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Indikationer for brug og kontraindikationer
Indikationer for brug
AquaCare Twin kan bruges til:
• Klargøring til fyldning af hulrum og revner.
• Fjernelse af kompositter til restaurering.
• Forberedelse af kavitet.
• Rensning, polering og fjernelse af misfarvning.
• Ætsning af emalje, metal og porcelæn.

Kontraindikationer for brug
AquaCare Twin er ikke beregnet til fjernelse af calculus.
AquaCare Twin er ikke beregnet til at skære eller fjerne amalgam.
Se INTRODUKTION: SIKKERHEDSADVARSLER, s. 5/6, og læs disse
sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, inden udstyret tages i brug.
Det anbefales kraftigt, at den indledende træning udføres på glasplader og
ekstraherede tænder, inden patientbehandling med AquaCare Twin forsøges.
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SIKKERHEDSADVARSLER
OBS!- Læs alle følgende vigtige advarsler, inden AquaCare Twin
anvendes:
Kun kvalificerede tandlæger og tandplejere bør bruge AquaCare Twin til patienter.
Inden AquaCare Twin anvendes:
a) Læs vejledningen grundigt.
b) Sørg for, at operatøren af enheden, alle assistenter, patienten og andre
i rummet bærer øjenbeskyttelse i henhold til BS EN 166 IF 4/5.
c) Sørg for, at operatøren af enheden, assistenter og andre i rummet, undtagen
patienten, bærer åndedrætsmasker i henhold til BS EN 149 FF2S.
d) Sørg for, at have fuld kontrol over håndstykket og at rette håndstykkets dyse i
en sikker retning..
e) Sørg for, at du har valgt det rigtige pulver til den behandling,
du skal udføre. Forkert valg af pulver kan forårsage voldsom vævsskade.
f) Brug en højhastigheds intra-oral aspirator under behandlingen. En ekstra-oral
aspirator kan også anvendes, hvis det ønskes.
g) Sørg for, at udstyret har justeret sig til stuetemperatur (> 15 °C) inden
brug, hvis den kommer fra et koldt miljø.
Patienter bør konsultere deres læge, før de får behandling med AquaCare Twin,
hvis de har:
a) Åndedrætsbesvær
b) Astma
c) Blokerede næsepassager
d) En forkølelse
e) En begrænset natriumdiæt
f) Ethvert medicinsk problem, der forhindrer vejrtrækning gennem næsen
PEG ALTID MOD TANDENS INCISALKANT
AquaCare Twin kan forårsage beskadigelse af blødt væv, herunder betændelse,
blødning og dannelse af en luftemboli. AquaCare Twin kan forårsage beskadigelse
af hårdt væv, herunder ætsning eller slid på emalje eller udsatte rodoverflader på
tænderne.
Den udskiftelige fødelinje og spids skal udskiftes for hver patientbehandling for at
forhindre krydskontaminering. Sørg for, at nye spidser sidder godt fast på dysen.
Brugte fødelinjer og spidser skal kasseres. Forsøg på at genbruge AquaCare-fødelinjer
og spidser eller at bruge dem sammen med andet mikroslibningsudstyr kan være
farligt.
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SIKKERHEDSADVARSLER
I de fleste tilfælde skulle plastspidsen kunne holde længe nok til én behandling. Under
længerevarende behandlinger skal spidsen muligvis udskiftes for at forhindre uregelmæssig
væskeflow.Brug ikke håndstykket, hvis hullet i dysens spids er slidt ned til den ydre kant,
eller hvis svanehalsrøret er perforeret.
Sterilisér håndstykket inden første brug og mellem hver patientbehandling.
Væske tilføres enheden via væskeflasken. AquaCare Twin luftindtag bør ALDRIG
tilsluttes en vandforsyning, da dette vil oversvømme udstyret. For at rette op på dette
kræver udstyret fuld service og genopbygning - dette udføres for kundens regning.
Alle pulvere, der leveres af Velopex, er sterile, indtil de åbnes, og beholderne kan ikke
genbruges.
Pulverlinjerne og håndstykket skal blæses ud/primes, hver gang du skifter mellem
pulverkamrene ved hjælp af pulvervalgshjulet (Se VEDLIGEHOLDELSE: GENNEMBLÆSNING
AF AQUACARE TWIN, s. 33 ).
AquaCare Twin producerer fint pulverstøv, når det er i brug. Beskyt følsomt udstyr mod dette
støv.
Brug kun dele og forbrugsvarer, der leveres af Velopex. Ikke-Velopex-produkter kan
beskadige enheden eller ændre ydeevnen. Væsken, der bruges sammen med udstyret, skal
være en biostatisk opløsning såsom AquaSol fra Velopex, se side 16.
Placér fodpedalen omhyggeligt, så den ikke kan betjenes ved et uheld. Luk altid fodpedalens
sikkerhedsafdækning, når den ikke er i brug. Utilsigtet drift kan forårsage en ukontrolleret og
farlig højtryksstrøm af slibepulver.
Hvis fodpedalen slippes, men pulver-/væskeflowet ikke stopper, betyder det, at pedalen
sidder fast i ON-positionen.
Den første handling skal være hurtigt og forsigtigt at fjerne håndstykket fra patientens
mund og placere håndstykket til udstrømning i en ekstraktionsenhed. Systemet kan derefter
deaktiveres ved at aktivere side-on/off-kontakten til slukket position.
Anbring ikke enheden i direkte sollys.
Sørg for, når AquaCare Twin tændes og slukkes, at dysen er rettet ind i indløbet til din
evakueringsenhed, og at evakueringsenheden er tændt. Når AquaCare Twin slukkes, vent på,
at udstyret er trykaflastet, inden lågene til doseringskammeret fjernes. Trykaflastningen tager
omkring 30 sekunder.
Hvis AquaCare Twin tabes eller på anden måde bliver beskadiget, må den ikke bruges, før
den er blevet inspiceret af en Velopex-repræsentant eller autoriseret distributør.
Hvis AquaCare Twin ophører med at fungere korrekt, eller hvis du oplever en forringelse af
ydeevnen, se FEJLFINDING, s. 35-37.
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Kontrolsymboler

