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VPRO5 - Dispositivo de Vibração C-Shaped 

INDICAÇÃO DE USO 

O dispositivo VPRO5 - Dispositivo de Vibração C-Shaped é indicado para ser usado no paciente 
para auxiliar na adaptação do aparelho ortodôntico (alinhadores ) removíveis durante o 
tratamento ortodôntico, pois melhora o encaixe e adaptação dos alinhadores, reduz 
significativamente o tempo de uso de cada alinhador, estimula biologicamente de forma positiva 
o processo de remodelação óssea, necessário para o tratamento, diminuindo a dor e o 
desconforto, comum ao tratamento  ortodôntico. 

O dispositivo VPRO5 - Dispositivo de Vibração C-Shaped deve ser usado em uma unica sessão 
diária de 5 minutos durante todo o periodo de tratamento ortodôntico. 

 
 
DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O VPro5 pode ser usado como um dispositivo de vibração portátil. Pode ser aplicado na 
superfície oclusal dos dentes durante o uso de aparelhos ortodônticos removíveis. Este 
dispositivo portátil é elétrico e recarregável. O dispositivo consiste nos seguintes componentes: 
uma unidade de vibração, uma unidade de adaptador bucal (moldeira) e  um cabo USB para 
carregamento de energia. Quando a unidade de vibração e o adaptador bucal estão acoplados 
juntos o dispositivo pode ser usado na boca para aplicar vibração aos alinhadores ortodônticos 
removíveis que recobrem as superfícies oclusais dos dentes. 

Durante o uso, o botão localizado na parte superior da unidade de vibração deve estar 
pressionado para ligar o dispositivo. O dispositivo deve ser carregado e higienizado 
anteriormente ao primeiro uso. Durante o uso, o adaptador bucal é posicionado manualmente 
às superfícies oclusais dos dentes do paciente. O dispositivo VPro5 deve ser usado diariamente, 
por um tempo total de 5 minutos, uma vez ao dia, durante toda a fase ativa de tratamento 
ortodôntico. A média de vida útil do dispositivo e da bateria é de dois anos. 
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PREPARAÇÃO E USO DO DISPOSITIVO VPRO5 

1. O dispositivo VPro5 vem embalado pronto para uso; 

2. Inspecione e limpe antes de usar. Higienize o adaptador bucal com água antes de usar. 
O adaptador bucal (moldeira) é um acessório destacável que não causa danos; 

3. Carregue totalmente o dispositivo antes do primeiro uso; 

4. Conectar o adaptador bucal (moldeira) à unidade de vibração. Certificar que está 
seguramente encaixado e firme antes de inserir a moldeira na boca do paciente; 

5. Pressione o botão de ligar na unidade de vibração para ativar o dispositivo; 

6. O paciente vai aplicar forças vibratórias do dispositivo para a superfície oclusal dos 
dentes durante o uso concomitante dos alinhadores ortodônticos; 

7. O dispositivo vai funcionar por 5 minutos por uso e desligará automaticamente após 
este período; 

8. Higienizar o adaptador bucal e recarregar a unidade de vibração como especificado nas 
seções “Carregando o dispositivo” e “Higienização do dispositivo”. Guarde o dispositivo 
VPro5 em temperatura ambiente; 

9. O Ortodontista pode conferir o uso pelo paciente no software GUI quando o dispositivo 
estiver cadastrado; 

10. O dispositivo VPro5 deve ser usado por um total de 5 minutos, uma única vez ao dia. 

 

PRECAUÇÕES 

 É importante ler as instruções do dispositivo VPro5 antes de usar para garantir um 
correto uso, manutenção e cuidados; 

 O dispositivo é reutilizável pelo mesmo paciente; 

 Antes de usar, inspecione a embalagem e o dispositivo para verificar se não há algum 
defeito decorrente do processo de frete. NÃO USE SE ESTIVER DANIFICADO OU COM 
ALGUMA ALTERAÇÃO; 

