GUIA
DE LIMPEZA E
DESINFEÇÃO
DE IMPRESSORAS OKI

A COVID-19 desafiou-nos a todos a intensificar e a estar mais atentos aos nossos cuidados de limpeza.
De acordo com as autoridades de saúde, a limpeza e desinfeção de superfícies visivelmente sujas, é uma
boa prática para a prevenção da COVID-19 e de outras doenças respiratórias virais em ambientes
domésticos e públicos.
Seguindo estas recomendações, desenvolvemos um guia rápido que o ajudará a higienizar devidamente
as superfícies das suas impressoras OKI.

Limpeza das Superfícies Exteriores das
Impressoras OKI

Precauções a ter na limpeza das
impressoras OKI

As autoridades de saúde recomendam o uso de uma solução
antisséptica de base alcoólica contendo pelo menos 70% de
álcool e 30% de água para desinfetar superfícies.
NÃO PULVERIZE A IMPRESSORA COM ESTA SOLUÇÃO!

• Evite o uso de toalhetes ou lenços de papel na limpeza
da impressora.
• Nunca pulverize a solução de limpeza diretamente na
impressora.
• NUNCA APLIQUE SOLUÇÕES DE LIMPEZA NO VIDRO DO
SCANNER PLANO DOS MFP!
• Utilize sempre um pano de microfibras limpo e água
para limpar o vidro do scanner plano.
• Evite usar soluções de limpeza com uma concentração
de álcool acima dos 70%.
• Evite o contacto do álcool com a pele enquanto
procede a limpezas.
• Não utilize produtos químicos agressivos como a
lixivia, abrasivos, com amoníaco ou peróxido de
hidrogénio para limpar a impressora.
• Teste a solução de limpeza numa pequena área antes
de limpar superfícies pintadas ou envernizadas.
• Nunca efetue a limpeza com a impressora ligada.

• Use luvas descartáveis (latex ou nitrilo) ao limpar e
desinfetar superfícies.
• Desligue a impressora e retire a ficha da tomada.
• Humedeça um pano de microfibras com a solução de
limpeza. Não pulverize a solução diretamente na
impressora.
• Limpe a superfície do dispositivo incluindo o painel de
controlo e o botão da tampa da impressora. NÃO LIMPE O
VIDRO DO SCANNER PLANO COM A SOLUÇÃO DE LIMPEZA.*
• Limpe suavemente o vidro do scanner plano e o
alimentador de documentos (ADF) com um pano de
microfibras limpo levemente humedecido com água.*
• Depois de terminada a limpeza, retire as luvas e lave
bem as mãos.

Para saber mais sobre limpeza e desinfeção de superfícies visite o website do Instituto de Higiene
e Medicina Tropical em https://www.ihmt.unl.pt/covid-19-quais-os-desinfetantes-adequados/
*Aplicável a equipamentos Multifunções (MFPs).

