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Показания за употреба и противопоказания

Показания за употреба

AquaCare Twin може да се използва за:
• Подготовка на ямки и фисури за силанти.
• Отстраняване на композитни материали за възстановяване.
• Препариране на кавитет.
• Почистване, полиране и отстраняване на петна.
• Ецване на емайл, метал и порцелан.

Противопоказания за употреба

AquaCare Twin не е предназначен за отстраняване на зъбен камък.
AquaCare Twin не е предназначен за рязане или отстраняване на амалгама.

Моля, вижте „ВЪВЕДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ“, стр. 5-6 
и прочетете внимателно настоящите бележки относно безопасността, преди 
да използвате апарата.

Категорично се препоръчва първоначалното обучение да се проведе върху 
предметни стъкла и извадени зъби, преди да се направи опит за лечение на 
пациента с апарата AquaCare Twin.



5

Само квалифицирани стоматолози и дентални хигиенисти могат да използват 
AquaCare Twin за работа с пациенти.

Преди да използвате AquaCare Twin:
а) Прочетете старателно ръководството.
б) Уверете се, че операторът на апарата, всички асистенти, пациентът и
всички останали в кабинета носят защита за очите съгласно BS EN 166 IF 4/5.
в) Уверете се, че операторът на апарата, всички асистенти и всички останали в   
кабинета, с изключение на пациента, носят респираторни маски съгласно  
BS EN 149 FF2S.
г) Уверете се, че контролирате напълно наконечника и сте насочили    
дюзата на същия в безопасна посока.
д) Уверете се, че сте избрали правилния прах за процедурата, която 
осъществявате. Неправилният избор на прах може да доведе до увреждане на 
твърдите тъкани.
е) По време на процедурата използвайте високоскоростен интраорален аспиратор. 
Допълнително по желание може да се използва и екстраорален аспиратор.
ж) Уверете се, че апаратът е настроен на стайна температура (>15°C), преди 
да работите с него, ако преди това е бил на студено.

ВНИМАНИЕ – Моля, прочетете всички следващи важни 
предупреждения, преди да използвате AquaCare Twin:

Предупреждения за безопасност

AquaCare Twin: Въведение

Подаващата линия и накрайникът за еднократна употреба трябва да се сменят 
при всяка процедура на пациент, за да се предотврати кръстосано замърсяване. 
Уверявайте се, че новите накрайници се закрепват здраво върху дюзата.
Използваните подаващи линии и накрайници трябва да се изхвърлят. Опитите 
за повторно използване на подаващи линии и накрайници за AquaCare или за 
използването им с други апарати за микроабразия могат да бъдат опасни.

Пациентите трябва да се консултират с лекаря си, преди да се подлагат на 
лечебни процедури с AquaCare Twin, ако имат:
а) Дихателни затруднения
б) Астма
в) Блокирани носни проходи
г) Простуда
д) Диета с ниско съдържание на натрий
е) Всякакви други медицински проблеми, които пречат на дишането през носа.

ВИНАГИ НАСОЧВАЙТЕ ДЮЗАТА КЪМ ИНЦИЗАЛНИЯ РЪБ НА ЗЪБА.
Апаратът AquaCare Twin може да причини увреждане на меките тъкани, 
включително възпаление, кървене и образуване на въздушна емболия. AquaCare 
Twin може да причини увреждане на твърдите тъкани, включително ецване или 
абразия на емайла или откритите повърхности на зъбните корени.
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Предупреждения за безопасност

AquaCare Twin: Въведение

В повечето случаи пластмасовият накрайник трябва да издържи достатъчно за една процедура. 
При по-продължителни процедури обаче може да се наложи накрайникът да се смени, за да се 
предотврати непостоянният поток течност.Не използвайте наконечника, ако отворът в накрайника 
на дюзата е износен до външния ръб или ако S-образната тръбичка е пробита.
Стерилизирайте наконечника преди първата употреба и преди процедурата на всеки следващ 
пациент.

Течността се подава в апарата от бутилката с течност. НИКОГА не свързвайте 
извода за въздух на AquaCare Twin към източник на течаща вода, тъй като така ще 
наводните апарата. За отстраняване на последиците от това ще се наложи пълно 
сервизно обслужване и възстановяване на апарата, като разходите ще бъдат за 
сметка на клиента.

Всички прахове, доставяни от Velopex, са стерилни до отварянето им, а контейнерите не са за 
многократна употреба.

Линиите за подаване на прах линии и наконечникът трябва да се продухват/ запълват при всяко 
превключване между праховите камери, като се използва превключвателят за избор на прах (виж 
„ПОДДРЪЖКА: ПРОДУХВАНЕ НА AQUACARE TWIN“, стр. 33).

При използването на AquaCare Twin се отделя фин прах. Осигурете защита на чувствителното 
оборудване от този прах.

Използвайте само части и консумативи, доставени от Velopex. Продуктите от други доставчици 
могат да повредят апарата или да променят работните му характеристики. Използваната от 
апарата течност трябва да бъде биостатичен разтвор, като напр. AquaSol на Velopex, виж стр. 16.

Разположете внимателно крачния педал така, че да не може да се задейства неволно. Винаги 
затваряйте предпазния капак на крачния педал, когато не го използвате. Случайното му 
задействане може да причини неконтролирана и опасна струя абразивен прах под високо 
налягане.

Ако при отпускане на крачния педал струята прах/течност не спира, това означава, че педалът е 
блокирал в положение ON.

Първото действие трябва да бъде бързо и внимателно изваждане на наконечника от устата на 
пациента и поставянето му в апарат за екстракция на съдържанието. След това системата може 
да бъде изключена, като страничният превключвател за включване/изключване (on/off) се завърти 
в положение „off“.

Не излагайте апарата на пряка слънчева светлина.

При включване и изключване на AquaCare Twin се уверявайте, че дюзата е насочена към входния 
отвор на модула за евакуация и че модулът е включен.
При изключване на AquaCare Twin изчаквайте налягането в апарата да спадне, преди да опитвате 
да отворите капаците на дозиращите камери. Спадането на налягането отнема около 30 секунди.

Ако AquaCare Twin падне или бъде повреден по друг начин, той не трябва да се използва, докато 
не бъде проверен от представител или упълномощен дистрибутор на Velopex.

Ако AquaCare Twin престане да работи изправно, или ако установите 
влошаване на работните му характеристики, вижте „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“, стр. 
35-37.
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Захранване с въздух 
изключено

Захранване с 
въздух включено

Регулиране на обема 
на средата

Регулиране на 
скоростта на рязане

Контейнер/бутилка с 
течност

Регулиране на 
дебита на течността

Манометри

Символи на органите за управление

Използване на органите за управление
Това са стандартните настройки за използване на апарата; потребителите могат да 
ги променят, за да отговарят най-добре на техните изисквания.

Стандартни настройки

3 bar 3 bar Средно положение 
за

среда на рязане

Нивомери за 
средата

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Органите за управление на мощността (Power) и средата (Media) работят от нула до максимум  
с едно завъртане. Напр. между - и +.

2. Регулаторът за дебита на течността (Fluid) прави около едно завъртане от минималното до  
максималното положение, между - и +.

3. Професионалният работен диапазон (Prophy) обичайно е между 2,5 и 3,0 bar.
4. Работният диапазон за подготовка (Prep) обичайно е между 4,0 и 5,0 bar. 

Избор на лечебна 
процедура  

според изискванията

Избор на лечебна 
процедура

ON

OFFON

OFF

ON

OFF

Средно положение 
за среда за 
полиране

Prophy Prep

Prophy Prep

0

2

4 6

8

10

POW ER

AquaSol.

MEDIA

POWER

0

1

2

3

4

POW ER
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ПРОЧЕТЕТЕ ИЗЦЯЛО НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ 
ДА СЕ ОПИТВАТЕ ДА ИНСТАЛИРАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ДВУ-
КАМЕРНИЯ АПАРАТ AQUACARE TWIN.
AquaCare Twin е струйно-абразивен апарат, който реже чрез изхвърляне на струя 
от въздух, течност и прах през наконечника си. Той може да се зарежда с два 
различни праха за използване при операции по рязане и почистване. Единственото 
захранване, от което има нужда апаратът, е с чист, сух въздух с налягане 5-7 
bar, съответстващо на ISO 8573.1, клас 1.4.1. Налягането на входящия въздух 
се регулира вътре в AquaCare Twin до 7 bar. Управлението на AquaCare Twin 
се осъществява чрез натискане на крачния педал в три режима: подсушаване 
(Dry), отмиване (Wash) и рязане/почистване (Cut/Clean). Захранването с въздух, 
мощността, дозиращата камера, обемът на средата и обемът на течността могат да 
се регулират чрез седемте налични органа за управление. Наконечникът може да се 
демонтира от въздушната линия за стерилизиране.

Техническо описание

Габаритните размери на AquaCare Twin са, както следва:
 
 Широчина              256 мм / 10,08"        
 Височина                      165 мм / 6,50"           
 Дълбочина                     240 мм / 9,45"   
 Нетно тегло                 3,066 кг / 6 lbs 12 oz              

AquaCare Twin е медицинско изделие от клас lla.