AquaSol.

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

Luftforsyning
slukket

Væskecontainer/
flaske

Luftforsyning
tændt

MEDIER
STRØMFORSYNING

Manometre

Kontrol af
væskevolumen

Kontrol af
medievolumen

Mediemålere

Kontrol af
skærehastighed
Prep

Prophy

Valg af behandling

Brug af kontroller
Dette er standardindstillingerne, når udstyret anvendes, og brugerne kan variere disse
indstillinger, så de bedst passer til deres behov.
Standardindstillinger
4

2
1
0

2

4

8
0

Prophy

3 bar

10

Prep

P OW E R

Midtvejsposition til
Poleringsmedie

6

3

P OW E R

Valg af behandling
som ønsket

3 bar

Midtvejsposition til
skæremedier

BEMÆRK:
1.
2.
3.
4.

Strøm- og mediekontrollerne fungerer fra nul til fuld i en rotation. DVS. Mellem - og +.
Væskekontrollen har cirka 1 rotation fra minimum til maksimum position, mellem - og +.
Prophy-driftsområdet er normalt mellem 2,5 og 3,0 bar.
Prep-driftsområdet er normalt mellem 4,0 og 5,0 bar.
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TEKNISK BESKRIVELSE
LÆS DENNE MANUAL FULDT UD, FØR FORSØG PÅ AT
INSTALLERE ELLER BRUGE UDSTYRET AQUACARE TWIN.
AquaCare Twin er en væskeslibningsenhed, der skærer ved at udsende en strøm af luft,
væske og pulver fra håndstykket. Den kan fyldes med to forskellige pulvere til brug
ved skæring og rensning. Den eneste forsyning, enheden kræver, er en ren, tør luft på
5-7 bar, der overholder ISO 8573.1 klasse 1.4.1. Den indgående luft til AquaCare Twin
reguleres internt til 7 bar. AquaCare Twin betjenes ved at trykke på fodpedalen med tre
tilstande: Tørre, vaske og skære/rengøre. Luftforsyning, strømforsyning, medievolumen
og væskevolumen kan alle justeres ved hjælp af de syv tilgængelige kontroller.
Håndstykket kan fjernes fra luftlinjen til sterilisering.
De overordnede dimensioner for AquaCare Twin er:
Bredde			
Højde
		
Dybde
		
Nettovægt
		

256 mm / 10,08”
165 mm / 6,50”
240 mm / 9,45”
3,066 kg / 6 lbs 12oz

AquaCare Twin er et klasse IIa medicinsk udstyr.

MILJØBETINGELSER FOR TRANSPORT OG OPBEVARING.
AquaCare Twin skal holdes inden for temperaturområdet -10 °C og + 40 °C (14 °F og
104 °F) og under 80 % fugtighed.
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Indholdsfortegnelse
A

B

D

C

F

E

G
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H

PREP

I

J

PREP
O

K

L

M

N

PROPHY
Q
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AquaSol.

AquaSol.

