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INSTRUÇÕES DE USO 
 

PARABÉNS ! 
 
Você acaba de adquirir um equipamento desenvolvido dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, 
projetado para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança. 
 
Obrigado por escolher um produto MM Optics. 
 
 
EQUIPAMENTO: 
 
Nome técnico: Descontaminador auxiliar de superfícies 
 
Nome comercial: SURFACE-UV 
 
 

         
 
 
 

 
                 

 

                                                            ATENÇÃO 
Para maior segurança: 

a) Leia e entenda todas as instruções contidas nesta Instrução de Uso antes de instalar ou operar este 
produto. 

b) Certifique-se de que todas as instruções estejam informadas no conteúdo deste manual. 
 
Nota: Este manual deve ser lido por todos os operadores deste produto. 
 
 

Este Manual foi redigido originalmente no idioma português. 
 

 

 
CUIDADO: O INSTRUMENTO NÃO É PARA USO NA PELE OU OU TRAS 
PARTES DO CORPO HUMANO OU ANIMAIS. NÃO EXPOR À PELE  E NEM 
AOS OLHOS À RADIAÇÃO UV. SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DE USO. 

MM Optics Ltda. 
Rua Geminiano Costa, 143  - Jd. S. Carlos 
CEP 13560-641 - São Carlos – SP - Brasil 
Fone: +55 (16) 3411-5060 – Site: www.mmo.com.br 
CNPJ: 02.466.212/0001-94      Inscrição Estadual: 637.138.251.119 
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1 – Informações gerais 
 

1.1 - Nome e modelo 
 

Nome técnico: Descontaminador auxiliar de superfícies 
 

Nome comercial: SURFACE-UV 
 

   
 
1.2 – Fundamentos da descontaminação de superfícies  com ultravioleta 
A radiação ultravioleta é o nome que damos à radiação eletromagnética, que opera numa faixa 
espectral com comprimento de onda abaixo da luz visível. O intervalo espectral letal para os fungos e 
micro-organismos está em torno de 240nm (UVC). Os micro-organismos expostos à esta radiação 
são destruídos devidos aos danos causados ao DNA ou RNA das células. É um processo de 
descontaminação alternativo aos processos químicos e portanto, extremamente limpo, pois não há 
necessidade de iliminação fisica dos restos dos micro-organismos, pois elem ficam totalmente 
inativados. Ela é indicada em situações em que resíduos químicos após a esterilização não são 
aceitáveis e deve ser usada como coadjuvante dos métodos convencionais e não em substiuição à 
eles. Por outro lado, é uma radiação que exige precauções no seu manuseio. 
 

 
O uso da desinfecção com radiação UV tem um crescente uso em diversas aplicações na saúde e 
nos cuidados com utensílios de uso pessoal. A radiação UV é eficiente contra muitos patógenos sem 
a adição de produtos químicos. 



 
 

 

(30.03484) Rev 0 – jul/2014 
 

INTRUÇÕES DE USO – SURFACE-UV                                                                                                   Página:  4/11 

 
 
AÇÃO MICROBIANA COMPROVADA E DOSE DE LUZ NECESSÁRIA  
 
A média de energia/área necessária para realizar a eliminação dos micro-organismos está descrita 
abaixo em (µW/s.cm2), dados coletados dos trabalhos científicos existentes na literatura. Os níveis 
de energia da radiação entregues pelo SURFACE-UV são superiores aos valores descritos abaixo, 
desde que as instruções de uso sejam seguidas corretamente. 

 
Bacillus anthracis  (8.700)  

Bacillus megatherium sp (veg.) (2.500)  
Bacillus megatherium (esporos) (5.200 ) 

Bacillus paratyphosus (6.100 ) 
Bacillus subtilis (vários) (11.000)  

Bacillus subtilis (esporos)( (22.000)  
Clostridium tetami (22.000)  

Corynebacterium, Difteria (6.500)  
Bacilos de desenteria (4.200)  
Eberthella yyphosa (4.100)  

Escherichia coli (6.600 ) 
Micrococcus candidus (12.300 ) 
Micrococcus piltonensis (15.000)  

Micrococcus sphaeroides (15.400)  
Mycobacterium tuberculosis (10.000)  

Neisseria catarrhalis (8.500 ) 
Phytomonas tumefasciens (8.500)  

Proteus vulgaris (6.600) 
Pseudomonas aeruggenosa (10.500) 