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗA ТРАНСПОРТИРАНЕ И 
СЪХРАНЕНИЕ.
AquaCare Twin трябва да се съхранява при температура в диапазона от -10°C до 
+40°C (14°F – 104°F) и влажност под 80%.

AquaCare Twin: Въведение
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Съдържание

A. 1 х въздушно-абразивен апарат AquaCare AT10,0000.
B. 1 х вграден въздушен филтър (виж стр. 40).
C. 1 х трипозиционен крачен педал.
D. 1 х сребърен наконечник 0,6 мм.
E. 1 х златен наконечник 0,8 мм.
F. 1 х сглобка с бързо освобождаване, двойна подаваща тръбичка.
G. 1 х 500 mL течност за AquaCare (AquaSol).
H. 1 х пълнител (червен) груб прах за рязане, алуминиев оксид 53 микрона.
I. 1 х пълнител (син) фин прах за рязане, алуминиев оксид 29 микрона.
J. 1 х пълнител (бял) натриев бикарбонат за почистване/полиране.
K. 1 х пълнител (зелен) биоактивен прах Sylc за почистване/ полиране/ 

десенсибилизация. 
L. 1 х опаковка с 5 предметни стъкла.
M. 1 х тел за почистване на дюзи.
N. 1 х маркуч за захранване с въздух от 6 мм с дължина 2 метра.
O. 1 х опаковка с 50 подаващи линии за еднократна употреба. 
P. 1 х опаковка с 50 накрайника за еднократна употреба.
Q. 1 х инструмента за демонтиране на тръбичка на наконечник (виж стр. 42).
R. 1 х опаковка с 2 спринцовки за промиване на дюзи.
S. 1 х тебешир

A C D E F G

H I J K

B

L M

P

N

O Q R

PROPHYPREP

AquaSol.

PROPHY PREP

Aq
ua

So
l.

S

FEEDLINES / TIPS
FEEDLINES / TIPS
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1. Капак на дозиращата камера – Prophy
2. Контрол на течността
3. Капак на дозиращата камера – Prep
4. Бутилка с течност (500 mL)
5. Дюза/накрайник на наконечника
6. Дозираща камера – Prep
7. Наконечник
8. Ръкохватка на наконечника
9. Превключвател за включване/изключване

10. Нивомер за средата – Prep
11. Контрол на средата – Prep
12. Извод за отвеждане на прах
13. Извод за отвеждане на течност
14. Контрол на мощността – Prep
15. Превключвател за праховите камери
16. Контрол на мощността – Prophy

17. Контрол на средата – Prophy
18. Нивомер за средата – Prophy
19. Манометър за въздушно  

     налягане – Prophy
20. Манометър за въздушно  

     налягане – Prep
21. Дозираща камера – Prophy
22. Арка за вдигане на крачния педал
23. Крачен педал

1. Капак на дозиращата камера – Prophy
2. Контрол на течността
3. Капак на дозиращата камера – Prep
4. Бутилка с течност (500 mL)
5. Дюза/накрайник на наконечника
6. Дозираща камера – Prep
7. Наконечник
8. Ръкохватка на наконечника
9. Превключвател за включване/изключване

10. Нивомер за средата – Prep
11. Контрол на средата – Prep
12. Извод за отвеждане на прах
13. Извод за отвеждане на течност
14. Контрол на мощността – Prep
15. Превключвател за праховите камери
16. Контрол на мощността – Prophy

Външни конструктивни елементи на AquaCare Twin

AquaCare Twin: Части и конструктивни елементи

AquaSol.

PROPHY PREP

4

12

19

20

21

1

5

7

8

9

2 3

6

1011131415161718 22

23
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17. Контрол на средата – Prophy
18. Нивомер за средата – Prophy
19. Манометър за въздушно  

     налягане – Prophy
20. Манометър за въздушно  

     налягане – Prep
21. Дозираща камера – Prophy
22. Арка за вдигане на крачния педал
23. Крачен педал

AquaCare Twin: Части и конструктивни елементи

Изглед на AquaCare Twin отзад

Използване на крачния педал

Въздух 1

2

3

=

= Течност
+
Въздух 

Прах
+
Течност
+
Въздух 

=

24. Извод за крачен педал, черен            
     (4-пътна тръбна връзка)

25. Извод за крачен педал, бял           
     (4-пътна тръбна връзка)

26. Извод за захранване с въздух – син
27. Извод за крачен педал, зелен     

     (4-пътна тръбна връзка)
28. Извод за крачен педал, жълт          
       (4-пътна тръбна връзка)

AIR

FOOT PEDAL

25
24

26
27

28

0
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Наконечник

AquaCare Twin: Части и конструктивни елементи

30. Извод за течност
31. Подаваща линия и накрайник
32. Дюза (в диапазон от размери)
33. Предна част на наконечника
34. Ръчно захващане

35. Извод за прах
36. Ръкохватка
37. Двойна тръбичка
38. Държач за наконечника
39. Възвратен клапан

AquaSol.

PROPHY PREP

32

33

34

35

36

37

30

31

39

38
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Пълнители с прах
40.  Свален капак на дозиращата камера–Prophy
41.  Пълнител с прах – Prophy
42.  Отворена дозираща камера – Prophy  
43.  Свален капак на дозиращата камера – Prep
44.  Пълнител с прах – Prep
45.  Отворена дозираща камера – Prep

Алуминиев оксид 53 μ
За рязане, препарация на кавитети и 
приготвяне на композити

Алуминиев оксид 29 μ
За рязане, препарация на кавитети и 
приготвяне на композити

Натриев бикарбонат
За почистване и полиране

Прах Sylc за AquaCareTM

За почистване и полиране

PROPHY PREP

AquaSol.

PROPHY PREP

40

41

42

43

44

45
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Извадете AquaCare Twin от кашона и запазете опаковката; използвайте я, за да 
върнете апарата за сервизно обслужване при необходимост.

Ако използвате AquaCare Twin с Центъра за лечение на пациенти на Velopex 
(Velopex Patient Treatment Centre), разположете апарата върху най-горния 
рафт на количката, като следвате указанията, получени с количката. Виж 
„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ“, стр. 39.

Ако не разполагате със специализирана количка, закрепете стабилно апарата върху 
твърд, здрав плот на бюро или маса.

Не разполагайте апарата близо до ръба на масата и не допускайте да се надвесва 
през него.
Апаратът е проектиран така, че да осигурява на стоматолога лесен достъп до 
всички органи за управление, когато бъде разположен по този начин.

Апаратът трябва да се съхранява при температура в диапазона от +15°C до +40°C, 
както и при влажност под 80%.

Разполагане на AquaCare Twin

AquaCare Twin: Инсталиране
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Свързване на крачния педал

A. Виж „ЧАСТИ И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ: КРАЧЕН ПЕДАЛ“, стр. 11. 
Разположете крачния педал на пода, близо до апарата и на място, лесно 
достъпно за стоматолога.

B. Свържете крачния педал към задната страна на апарата, като вкарате всяка 
цветна тръбичка в съответстващия по цвят конектор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Случайното задействане на крачния педал може да 
бъде опасно. За да избегнете това, винаги се уверявайте, че педалът е под 
строг контрол, когато апаратът е включен.

СЪВЕТ: За разкачване натиснете цветния конектор навътре в апарата и внимателно 
издърпайте тръбичката навън.
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Поставяне на контейнера с течност
Като държите контейнера за течност с капачката нагоре, отлепете етикета, след 
това обърнете контейнера и го поставете в задното гнездо за течност, както е 
показано на фиг. B. Натиснете надолу с лек натиск, за да сте сигурни, че иглата ще 
пробие уплътнението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Контейнерите НЕ могат да се пълнят повторно и при 
необходимост трябва да се подменят; извадете празния контейнер и го 
подменете, както е показано. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горният контейнер за течност е напълнен със 17% 
спиртен разтвор. Последният играе ролята на биостатичен разтвор, за да 
се ограничи биологичният растеж във флуидната система. ЗАБЕЛЕЖКА: Не 
е за консумация от хора.

Ако апаратът AquaCare ще се използва с друг разтвор, получен от 
потребителя, той трябва да осигури необходимия биостатичен ефект, за 
да се гарантира, че флуидната система на апарата не може да поддържа 
биологичен растеж.

Неспазването на тези указания може да доведе до заразяване на 
потребителя или пациента с инфекция или зараза.

BEST BEFORE END:
SEE BASE OF BOTTLE

MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD.
BARRETTS GREEN ROAD
LONDON  NW10 7AP  UK
TEL: +44 20 8965 2913
EMAIL: sales@velopex.com

For use with the Velopex
Aquacut / AquaCare Range

AquaSol.

Contains no significant quantities of hazardous
materials.Water Based Solution containing 17.5% 
w/w Ethanol

Ne contient aucune quantité importante de
matières dangereuses. Solution à base aqueuse
contenant 17,5% w/w d'éthanol.

Enthält keine gesundheitsschädliche 
Inhaltsstoffe:Lösung auf Wasserbasis, enthält
17,5% w/w Ethanolalkohol.