 Sempre recarregue o dispositivo de acordo com as instruções de uso antes de usar. Leia 
a seção “Carregando o Dispositivo”; 

 Nunca use formas ou instrumentos alternativos de energia elétrica para carregar o 
dispositivo; 

 Não use este dispositivo para limpar ou escovar os dentes; 

 Use o dispositivo VPro5 somente como instruído pelo Ortodontista; 

 O dispositivo VPro5 NÃO é resistente a água. Não molhe o dispositivo ou use perto de 
água corrente; 

 Não recomendado para pacientes com vertigem ou síndrome da articulação 
temporomandibular (ATM); 
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 O dispositivo não deve ser modificado. Qualquer modificação prejudicará a 
funcionalidade; 

 Equipamentos de comunicação por RF, portáteis e móveis, podem afetar os 
equipamentos eletromédicos; 

 Não convém que o VPro5 seja utilizado em proximidade com ou empilhado sobre outro 
equipamento e que, caso o uso em proximidade ou empilhado seja necessário, convém 
que o VPro5 seja observado para verificar se está funcionando normalmente na 
configuração na qual será utilizado; 

 Evitar deixar seu VPro5 exposto a luz solar direta;  

 Se a unidade de adaptador bucal (moldeira), estiver com poeira ou fibras de tecido, 
desconectá-la da unidade de vibração. Lavar somente a unidade de adaptador bucal 
(moldeira) em água corrente. 

O equipamento eletromédico VPro5 precisa de cuidados especiais em relação à CEM (campo 
eletromagnético) e precisa ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com as 
informações sobre CEM fornecidas nos documentos acompanhantes. 
 
COMPONENTES 

O dispositivo VPro5 é composto de uma unidade de vibração portátil, uma unidade de 
adaptador bucal (moldeira) e um cabo USB para carregamento de energia. 

 

CARREGANDO O DISPOSITIVO 

Carregue o dispositivo conectando o cabo USB diretamente em uma fonte USB. O dispositivo irá 
mostrar uma luz contínua de cor laranja enquanto estiver carregando. O dispositivo irá mostrar 
uma luz contínua de cor verde quando a carga estiver completa. O dispositivo irá mostrar uma 
luz piscante de cor rosa quando a bateria estiver fraca. O dispositivo não irá vibrar enquanto 
estiver sendo carregado.  

É recomendável recarregar o dispositivo uma vez por semana. O dispositivo possui uma bateria 
interna recarregável de polímero de ion-lítio (3.7 VDC).  

- Uma carga completa na bateria tem durabilidade de até 20 ciclos. 

-  A vida útil da bateria é de 3 anos. 

- O equipamento não contém fonte de alimentação. Utilize uma fonte USB certificada pela IEC 
60601 ou equivalente, com as características técnicas necessárias. 

NOTIFICAÇÕES LUMINOSAS NO DISPOSITIVO 

Azul (piscando continuamente) Ciclo vibratório de 5 minutos em progresso 

Verde (3 piscadas) Ciclo vibratório completo 

Vermelho (3 piscadas) Dispositivo foi desligado antes de terminar o ciclo 
de 5 minutos 

Vermelho (3 piscadas) Quando o Ciclo de 5 minutos foi interrompido e 
não foi concluído dentro de 30 minutos 
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Rosa (6 piscadas) Para avisar que a bateria está fraca 

Laranja (luz contínua) Dispositivo sendo carregado 

Verde (luz contínua) Dispositivo carregado totalmente 

Vermelho (3 piscadas) Quando o dispositivo está ligado/vibrando e o 
usuáro conecta o cabo USB. A vibração irá parar. 

Vermelho (3 piscadas) Quando o ciclo de 5 minutos é interrompido e o 
usuário conecta ao cabo USB dentro de 30 minutos 

 

ARMAZENAMENTO 

O dispositivo deve ser armazenado na sua embalagem original. Cuidados especiais devem ser 
adotados para garantir que o dispositivo não seja danificado. 