Pseudomonas fluorescens (6.600)  
Salmonella (10.0000  

Samonella enteritides (9.600)  
Salmonella typhimurium (15.200) 

Sarcina lutea (26.400)  
Serratia marcescens (6.160)  

Shigilla paradysenterlae (3.400)  
Spirillum rubsum (6.160) 

Staphylococcus albus (5.700)  
Staphylococcus aureus (6.600)  

Streptococcus hemolyticus (5.500)  
Streptococcus lactis (8.800)  

Streptococcus viridans (3.800)  
Fermentos  

Saccharomyces ellipsoideus (13.200) 
Saccharomyces Sp. (17.600)  

Saccharomyces cerevisiae (13.200)  
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Fermento de cerveja (6.600)  
Fermento de pão (8.800)  

Fermento comum de bolo caseiro (13.200)  
Esporos de Bolor  

Penicillum roqueforti (26.400)  
Penicullum expansum (22.000)  
Penicillum digitatum (88.000)  
Aspergilus glaucus (88.000)  
Aspergilus flavus (330.000)  

Rhisopus nigricans (220.000)  
Mucor racemosus A (35.200)  
Mucor racemosus B (35.200)  

Oospora lactis (11.000)  
Virus  

Bacteriófagos (E. coli) (6.600)  
Mosaico do Tabaco (440.000)  

Influenza (6.800)  
Protozoários  

Parameium (200.000)  
Ovos de nematóides (92.000)  

Clhorella vulgaris (microalga) (22.000)  
Fungos (45.000)  

Parasitas  
Icthtyosphtirius livrenadante (ciliados de água doce) (400.000)  

Icthtyosphtirius no peixe (água doce) (1.717.200)  
Oodinum ocellatum livrenadante (marinho) (35.000)  

Cryptocaryon irritans livrenadante(marinho) (800.000)  
 
1.3 – Descrição 
O SURFACE-UV é utilizado para eliminar micro-organismos contidos em superfícies de objetos, 
utensílios, mobiliários, roupas, cortinas, tapetes, etc. O equipamento é portátil, ideal para usos em 
viagens, ambientes profissionais e domésticos.  
O produto é composto por uma fonte de iluminação UV gerada por uma lâmpada de mercúrio de 
quartzo, que pode eliminar 99,9% dos germes, vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos 
tais como ovos de pulgas e fungos. 
O equipamento é composto por uma peça de mão de plástico que contém a lâmpada, uma fonte de 
alimentação elétrica e um sistema de segurança que evita a exposição direta da radiação UV pelo 
usuário. 
O SURFACE-UV não é indicado para desinfecção de instrumental hospitalar, odontológico, estético 
ou alimentos e animais. 
 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:  
 

• As lâmpadas que geram radiação UVC podem causar danos à pele e conjuntivite em seres 
humanos e animais dentro de um curto tempo. A pele e os olhos devem ser totalmente 
protegidos contra a exposição; 

• Se a lâmpada germicida é usada para esterilizar reservatórios na qual os alimentos serão 
mantidos, utilize a legislação aplicável que regula o uso destas lâmpadas; 

• Não deixe o equipamento ao alcance de crianças ou pessoas desinformadas que não 
conhecem os riscos da exposição a radiação UVC; 

• Não utilize este produto em animais de estimação ou outros tipos de animais, pois pode 
causar também danos irreversíveis à pele e olhos destes animais. 
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1.4 - Partes e acessórios acompanhantes: 
    

 
    
1.5 - Especificações e Características Técnicas: 
 
Alimentação (selecionar) Entrada: 110/220V      50/60Hz 
Nº de fases Monofásico 
Potência nominal máxima 10VA 
Modo de operação Contínua 
Cabo de força 1,5 m 
Emissor de luz Lâmpada de Hg 
Peso líquido 450g 
Tipos de embalagem caixa de papelão 
Dimensões da embalagem  335mm X 275mm X 135mm 

 
 
2 - Instruções para uso do produto 
 
2.1 – Operação 
• Selecionar a tensão de alimentação antes de ligar na rede. Verifique qual é a tensão da tomada 

antes de ligar o equipamento. 
• Prepare a parte a ser descontaminada e tenha certeza que não esteja muito próxima de mãos ou 

braços de pessoas. Também tenha certeza que a iluminação não atingirá de forma indireta 
pessoas ou animais domésticos em qualquer parte de seu corpo.   

