RéguaFox
manual do usuário
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1-INTRODUÇÃO
A Régua Fox da Bio-Art é um acessório utilizado no ajuste do rolete de cera
superior nas próteses totais para a determinação e a avaliação dos planos
oclusais de Camper e horizontal (interpupilar).
O conjunto da régua é formado por duas peças distintas, o modelo 01 (Régua
Fox propriamente dita), que possui formato anatômico para ser adaptado intra
oralmente em contato com o rolete de cera superior e transferir para o meio
extra-oral do paciente o plano deste rolete; e o modelo 02 (arco) para
comparação e avaliação externa entre os planos do paciente e do rolete de
cera. Ver figuras 01 e 02.
A Bio-Art fabrica a Régua Fox em dois tipos de materiais: alumínio anodizado ou
injetadas em policarbonato. Apesar de materiais distintos sua utilização para
ambos os materiais são idênticas.
Tanto as réguas de alumínio ou as injetadas em policarbonato, podem ser
esterilizadas em autoclave, porém, verifique as temperaturas e os tempos
corretos de esterilização no capítulo 06-Manutenção e limpeza.
Figura 01:
Régua Fox (parte 01)
Figura 02
Régua em Arco (parte 02)

Por favor. Leia as instruções contidas neste manual,
antes de utilizar o produto.

2-CONTEÚDO DA EMBALAGEM
01 Régua Fox (parte 01), de alumínio ou de policarbonato.
01 Régua em Arco (parte 02), de alumínio ou de policarbonato.
01 Manual de instruções.
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Nota:
A Régua Fox Bio-Art partes 01 e 02 não são vendidas separadamente.
As Réguas são opcionais em relação ao material de fabricação, alumínio ou
policarbonato.

3-CONTEÚDO DA EMBALAGEM
As Réguas Fox da Bio-Art são extremamente simples de serem utilizadas,
porém, os procedimentos para sua utilização e seu uso intra-oral devem estar
baseados em normas de saúde e segurança e restrito a responsabilidade
técnica exclusiva do Cirurgião Dentista ou do profissional responsável.
A Bio-Art se isenta da responsabilidade de qualquer dano causado em
decorrência do uso indevido das Réguas Fox.

4-PROBLEMAS E SOLUÇÕES

5-PRECAUÇÕES E SEGURANÇA
6-MANUTENÇÃO E LIMPEZA
-As Réguas Fox da Bio-Art devem ser lavadas
exclusivamente com água e detergente neutro.
-Para esterilização em autoclave, as réguas
devem ser acomodadas no interior do tanque
com uma das faces totalmente apoiada em
uma superfície plana ou na própria superfície
Figura 3 plana da bandeja e separadas dos demais
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utensílios, principalmente os metálicos, e nunca em posição vertical (ver figura
03). Caso este detalhe não seja observado, a planicidade das réguas poderá
ser comprometida com possíveis empenamentos, principalmente as de
policarbonato.________________________________________________
-As réguas de policarbonato podem ser esterilizadas em autoclave desde que
não ultrapasse a temperatura de 121ºC com tempo nesta temperatura não
superior à 20 minutos.___________________________________________
-As réguas de alumínio podem ser esterilizadas em autoclave com
temperaturas de até 134ºC e tempo de 10 minutos.

7-CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO
- Quando não utilizadas, guarde as Réguas Fox em local seco, isento de poeira,
distantes de produtos químicos e longe de fontes de calor excessivo e luz solar.
- Sempre que possível, mantenha as Réguas na embalagem original.
- Após a esterilização em autoclave as réguas devem permanecer na
embalagem adequada, (papel Grau cirúrgico) de acordo com a validade do
processo de esterilização utilizado.

8-PROBLEMAS E SOLUÇÕES

9-TERMODE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda., concede garantia de 1 ano,
contado a partir da data de aquisição do produto (nota fiscal de compra). A
garantia é concedida exclusivamente pelo distribuidor autorizado e inclui defeito
de fabricação, sendo prestada mediante o concerto e condicionada aos
seguintes requisitos:
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• Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções
descritas no presente manual;
• A reclamação seja acompanhada da nota fiscal de compra e registrada dentro
do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e
número de série do produto ou lote de fabricação;
• O equipamento seja manejado, transportado e armazenado com cuidado;
• O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente.
Estão excluídos da garantia defeitos por:
• Desgaste natural das peças;
• Mau-uso, golpes e quedas acidentais;
• Transporte inadequado;
• Reparo por pessoas não autorizadas;
• Utilização em desconformidade com as características e finalidades do
produto;
• Desgaste por exposição e condições adversas (umidade, frio ou calor
intenso);
• Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados.
Em caso de dúvidas, por favor consultar o fabricante:
Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda.
Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará
CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502 -Fax +55 (16) 3372-5953
CNPJ 58.538.372/0001-56 - I.E. 637.034.447.113
Home Page: www.bioart.com.br - E-mail: bioart@bioart.com.br

10-ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada
por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência
Técnica Autorizada em nosso site:
www.bioart.com.br
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