O dispositivo em uso deve ser armazenado em temperatura ambiente. 

 

Condições para transporte e armazenamento: 

Temperatura de armazenamento: -20 ° C a 45 ° C (fora deste limite existe risco de dano a bateria) 

Umidade de armazenamento: 15 a 90% (fora deste limite existe risco de dano a bateria) 

Pressão atmosférica: 700 a 1060hPa (risco de umidade no aparelho) 

 

HIGIENIZAÇÃO DO DISPOSITIVO 

O dispositivo deve ser higienizado após seu uso. Desencaixe o adaptador bucal (moldeira) da 
unidade vibratória. Lave o adaptador bucal (moldeira) com água e deixe secar. O dispositivo 
vibratório não é resistente a água, não use perto de água correntes ou em locais que podem 
molhá-lo. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SÍMBOLOS 

ATENÇÃO: é proibido modificar este equipamento 

Abastecimento de força Bateria interna de 3.7 Volts 

Tipo de equipamento 
 Tipo BF (parte aplicada);  

Entrada Unidade de Vibração (5 Vc.c.  1,0 A) 

Grau de proteção contra penetração nociva 
de água: IPX1 

Protegido contra gotas de água caindo 
verticalmente 
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Requisitos ambientais para o Operação, Transporte e Armazenamento: 

Operação Transporte e Armazenamento 

Umidade Relativa: 30% a 75% Umidade Relativa: 15% a 90% 

Temperatura: 0º a +40ºC Temperatura: -20º a + 45ºC 

Pressão Atmosférica: 700 a 1060hPa Pressão Atmosférica: 700 a 1060hPa 
 
Para a operação, a temperatura deve estar na faixa entre 0º e 40º e a umidade de 30º a 75º, 
fora desta faixa existe risco de dano permanente a bateria e redução da vida útil do produto. 
Para transporte e armazenamento a temperatura deve estar entre -20 e +45º e a umidade de 
15 a 90%, fora desta faixa existe risco de dano permanente a bateria e redução da vida útil do 
produto.  
 
 
Advertência: Nenhuma alteração neste equipamento é permitida 

Vida útil do equipamento: 2 anos 

 
Descarte das partes e acessórios  
Ao final de seu período de uso, por entrar em contato com o paciente, o VPro5 deve ser 
descartado de acordo com a legislação local. Atenção especial deve ser dada ao descarte da 
bateria que deve seguir sistemática conforme legislação vigente local para descarte. 
 

ATENÇÃO 
- Produto não destinado a crianças menores de três anos; 

- Utilização por crianças somente sob supervisão de adultos; 

- Manter fora do alcance de crianças menores que três anos. No caso de ingestão ou inalação, 
procure auxílio médico imediatamente; 

- Risco de sufocamento ou estrangulamento pelo cabo para crianças menores que três anos; 

- Para alérgicos a silicone pode ocorrer irritação na pele; 

- O dispositivo não apresenta risco de inalação ou deglutição, não é indicado para menores de 3 
anos e crianças devem ser supervisionadas por um adulto quando utilizarem;  
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Orientação e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas 

O VPro5 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético específico abaixo. Convém que o comprador 
ou usuário do VPro5 garanta que este seja usado em tal ambiente. 

Teste de Emissão Conformidade Ambiente Eletromagnético - 
Orientação 

Emissão Rádio Frequência (CISPR 11) GRUPO 1 O dispositivo vibratório VPro5 da 
Propel usa energia RF (rádio 
frequência) apenas para o seu 
funcionamento interno. Sendo 
assim, as emissões de RF são muito 
baixas e não causam nenhuma 
interferência em equipamentos 
eletrônicos próximos. 