• Ligue a fonte do SURFACE-UV em uma tomada próxima. 
• Segure o SURFACE -UV pelo cabo e direcione a parte da lâmpada para o objeto a ser iluminado. 

Acione o botão com o dedo polegar. A emissão da radiação deve ocorrer imediatamente. 
• Segure o SURFACE-UV o mais próximo possível da parte ou objetos a serem desinfetados sem 

contato direto (recomenda-se de 1 à 2 cm de distância). Movimente vagarosamente a luz pela 
região a ser desinfetada. Realize a varredura na área de interesse algumas vezes à uma 
velocidade de cerca de 1cm/s.  

• ATENÇÃO: O SURFACE-UV apenas opera se a emissão estiver voltada para baixo. Nunca tente 
iluminar alguma parte do corpo humano, pois a radiação UVC é prejudicial à pele e aos olhos. 

• Após algumas varreduras, desligue o SURFACE-UV acionando o botão com o polegar. 
• Desligar da tomada e guardar, protegendo a lâmpada até a próxima operação. 

Fonte 
Seletor de tensão 

110/220V 
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APLICAÇÕES  RECOMENDADAS E MODO DE UTILIZAÇÃO: 
 

ALVO DE USO 
(ILUSTRAÇÃO) 

LOCALIZAÇÃO OPERAÇÃO RECOMENDADA 

 

Bancadas de consultórios 
odontológico ou veterinários, 
clinicas estéticas, salões de 

beleza, farmácias, 
laboratórios 

60 segundos de varredura contínua para 
cada 50 cm X 50 cm de bancada 

 

Pias e cuspideiras em 
consultórios 

60 segundos de varredura contínua cobrindo 
toda extensão 

 

Macas, cadeiras 
odontológicas e outros 

mobiliários 

30 segundos de exposição para cada área 
de 50cm X 50 cm 

 

Camas  60 segundos de exposição para cada área 
de 50 cm X 50 cm 

 

Travesseiros Deslizar suavemente o SURFACE UV num 
intervalo de 30 segundos por varredura. 

Realizar 3 à 4 varreduras em regiões 
horizontais. 

 

Tênis e sapatos Colocar o dispositivo no interior do calçado e 
ligar a lâmpada por 60 segundos. 

 

Roupas íntimas Estender a peça numa superfície lisa e 
passar a lâmpada por 40 segundos por toda 
a peça. Realizar este procedimento nos dois 

lados da peça (frente e verso). 
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Tapetes e carpetes Aplicar a lâmpada por faixas percorrendo 
cerca de 50cm/30segundos. 

 

Facas e utensílios de 
cozinha 

Colocar sobre uma superfície e passar em 
quase contato o sistema sobre os utensílios. 

Realizar o procedimento nos dois lados. 
CUIDADO com as reflexões da luz que 

possam ser geradas por utensílios metálicos. 

 

Locais de defecação e 
urina de animais 

Passar por todo o chão em faixas, cobrindo 
toda a região. 

 

Paredes de banheiros  
(azulejos) 

Passar por toda a superfície (terço inferior) 
cobrindo toda a extensão. 

CUIDADO com as reflexões da luz que 
possam ser gerados por superfícies 

brilhantes. 

 

Chão de banheiro  
(pisos do banho) 

Passar pelo piso em quase contato, cobrindo 
todas a extensão em faixas com varredura 

de 30 segundos por metro. 
CUIDADO com as reflexões da luz que 

possam ser gerados por superfícies 
brilhantes. 

 

Vaso sanitário Varrer a parte horizontal do acento sanitário 
em 30 segundos e iluminar o interior com o 
dispositivo voltado sempre para baixo por 

cerca de 60 segundos. 
CUIDADO com as reflexões da luz que 

possam ser gerados por superfícies 
brilhantes. 

 

Piso de residências Em especial usar em local onde ficam os 
animais. Varrer em movimentos lentos e em 
faixas numa velocidade de 50cm a cada 30 

segundos. 
CUIDADO com as reflexões da luz que 

possam ser gerados por superfícies 
brilhantes. 

