
PROTOCOLO DE
UTILIZAÇÃO

COMO PROCEDER COM O EQUIPAMENTO PRONTO A UTILIZAR:

• Antes de iniciar o tratamento, limpe, se necessário, superfícies e tecidos com o método mais
 adequado, removendo sujidade e pó.

• Se o seu aparelho estiver equipado com regulação do vapor, uma vez que também pode ser
 utilizado como limpador de vapor, ajustado a nível médio ou, na presença de programas
 pré-definidos, consulte o manual de instruções.  

• Aquecimento da pistola: Na primeira utilização, vaporize para baixo durante cerca de 30 segundos
 para atingir a temperatura e a pressão de funcionamento ideais.
 Após cada pausa, antes de voltar a tratar superfícies ou tecidos, vaporize para baixo e para um  
 espaço vazio durante 2 segundos e retome a utilização.

ATENÇÃO! ESTE PROTOCOLO NÃO SUBSTITUI AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS 
CONTIDAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E NO APARELHO:
LEIA-AS ANTES DE O UTILIZAR.

DESINFEÇÃO PROFUNDA1
 

Objetos e superfícies mais
expostos a contacto frequente

e contínuo (por exemplo, pegas,
balcões, torneiras...)

Emitir vapor, perpendicu-
lar à superfície, mantendo 

uma distância máxima de 10 
centímetros (suporte do di-

stanciador) por 30 segundos 
consecutivos. O vapor poderá 

tratar uma área com
um diâmetro de aproximada-

mente 10 cm. 

AÇÃO SANIZANTE
FREQUENTE 

Emita o vapor com passes
lentos e repetidos da direita 

para a esquerda
(ou vice-versa), ou de cima 
para baixo (ou vice-versa)

por cerca de 10 centímetros 
por segundo.  

Escolha a operação que pretende fazer:



STAND
DISTANCIADOR

ACESSÓRIO
CONCENTRADOR HPMED

SUPERFÍCIES DURAS
(incluindo vidros) ✓ - ✓

ESTOFOS (almofadas, 
cadeiras estofadas,

poltronas, colchões...)
- - ✓

TECIDOS / VESTUÁRIO2 - - ✓

DISPOSITIVOS
ELÉTRICOS3 ✓ - ✓

Consulte a tabela abaixo para o tratamento de diferentes superfícies e tecidos.
O quadro indica de acordo com o tratamento a efetuar: a utilização do separador de suporte aberto
(distância 10 cm) ou fechado (distância próxima); Se o acessório concentrador é ou não utilizado
(reto ou curvo); inserindo o HPMed ou a garrafa vazia. 

TUBOS DE FUGA E 
GRELHADORES

- RETO
COLOQUE

A GARRAFA 
VAZIA

WC / PONTOS
INACESSÍVEIS

- CURVADO
COLOQUE

A GARRAFA 
VAZIA

Após o tratamento, espere uma secagem rápida e espontânea de superfícies/tecidos.
Os tempos de secagem dependem das condições ambientais (temperatura e humidade), da utilização 
correta e da natureza e temperatura das superfícies.
Seque completamente com um pano descartável apenas se necessário.

1 Testes e/ou estudos realizados por laboratórios independentes e de terceiros atestam que o Sistema Polti Sani System mata até 99,999% de vírus, germes, bactérias, fungos e esporos.
 Para mais informações, visite o site www.poltisanisystem.pt  
2 Para tecidos particularmente sensíveis ao calor, evite concentrar o vapor num ponto fixo e efetuar a sanificação do passe sanguíneo. No caso de tecidos impermeáveis, aja como com superfícies duras.
3 Para aparelhos elétricos, desligue-os antes de efetuar qualquer operação e aguarde que as superfícies sequem perfeitamente. 

O HPMED É UM DETERGENTE ADJUVANTE PARA A AÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DO VAPOR.
› É amigo do ambiente
› Pode ser usado na presença de pessoas e animais
› Elimina odores
› Pode ser usado em superfícies e tecidos sem danificá-los
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