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APRESENTAÇÃO DO MANUAL

MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO)

ATENÇÃO

Nome Técnico: Mocho Odontológico
Nome Comercial: Mocho Odontológico
Modelos: Premium / Professional / Professional II / Standard / Standard Fit

Fornecedor / Fabricante:
Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica
C.N.P.J. 55.979.736/0001-45 - Insc. Est. 582.002.897.114
Rod. Abrão Assed , Km 53+450m - Cx. Postal 782 CEP 14097-500
Ribeirão Preto - S.P. - Brasil
Phone +55 (16) 2102-5000

Responsável Técnico: Ricardo J. Ravaneli 
CREA-SP: 5060714523 

Para maior segurança:
Leia e entenda todas as instruções contidas nestas instruções de uso antes de instalar ou operar 
este equipamento.
Nota: Estas instruções de uso devem ser lidas por todos os operadores deste equipamento.
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IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Prezado Cliente
Parabéns pela excelente escolha. Pode ter certeza da aquisição de produtos de tecnologia compatível 
com os melhores do mundo em sua classe.
Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento. Descreve detalhes importantes 
que poderão orientá-lo na sua correta utilização, assim como na solução de pequenos problemas 
que eventualmente possam ocorrer.
Aconselhamos a sua leitura completa e conservação para futuras consultas.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nome Técnico: Mocho Odontológico
Nome Comercial: Mocho Odontológico
Modelos: Premium / Professional / Professional II / Standard / Standard Fit

Premium Professional Professional II

Standard Standard Fit
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Descrição do equipamento
Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permite maior facilidade e 
rapidez no ajuste de posições.
Apoio para os pés ajustável, possibilitando melhor posição no campo operatório e facilitando a 
hemodinâmica*.
Os movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto são acionados através de manípulo*, 
proporcionando ajustes variados para o apoio lombar, permitindo que o profissional sente-se 
corretamente, respeitando-se a hemodinâmica, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com
a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão ou aro.
Encosto com ajuste de altura e fácil adaptação à estatura do profissional proporcionando mais 
conforto*.
Base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade.
Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada
e anti-deformante. Permite mais conforto para o profissional e é de fácil limpeza e assepsia.
Acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central e rebaixamento das 
bordas anteriores*, que permite agradável sensação ao sentar-se e facilita a hemodinâmica, ou seja,
permite que a circulação sanguínea ocorra de forma natural.

Para garantir um funcionamento seguro de seu equipamento, utilize somente as configurações de
montagem (Cadeira, Equipo, Unidade de Água e Refletor) fornecidas pela Revenda / Assistência 
Técnica Autorizada.

Sistema da qualidade ISO 9001 e ISO 13485, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro
de procedimentos padronizados.
Produtos fabricados de acordo com a resolução RDC 16/13 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- ANVISA.

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

* Verificar modelo adquirido.
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MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO
Mocho Premium

05

03

04

02

01

01 - Encosto
02 - Assento
03 - Alavanca regulagem altura do assento
04 - Base
05 - Rodízio
06 - Alavanca regulagem inclinação do encosto
07 - Regulagem altura do encosto (sistema catraca)

06

07

Mocho Professional

05

03

04

02

01

01 - Encosto
02 - Assento
03 - Alavanca regulagem altura do assento
04 - Base
05 - Rodízio
06 - Alavanca regulagem inclinação do encosto
07 - Regulagem altura do encosto (sistema catraca)  

06

07
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MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

01 - Encosto
02 - Assento
03 - Regulagem altura do encosto
04 - Regulagem inclinação do encosto
05 - Regulagem horizontal do encosto
06 - Rodízio
07 - Base
08 - Alavanca regulagem altura do assento

06

08

07

02

01

Mocho Standard

03

04

05

Mocho Professional II

07

05

06

02

01

03
04

01 - Encosto
02 - Assento
03 - Regulagem altura aro
04 - Aro de apoio para os pés
05 - Alavanca regulagem altura do assento
06 - Base
07 - Rodízio
08 - Alavanca regulagem inclinação do encosto
09 - Regulagem altura do encosto (sistema catraca)