 
 



 
 

 

(30.03484) Rev 0 – jul/2014 
 

INTRUÇÕES DE USO – SURFACE-UV                                                                                                   Página:  9/11 

2.2 - Advertências e/ou precauções durante o uso: 
 
• Este é um produto utilizado no apoio da desinfecção e esterilização em diversas situações, mas 

deve ser usado com EXTREMA  CAUTELA, seguindo as informações aqui apresentadas; 
• Sendo um dispositivo elétrico, não deve ser usado na chuva ou na presença de umidade 

excessiva; 
• Não utilize o produto próximo de crianças ou ao alcance de crianças; 
• Realize somente a manutenção por assistência técnica autorizada; 
• O produto não deve ser manuseado por crianças ou pessoas desinformadas devido aos riscos da 

exposição à radiação UVC; 
• Utilize o produto próximo à superfície ou objeto a ser desinfetado, direcionando sempre a radiação 

para a região a ser iluminada, nunca para outras partes; 
• Nunca expor os olhos e a pele à radiação UVC. Radiação UVC causa danos irreversíveis à pele e 

olhos e, portanto, nunca devem ser expostos; 
• Não utilize este produto em animais de estimação ou outros tipos de animais, pois pode causar 

também danos irreversíveis à pele e olhos destes animais; 
• Não use o produto em roupas que estejam vestidas em seres humanos ou animais; 
• Cuidado: o equipamento não pode sofrer quedas ou choques mecânicos, pois a lâmpada contida 

no equipamento pode quebrar. Esta lâmpada contém mercúrio, portanto, em caso de quebra, 
manipule os resíduos com cuidado e não descarte em lixo doméstico. Os resíduos da lâmpada 
devem ser descartados em locais de recolha de lâmpadas de mercúrio; 

• Não utilize o produto por tempos prolongados ou por uso continuado em tecidos ou plásticos 
coloridos, pois a radiação UVC causa degradação dos pigmentos, resultando na perda de cor. 

3 – Manutenção: 
 

3.1 – informações gerais: 
 

• É proibida a abertura de qualquer parte do equipamento que não seja a assistência técnica 
autorizada, acarretando a perda de garantia. Caso necessária a manutenção, entrar em 
contato com a assistência técnica autorizada mais próxima (veja os endereços no site 
www.mmo.com.br). 

• A manutenção preventiva ou corretiva deverá ser realizada somente na fábrica ou assistência 
técnica autorizada. 

• Os esquemas dos circuitos, lista de peças e componentes são fornecidos somente para 
Assistência Técnica Autorizada. 

 
3.2 – Manutenção preventiva: 
 

A MM Optics recomenda a substituição da lâmpada após 2000 horas de uso do equipamento. A 
substituição deve ser realizada somente na fábrica ou assistência autorizada, de modo a garantir o 
correto funcionamento e descarte da lâmpada. 
ATENÇÃO: Cuidado com a lâmpada. Ela contém mercúrio, que é um metal pesado, portanto, não 
pode ser descartada em lixo doméstico. 
 
3.3 – Manutenção corretiva: 
 

DETECÇÃO E CORREÇÃO DE FALHAS 
Antes de chamar a Assistência Técnica Autorizada, verifique se o problema apresentado não se 
enquadra num dos itens assinalados abaixo: 
 
O equipamento não liga, não existe emissão 
da luz UV. 

• Desligue o aparelho da tomada; 
• Verifique as condições elétricas do local. 
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• Verificar se a fonte está selecionada com a tensão de 
alimentação da tomada. 

 
ENVIO DO EQUIPAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Caso seu equipamento não esteja funcionando conforme as características deste manual e você já 
verificou o item DETECÇÃO E CORREÇÃO DE FALHAS e não obteve êxito, entre em contato com 
uma Assistência Técnica Autorizada para receber as instruções de envio. 
 

Junto com o equipamento deve ser enviada uma carta relatando os problemas apresentados pelo 
mesmo, os dados para contato e endereço para retorno do equipamento. 
Ao entrar em contato com a Assistência Técnica por telefone é importante ter em mãos os seguintes 
dados: 
a) Modelo do equipamento; 
b) Número de série do equipamento; 
c) Descrição do problema que o equipamento está apresentando. 
 