Contiene una piccola quantità di materiale
pericoloso. Soluzione a base di acqua contenente
un 17,5% w/w di etanolo.

No contiene una cantidad importante de material 
peligroso. Solución acuosa. Contiene 17,5% w/w 
de etanol.

Coepeaeoeoeco oacx
aepao

Bo pacop, coepa 17,5% ooo
cpa

Information

I/ASS 8200F
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Сглобяване на наконечника

AquaCare

Сглобяване на подаващата линия и накрайника за  
еднократна употреба
A. Вземете нов накрайник и обвийте заключващото езиче около него, както е показано.
B. Натиснете накрайника върху дюзата, така че да се закрепи стабилно.
C. Завъртете накрайника така, че свободният му край да сочи към наконечника.
D. Вкарайте единия край на подаващата линия в извода на наконечника.
E. Вкарайте другия край на подаващата линия върху извода на накрайника.

Накрайниците и подаващите линии са само за еднократна употреба; за всеки пациент 
трябва да се използват нови накрайник и подаваща линия. За смяна на накрайниците и 
подаващите линии свалете наличния накрайник на подаващата линия и го изхвърлете. 
След това следвайте горните стъпки. Продухайте течността през системата. 
Виж „Поддръжка: Продухване на AquaCare, стр. 33.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наконечникът трябва да бъде стерилизиран преди употреба и след 
всяка последваща употреба. Виж „Поддръжка: Стерилизиране на наконечника“, стр. 31.

Подаваща линия

A. Виж „Части и конструктивни елементи: Наконечник“, стр. 12. Вкарайте ръкохватката на 
наконечника върху двойната тръбичка. Тя стига до края на тръбичката без възвратен 
клапан.

B. Вкарайте със силен натиск двойната тръбичка върху тръбичките на дюзата. Малката 
от двойката тръбички се нахлузва върху малката тръбичка на дюзата, а голямата от 
двойката тръбички – върху голямата тръбичка на дюзата. Уверете се, че двойката 
тръбички са закрепени стабилно.

C. Плъзнете ръкохватката върху наконечника, докато се фиксира стабилно.
D. Вкарайте свободния край на по-голямата от двойката тръбички в конектора „Отвеждане 

на прах“ на апарата, виж стр. 10, точка 12.
E. Вкарайте свободния край на по-малката от двойката тръбички върху конектора 

„Отвеждане на течност“ на апарата, виж стр. 10, точка 13.
F. За допълнителна информация вижте на стр. 42.
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Свързване на захранването със сгъстен въздух

Виж „ЧАСТИ И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ: ИЗГЛЕД НА AQUACARE TWIN 
ОТЗАД , стр. 11.

Може да се използва наличната в практиката система за захранване с въздух/ 
компресор, стига да е снабдена с филтър влагоуловител и спирателен вентил в 
захранващата линия. 

Medivance Instruments Ltd може да достави въздушен филтър (виж „АКСЕСОАРИ“ 
стр. 39).

Свържете тръбичката за захранване със сгъстен въздух, като я вкарате напълно 
в синия конектор. Вижте на стр. 40 относно инсталирането на филтър, вграден в 
линията

Изисквания за захранването със сгъстен въздух

Чист сух въздух съгласно ISO 8573, клас 1.4.1.

Налягане между 4 bar (72 psi) и 7 bar (100 psi). 

Максимален дебит +70 l/min. Входяща връзка с външен диаметър 6 мм.

4 – 7 bar

Въздух 

AIR

FOOT PEDAL

ЗАБЕЛЕЖКА:
В страни с горещ климат, ако подаваният въздух е влажен, се препоръчва към 
тръбичката за подаване на въздух да се монтира въздухосушителен модул 
AquaCare DryAir Box I/MAC8552F, преди захранването да се свърже към апарата 
AquaCare. 

Ако въздухът е влажен, праховете в апарата ще абсорбират влагата и няма да 
изтичат правилно.
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Свързване на захранването със сгъстен въздух
Преди да добавите праха, за да завършите инсталирането на AquaCare Twin, можете да 
проверите дали инсталирането е извършено правилно, като използвате следната процедура:
 
A. Проверете дали апаратът е изключен.
B. Стерилизирайте наконечника. За справка вижте „ПОДДРЪЖКА: СТЕРИЛИЗИРАНЕ НА 

НАКОНЕЧНИКА“, стр. 31.
C. Монтирайте сребърния наконечник от 0,6 мм на апарата.
D. Монтирайте нова подаваща линия и накрайник за еднократна употреба.
E. Проверете дали е монтиран контейнерът с течност.
F. Уверете се, че контролирате напълно наконечника, преди да включите апарата.
G. Завъртете превключвателя за включване/изключване на положение On (включено).
H. Натиснете крачния педал до положението за подсушаване DRY (1). (Виж „ЧАСТИ И 

КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ: КРАЧЕН ПЕДАЛ“, стр. 11). Проверете дали от дюзата 
излиза въздух. Не трябва да има течност или прах.

I. Натиснете крачния педал до положението за отмиване WASH (2). След няколко секунди 
трябва да видите как въздушният поток се превръща във фина мъгла.

J. Завъртете регулатора за обема на течността, като следите спрея. Поставете хартиена 
салфетка на разстояние 25-30 мм под дюзата, за да направите ефекта по-ясно видим. 
Диапазонът на регулиране на обема на течността варира между:

  КАПЧИЦИ – Малко количество вода. Много фина мъгла.
  СПРЕЙ – По-голямо количество вода. По-силен спрей.
K. Завъртете превключвателя на праховата камера на положението за подготовка Prep. 

Натиснете докрай крачния педал до положението за рязане CUT (3). Трябва да чуете 
включването на вибратора. Завъртете регулатора за средата, така че стрелката да застане 
в средата на скалата. Дюзата ще продължи да разпръсква смес от течност и вода, но не 
и прах, тъй като такъв все още не е инсталиран. След това завъртете превключвателя 
на праховата камера на работното положение Prophy и повторете процедурата, за да 
настроите нивомера за другата среда.

L. Завъртете регулаторите за мощността, като следите манометрите. Обхватите на 
налягането са:

  2 – Ниска енергия, леко почистващо/полиращо действие.
  4 – Средна енергия, средно режещо действие.
  6 - Висока енергия, много бързо режещо действие.
M. Изключете апарата.
N. След употреба винаги поставяйте наконечника обратно в държача му.

Тестване на инсталацията

Ако наблюденията ви не съответстват на горната процедура, проверете дали всички раздели 
от „ИНСТАЛИРАНЕ“ са изпълнени правилно. Ако продължите да срещате проблеми с 
инсталирането, обърнете се за помощ към представител или упълномощен дистрибутор на 
Velopex.

Стандартни 
настройки

3 bar 3 bar Средно положение за
среда на рязане

Избор на лечебна 
процедура  

според изискванията

Средно положение за
среда за полиране

0

2

4 6

8

10

Prophy Prep

PROPHY PREP

3

P O W E R

0

1
2

4
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AquaSol.

PROPHY PREP

Отстраняване на капаците на дозиращите камери

ON

OFF

ON

OFFON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AquaCare Twin: Инсталиране

A. Уверете се, че апаратът е изключен и налягането е напълно изпуснато. Ако апаратът е 
включван наскоро, оставете го за 30 секунди да спадне налягането, преди да се опитвате 
да свалите капака.

B. Отвинтете капака на съответната дозираща камера на 2/3 оборот обратно на 
часовниковата стрелка, за да изпуснете налягането. След това го отвинтете на още един 
оборот и го свалете.

C. Изберете необходимия прах, напр. Prophy или Prep и разклащайте съответния пълнител 
с прах в течение на 10 до 20 секунди (виж „ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ“, стр. 26-30).

D. Издърпайте горната жълта вложка от пълнителя.
E. Натиснете прозрачното долно езиче за изтегляне върху пълнителя.
F. Подравнете оребряването от външната страна на пълнителя с прах с прореза от 

вътрешната страна на съответната дозираща камера – Prophy (отляво) или Prep 
(отдясно).

G. Вкарайте пълнителя с прах надолу в дозиращата камера, докато се намести добре вътре. 
Ако пълнителят застане накриво или се показва над горния ръб на дозиращата камера, 
то го извадете и поставете отново. Проверете дали оребряването на пълнителя с прах се 
намества в прореза на дозиращата камера и поставете обратно капака на дозиращата 
камера.

H. Затворете дозиращата камера, като завъртите капака по часовниковата стрелка. 
Затегнете го здраво, докато усетите силно съпротивление от уплътнението при 
зацепването му в горната част на камерата. Продължете да въртите капака, докато 
усетите, че се затяга в ограничител. Винаги се уверявайте, че капакът е напълно 
затворен, преди да повишавате налягането в апарата.

I. За да отстраните пълнител с прах, отворете капака на дозиращата камера и внимателно 
извадете пълнителя от апарата. Ако в пълнителя все още има малко прах и той ще се 
използва отново, внимателно издърпайте назад долното езиче, докато се блокира на 
място, но НЕ ГО ИЗВАЖДАЙТЕ; след това поставете обратно горната вложка.