R

S

FEEDLINES / TIPS

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

1 x AquaCare luftslibningsenhed AT10,0000.
1 x In-line luftfilter (se side 40).
1 x 3-trins fodpedal.
1 x sølvfarvet 0,6 mm håndstykke.
1 x guldfarvet 0,8 mm håndstykke.
1 x kvikkobling til twin tilførselsslangesamling
1 x 500 ml AquaCare væske (AquaSol).
1x patron (rød) Groft slibepulver 53 mikron aluminiumoxid.
1x patron (blå) Fint slibepulver 29 mikron aluminiumoxid.
1x patron (hvid) til rensning/polering med natriumbicarbonat.
1x patron (grøn) Sylc-rensning/polering/desensibiliserende bioaktivt pulver.
1 x pakke med 5 glasplader
1 x dyserensningstråd.
1 x 2 meter lang 6 mm luftforsyningslange.
1 x pakke med 50 udskiftelige fødelinjer.
1 x Pakke med 50 udskiftelige spidser.
1 x værktøj til fjernelse af håndstykkerør (se side 42).
1 x pakke med 2 dysesprøjter.
1 x kridtpind
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Eksterne Aquacare Twin-funktioner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Låg til doseringskammer - Prophy
Væskekontrol
Låg til doseringskammer - Prep
Væskeflaske (500 ml)
Håndstykkets dyse/spids
Doseringskammer - Prep
Håndstykke
Håndstykkegreb
ON/OFF kontakt
Mediemåler - Prep
Mediekontrol - Prep
Pulver-Ud-forbindelse
1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2

Væske-Ud-forbindelse
Effektkontrol - Prep
Pulverkammervælger
Effektkontrol - Prophy
Mediekontrol - Prophy
Mediemåler - Prophy
Lufttryksmåler - Prophy
Lufttryksmåler - Prep
Doseringskammer - Prophy
Fodpedal løftebøjle
Fodpedal

3

4
5

AquaSol.
21

6

20

7

19

8
PROPHY

18

17

16

15

PREP

14

9

13

12

11

10

22

23
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Aquacare Twin set bagfra
24.

Tilslutning af fodpedal
(4-vejs slange)
25. Tilslutning af fodpedal
(4-vejs slange)
26. Luftforsyning - blå
27. Tilslutning af fodpedal
(4-vejs slange)
28. Tilslutning af fodpedal
(4-vejs slange)

sort
AIR

FOOT PEDAL

hvid

24

grøn

25

gul

Brug af fodpedalen
26

27

28

0

1 =

Luft

2 =

Væske
+
Luft

3 =

Pulver
+
Væske
+
Luft

AquaCare Twin: Dele og funktioner
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Håndstykke
30.
31.
32.
33.
34.

Væskeforbindelse
Fødelinje og spids
Dyse (varierende størrelser)
Håndstykke set forfra
Håndgreb

35.
36.
37.
38.
39.

Pulverforbindelse
Håndtag
Twin Tube
Holder til håndstykke
Kontraventil

31
32
33

AquaSol.

34

30

PROPHY

35

PREP

36

37
38

39
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Pulverpatroner
40
41
42

Låg fjernet fra doseringskammer Prophy
Pulverpatron - Prophy
Åbent doseringskammer - Prophy

43.
44
45

Låg fjernet fra doseringskammer Prep
Pulverpatron - Prep
Åbent doseringskammer - Prep

40

43

41

44

42

AquaSol.

PROPHY

PROPHY

45

PREP

PREP

Natriumbicarbonat

Aluminiumoxid 29 μ

Til rensning og polering

Til skæring, kavitetsforberedelse og
komposit forberedelse

Sylc til AquaCareTM

Aluminiumoxid 53 μ

Til rensning og polering

Til skæring, kavitetsforberedelse og
komposit forberedelse

AquaCare Twin: Dele og funktioner
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Placering af Aquacare Twin
Fjern AquaCare Twin fra æsken, og opbevar emballagen. Brug den til at returnere
enheden til service efter behov.
Hvis du bruger AquaCare Twin sammen med et Velopex patientbehandlingscenter, skal
du placere udstyret på den øverste hylde på rullebordet og følge instruktionerne, der er
modtaget med rullebordet. Se ANBEFALET OG KOMPLETTERENDE TILBEHØR
Hvis du ikke har en specialvogn, skal du placere udstyret sikkert på et stift, robust bord
eller bordplade.
Placér ikke udstyret tæt på eller lad det ikke hænge ud over kanten af bordpladen.
Udstyret er designet til at have alle kontroller inden for tandlægens rækkevidde, når det
placeres på denne måde.
Enheden skal holdes inden for et temperaturinterval på + 15 °C og + 40 °C og skal også
holdes under 80 % luftfugtighed.
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Montering af fodpedalen
ADVARSEL: Utilsigtet betjening af fodpedalen kan være farlig. Sørg for, for at
undgå dette, at fodpedalen altid er under streng kontrol, når enheden er tændt.

A. Se DELE OG FUNKTIONER: FODPEDAL, s. 11 Placér fodpedalen på gulvet nær
udstyret og inden for tandlægens rækkevidde.
B. Tilslut fodpedalen til bagsiden af udstyret ved at skubbe hvert farvet rør ind i stikket
med samme farve.
TIP: Pres, for at afbryde forbindelsen, det farvede stik ind i udstyret og træk røret
forsigtigt ud.