09

08
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NOTA: Estofamentos laminado PVC, couro ou ultraleather, disponíveis em diversas cores*

MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

03

01

04

02

06

05

Mocho Standard Fit

01 - Encosto
02 - Assento
03 - Alavanca regulagem altura do assento
04 - Regulagem horizontal do encosto
05 - Base
06 - Rodízio 

* Verificar modelo adquirido.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características gerais

Peso Líquido 

7,6 Kg

Peso Bruto

9,8 Kg

Capacidade de Carga

135,0 Kg

Mocho Premium

Peso Líquido 

8,8 Kg

Peso Bruto

11,4 Kg

Capacidade de Carga

135,0 Kg

Mocho Professional II

Peso Líquido 

7,6 Kg

Peso Bruto

9,8 Kg

Capacidade de Carga

135,0 Kg

Mocho Professional

Peso Líquido 

6,6 Kg

Peso Bruto

9,2 Kg

Capacidade de Carga

135,0 Kg

Mocho Standard
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Simbologias da embalagem

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Empilhamento máximo, determina 
a quantidade máxima de caixa 
que pode ser empilhada durante 
o transporte e armazenamento 
“conforme embalagem”.

Determina que a embalagem  deve 
ser armazenada ou transportada 
com proteção de umidade (não 
expor à chuva, respingos d’água 
ou piso umedecido.

Determina que a embalagem deve 
ser armazenada ou transportada 
com o lado da seta para cima.

Determina que a embalagem deve 
ser armazenada ou transportada 
com proteção de luz.

Determina que a embalagem deve 
ser armazenada e transportada 
com cuidado (não deve sofrer 
quedas e nem receber impactos).

D e t e r m i n a  o s  l i m i t e s  d e 
temperatura dentre os quais a 
embalagem deve ser armazenada 
ou transportada.

Peso Líquido 

5,6 Kg

Peso Bruto

7,6 Kg

Capacidade de Carga

135,0 Kg

Mocho Standard Fit
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Dimensional (mm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mocho Premium
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Dimensional (mm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mocho Professional
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Dimensional (mm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mocho Professional II
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Dimensional (mm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mocho Standard
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Dimensional (mm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mocho Standard Fit
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Regulagem do assento (Todos os modelos)

SUBIR: Suspenda o corpo e, com um leve toque para cima na alavanca (01), o assento subirá 
automaticamente. Solte a alavanca na altura desejada.

DESCER: Sente no centro do mocho e, com um leve toque para cima na alavanca (03), o assento 
descerá com o peso de seu corpo (mínimo 50Kg). Solte a alavanca na altura desejada.

01 01

Regulagem do encosto (Premium / Professional / Professional II)

VERTICAL: O ajuste da altura do encosto é feito manualmente (sistema catraca) (02), basta puxá-lo 
e soltar na posição desejada. 

HORIZONTAL: Acione a alavanca (03) e ajuste a inclinação do encosto na posição desejada.

03

02



17

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Regulagem do encosto (Standard)

VERTICAL: Solte o manípulo de fixação (04), deslize o encosto ajustando-o na posição desejada e 
aperte o manípulo.

HORIZONTAL: Solte o manípulo de fixação (05), deslize o encosto (06) ajustando-o na posição 
desejada e aperte o manípulo.

INCLINAÇÃO: Sente no centro do mocho e solte o manípulo (07), ajuste o encosto na posição desejada
e aperte o manípulo.

04

05

06

07

08

09

Regulagem do encosto (Standard Fit)

HORIZONTAL: Solte o manípulo de fixação (08) e deslize o encosto (09) ajustando-o na posição 
desejada.
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Regulagem do apoio para os pés (Professional II)
Para uma hemodinâmica perfeita, quando o mocho estiver com sua altura elevada, é recomendado o
uso do apoio para os pés. Para ajustar a posição do apoio, solte o manípulo (10) e ajuste na posição 
desejada.

10
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PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Recomendações para a conservação do equipamento
Seu equipamento foi projetado e aperfeiçoado dentro dos padrões da moderna tecnologia. Todos 
aparelhos necessitam de cuidados especiais, que muitas vezes são esquecidos por diversos motivos 
e circunstâncias, aqui estão alguns lembretes importantes para o seu dia a dia. Procure observar 
estas pequenas regras que, incorporadas à rotina de trabalho, irão proporcionar grande economia 
de tempo e evitarão despesas desnecessárias.

