
Peças para Manutenção 
Formulário: FORM.GAC.028.003 - Revisão: 01 

Homologador Lia Mara Salomão De Ferrante Data de homologação  22/06/2016 
 

Página 1 de 2 

 
Este formulário deve ser preenchido com o máximo de informações e detalhes, contendo a assinatura e 
carimbo do cliente. O não preenchimento do formulário acarretará a devolução do produto, ficando os 
encargos de transporte por conta do profissional dentista.  
 
O profissional dentista deve enviar um formulário por produto.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE O CIRURGIÃO DENTISTA / PROTÉTICO 
Nome do Profissional:     CRO/UF:   
Endereço:    
Nº:    Complemento:    Bairro:    
CEP:    Cidade:    Estado:    
País:    Telefone:    
E-mail:    
 
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Código da peça Nome do produto Lote nº Quantidade 
            

 
Item pode ter sido adquirido em seu nome ou em nome de outra pessoa física ou jurídica?   
 

 
DADOS DA OCORRÊNCIA: 
 
  
  
  
  
  
 
1. Motivo da manutenção: 

 Adaptação  Revisão  Perda de retenção  Não funciona  Outro (descrever acima) 
 
Obs: Perda da ponta ativa, oxidação, fratura ou ruptura de cabo, não funcionalidade no primeiro uso, 
devem ser considerados reclamação. Preencher Formulário de Garantia disponível no site 
http://www.neodent.com.br/formulários-e-garantias-2/. 
 
 
2. Frequência de utilização? 

 Quantas vezes foi utilizado?  
 
 
3. Método de limpeza 

 Detergente enzimático  Clorexidina 2%  Glutaraldeído  Soro fisiológico 
 Álcool 70%  Água oxigenada  Outros:  

 
 
4. Meio utilizado? 

  Manual   Ultrassom 
 
 
5. Qual material utilizado na antisepsia? 

  Escovas de nylon   Esponja multiuso   Escova de aço   Esponja de aço 
 
6. Deseja receber o laudo técnico do serviço realizado? 
Sim  Não   
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TERMO DE COMPROMISO 
Declaro que as informações acima são verdadeiras.  
Data:    
Assinatura:    
Nome do responsável pelas informações:    
 
DECLARAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO 
Eu,    , declaro que os itens enviados acima 
descritos foram devidamente esterilizados dentro dos padrões ideais, antes do envio para a elaboração do 
laudo técnico. 
Método de esterilização:   Vapor úmido (Autoclavagem) 
Número do lote do indicador biológico (Bacillus stearothermophilus)    
Resultado do indicador 
biológico: 

  SATISFATÓRIO (ausência de crescimento de indicador biológico) 
  INSATISFATÓRIO (presença de crescimento de indicador biológico)  

Data de esterilização:   
Modelo do Equipamento de Esterilização:    Número de Série:    
Fabricante:    Capacidade (litros):    
Responsável pela esterilização:    
Assinatura:    
 
Recomenda-se que a esterilização seja feita com a temperatura de 121ºC, a 1atm de pressão e que o 
tempo de ciclo seja de 30 minutos. 
 
ATENÇÃO! Como proceder ao envio de produtos para manutenção: 
 
1. Para a solicitação de manutenção, os produtos devem ser enviados exclusivamente aos cuidados do 
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da NEODENT, situado na Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira 
3291, CIC/  CEP: 81270-200, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil. 
 
 
2. Todos os produtos devem ser enviados à NEODENT completamente higienizados e esterilizados, 
acompanhados do presente Formulário de Manutenção preenchido e com cópia da nota fiscal de 
compra do produto. 
 
3.  Produtos que não estejam limpos, esterilizados e com a respectiva declaração de esterilização 
preenchida, não serão recebidos e aceitos para manutenção.  
 
4. O profissional dentista assume a inteira responsabilidade pelos custos de eventual contratação de 
empresas terceirizadas para esterilização de produtos enviados sem a observância dos itens acima. 
 
5. A elaboração do laudo técnico pela Neodent será feita dentro do prazo de 15 dias úteis, quando 
solicitada pelo cliente, desde que atendidas todas as condições aqui descritas. 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC da Neodent através do e-mail sac@neodent.com.br ou 
telefone: 0800 725 6363. 
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