AquaCare Twin: INSTALLATION
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Indsætning af væskebeholderen
Hold væskebeholderen med låget opad, vend derefter beholderen og sæt den ind i det
bageste vandstik som vist på figur B. Skub beholderen ned med et let tryk for at sikre,
at nålen punkterer tætningen.
BEMÆRK: Beholderne kan IKKE genopfyldes og skal udskiftes efter behov; fjern
den tomme beholder og udskift som vist.

MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD.
BARRETTS GREEN ROAD
LONDON NW10 7AP UK
TEL: +44 20 8965 2913
EMAIL: sales@velopex.com
BEST BEFORE END:
SEE BASE OF BOTTLE

Co ep
e a
e
oe o
ec o o ac x
a ep a o
Bo
pac op, co ep a
17,5%
o oo
c p a
No contiene una cantidad importante de material
peligroso. Solución acuosa. Contiene 17,5% w/w
de etanol.
Contiene una piccola quantità di materiale
pericoloso. Soluzione a base di acqua contenente
un 17,5% w/w di etanolo.
Enthält keine gesundheitsschädliche
Inhaltsstoffe:Lösung auf Wasserbasis, enthält
17,5% w/w Ethanolalkohol.
Ne contient aucune quantité importante de
matières dangereuses. Solution à base aqueuse
contenant 17,5% w/w d'éthanol.
Contains no significant quantities of hazardous
materials.Water Based Solution containing 17.5%
w/w Ethanol

Information

For use with the Velopex
Aquacut / AquaCare Range

AquaSol.

I/ASS 8200F

ADVARSEL: Ovenstående væskebeholder er fyldt med en 17 % alkoholopløsning.
Denne fungerer som en biostatisk opløsning for at reducere biologisk vækst i
væskesystemet. BEMÆRK: Ikke til konsum.
Hvis AquaCare Twin-enheden bruges med en anden opløsning anskaffet af
brugeren, skal denne kunne yde den krævede biostatiske effekt for at sikre, at
udstyrets væskesystem ikke udsættes for en biologisk vækst.
Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til, at bruger eller patient
får en infektion eller bliver smittet.
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Samling af håndstykke

AquaCare

A. Se DELE OG FUNKTIONER: Håndstykke, s. 12. Pres håndstykkets håndtag ind på twin
tubes. Dette foretages på enden af røret uden en kontraventil
B. Pres twin tubes fast på dyserørene. Det lille twin tube passer til det lille dyserør, og det
store twin tube passer til det store dyserør. Sørg for, at twin tubes er korrekt på plads.
C. Pres håndtaget på håndstykket, indtil det er sikkert på plads.
D. Skub den frie ende af det større twin tube ind i 'Powder Out'-stikket på udstyret, se side
10, punkt 12.
E. Skub den frie ende af det mindre twin tube ind i 'Fluid Out'-stikket på udstyret, se side 10,
punkt 13.
F. Se side 42 for yderligere information.

ADVARSEL: Håndstykket skal steriliseres inden brug og efter hver
efterfølgende brug. Se Vedligeholdelse: Sterilisering af håndstykket, s. 31.

Tilpasning af den udskiftelige fødelinje og spids
A.
B.
C.
D.
E.

Tag en ny spids og fold den over låsetappen som vist.
Pres spidsen på dysen, indtil den sidder godt fast.
Drej spidsen, så den frie ende peger mod håndstykket.
Pres den ene ende af fødelinjen på enden af håndstykket.
Pres den anden ende af fødelinjen på spidsen.

Fødelinje
Spidserne og fødelinjerne er kun til engangsbrug, og der skal bruges en ny spids og fødelinje
til hver patient. Ved udskiftning af spids og fødelinjer skal den eksisterende fødelinjes spids
fjernes og kasseres. Følg derefter ovenstående trin. Blæs væsken gennem systemet.
Se Vedligeholdelse: Gennemblæsning af AquaCare s. 33.

AquaCare Twin: INSTALLATION
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Tilslutning af luftforsyningen
Krav til luftforsyning
Ren tør luft iht. ISO 8573 klasse 1.4.1.
Tryk mellem 4 bar (72psi) og 7 bar (100psi).
Maksimal flowhastighed +70 l/min. 6 mm U/D-indgangsforbindelse.
Se DELE OG FUNKTIONER: AQUACARE TWIN SET BAGFRA, s. 11.
Praksissens eksisterende luftforsyningssystem/kompressor kan bruges, forudsat at det/
den er udstyret med et vandfjernende filter og en lukkeventil i forsyningsledningen.
Medivance Instruments Ltd kan levere et luftfilter (Se TILBEHØR, s. 39).
Tilslut luftforsyningsslangen til udstyret ved at skubbe det helt ind i det blå stik. Se side
40 angående installation af et in-line filter