Emissão Rádio Frequência (CISPR 11) CLASSE B O dispositivo vibratório VPro5 da 
Propel é compatível para uso em 
todos os tipos de estabelecimentos, 
incluindo estabelecimentos 
domésticos e aqueles diretamente 
conectados à rede pública de 
abastecimento de energia de baixa 
voltagem, que abastece 
estabelecimentos de uso doméstico. 

Emissões harmônicas (EN 61000-3-
2) 

N/A  

Flutuações de voltagem (EN 61000-
3-3) 

N/A  

 

 

 

Orientação e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética 

O VPro5 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético específico abaixo. Convém que o comprador ou usuário 
do VPro5 garanta que este seja usado em tal ambiente. 

Teste de Imunidade EN 60601 Teste de nível Teste de conformidade Orientação de ambiente 
eletromagnético 

Descarga Eletrostática 
(ESD) EN 61000-4-2 

+-6 kV contato 
+-8 kV ar 

N/A 
+-8kV ar 

O piso deve ser de 
madeira, concreto ou 
cerâmica. Se o piso for 
coberto por material 
sintético, a umidade 
relativa deve ser pelo 
menos de 30% 

Tempo de explosão 
elétrica 
EN 61000-4-4 

+-2kV redes  suprimento 
elétrico 
 
+-1kV Entrada e saída 
elétrica 

+-2kV Redes de 
suprimento elétrico 
 
 
N/A 

A qualidade da rede 
elétrica principal deve ser 
equivalente as 
encontradas tipicamente 
no comércio e ambientes 
hospitalares 
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Sobretensão EN 61000-4-5 +-1kV Linha a linha 
 
+-2kV linha para terra 

+-1kV modo diferencial 
 
 
+-2kV modo comum 

A qualidade da rede 
elétrica principal deve ser 
equivalente as 
encontradas tipicamente 
no comércio e ambientes 
hospitalares 

Quedas de tensão, 
interrupções e variações 
de voltagem sobre as 
linhas de entrada de 
abastecimento de energia 
 
EN 610004-11  

 

<5% Ut (>95% queda em 
Ut) para meio ciclo 
 
40% Ut (60% queda em Ut) 
para 5 ciclos 
 
70% Ut (30% queda em Ut) 
para 25 ciclos 
 
<5% Ut (>95% queda em 
Ut) para 5 segundos 

0% Ut (100% queda em Ut) 
para meio ciclo 
 
0% Ut (100% queda em Ut) 
para 1 ciclo 
 
70% Ut (30% queda em Ut) 
para 25 ciclos 
 
0% Ut (100% queda em Ut) 
para 250 ciclos 

A qualidade da rede 
elétrica principal deve ser 
equivalente as 
encontradas tipicamente 
no comércio e ambientes 
hospitalares. Se o usuário 
do VPro5 necessitar de 
operação ininterrupta 
durante interrupções de 
fornecimento de energia 
elétrica, recomenda-se 
que utilize abastecimento 
de energia ininterrupto ou 
bateria 

Frequência de alimentação 
(50/60 Hz) do campo 
Magnético EN 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m A frequência de 
alimentação do campo 
magnético deve ser 
equivalente as 
encontradas tipicamente 
no comércio e ambientes 
hospitalares 

Nota: Ut é a tensão de rede (corrente alternada) antes da aplicação do teste de nível 
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Orientação e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética 

O VPro5 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético específico abaixo. Convém que o comprador ou usuário 
do VPro5 garanta que este seja usado em tal ambiente. 

Teste de 
Imunidade 

EN 60601 Teste 
de nível 

Teste de 
conformidade 

Orientação de ambiente eletromagnético 

Conduzido RF EN 
61000-4-6 
 
Radiado RF EN 
61000-4-3 

3 Vrms 
150KHz a 80MHz 
 
3 V/m 
80 MHz a 2.5 
GHz 

3 Vrms 
150KHz a 80MHz 
 
3 V/m 
80 MHz a 2.5 GHz 

Equipamentos portáteis de comunicação com RF 
(radio frequência) não devem ser usados 
próximos de qualquer parte do dispositivo VPro5 
além do limite de distância calculado pela 
equação aplicável a frequência do transmissor. 
 