ATENÇÃO: 
1. A troca de componentes, peças ou manutenção do equipamento por técnico não autorizado pela 

MM OPTICS implica na perda da garantia. 
2. Enviar para manutenção somente: 

• Aparelho 
• Relatório do problema 
• Cópia da Nota Fiscal de compra em caso de garantia 

 
3.4 - Precauções em caso de alteração do funcioname nto do produto 
 

Caso o equipamento apresente funcionamento anormal, verifique se o problema está relacionado 
com algum dos itens listados no item 3.3. Se não for possível solucionar o problema, solicite a 
assistência técnica autorizada. Neste caso, desligue o equipamento, retire da tomada e solicite os 
serviços da assistência técnica autorizada. Consulte a assistência autorizada mais próxima através 
do site http://www.mmo.com.br  ou através do atendimento ao cliente na fábrica pelo telefone: (16) 
3411-5060. 
 
 
4 – Termo de Garantia 
                
A garantia cobre defeitos de fabricação ou de materiais, respeitando as considerações estabelecidas 
neste manual pelo prazo de 12 meses decorridos, desde a data da compra comprovada pela Nota 
Fiscal (de compra) do equipamento. 
Este serviço de garantia será prestado somente pela MM OPTICS, ou por empresas por ela 
credenciadas, desde que as seguintes condições sejam atendidas: 

• Reparos e serviços são realizados por pessoas autorizadas pelo fabricante; 
• A instalação elétrica da sala relevante em que o equipamento está sendo operado em 

conformidade com os requisitos apropriados; 
• O equipamento é utilizado de acordo com as instruções de utilização; 
• O fabricante ou seus representantes se comprometem a reparar ou substituir gratuitamente 

as peças defeituosas, exceto a lâmpada, no prazo de 12 meses da compra; 
• A garantia não cobre a lâmpada ou a sua substituição e fontes danificadas devido ao ajuste 

incorreto da tensão de alimentação na chave seletora do equipamento. 

Durante o período de garantia, a MM OPTICS torna-se responsável pelo custo do transporte, por ela 
definida, do equipamento que necessitar de manutenções por defeitos de fabricação. Porém caso 
fique comprovado na avaliação da Assistência Técnica MM OPTICS que o equipamento não está 
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danificado ou que o dano não é defeito de fabricação, a manutenção será cobrada e será acrescido o 
valor do transporte de recebimento e de envio do equipamento. 
 
A GARANTIA FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE: 
1. O equipamento for utilizado fora das especificações técnicas citadas neste manual; 
2. O produto sofrer modificação ou conversão elétrica, mecânica, estética, que mudem suas 

características originais; 
3. O aparelho apresentar sinais internos ou externos de batidas ou maus tratos; 
4. O aparelho sofrer danos causados por acidente, uso indevido, funcionamento em ambientes ou 

condições fora de suas especificações e recomendações indicadas no manual, utilização de fonte 
de alimentação imprópria, transporte ou qualquer outro agente da natureza (descarga atmosférica, 
chuva, etc.); 

5. O aparelho for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito a flutuação 
excessiva de tensão; 

6. O aparelho for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não 
autorizado; 

7. O lacre do equipamento estiver violado; 
8. O número de série do aparelho for removido ou alterado. 
 
EXEMPLOS DE DANOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA: 
1. Danos no equipamento devido a acidentes de transporte e manuseio. Exemplo: riscos, 

amassados, placas de circuito impresso quebradas, gabinete trincado, etc; 
2. Danos causados por catástrofes da natureza. Exemplos: descargas atmosféricas; 
3. Deslocamento de um técnico da MM OPTICS para outros municípios na intenção de realizar a 

manutenção do equipamento; 
4. Cabos ou quaisquer outros acessórios sujeitos a desgastes naturais durante o uso ou manuseio; 
5. Falhas no funcionamento do equipamento devido a problemas no abastecimento de energia 

elétrica, no caso de equipamentos alimentados eletricamente. 
 
GARANTIA 
 A MM OPTICS garante ao usuário do equipamento SURFACE-UV aqui especificado, os serviços de 
assistência técnica, troca de componentes ou partes (exceto a lâmpada), bem como mão de obra 
necessária para reparos de eventuais defeitos, comprovadamente originários de fábrica, durante o 
prazo de 12 MESES a contar da data de aquisição pelo primeiro comprador e dentro dos termos 
relacionados neste manual. 







MM Optics Ltda. 
Rua Geminiano Costa, 143  - Centro
CEP 13560-641 - São Carlos  SP Brasil
Fone: +55 16 3411-5060 
CNPJ: 02.466.212/0001-94    
Inscrição Estadual: 637.138.251.119
www.mmo.com.br
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