Всички пълнители с прах, доставяни от Velopex, са облъчени с гама лъчи. Съдържанието им 
е стерилно до отварянето. Пълнителите с прах не трябва да се пълнят повторно, тъй като не 
са за многократна употреба.

AquaSol.
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Поставяне на пълнителите с прах

1

2

1

2

I

НАТИСНЕТЕ
ПРОЗРАЧНО ЕЗИЧЕПРОЗРАЧНО ЕЗИЧЕ

ДРЪПНЕТЕ НАЗАД 
ЗА ДА БЛОКИРАТЕ ЕЗИЧЕТО

НАТИСНЕТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ  

НАПЪЛНО 
ПРОЗРАЧНОТО ЕЗИЧЕ! 

ИЗДЪРПАЙТЕ

1

2

1

2

I
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Подготовка на AquaCare Twin за първата употреба

По време на обучението с AquaCare Twin прахът може да причини объркване и повреда на 
чувствително оборудване, ако потребителят не е свикнал да работи с апарата. При първата употреба 
работете близо до мивка или поставете кърпа върху работната повърхност. Насочете дюзата на 
наконечника във входния отвор на модула за евакуация. При работа с AquaCare Twin винаги носете 
предпазни очила. Виж „ВЪВЕДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, стр. 5.

A. Проверете дали всички раздели от „ИНСТАЛИРАНЕ“ са изпълнени и дали ТЕСТВАНЕТО НА 
ИНСТАЛАЦИЯТА е било успешно.

B. Снабдете лявата дозираща камера с пълнител с натриев бикарбонат на прах (Prophy).
C. Снабдете дясната дозираща камера с пълнител с прах от алуминиев оксид от 29 или 53 микрона 

(Prep).
D. Завъртете превключвателя на праховите камери на лявата (Prophy) камера.
E. Уверете се, че контролирате напълно наконечника.
F. Завъртете превключвателя за включване/изключване на положение ON (вкл.).
G. Натиснете докрай крачния педал до положението за рязане CUT 3. Ще чуете включването на 

вибратора. Дюзата ще започне да разпръсква смес от въздух, течност и прах.
H. Завъртете регулатора за обема на средата, като следите спрея. Върху хартиена салфетка трябва 

да видите пръстен от бял прах във външен пръстен от течност. Диапазонът на обема на средата, 
както е видно от нивомера за средата, варира между:

 Леко под средното положение – Ниско съдържание на прах, бавно рязане/почистване
 Средно положение – Средно съдържание на прах, рязане
 Леко над средното положение – Високо съдържание на прах, много бързо рязане
I. Завъртете превключвателя за праховите камери на дясната (Prep) камера, за да проверите 

дали другият прах потича, а след това повторете стъпка H, за да проверите дали настройките на 
регулаторите за средата са правилни.

J. Прахът трябва да се продухва при всяка смяна на пълнител с прах. Течността трябва да се 
продухва преди първата употреба и в началото на всеки ден. Виж „ПОДДРЪЖКА: ПРОДУХВАНЕ 
НА AQUACARE TWIN“, стр. 33.

K. Сега AquaCare е готов за употреба при необходимост. Изключете апарата.
L. След употреба винаги поставяйте наконечника обратно в държача му.

Раздел „РАБОТА“ включва процедурите за начално обучение и  препоръчителните настройки за 
различните приложения.

Ако наблюденията ви не съответстват на горните резултати, вижте раздел „СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВАНЕ“ за пълна процедура за тестване и съвети за отстраняване на неизправности. Като 
алтернатива, запознайте с проблема представител или упълномощен дистрибутор на Velopex.

Използвайте само оригинални консумативни продукти на Velopex (прахове, наконечници и др.). 
Продукти на други доставчици могат да повредят AquaCare или да променят отрицателно работните 
му характеристики.
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Подготовка на AquaCare Twin за първата употреба Първи стъпки в овладяването на AquaCare Twin

AquaCare Twin: Работа

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА
Предметните стъкла за микроскоп, предоставени с вашия апарат, са с твърдост, подобна на тази 
на зъбния емайл. Проследяването на ефектите от настройките върху предметно стъкло дава 
възможност за визуално представяне на скоростта на почистване и полиране. Забележка: когато 
използвате прах за полиране, върху стъклото няма да останат следи. Използвайте за тези тестове 
дюза от 0,6 мм.

A. Подгответе си подходяща работна зона – мивка или кърпа, поставена върху работната 
повърхност.

B. Уверете се, че имате пълен контрол върху наконечника и сте го насочили в безопасна посока.
C. Вкарайте натриев бикарбонат в лявата дозираща камера.
D. Завъртете превключвателя за включване/изключване на ON и завъртете превключвателя за 

прах на Prophy. 
E. Настройте нивомера за средата на средно положение.
F. Настройте мощността на 2,5 – 3,0 bar.
G. Включете аспиратора и дръжте предметното стъкло пред входната му тръба.
H. Насочете дюзата на наконечника към предметното стъкло, на 1,5 мм от повърхността и  

на 30-45º от перпендикуляра.
I. Натиснете крачния педал до положението за рязане CUT 3.
J. Направете леки върху предметното стъкло, все едно че наконечникът е четка за рисуване.
K. Наблюдавайте как прахът отскача от повърхността на стъклото. Упражнявайте се да  

движите входния отвор на аспиратора с наконечника, за да събирате ефективно остатъците от 
прах.

L. Превключвайте крачния педал между положенията за полиране, отмиване и подсушаване, за 
да наблюдавате резултатите.

M. Опитайте да използвате тази техника, за да полирате кутийка от напитка. Боята ще бъде 
премахната, без  
металът под нея да бъде повреден.

N. След използването изключете апарата и върнете наконечника в държача. 

ОБУЧЕНИЕ ЗА РЯЗАНЕ С ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА
Тези стъпки показват как AquaCare прорязва зъбния емайл. Следенето на въздействието върху 
предметното стъкло показва размера/формата на различните достъпни техники на рязане.

A. Следвайте стъпки A и B по-горе.
B. Вкарайте малко алуминиев оксид от 29 микрона в дясната дозираща камера (Prep), включете 

апарата на „On“ и завъртете превключвателя за прах на Prep.
C. Настройте нивомера за средата на средно положение.
D. Настройте мощността на 4,0 – 5,0 bar.
E. Включете аспиратора и дръжте предметното стъкло пред входната му тръба.
F. Насочете режещия накрайник към предметното стъкло, на 1-2 мм от повърхността и на 35-45º 

от перпендикуляра.
G. Опитайте да направите разрези с продължителност 2 секунди. Променяйте ъгъла и 

разстоянието на дюзата от  
предметното стъкло, докато постигнете предсказуемо получаване на нужните резултати.

H. Опитайте да променяте обема на средата, типа прах, праха и обема на течността, за да 
изследвате пълната гама от възможности за почистване и рязане.

I. Следващата стъпка е да използвате горните техники, за да тренирате почистване и рязане 
върху изваден зъб. Експериментирайте с настройките, докато се убедите, че можете да 
постигате предсказуеми, задоволителни резултати.

J. След използването изключете апарата и върнете наконечника в държача. 
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Препоръчителни методи на лечение

Следните препоръки за лечение са изготвени с помощта на опитни практикуващи 
стоматолози. Методите на лечение са препоръчителни и всеки стоматолог бързо ще 
развие свои собствени предпочитания по отношение на настройката на мощността, вида 
на праха, обема на средата, обема на течността и ъгъла на режещата дюза.

ЗАБЕЛЕЖКА: Регулаторът за обема на средата (номера 11 и 17 на стр. 10) може да 
се използва за настройка на нужния обем само когато крачният педал е натиснат до 
положение 3.

СЪВЕТИ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Върхът на режещата дюза трябва да се държи на около 1,5 мм от работната повърхност. 
Избягвайте да държите дюзата под прав ъгъл спрямо повърхността, тъй като това ще 
доведе до отскачане на праха и замъгляване на видимостта на зоната. Наклонете 
режещия накрайник към аспиратора и инструктирайте денталния асистент да следва 
дюзата с аспиратора.

AquaCare Twin работи почти безшумно и без вибрации или загряване на режещия 
накрайник. Способността му да реже в мокър или сух режим му осигурява висока 
гъвкавост на използване.

На нервните пациенти може да се предложи локална анестезия, но по принцип тя не 
е необходима, тъй като в повечето случаи абразията с течност е безболезнена.

За следните процедури се използват различни настройки. Започнете от долната граница 
на препоръчителните настройки и увеличавайте стойностите с натрупването на опит.

AquaCare Twin разполага с три динамични регулатора за всяка дозираща камера, които 
променят скоростта на рязане/почистване. Това са настройката на мощността, обемът 
на средата и обемът на течността. Чрез увеличаване на някоя от настройките, докато 
намалявате друга, можете да поддържате същата скорост на рязане/почистване, но да 
променяте прилаганата процедура. Използвайте по-малко среда и по-висока мощност, 
за да подобрите видимостта на работната зона. Използвайте повече среда и по-ниска 
мощност за чувствителни зони.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН АКСЕСОАР ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Денталният кабинет за въздушна абразия Velopex предлага просто помощно средство 
като допълнение към вашия апарат за абразия AquaCare, което дава възможност за 
екстраорално изпълнение на процедури с абразия. Денталните надстройки, като коронки, 
мостове или брекети, могат да бъдат почистени и обработени абразивно, преди да бъдат 
циментирани в устата. Стр. 39.

