
Tiras de teste para iodo SenSafe®

Instruções de uso
Modelos de cartucho DentaPure®:
DP365B, DP40B e DP365M

Procedimento de teste com a tira:
1.  Enxágue todas as tubulações dos equipamentos odontológicos durante 2 minutos 
2.  Remova a ponta da seringa tríplice 
3.  Retire uma tira de teste do frasco e feche-o para manter a conservação das outras tiras 
4.  Colete uma amostra de 20 mL de água. Para isso, o copo deve estar inclinado e a água deve fluir 

de forma contínua pelas paredes internas do copo para evitar a agitação da água (pode-se utilizar 
um copo odontológico de plástico)

Observação: 
Estas tiras de teste devem ser usadas apenas para a determinação do 
nível de IODO presente na água das tubulações de equipamentos 
odontológicos. Elas não podem ser usadas para medir a presença 
de Unidades formadoras de colônias (UFC). A Crosstex recomenda a 
verificação do nível de iodo a cada 11 meses ou ao aproximar-se de 240 L 
de água, para garantir que a geração de iodo não esteja inferior a 0,5 ppm 
– especialmente se o consultório tem um grande volume de atendimentos.

Coleta da amostra de 20 mL de água
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5. Siga as instruções do Método A conforme descrito no frasco das tiras de teste:
 a.  Mergulhe uma tira de teste na amostra de água por 10 segundos, movendo 

a tira para a frente e para trás de forma suave e constante
 b.  Remova a tira da água e aguarde 30 segundos 
 c.  Compare a cor do indicador de cor da tira de teste com a escala de cores do 

Método A e com os níveis em PPM de 0,0 PPM - 5,0 PPM. 
 i.  Para obter uma correspondência melhor entre as cores, dobre a tira 

utilizada ao meio de forma que o indicador de cor da tira fique virado 
para fora (veja a imagem)

Resultados do nível de iodo em PPM e efeito no cartucho DentaPure®:
•  Se o valor de iodo em partes por milhão (ppm) estiver abaixo de 0,5, entre em contato com o seu 

distribuidor. É necessário substituir o cartucho 
•  Se o valor de iodo em ppm estiver acima de 0,5, continue o uso normal por uma semana e, depois, 

verifique os níveis novamente

Erros comuns:
•  Não enxaguar o sistema pode gerar um falso negativo (níveis de iodo abaixo de 1,0)
•  Borrifar a água diretamente no fundo do copo sem incliná-lo pode causar a dissipação do iodo, 

resultando em um falso negativo (níveis de iodo abaixo de 1,0)
•  Comparar a cor observando a parte de trás da tira em vez do indicador de cor na parte da frente pode 

gerar uma correspondência imprecisa
•  Se o frasco não for fechado corretamente, as tiras perderão precisão com o passar do tempo

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS? 
Visite nosso site em www.crosstex.com, e-mail: dentapuretechnical@crosstex.com

Tira sem dobrar Tira dobrada com indicador para fora
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Esta é a parte de trás da tira. 
Não faça a comparação de cores deste lado.

Esta é a parte da frente da tira. 
Observe que o indicador de cor está visível.
Este é o lado correto para fazer a comparação de cores.

DentaPure® e Clean Water. Clear Choice.™ são marcas ou marcas registradas da Crosstex International, Inc.
SenSafe® é uma marca registrada da Industrial Test Systems, Inc.


