
Preocupado com a saúde, bem estar e segurança de nossos clientes. Preparamos algumas 
orientações que tem se mostrado eficientes na higienização de nossos produtos, diminuindo 
os riscos de contaminação por COVID-19 sem a danificação das peças.

Os modelos de anatomia 3B Scientific® são fabricados a partir de materiais da mais alta 
qualidade e só utilizamos cores de longa duração para terminar os detalhes anatómicos. Por 
favor, siga os passos abaixo para limpar o seu modelo anatômico, mantendo as suas peças e 
pintura seguras.

COMO LIMPAR O  
Seu Modelo Anatómico

Um guia rápido para a limpeza do seu 
Modelo Anatômico 3B Scientific®*

››
“O mais importante a saber sobre o coronavírus nas superfícies é que podem ser facilmente limpas com desinfetantes 
domésticos comuns que irão matar o vírus. Estudos demonstraram que o vírus COVID-19 pode sobreviver até 72 horas 
em plástico e aço inoxidável, menos de 4 horas em cobre e menos de 24 horas em papelão”. 
– Organização Mundial de Saúde (OMS)
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Passo 1:  
 
Após a utilização do modelo anatômico, todas as peças devem ser 
desmontadas e distribuídas em cima de uma bancada já higienizada.

Importante: Para a sanitização, por favor utilizar desinfetantes 
que não contenham álcool na sua composição**, tais como 
desinfetantes contendo quaternários de amónio. O álcool poderia 
danificar a tinta do seu modelo anatómico, tais danos seriam 
excluídos de uma garantia do produto.

Passo 2:  
 
Utilizar luvas para aplicar 
uniformemente o 
desinfetante em todas 
as partes. Em alternativa, 
a superfície pode ser 
limpa com água quente e 
agentes de limpeza suaves 
e neutros, tais como sabão 
ou detergente.

Passo 3: 

Siga as instruções 
do desinfetante que 
está utilizando. Alguns 
fabricantes recomendam 
que se deixe o desinfetante 
atuar durante alguns 
minutos.

Passo 4:  
 
Passado o período, utilizar 
um pano ou compressa 
limpo e seco para remover 
o excesso e deixar secar 
por completo antes de 
guarda-lo.

Este procedimento deve ser repetido após cada utilização.

Para mais informações, favor contactar a sua Equipa de 
Serviço ao Cliente 3B Scientific.

* Aviso: É possível que os vírus, bactérias e germes  
 ainda possam permanecer no modelo. 
**IMPORTANTE: O álcool pode danificar as peças,  
 leia a composição do produto antes de aplica-lo.  
 Utilizar apenas produtos regularizados pela   
 ANVISA
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