Luft
4 - 7 bar

AIR

FOOT PEDAL

BEMÆRK:
I varme lande anbefales det, hvis luftforsyningen er fugtig, at en AquaCare DryAir
Box I/MAC8552F bliver monteret i luftforsyningsslangen, inden forsyningen tilsluttes
til AquaCare-enheden.
Hvis luften er fugtig, vil pulverne i enheden absorbere fugtigheden og kan ikke
dispensere korrekt.
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Installationstest
Kontrollér, før pulveret tilsættes for at fuldføre installationen af AquaCare Twin, at
installationen er udført korrekt ved hjælp af følgende procedure:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Kontrollér, at udstyret er slukket.
Sterilisering af håndstykke Se VEDLIGEHOLDELSE: STERILISERING AF HÅNDSTYKKET, s. 31.
Tilpas det 0,6 mm sølvfarvede håndstykke til udstyret.
Tilpas en ny udskiftelig fødelinje og spids
Kontrollér, at væskebeholderen er monteret.
Sørg for, at have fuld kontrol over håndstykket, inden der tændes for udstyret.
Indstil On/Off-vælgeren til position On.
Tryk fodpedalen ned til positionen TØR (1). (Se DELE OG FUNKTIONER: FODPEDAL, s. 11)
Kontrollér, om der kommer luft ud af dysen. Der må ikke forekomme væske eller pulver.
I. Tryk fodpedalen ned til positionen VASK (2). Efter et par sekunder skal du observere
luftstrømmen som en fin tåge.
J. Drej væskevolumenknappen og hold øje med sprayen. Anbring et papirhåndklæde under
dysen i en afstand på 25-30 mm for at gøre effekten lettere at se. Væskevolumenområdet
varierer mellem:
		
DROPLET - Lille mængde vand. Meget fin tåge.
		
SPRAY - Større mængde vand. Mere tung spray.
K. Indstil pulverkammervælgeren til prep-positionen. Tryk fodpedalen helt ned til positionen
SKÆR (3). Du bør høre vibratoren begynde at køre. Drej medieknappen for at indstille
måleren til midtvejsposition. Dysen fortsætter med at sprøjte en blanding af væske og vand,
men intet pulver, da dette endnu ikke er installeret. Skift derefter pulverkammervælgeren
til prophy-positionen og gentag processen for at indstille den anden medieknap.
L. Drej afbryderknapperne og hold øje med manometrene. Trykområderne er:
		
2 - Lav energi, blid rensning/polering.
		
4 - Medium energi, medium skærevirkning.
		
6 - Høj energi, meget hurtig skærevirkning.
M. Sluk for udstyret.
N. Anbring altid håndstykket i holderen efter brug.
Standardindstillinger
PREP

PROPHY
4

6

2

3

1
0

2

4

8
0

Prophy

10

Prep

POW ER

Midtvejsposition til
Poleringsmedie

3 bar

Valg af behandling
som ønsket

3 bar

Midtvejsposition til
skæremedier

Hvis dine observationer ikke stemmer overens med ovenstående procedure,
skal du kontrollere, at alle INSTALLATIONS-afsnit er udført korrekt. Kontakt
en Velopex-repræsentant eller en autoriseret distributør, hvis der fortsat opstår
installationsproblemer, for at få hjælp.
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Fjernelse af låg til doseringskammer
A. Sørg for, at enheden er slukket og uden tryk. Hvis udstyret for nylig har været tændt,
vent i 30 sekunder for udløsning af trykket, før låget fjernes.
B. Skru låget til doseringskammeret af 2/3 omgang mod uret for at aflaste trykket. Skru
derefter en yderligere drejning og løft det af.
C. Vælg det relevante pulver, dvs. Prophy eller Prep, og ryst den dertil hørende
pulverpatron i 10 til 20 sekunder (Se BEHANDLINGER, s. 26-30).
D. Træk det øverste gule indlæg ud af patronen.
E. Skub den klare nederste trækflig på patronen ind.
F. Flugt ribben på ydersiden af pulverpatronen med åbningen på indersiden af det
krævede doseringskammer - Prophy (venstre) eller Prep (højre).
G. Skub pulverpatronen ned i doseringskammeret, indtil den sidder behageligt indeni.
Hvis patronen sidder skævt eller over toppen af doseringskammeret, skal den løftes
ud og genindsættes. Kontrollér, at ribben på pulverpatronen glider ned i rillen på
doseringskammeret - sæt doseringskammerets låg på igen.
H. Luk doseringskammeret ved at dreje låget med uret. Drej det fast, indtil der mærkes
en stærk modstand fra tætningen, der går i indgreb med toppen af kammeret. Fortsæt
med at dreje låget, indtil du føler, at låget strammes mod et stop. Sørg altid for, at
låget er helt lukket, før udstyret sættes under tryk.
I. Åbn låget til doseringskammeret, for at fjerne en pulverpatron og løft patronen
forsigtigt ud af udstyret. Træk, hvis patronen stadig indeholder noget pulver og skal
bruges igen, forsigtigt tilbage for at låse den nederste flig på plads, FJERN DEN IKKE,
og sæt det øverste indlæg på igen.
Alle pulverpatroner leveret af Velopex er gamma-bestrålet. Indholdet er sterilt, indtil det
åbnes. Pulverpatroner må ikke genopfyldes, da patronerne ikke kan genbruges.

