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A LIGHTED EAR CURETTE™ COM AMPLIAÇÃO - 
INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

Montagem/desmontagem:
1. Para montar a Lighted Ear Curette, introduza a extremidade da cureta na

fonte de luz ao alinhar os pinos na extremidade da cureta com as ranhu-
ras dentro da fonte de luz. Empurre e torça FIRMEMENTE para baixo no 
sentido dos ponteiros do relógio até a rotação parar. Esta ação irá blo-
quear a cureta no devido lugar e ativar a luz. NOTA: Este produto é um 
dispositivo acionado por mola; a montagem incorreta pode causar a 
ejeção da cureta auditiva.

2. Para fixar a lente de ampliação, engate a lente no tubo da fonte de luz de
forma a que a parte superior da lente apresente um ângulo em direção à 
ponta da cureta auditiva.

3. Para desmontar, empurre a cureta e rode no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio para remover a cureta da fonte de luz. A luz apaga-
se quando a cureta é removida.

Instruções para a remoção de cerume 
A utilização prevista da Lighted Ear Curette é remover o cerume do canal 
auditivo.
1. Utilize um otoscópio para examinar o canal auditivo e determine a local-

ização do cerume.
2. Selecione a Lighted Ear Curette com o estilo apropriado para o tipo de

paciente e oclusão de cerume. Monte de acordo com as instruções.
3. Utilize a cureta auditiva com luz para remover o cerume do canal auditi-

vo. ATENÇÃO: NÃO segure no dispositivo pela fonte de luz, pois pode 
ocorrer a ejeção acidental da cureta se não for montada corretamente.

4. Repita o exame com o otoscópio. Determine a localização de qualquer
cerume restante.

5. Repita o procedimento de curetagem até remover cerume suficiente de
modo a permitir a visualização adequada da membrana do tímpano.

6. Desmonte a Lighted Ear Curette e elimine a cureta usada da forma habit-
ual. Guarde a fonte de luz para o procedimento de curetagem seguinte. 
As pontas LEC destinam-se a ser utilizadas num único paciente.
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