AquaCare Twin: Работа
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Подготвителни мерки преди процедурата

1. Препоръчва се устните на пациента да се намажат с лек слой вазелин, за да се 
предотврати напукването им и да се задържи част от изтичащия абразивен прах.

2. За предпазване на съседните зъби и меки тъкани трябва да се използва кофердам. 
3. За предпазване на съседните зъби при интерпроксимални препарации трябва да се 

използват неметални ленти Matrix. 
4. За предпазване на дрехите на пациента от евентуално изтичане на материал от 

устата по време на лечебната процедура трябва да се използва лигавник.
5. Използвайте високоскоростен интраорален аспиратор, за предпочитане с 

разширен накрайник.
6. Може да се използва и екстраорален евакуатор с екстракционен конус, разположен 

под брадичката на пациента.
7. ВАЖНО: За да избегнете ненужни повреди, при превключване от алуминиев 

оксид на натриев бикарбонат трябва да продухвате праха. Виж „ПОДДРЪЖКА: 
ПРОДУХВАНЕ НА AQUACARE TWIN“, стр. 33.

8. Препоръчва се във флуидната система на AquaCare Fluid да се използва течност за 
почистване/рязане на AquaCare (AquaSol). Доставената с апарата бутилка от 500 mL 
след изпразването си трябва да се изхвърли и замени с нова. Течността може да се 
използва при всички препоръчвани лечебни процедури с използване на този уред.

AquaCare Twin: Работа

Моля, прочетете внимателно „ВЪВЕДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ“, стр. 5-6, преди да използвате AquaCare Twin.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички лица в оперативната зона трябва да носят 
предпазни средства за очите съгласно BS EN 166 IF 415

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички лица в оперативната зона, с изключение на 
пациента, трябва да носят респираторни маски съгласно EN 149 FFP2S
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Лечебни процедури

ПОЧИСТВАНЕ/ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕТНА

Настройки:

 Среда          – Натриев бикарбонат (бял) (лявата камера).
 Дюза           – с диаметър 0,6 мм или 0,8 мм.
 Мощност          – 3 bar (левият регулатор на мощността).
 Дебит на средата       – средно положение (левият регулатор за средата).

Тази лечебна процедура е особено лесна при използване на AquaCare Twin и осигурява 
превъзходен външен вид на зъбите. Когато зъбите са с петна от кафе и/или пушене, 
абразията с течност е очевидното решение.

Фините частици натриев бикарбонат проникват в микропукнатините по зъбната 
повърхност, а струята частици следва с лекота контурите на зъбната повърхност, 
което позволява оцветяването да бъде отстранено много бързо и без дискомфорт за 
пациента.

При настройките, посочени по-горе, се създава широка струя от частици с висока скорост 
и средна плътност на частиците. Целта е да се предотврати отстраняването на зъбния 
емайл, но да се осигури достатъчна мощност за премахване на оцветяването.

Режещата дюза трябва да се държи на около 4 мм от повърхността на зъба, под ъгъл 
от около 45 градуса. Ако дюзата се отдалечи допълнително от повърхността на зъба, 
скоростта на премахване на оцветяването може да се понижи. Придвижвайте бавно 
наконечника по повърхността на зъба.

Най-ефективният начин за използване на абразия с течност при тази процедура е 
наконечникът на AquaCare Twin да се използва като четка за рисуване, като се правят 
леки мазки по повърхността на зъба, докато тя бъде почистена. С натрупването на опит 
стоматологът ще може да работи с висока степен на контрол, като кривата на обучение е 
подобна на тази при първото използване на високооборотна бормашина.

AquaCare Twin: Работа

Ъгъл от 45°. Прибл. на 4 мм 
от повърхността.
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Лечебни процедури

ЛЕЧЕНИЕ НА ФИСУРЕН КАРИЕС

Настройки:

 Среда       – алуминиев оксид (син) от 29 микрона (дясната камера).
 Дюза        – с диаметър 0,5 мм или 0,6 мм.
 Мощност       – 4 bar (десният регулатор на мощността).
 Дебит на средата    – леко под средното положение (десният регулатор  
                                                 за средата).

AquaCare Twin е особено полезен за лечение на фисурен кариес.

Дръжте режещата дюза на около 2 мм от повърхността на зъба и насочете 
струята частици към кариеса. Използвайте я на кратки серии, като я премествате по 
протежение на вената, докато всички тъмни петна кариес бъдат отстранени и се разкрие 
здравата зъбна структура.

Предимството на процедурата е нейната бързина и възможността за абсолютен контрол, 
гарантиращ отстраняване на минимално количество от зъбната структура.

Новоотпрерарираната повърхност, която е суха и абразивно обработена, вече е готова за 
възстановителни 
материали. Обикновено за горната процедура не е необходима локална анестезия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в дентина има „мек“ кариес, може да се наложи да се използва 
ротационен инструмент или да се използва натриев бикарбонат при настройка 
„Почистване“. Причината е в това, че меката и влажна кариозна тъкан е еластична, 
поради което не се отстранява толкова ефективно чрез абразия с течност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Периодично спирайте процедурата, за да проверявате визуално 
напредъка.

AquaCare Twin: Употреба

Прибл. на 2 мм 
от повърхността.
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Лечебни процедури

ПРЕПАРИРАНЕ НА КАВИТЕТ

Настройки:

Среда                 – алуминиев оксид (червен) от 53 микрона (дясната камера).
Дюза                 – с диаметър 0,6 мм.
Мощност                – 4-5 bar (десният регулатор на мощността).
Дебит на средата      – леко над средното положение (десният регулатор за 

                                                средата).
 

Процедурата за препариране на кавитета с AquaCare Twin зависи от размера на кавитета 
и от степента и вида на кариеса.

При малки кавитети режещата дюза трябва да се държи под ъгъл между 35 и 45 градуса 
спрямо повърхността, обработвана чрез абразия и на около 2 или 3 мм от 
повърхността.

Най-добрият подход е да се използват бавни кръгови движения върху засегнатата зона, 
докато се разкрие здрава зъбна структура. Сега зъбът е готов за нормално запълване.

При по-големи кавитети може да е от полза комбинация на AquaCare Twin с ротационен 
инструмент. Причината е, че абразията с течност е техника, целта на която е получаване 
на много консервативен разрез при работна зона с диаметър, по-малък от 2 мм. Накрая 
повърхността на кавитета трябва да се обработи окончателно, като се използва AquaCare 
Twin, за да се гарантира подходящо сцепление за свързващия агент.

ЗАБЕЛЕЖКА: Абразията с течност не е подходяща техника за оформяне на подмоли 
за възстановявания. За това приложение трябва да се използват традиционни 
ротационни инструменти.

AquaCare Twin: Работа

Ъгъл 35-45°. Прибл. на 2-3 мм 
от повърхността.



29

Лечебни процедури

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Настройки:

Среда              – алуминиев оксид (червен) от 53 микрона (дяснатакамера).
Дюза              – с диаметър 0,6 мм.
Мощност    – 4-5 bar (десният регулатор на мощността).
Дебит на средата   – леко над средното положение (десният регулатор за 

                                               средата).

AquaCare Twin е много полезен за отстраняването на стари композитни възстановявания.

Дръжте режещата дюза под ъгъл от около 45 градуса спрямо повърхността на старото 
композитно възстановяване и на около 2 или 3 мм от повърхността.

Най-добрият подход е да се използва бавно кръгово движение върху старото 
възстановяване, 
започвайки от ръба, по-специално от компрометирания марж, докато целият композит 
бъде отстранен и препарирането на кавитета завършено.

Сега новият възстановителен материал може да бъде приложен по обичайния начин, 
без никаква допълнителна обработка. Спазвайте препоръките на производителя по 
отношение на използването на киселинно ецване при свързващи системи.

AquaCare Twin: Работа

Ъгъл от 45°. Прибл. на 2-3 мм 
от повърхността.
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БОНДИНГ НА ОРТОДОНТСКИ БРЕКЕТИ

Настройки:

Среда        – алуминиев оксид (син/червен) от 29/53 микрона (дясната камера).
Дюза            – с диаметър 0,6 мм.
Мощност  – 4 bar (десният регулатор на мощността).
Дебит на средата – леко под средното положение (десният регулатор за средата).

Емайлът на зъба, който ще се лекува, може да бъде „ецван“ до точния размер на 
ортодонтския брекет в мястото на закрепване.

Това се постига, като режещата дюза се държи на 2 мм над повърхността на зъба и се движи 
внимателно с кръгови движения над нужната зона. В резултат се получава суха „ецвана“ 
повърхност, готова да приеме свързващия агент и рискът от замърсяване със слюнка 
значително се намалява, тъй като алуминиевият оксид изсушава околната лигавица.