Condições de transporte, armazenamento e operação
O equipamento deve ser transportado e armazenado com as seguintes observações:
- Com cuidado, para não sofrer quedas e nem receber impactos.
- Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d’água ou piso umedecido.
- Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original.
- Ao transportar, não movê-lo em superfícies irregulares e proteja a embalagem da chuva direta e 
respeite o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem.

Atenção 
O Equipamento mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantido 
(armazenado) conforme mencionados nesta instrução de uso. Desta forma, o equipamento 
não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais. 

Precauções e advertências durante a “limpeza e desinfecção” do equipamento
 Cuidados para a limpeza dos Estofamentos (laminado PVC "courvin", couro ou ultraleather)
 Jamais utilizar qualquer tipo de álcool, material microabrasivo, detergentes que contenham 
solventes tais como éter ou tira manchas para limpeza dos estofamentos, pois isto poderá 

provocar manchas.

Procedimento para a limpeza dos estofamentos em laminado PVC (courvin) ou ultraleather:
- Recomendamos o uso de um pano umedecido em água com sabão neutro.

Procedimento para a limpeza dos estofamentos em couro:
- Para limpeza e hidratação dos estofamentos em couro, recomendamos a utilização de produtos 
exclusivos para este fim.
- Nunca molhe ou esfregue rigorosamente o couro. Caso caia sujeira sobre o couro que venha a 
manchá-lo, limpe-o imediatamente com um pano umedecido em água com sabão neutro.
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CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Atenção 
- Visando eliminar riscos de segurança ou danos ao equipamento, recomendamos que ao 
efetuar a limpeza não haja penetração de líquidos no interior do mesmo.
- Para efetuar a limpeza do equipamento utilize um pano umedecido em água com sabão 
neutro. A aplicação de outros produtos químicos para limpeza a base de solventes ou 
hipoclorito de sódio não são recomendados, pois podem danificar o equipamento.

Limpeza geral
Importante: Para efetuar a limpeza ou qualquer tipo de manutenção certifique-se de que o 
equipamento esteja desligado da rede elétrica.

Procedimentos adicionais para reutilização
O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, ou seja, ilimitadas, necessitando 
apenas de limpeza e desinfecção.

Desinfecção
- Para efetuar a desinfecção do equipamento utilize um pano limpo e macio umedecido com álcool 
70%. (exceto para os estofamentos).
- Nunca utilize desinfetantes corrosivos ou solventes.

Advertência
De modo a prevenir contaminação, utilize luvas e outros sistemas de proteção durante a 
desinfecção.
Mesmo que, durante os procedimentos, as luvas sejam utilizadas, após a retirada das luvas 
as mãos devem ser lavadas.

Manutenção Preventiva
O equipamento deverá sofrer aferições rotineiras, conforme legislação vigente do pais. Mais nunca 
com período superior a 3 anos.
Para a proteção do seu equipamento, procure uma assistência técnica autorizada para revisões 
periódicas de manutenção preventiva.

Manutenção Corretiva
Declaramos que o fornecimento de diagramas de circuitos, listas de componentes ou quaisquer 
outras informações que propiciem assistência técnica por parte do usuário, poderão ser solicitadas, 
desde que previamente acordado, entre este e a Empresa fabricante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os cuidados que você deve tomar com seu equipamento, o mais importante é o que diz 
respeito à reposição de peças.
Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais. Elas têm a garantia dos 
padrões e as especificações técnicas exigidas pelo representante.
Chamamos a sua atenção para a nossa rede de revendedores autorizados. Só ela manterá seu 
equipamento constantemente novo, pois tem assistentes técnicos treinados e ferramentas específicas 
para a correta manutenção de seu aparelho.
Sempre que precisar, solicite a presença de um técnico representante na revenda mais próxima, ou 
solicite através do Serviço de Atendimento: + 55 (16) 3512-1212.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO
Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia e normas contidas no Certificado de 
Garantia que acompanha o produto. 
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