AquaSol.

AquaSol.

ON

ON
OFF
OFF
ON

PROPHY

OFF

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

20

AquaCare Twin: INSTALLATION

PREP

Indsætning af pulverpatronerne

TRÆK UD

SKUB IND
SLET TAG

SLET TAG

2
1

2
1

I
SKUB IND

ADVARSEL!
FJERN IKKE
HELT
SLET TAG!
TRÆK TILBAGE
FOR AT LÅSE TAG
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Forberedelse af Aquacare Twin til første brug
Under træning med AquaCare Twin kan pulver forårsage rod og skade på følsomt
udstyr, hvis brugeren ikke er vant til at betjene udstyret. Arbejd i nærheden af en vask
eller læg et håndklæde på arbejdsfladen ved første brug. Ret håndstykkets dyse ind i
indløbet til din evakueringsenhed. Brug altid beskyttelsesbriller, når du bruger AquaCare
Twin. Se INTRODUKTION: SIKKERHEDSADVARSLER, s. 5.
A. Kontrollér, at alle INSTALLATION-sektionerne er gennemført, og at
INSTALLATIONSTESTEN er vellykket.
B. Udstyr doseringskammeret med en natriumbicarbonat pulverpatron (Prophy).
C. Påfyld det højre doseringskammer med enten 29 eller 53 mikron
aluminiumoxidpulverpatron (Prep).
D. Skift pulverkammervælgeren til venstre (Prophy) kammer.
E. Sørg for, at have fuld kontrol over håndstykket.
F. Indstil On/Off-vælgeren til position ON.
G. Tryk fodpedalen helt ned til SKÆR-position 3. Du vil høre vibratoren begynde at
køre. Dysen begynder at spraye en blanding af luft, væske og pulver.
H. Drej medievolumenknappen og hold øje med sprayen. På et papirhåndklæde bør du
se en ring af hvidt pulver inde i en ydre ring af væske. Medievolumenområdet som
vist på mediemåleren varierer mellem:
Lidt under midtposition - Lavt pulverindhold, langsom skæring/rensning
Midtposition - Medium pulverindhold, skæring
Lidt over midtposition - Højt pulverindhold, meget hurtig skæring
I. Drej pulverkammervælgeren til højre (Prep)-kammer for at kontrollere, at det
andet pulver strømmer, gentag derefter trin H for at kontrollere de rigtige
mediehjulindstillinger.
J. Pulveret skal blæses ud, hver gang du udskifter en pulverpatron. Væsken skal
blæses ud før første brug og før starten af hver dag. Se VEDLIGEHOLDELSE:
GENNEMBLÆSNING AF AQUACARE TWIN, s. 33.
K. AquaCare er nu klar til brug, når det ønskes. Sluk for udstyret.
L. Anbring altid håndstykket i holderen efter brug.
Afsnittet BETJENING indeholder træningsprocedurer for at komme i gang og
anbefalede indstillinger til forskellige anvendelser.
Hvis dine observationer ikke stemmer overens med resultaterne ovenfor, henvises
til SERVICE-sektionen med en komplet testprocedure og fejlfindingstip. Alternativt
henvises problemet til en Velopex-repræsentant eller en autoriseret distributør.
Brug kun originale Velopex-forbrugsprodukter (pulvere, håndstykker osv.). Andre
mærker kan skade AquaCare eller ændre ydelsen negativt.
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Første trin til at mestre Aquacare Twin
RENSNINGTRÆNING MED GLASPLADE
Mikroskopglaspladerne, der følger med dit udstyr, har samme hårdhed som tandemaljen.
Observering af effekterne af indstillingerne på en glasplade giver en visuel visning af
rensnings- og poleringshastigheden. Bemærk: Når du bruger polérpulver, kommer der ikke
mærker på glasset. Brug en 0,6 mm dyse til disse tests.
A. Opsæt et passende arbejdsområde - en vask eller et håndklæde lagt på arbejdsfladen.
B. Sørg for at have fuld kontrol over håndstykket og at rette håndstykkets dyse i en sikker
retning.
C. Hæld natriumbicarbonat i venstre doseringskammer.
D. Drej On/Off vælgeren til position ON, indstil pulvervælgeren til Prophy.
E. Sæt mediemåleren til midtposition.
F. Indstil effekten til 2,5 - 3,0 bar.
G. Tænd for aspiratoren, og hold glaspladen foran dets indløbsrør.
H. Ret håndstykkets dyse mod glaspladen, 1,5 mm fra overfladen, 30-45º fra vinkelret
I. Tryk fodpedalen ned til SKÆR-position 3.
J. Foretag lette strøg henover glaspladen, som om håndstykket var en pensel.
K. Observér, hvordan pulveret springer tilbage fra glaspladens overflade. Øv dig på at flytte
aspiratorens indløb med håndstykket for effektivt at opsamle alt affaldspulver.
L. Flyt fodpedalen mellem polering, vask og tør position for at observere resultaterne.
M. Prøv at bruge denne teknik til at polere en sodavandsdåse. Malingen fjernes uden skader
på metallet nedenunder.
N. Sluk for udstyret efter brug og placér håndstykket i holderen.