Същата техника може да се използва за почистване на ортодонтските брекети.

Лечебни процедури

Прибл. на 2 мм 
от повърхността.
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Стерилизиране на наконечника
Наконечникът се доставя чист, но нестерилен. Наконечникът трябва да бъде 
стерилизиран преди първата употреба, както и между всички последващи употреби. 
Не използвайте ултразвукова миялна машина.

A. Демонтирайте и изхвърлете подаващата линия и накрайника за еднократна употреба 
(виж „ИНСТАЛИРАНЕ: СГЛОБЯВАНЕ НА ПОДАВАЩАТА ЛИНИЯ И НАКРАЙНИКА ЗА 
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА“, стр. 17).

B. Разглобете частите на наконечника (виж „ЧАСТИ И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ: 
НАКОНЕЧНИК“, стр. 12). От съображения за безопасност третирайте използваното 
оборудване за наконечника като заразено с инфекциозен материал. Измийте 
старателно всички части с мека сапунена вода, като отстраните всички замърсявания 
или задръствания. Използвайте четка за зъби, за да почистите двете тръбички, които 
се свързват с двойните тръбички (виж схемата по-долу), както и тръбичките за вода и 
дюзата в другия край.

C. Като алтернатива, поставете частите на наконечника в кошници на автоматична миялна 
машина/дезинфектор, като следвате препоръките на производителя. Измийте ги с 
препарат за миене с леко алкално или неутрално pH в съответствие с препоръките на 
производителя на машината. 

D. За да гарантирате, че двойните тръбички са чисти, напълнете двете малки спринцовки 
с разтвор AquaSol, вкарайте поред всяка от тях в двойната тръбичка и изпомпайте 
разтвора AquaSol през тръбичките. Ако потребителят използва друг разтвор, той трябва 
да осигурява необходимия биологичен ефект за унищожаване на бактериите. Ако 
тръбичките са запушени, използвайте тела за почистване, за да ги отпушите и след 
това повторете процедурата със спринцовките.

E. След приключване на почистването наконечникът трябва да се стерилизира. За 
ефективна стерилизация с пара/ автоклавиране на наконечника, двете тръби, 
преминаващи през наконечника, трябва да са чисти и проходими. 

F. Поставете наконечника в парен стерилизатор/автоклав. Наконечникът трябва да 
бъде стерилизиран при минимум 134ºC и 2 bar в продължение на 3,5 минути. Това 
ще гарантира ниво на осигуряване на стерилност (SAL) от 1 х 10ˉ6. Подсушавайте го 
минимум 3 минути, като използвате вакуумно сушене.

G. За поддържане на стерилността трябва да се използва подходяща стерилизационна 
торбичка. Пластмасовите части трябва да се сменят след 20 цикъла. Наконечникът 
трябва да се смени, когато ефективността на рязане бъде нарушена.

Тази процедура за почистване и стерилизиране отговаря на изискванията 
на Технически меморандум 2030 на Министерството на здравеопазването на 
Обединеното кралство за перални и дезинфектори и Технически меморандум 2010 
на Министерството на здравеопазването на Обединеното кралство за стерилизация.

Двойни 
тръбички
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Поддръжка на наконечника

Запушвания
Ако абразивният прах престане да изтича от дюзата по време на рязане, дюзата може 
да е запушена от абразивни частици. Изключете апарата и изпуснете налягането от него. 
След това демонтирайте наконечника и отстранете запушването, като вкарате нужната 
дължина тел от 0,35 мм (включен в доставката) през дюзата, започвайки от накрайника. 

Проверка
Редовно проверявайте режещата дюза и наконечника за прекомерно износване или 
повреди. 
Не използвайте наконечника, ако отворът в накрайника на дюзата е износен до външния 
ръб или ако абразивният материал е перфорирал S-образната тръбичка.

При нормална употреба очакваният полезен живот е около 6 месеца. Използването на 
AquaCare Twin с по-високи настройки за мощност и обем на средата ще доведе до по-
висока степен на износване на наконечника.

Наконечникът е консуматив, виж стр. 40.

Поддръжка на модула с двойна тръбичка
Почистване
Модулът с двойна тръбичка не трябва да се автоклавира. Измийте модула с двойна 
тръбичка с мека сапунена вода и старателно го изплакнете. Преди да го използвате 
го оставете да изсъхне напълно. Винаги продухвайте старателно тръбичките с прах и 
течност преди използване.

Проверка
Уверете се, че двойните тръбички са в добро състояние и са сглобени правилно с 
наконечника. Проверете действието на възвратния клапан. Клапанът предотвратява 
принудителното връщане на течност през тръбичката по време на използването. 
Проверка 1 – При напълнена с течност двойна тръбичка разкачете връзката на тръбичката 
при извода за отвеждане на течност (стр. 10, точка 13). Дръжте наконечника вертикално 
и проверете дали течността в тръбичката не капе от разкачения край. Свържете отново 
тръбичката.
Проверка 2 – При апарат в състояние на готовност за употреба натиснете бутона за 
отмиване „Wash“ на крачния педал и внимателно притиснете пластмасовия накрайник в 
края на дюзата към плоска повърхност (напр. предметно стъкло). Течността не трябва 
да може да тече обратно по линията за течност след наконечника. Връзката между 
пластмасовия накрайник и подаващата линия също може да бъде разкачена. 
Ако установите неизправности, подменете целия възел на възвратния клапан. Модулът с 
двойна тръбичка трябва да се подменя ежегодно.



33AquaCare Twin: Поддръжка

Продухване на AquaCare Twin

ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ НА ТЕЧНОСТТА
При смяна на бутилката с течност на апарата евентуално навлезлият в системата въздух 
трябва да бъде отстранен.

A. Завъртете регулатора за обема на средата на минималното положение. Така ще 
предотвратите ненужното изхвърляне на прах през наконечника. 

B. Насочете наконечника в безопасна посока (напр. във входния отвор на модула за 
евакуация).

C. Натиснете крачния педал до положение 2 (Wash) за поне 10 секунди.
D. Апаратът ще изпусне въздуха през наконечника и линията ще бъде запълнена с 

обезвъздушена течност.
E. Процедурата е завършена, когато от дюзата започне да излиза непрекъсната струя от 

фина мъгла, а в по-малката тръбичка не се виждат никакви мехурчета с въздух.
F. Върнете настройката за средата на желаното положение.

Препоръчваме бутилката с течност да се провери преди хирургичната процедура, за да се 
гарантира, че течността няма да свърши по време на работа. Ако нивото на течността е 
ниско, преди хирургичната процедура сменете бутилката.

Винаги продухвайте с течност в течение на 20 секунди преди първоначалната 
употреба и в началото на всеки работен ден.

ПРОДУХВАНЕ С ПРАХ
Чрез тази операция подаващата тръбичка и наконечникът се изпразват напълно от 
предишния прах и се зареждат с новия прах.

A. Хванете наконечника и насочете дюзата във входния отвор на модула за евакуация.
B. Натиснете крачния педал до положение 3 (Cut) за поне 10 секунди.
C. Наблюдавайте струята абразивен прах, изхвърляна от дюзата.
D. Процедурата е завършена, когато струята стане напълно равномерна.

Така подаващата тръбичка и наконечникът се зареждат с новия абразивен прах и се 
отмива евентуалният предишен прах. Препоръчваме тази процедура да се изпълнява при 
всяка смяна на праха.



34 AquaCare Twin: Поддръжка

Ежеседмична поддръжка на AquaCare

Препоръчва се веднъж седмично да се осъществява основно почистване на апарата 
AquaCare, за да се поддържат неговите работни характеристики. Неспазването на тези 
стъпки по поддръжката може да доведе до понижаване на ефективността на апарата. 

 

 
 
Стъпка 1
Изключете апарата и изчакайте налягането да спадне (около 30 секунди). 
Свалете капаците на дозиращите камери и почистете вътрешната страна на капаците, 
като използвате аспиратор или линия за сгъстен въздух. Избършете каучуковите 
уплътнения на капаците със суха кърпа.  
Нанесете малко количество тебешир върху каучуковите уплътнения. (Тебеширеният прах 
(талк) смазва уплътнението и улеснява затягането на капаците I/ASS9316A). 

Стъпка 2
Извадете пълнителите с прах от дозиращите камери и отстранете изцяло праха от 
камерите с помощта на вакуумен аспиратор; избършете дозиращите камери със суха 
кърпа без власинки. 

Дозиращите камери и техните капаци са изработени от специални материали и се 
излагат многократно на повишаване на налягането. Те трябва да се проверяват за 
видими повреди при всяка смяна на праха. Ако има видими повреди, не използвайте 
апарата AquaCare, докато той не бъде проверен от представител или оторизиран 
дистрибутор на Velopex. Той се проверява също и по време на годишното техническо 
обслужване и проверките на безопасността, моля, вижте на стр. 39.