Distância de Separação Recomendada 
 
d= (3.5/ V1) ⍻P 
 
d= (3.5/ E1) ⍻P 80MHz a 800MHz 
 
d= (7/ E1) ⍻P  800MHz a 2.5 GHz 
 
Quando P a potência de saída máxima do 
transmissor em watts (W) de acordo com o 
fabricante do transmissor e d é a distância de 
separação recomendável em metros (m) 
interferência pode ocorrer nos equipamentos 
próximos marcados com o seguinte símbolo: 
 

 

Nota 1 Entre 80 MHz e 800 MHz aplica-se a maior frequência 
 
Nota 2 Estas orientações podem não ser aplicadas em todas situações. A propagação eletromagnética     é 
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas 
 
A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones 
(celulares ou sem fio) e rádios móveis de solo, radioamador, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de TV 
não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos 
transmissores fixos de RF, convém que seja considerada uma vistoria eletromagnética do campo. Se a intensidade 
de campo medida no local no qual o VPro5 será utilizado exceder o NÍVEL DE CONFORMIDADE aplicável para RF 
definido acima, convém que o VPro5 seja observado para que se verifique se está funcionando normalmente. Se 
um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou 
realocação do VPro5. 
 
Acima da faixa de frequência de 150kHz a 80MHz convém que a intensiadade de campo seja menor que  
⎮V1⎮V/m. 
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Dispositivo de vibração em forma C - VPro5 

 
Número de catálogo 

 

Dispositivo Médico 

 
Número de lote 

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF móveis 
ou portáteis e o VPro5 

O VPro5 é destinado para uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações por irradiação 
por RF são controladas. O comprador ou usuário do VPro5 pode ajudar a prevenir interferências 
eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF móveis 
ou portáteis (transmissores) e o VPro5 como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima 
de saída do equipamento de comunicação. 

Nível máximo 
declarado da 

potência de saída 
do transmissor 

 
(W) 

Distância de separação recomendada de acordo com a frequência do transmissor 
(m) 

150 kHz a 80 MHz 
 

d= (3.5/V1) ⍻P 

80 MHz a 800 MHz 
 

d= (3.5/E1) ⍻P 

800MHz a 2,5 GHz 
 

d= (7/E1) ⍻P 

0,01 0,11 0,11 0,23 

0,1 0,36 0,36 0,72 

1 1,16 1,16 2,33 

10 3,66 3,66 7,36 

100 11,6 11,6 23,3 

Para transmissores com um nível máximo declarado de potência de saída não listado acima, a distância de 
separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equação aplicável à frequência do 
transmissor, onde P é a potência máxima declarada de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o 
fabricante do transmissor. 
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação para maior faixa de frequência é aplicável 
NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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Não estéril 

 

Fabricante 

 

Usar até 

 

Cuidado, consultar documentos anexados 

 

Siga as instruções de uso 

 

Parte aplicada tipo BF 

IPX1 Grau de proteção contra penetração nociva de água 

 

Prescrição 

 

Frágil 

 

Este lado para cima 

 

Guarde a luz do sol 

 

Não deixe molhar 

 
Limite máximo de empilhamento 

 

Limites de temperatura 
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 Para: 

Propel Orthodontics  

394 S Abbott Ave. Milpitas, CA 95035 USA Tel: (408) 854-6710  

 
Representante Autorizado Brasileiro  

NXT Distribuidora e Serviços LTDA. 
CNPJ: 24.921.557/0001-23 

Avenida Independência, 925 sala 1314,  
Bairro Independência, Porto Alegre-RS 
CEP: 90035-076 

 0459  
 