SKÆRETRÆNING MED GLASPLADE
Disse trin viser, hvordan AquaCare skærer igennem tandemaljen. Observation af effekterne
på glaspladen viser størrelsen/formen på de forskellige tilgængelige skæreteknikker.
A. Følg trin A og B ovenfor.
B. Påfyld lidt 29 mikron aluminiumoxid i det højre doseringskammer (Prep), tænd for
udstyret 'On' - Indstil pulvervalget til Prep.
C. Sæt mediemåleren til midtposition.
D. Indstil effekten til 4,0 - 5,0 bar.
E. Tænd for aspiratoren, og hold glaspladen foran dets indløbsrør.
F. Ret skærespidsen mod glaspladen, 1-2 mm fra overfladen, 35-45º fra vinkelret
G. Prøv at foretage skæringer på 2 sekunders varighed. Variér dysens vinkel og afstand fra
glaspladen, indtil de ønskede resultater kan opnås forudsigeligt.
H. Prøv at variere medievolumen, pulvertype, effekt og væskevolumen for at udforske hele
spektret af rensnings- og skæremuligheder.
I. Det næste trin er at bruge ovennævnte teknikker til at øve rensning og skæring med
en ekstraheret tand. Eksperimentér med indstillingerne, indtil du er sikker på, at du kan
opnå forudsigelige, tilfredsstillende resultater.
J. Sluk for udstyret efter brug og placér håndstykket i holderen.

AquaCare Twin: BETJENING
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Foreslåede behandlingsmetoder
Følgende behandlingsforslag er udarbejdet med hjælp fra erfarne praktiserende
tandlæger. Behandlingsmetoderne er rådgivende, og hver tandlæge udvikler hurtigt
deres egne præferencer med hensyn til effektindstilling, pulvertype, medievolumen,
væskevolumen og skæredysens vinkel.
BEMÆRK: Medievolumenknappen (nummer 11 og 17 på side 10) kan kun bruges til
at indstille den ønskede volumen, når fodkontakten er trykket ned til position 3.

BEHANDLINGSTIPS
Enden på skæredysen skal holdes ca. 1,5 mm fra arbejdsfladen. Undgå at holde dysen i
en ret vinkel på overfladen, da dette får pulveret til at springe tilbage og sløre udsigten
til området. Vip skærespidsen mod aspiratoren og instruér tandlægeassistenten til at
følge dysen med aspiratoren.
AquaCare Twin fungerer med lav støj og har ingen vibrationer eller varme ved
skærespidsen. Dens evne til at skære vådt eller tørt giver det en høj fleksibilitet under
brugen.
Lokalbedøvelse kan tilbydes til nervøse patienter, men det er generelt ikke nødvendigt,
da væskeslibningen i de fleste tilfælde er smertefri.
Følgende behandlinger bruger en række indstillinger. Start i den nederste ende af de
anbefalede indstillinger, og arbejd opad, efterhånden som du opbygger færdigheder
AquaCare Twin har tre dynamiske kontroller til hvert doseringskammer, der
ændrer skære-/rensningshastighed. Disse er effektindstillingen, medievolumen
og væskevolumen. Ved at øge én indstilling, mens du reducerer en anden, kan
du opretholde den samme skære-/rensningshastighed, men ændre den endelige
behandling. Brug mindre medier og mere effekt til at forbedre visningen af
arbejdsområdet. Brug mere medier og mindre effekt til følsomme områder.