Проверете дали прахът в пълнителите е в свободно насипно състояние, като леко 
ги завъртите или разклатите над аспиратора или мивката. Ако прахът не се движи 
свободно, опитайте с по-енергично разклащане. Ако и това не свърши работа, 
пълнителят с прах трябва да бъде сменен. Може в него да е проникнала влага и прахът 
да се нуждае от изсушаване. Върнете пълнителите със свободно движещ се прах в 
съответните дозиращи камери и поставете отново капаците на дозиращите камери, като 
се уверите, че са добре затегнати (това трябва да е по-лесно с добавения талк на прах).

Стъпка 3
Отстранете бутилката с AquaSol (течност за рязане), почистете резервоара за бутилката 
(гнездото) с кърпа без власинки или хартиена салфетка и проверете дали в резервоара 
няма растеж на плесен, ако има такава.

Използвайте памучен тампон, напоен с AquaSol, за да почистите гнездото от 
евентуалната плесен. Ако в гнездото се е натрупал работен прах или прах от 
замърсявания, използвайте AquaCare (положение 1, въздух (Air) на крачния педал), за да 
продухате гнездото, ако е необходимо. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При никакви обстоятелства каквито и да било 
почистващи препарати, включително кърпички за почистване на 
повърхности, напоени с алкохол, не трябва да влизат в контакт с корпуса 
на дозиращите камери. 
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Държачът на наконечника трябва да се почиства редовно, за да се отстрани 
всякакво замърсяване, което може да е било пренесено от замърсената ръкохватка 
на наконечника. Използвайте памучен тампон, напоен с AquaSol, за да почистите 
държача. 

Проверете нивото на течността AquaSol в бутилката и, ако то е задоволително, я 
върнете в резервоара (гнездото).

Стъпка 4
Внимателно избършете външните повърхности на апарата, т.е. дозиращите камери, 
капаците, регулаторите и крачния педал с кърпа без власинки, леко навлажнена с 
вода или AquaSol. 

(Забележка: вижте предупреждението относно кърпичките, напоени с 
разтвор на алкохолна основа) 

Ако по време на осъществяването на тази ежеседмична поддръжка забележите 
нещо, което ви притеснява, не се колебайте да се свържете с вашия сервизен отдел, 
за да обсъдите проблема. Най-добре е да сте сигурни.

Един добре поддържан апарат AquaCare ще ви служи  
надеждно още много години.

Гнездо

Държач за 
наконечника

Бутилка с 
AquaSol

Ежеседмична поддръжка на AquaCare  
(продължение)
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Отстраняване на неизправности

AquaCare Twin: Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми с вашия AquaCare Twin, следвайте стъпките по-долу, преди 
да продължите, тъй като те често решават проблемите.

1. Уверете се, че захранването със сгъстен въздух е с налягане съгласно 
спецификацията, свързано и включено.

2. Уверете се, че апаратът е включен.
3. Проверете дали някой от регулаторите не е настроен на минимум.
4. Проверете дали цветово кодираните маркучи на крачния педал са свързани 

правилно към съответните изводи на гърба на апарата.
5. Проверете дали бутилката с течност е пълна поне на 50%.
6. Уверете се, че дозиращите камери са правилно заредени с необходимия пълнител с 

прах и че нивото на праха в него е достатъчно.
7. Проверете дали капакът на дозиращата камера е завинтен правилно и здраво.
8. Проверете дали пневматичната система не е замърсена с вода или влажен въздух. 

Това може да се получи при недостатъчно ефективно филтриране на подавания 
от източника сгъстен въздух. В такива случаи се обръщайте към представител или 
упълномощен дистрибутор на Velopex, който ще може да прецени повредата на 
апарата AquaCare.

Симптом
Липсва въздушен поток през дюзата.

Действие
1. Уверете се, че регулаторът за мощността е завъртян поне на „2“. Това трябва да 

осигури забележим въздушен поток.
2. Проверете дали дюзата не е запушена. Ако е запушена, демонтирайте наконечника и 

отстранете запушването с тел за почистване – 8073F.
3. Уверете се, че двойната тръба е права, без прегъвания или гънки.
4. Ако вътрешните филтри не са сменяни през последните 12 месеца, те могат да 

се замърсят и да блокират въздушната линия. Виж „ЕЖЕГОДНО СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВАНЕ: ПОДМЯНА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР“, стр. 39.

5. Ако тръбичката за регулирано подаване на прах е разкачена, тя няма да работи и ще 
пречи на притока на въздух към дюзата. Проблемът ще трябва да се реши чрез замяна 
на частта. Виж „ЕЖЕГОДНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ: ПОДМЯНА НА ТРЪБИЧКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАНО ПОДАВАНЕ НА ПРАХ“, стр. 39.

Забележка:
Много често причината за блокиране на наконечника е  в това, че той не е бил върнат 
в държача си на апарата, т.е. във вертикално положение. Ако наконечникът е оставен 
легнал върху повърхност, течността може да се върне обратно в дюзата и да доведе до 
запушване при следващото подаване на прах в наконечника.
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Симптом
Липсва въздушен поток през дюзата.

Действие
1. Уверете се, че регулаторът за мощността е завъртян поне на „2“. Това трябва да 

осигури забележим въздушен поток.
2. Проверете дали дюзата не е запушена. Ако е запушена, демонтирайте наконечника и 

отстранете запушването с тел за почистване – 8073F.
3. Уверете се, че двойната тръба е права, без прегъвания или гънки.
4. Ако вътрешните филтри не са сменяни през последните 12 месеца, те могат да 

се замърсят и да блокират въздушната линия. Виж „ЕЖЕГОДНО СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВАНЕ: ПОДМЯНА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР“, стр. 39.

5. Ако тръбичката за регулирано подаване на прах е разкачена, тя няма да работи и ще 
пречи на притока на въздух към дюзата. Проблемът ще трябва да се реши чрез замяна 
на частта. Виж „ЕЖЕГОДНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ: ПОДМЯНА НА ТРЪБИЧКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАНО ПОДАВАНЕ НА ПРАХ“, стр. 39.

Отстраняване на неизправности

AquaCare Twin: Отстраняване на неизправности

Симптом
През дюзата не протича прах, когато крачният педал е натиснат до положението за рязане 
CUT.

Действие
1. Проверете дали сте монтирали пълнителите с прах в дозиращите камери. Уверете се, 

че пълнителите с прах не са празни.
2. Завъртете регулатора за обема на средата на максимум.
3. Проверете дали няма предмети, пречещи на нормалното движение на крачния педал. 
4. Изпуснете налягането на апарата. Свалете капаците на дозиращите камери и ги 

прегледайте отвътре. В центъра на всеки капак трябва да видите звездообразно 
уплътнение. То трябва да приляга плътно към капака: ако не е така, извадете го и го 
монтирайте отново, ако е необходимо.

5. Натиснете крачния педал до положението за подсушаване DRY или за отмиване 
WASH, № 1 или 2. Трябва да чуете шума от преминаването на въздуха през апарата. 
След това натиснете крачния педал до положението за рязане CUT, № 3. Трябва да 
чуете засилване на звука, тъй като вибраторът се включва. Ако не чуете звукът да се 
засилва, вибраторът може да е неизправен. Моля, свържете се с представител или 
упълномощен дистрибутор на Velopex за допълнителна помощ.

Симптом
Непостоянен или липсващ поток на течност за рязане към накрайника.

Действие
1. Проверете дали регулаторът за дебита на течността не е настроен на минимум. 

Завъртете го по часовниковата стрелка, за да увеличите дебита на течността.
2. Сменете подаващата линия и накрайника. В повечето случаи пластмасовият накрайник 

трябва да издържи достатъчно за една индивидуална процедура на пациент. Обаче 
ако лечението е продължително или ако не сменяте подаващата линия и накрайника 
между лечебните процедури, това ще доведе до износване на подаващата линия и 
накрайника и съответно до намален или неконтролируем поток. Виж „ИНСТАЛИРАНЕ: 
СГЛОБЯВАНЕ НА ПОДАВАЩАТА ЛИНИЯ И НАКРАЙНИКА ЗА ЕДНОКРАТНА 
УПОТРЕБА“, стр. 17.

3. Уверете се, че пластмасовият накрайник е закрепен здраво върху режещата дюза.
4. Проверете дали бутилката с течност е пълна поне на 50%.
5. Възвратният клапан (стр. 12, точка 39) може да е блокиран или заклинил. Разкачете 

връзката за течност и прочистете линията. Това трябва да освободи клапана. Ако това 
не помогне, подменете възвратния клапан.

6. Проверете дали по захранващата линия няма запушване. Прегледайте прозрачната 
двойна тръбичка за материали, блокиращи тръбичката.

7. Също така, ако в тръбичката с течност има въздушни мехурчета, това може да 
означава наличие на теч. Прегледайте цялото протежение на тръбичката, за да 
установите къде се появяват мехурчетата и откриете източника на теча. Проверете 
съединението и го сменете, ако е необходимо.
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Симптом
Доловим шум от теч на въздух и влошаване на работните характеристики.

