profilatica.com.br/produto/kit-surfic-desinfetante/


Dilua 20g do produto para cada 1 litro de água.

Agite a solução até a sua total homogeneização.

Insira os instrumentais previamente limpos no recipiente
contendo ARPOSEPT diluído.

Mantenha os artigos / instrumentais submersos durante 15 
minutos.

Retire os instrumentais do recipiente, enxaguar em
água potável, secar assepticamente e destinar ao
uso imediato.

1.
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3.
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MODO DE USO
ARPOSEPT®

https://profilatica.com.br/produto/acido-peracetico-arposept/


Usando EPIs (proteção ocular, facial, luvas, roupa e botas de 
proteção) desrosquear a tampa do produto e remover cui-
dadosamente o lacre, de modo a evitar respingos.

Em um recipiente não poroso, preferivelmente de aço inox, 
diluir 100ml de ECOPHOS para 900ml de água quente (60º a 
80ºC).

Após limpos, imergir totalmente na solução diluída de ECO-
PHOS os artigos compostos por aço inox de forma a expor 
as zonas críticas (articulações, lúmens, canais, etc.) por 30 
minutos.

Acione as articulações dentro da solução e escove-as utili-
zando escovas com cerdas duras (não metálicas).  

1.

2.

3.

4.

MODO DE USO
ECOPHOS®

https://profilatica.com.br/produto/revitalizador-de-instrumentais/


Diluir 8ml de PROFILUB concentrado para cada litro de 
água.

Mergulhe os instrumentais previamente limpos na solu-
ção. Movimente as articulações para melhor penetra-
ção.

Remova os instrumentos do banho e deixe escorrer por 
30 segundos. 

Após escorrido o produto dos instrumentos, envelope-
-os e direcione-os para o processo de esterilização 
mais adequado.

1.

2.

3.

4.

MODO DE USO
PROFILUB®

https://profilatica.com.br/produto/lubrificante-protetor-de-instrumentais/


CLIQUE E ACESSE

www.profilatica.com.br

@Profilatica

@dicasparadentistas

@dicasdadentistas

https://www.instagram.com/profilatica/
https://profilatica.com.br/
https://profilatica.com.br/
https://www.instagram.com/dicasdadentista/
https://www.instagram.com/dicasparadentistas/