Действие
Уверете се, че капаците на дозиращите камери са плътно затворени. Ако капак на 
дозираща камера е разхлабен или не е правилно уплътнен, от апарата ще бъде изпуснато 
голямо количество въздух. Изключете апарата и внимателно избършете вътрешното 
уплътнение на капака и уплътнителните повърхности на дозиращата камера. Завинтете 
плътно капака до края на резбата му.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако неизправността не може да бъде установена и 
отстранена с помощта на настоящото ръководство за отстраняване на 
неизправности, трябва да използвате услугите на представител или 
упълномощен дистрибутор на Velopex за по-задълбочена диагностика и 
сервизно обслужване на апарата.

Отстраняване на неизправности
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Симптом
Доловим шум от теч на въздух и влошаване на работните характеристики.

Действие
Уверете се, че капаците на дозиращите камери са плътно затворени. Ако капак на 
дозираща камера е разхлабен или не е правилно уплътнен, от апарата ще бъде изпуснато 
голямо количество въздух. Изключете апарата и внимателно избършете вътрешното 
уплътнение на капака и уплътнителните повърхности на дозиращата камера. Завинтете 
плътно капака до края на резбата му.

За да се гарантира безопасната и надеждна работа на AquaCare Twin във времето, е 
важно да се свързвате с вашия доставчик на Velopex, за да резервирате годишно сервизно 
обслужване и проверка на безопасността на всеки 12 месеца.

Ако по време на използването възникне проблем, който не може да бъде отстранен след 
извършване на проверките за отстраняване на неизправности (както е описано на стр. 36-
38), се изисква сервизно обслужване за отстраняване на неизправността.

ЗАБЕЛЕЖКА: При предишните апарати от гамата някои от тези задачи 
можеха да се изпълняват от крайния потребител, но най-новият дизайн 
на MK5 не позволява достъп до апарата, поради което те трябва да се 
изпълняват чрез поддръжката на Velopex.

A. Подмяна на въздушните филтри на всеки 12 месеца.
B. Подмяна на тръбичките за регулирано подаване на прах на всеки 12 месеца.
C. Подмяна на елементите от тръбичките за регулирано подаване на прах на всеки 12 

месеца.
D. Дозиращи камери – задължителна проверка – подмяна на всеки 24 месеца.
E. Капаци на дозиращите камери – задължителна проверка – подмяна на всеки 24 

месеца.

Ежегодно сервизно обслужване и проверка на  
безопасността

По време на годишното сервизно обслужване се решават следните въпроси.

AquaCare Twin: Сервизно обслужване
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Вграден въздушен филтър

Ако не осигурите въздух в съответствие с горепосочените изисквания, както е описано в 
ръководството за инсталиране и поддръжка, подробно описано на стр. 8, това ще доведе 
до проблеми при работата с апарата – Влажен или замърсен с масло въздух ще доведе до 
блокиране на системата за подаване на прах/въздух, което ще влоши експлоатационните 
характеристики и работата на апарата.

За да осигурим известна индикация за качеството на входящия въздух, сега въвеждаме 
безплатно вграден в линията филтър, който трябва да се монтира във входящата линия за 
захранване с въздух.

Филтърът трябва да бъде инсталиран, както е показано по-долу.

Препоръчителни аксесоари

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички резервни части и консумативи 
трябва да се доставят от Velopex, за да се гарантира 
правилното и безопасно функциониране на AquaCare.

Описание

Оборудване       
Възел на въздушния филтър      
Входящ маркуч за въздух от 6 мм      

Консумативи
Биоактивен прах Sylc за почистване/ полиране/ десенсибилизация, 
опаковка от 4 бр. 
Натриев бикарбонат за почистване/полиране, опаковка от 4 бр.
Фин прах за рязане, алуминиев оксид от 29 микрона, опаковка от 4 бр.
Груб прах за рязане, алуминиев оксид от 53 микрона, опаковка от 4 бр.
Предметни стъкла (за упражнения по рязане), опаковка от 5 бр.   
Подаващи линии и накрайници, опаковка от 50 бр.     
Ръкохватки за наконечник, опаковка от 5 бр.     
Инструмент за изваждане на тръбички от наконечник 
Handpiece Handles Metal (Silver)
Handpiece Handles Metal (Black)     
Наконечник – сребърен, 0,6 мм      
Наконечник – златен, 0,8 мм      
Бутилка с 500 mL течност за AquaCare (AquaSol)     
Бутилка от 500 mL (празна)      
Икономична опаковка от 6 бр. х 500 mL течност за AquaCare
Тел за почистване на дюзи       
Спринцовка за промиване на дюзи, опаковка от 2 бр.
Тебешир
      

Каталожен №

I/FIT   8200F
I/ASS  8016F

I/PDR 0034F

I/PDR 8014F
I/PDR 8025F*
I/PDR 8024F*
I/MIC 0010F
I/ASS 8007F
I/ASS 8024F
I/ASS 8625F 
I/FIT 8911P
I/FIT 9981P
I/ASS 8191F
I/ASS 8192F
I/PAC 8200F
I/ASS 8201F
I/PAC 8206F
I/ASS 8073F
I/ASS 8025F 
I/ASS 9316A

*Забележка: Тези изделия са категоризирани като медицински изделия

Резервни части

Резервоар за съхранение с капак
Капак на дозиращата камера
Двойна тръбичка (с възвратен клапан)
Възвратен клапан, опаковка от 2 бр.
Възел крачен педал
    „            „          „
Уплътнителен пръстен за дозираща камера

Допълнителни аксесоари
Модул за сушене на въздуха AquaCare DryAir 
Стенд за AquaCare 
Стенд за AquaCare с модул DryAir
Дентален кабинет за въздушна абразия Velopex

I/ASS 8193F
I/ASS 8003F
I/ASS 8020F
I/ASS 8004F
I/ASS 9700F
I/ASS 9699F
I/FIT  0012F

I/MAC 8552F
I/MAC 8513F
I/MAC 8553F
I/MAC 6200F
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Вграден въздушен филтър

AquaCare: Вграден въздушен филтър

Ако не осигурите въздух в съответствие с горепосочените изисквания, както е описано в 
ръководството за инсталиране и поддръжка, подробно описано на стр. 8, това ще доведе 
до проблеми при работата с апарата – Влажен или замърсен с масло въздух ще доведе до 
блокиране на системата за подаване на прах/въздух, което ще влоши експлоатационните 
характеристики и работата на апарата.

За да осигурим известна индикация за качеството на входящия въздух, сега въвеждаме 
безплатно вграден в линията филтър, който трябва да се монтира във входящата линия за 
захранване с въздух.

Филтърът трябва да бъде инсталиран, както е показано по-долу.

Изделието AquaCare е проектирано да работи с чист, сух въздух с налягане 
между 4 и 7 bar, отговарящ на изискванията на ISO 873.1, клас 1.4.1.

Захранване с въздух 
на изделието
(AquaCare)

Маркуч за захранване 
с въздух

Захранване с въздух 
от компресор

Монтажната скоба трябва  
да бъде закрепена 

към вертикална 
повърхност

Синя въздушна 
линия

(Вход)(Изход)

Синя въздушна 
линия

Описание

Оборудване       
Възел на въздушния филтър      
Входящ маркуч за въздух от 6 мм      

Консумативи
Биоактивен прах Sylc за почистване/ полиране/ десенсибилизация, 
опаковка от 4 бр. 
Натриев бикарбонат за почистване/полиране, опаковка от 4 бр.
Фин прах за рязане, алуминиев оксид от 29 микрона, опаковка от 4 бр.
Груб прах за рязане, алуминиев оксид от 53 микрона, опаковка от 4 бр.
Предметни стъкла (за упражнения по рязане), опаковка от 5 бр.   
Подаващи линии и накрайници, опаковка от 50 бр.     
Ръкохватки за наконечник, опаковка от 5 бр.     
Инструмент за изваждане на тръбички от наконечник 
Handpiece Handles Metal (Silver)
Handpiece Handles Metal (Black)     
Наконечник – сребърен, 0,6 мм      
Наконечник – златен, 0,8 мм      
Бутилка с 500 mL течност за AquaCare (AquaSol)     
Бутилка от 500 mL (празна)      
Икономична опаковка от 6 бр. х 500 mL течност за AquaCare
Тел за почистване на дюзи       
Спринцовка за промиване на дюзи, опаковка от 2 бр.
Тебешир
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Инструкции за наконечника

AquaCare: Инструкции за наконечника

Вземете приложения ключ и го вкарайте между 
сините тръбички и режещия накрайник. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Вкарайте ключа откъм по-тясната тръбичка.

Хванете тесния край на ръкохватката на 
наконечника и вкарайте края на двойната 
тръбичка в него. 

Свържете двойната тръбичка към режещия 
накрайник. Уверете се, че тясната тръбичка е 
свързана към тясното гнездо, а по-широката 
тръбичка – към по-широкото гнездо.

Вкарайте и свържете сигурно тръбичките и 
свържете ръкохватката на наконечника, като 
я прекарате върху режещия накрайник.

Прекарайте двойната тръбичка през 
цялата дължина.

Свързване

Разкачване

Хванете здраво двете тръбички.

Наклонете ключа към тялото на наконечника, 
за да разхлабите двойната тръбичка. Демонтирайте тръбичките.
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Бележки

AquaCare Twin: Бележки
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