KOMPLEMENTÆR RENSNINGSTILBEHØR
Velopex dentale luftslibningskabinet tilbyder et simpelt hjælpemiddel til støtte for
din AquaCare-slibningsenhed, så slibeprocedurer kan udføres uden for munden.
Tandtilbehør som kroner, broer eller bøjler kan rengøres og slibes, inden de cementeres
i munden. s. 39
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Forberedelser før behandling
ADVARSEL: Alle personer i betjeningsområdet skal bære øjenbeskyttelse i henhold
til BS EN 166 IF 415
ADVARSEL: Alle personer i betjeningsområdet undtagen patienten skal bære
åndedrætsmasker i henhold til EN 149 FFP2S

1. Det anbefales, at en let belægning af vaseline smøres omkring patientens læber for
at forhindre revner og for at fastholde noget af det udstrømmende slibepulver.
2. Kofferdam skal bruges til at beskytte tilstødende tænder og blødt væv.
3. Matrixstrimler, der ikke er af metal, skal bruges til at beskytte tilstødende tænder
under interproximale forberedelser.
4. En hagesmæk skal bruges til at beskytte patientens tøj mod enhver udstrømning af
materialet fra munden i løbet af en behandling.
5. Brug en højhastigheds intra-oral aspirator, helst med en bred spids.
6. En ekstra oral evakuator kan også bruges med ekstraktionskeglen placeret under
patientens hage.
7. VIGTIGT: For at undgå unødvendige skader skal pulveret blæses ud, når der
skiftes fra aluminiumoxid til natriumhydrogencarbonat. Se VEDLIGEHOLDELSE:
GENNEMBLÆSNING AF AQUACARE TWIN, s. 33.
8. Det anbefales, at AquaCare rensnings-/skærevæske (AquaSol) anvendes i AquaCarevæskesystemet. Den 500 ml flaske, der leveres med udstyret, skal kasseres, når den
er tom og udskiftes. Væsken kan bruges til alle anbefalede behandlinger ved hjælp af
dette instrument.

Læs INTRODUKTION: SIKKERHEDSADVARSLER, s. 5-6 omhyggeligt, inden du
bruger AquaCare Twin.

AquaCare Twin: BETJENING
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Behandlinger
RENSNING/FJERNELSE AF MISFARVNING
Indstillinger:
Medie		
Dyse			
Effekt		
Medieflow		

-

Natriumbicarbonat (hvid) (venstre kammer).
0,6 mm diameter eller 0,8 mm diameter.
3 bar (venstre effektknap).
Midtposition (venstre medieknap).

Denne behandling er især let, når du bruger AquaCare Twin og giver tænderne en
ekstra fin finish. Hvor tænderne er blevet plettet af kaffe og/eller rygning, kommer
væskeslibning til sin ret.
De fine partikler af natriumbicarbonat trænger igennem mikrofladen i tandoverfladen,
og partikelstrålen følger let tandoverfladens konturer, hvilket gør det muligt at fjerne
misfarvning meget hurtigt og uden ubehag for patienten.
Indstillingerne som anført ovenfor vil skabe en bred partikelstråle med høj hastighed og
medium partikeldensitet. Dette er for at forhindre fjernelse af tandemaljen, men give
tilstrækkelig kraft til at fjerne misfarvning.
Skæredysen bør holdes ca. 4 mm fra tandoverfladen med en vinkel på ca. 45 grader.
Ved at flytte dysen længere væk fra tandoverfladen, bliver hastigheden for fjernelse af
misfarvning nedsat. Flyt håndstykket langsomt over tandoverfladen.
Den mest effektive måde at anvende væskeslibning på ved denne procedure er at
bruge håndstykket på AquaCare Twin, som om det var en pensel med lette strøg over
tandens overflade, indtil overfladen er ren. Med erfaring vil tandlægen være i stand til
at arbejde med en høj grad af kontrol, idet indlæringskurven svarer til den, når man
bruger en højhastighedsboring.

Vinkel 45 °. Ca. 4 mm
væk fra overfladen.
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Behandlinger
FISSUR CARIES BEHANDLING
Indstillinger:
Medie		
Dyse			
Effekt		
Medieflow		

-

29 mikron aluminiumoxid (blå) (højre kammer).
0,5 mm diameter eller 0,6 mm diameter.
4 bar (højre effektknap).
Lidt under midtposition (højre medieknap).

AquaCare Twin er specielt anvendelig til behandling af fissur caries Hold skæredysen ca.
2 mm fra tandoverfladen, og ret partikelstrålen mod caries. Brug den i korte perioder og
fej langs venen, indtil alle de mørke caries fjernes og den sunde tandstruktur afsløres.
Procedurens skønhed er dens hastighed og den absolutte mulige kontrol, hvilket sikrer,
at den mindste mængde tandstruktur fjernes.
Den nyforberedte overflade, der er tør og slebet, er nu klar til genoprettende
materialer. Normalt er lokalbedøvelse ikke nødvendig for ovenstående behandling.
BEMÆRK: Hvis der er bløde caries i dentinen, kan det være nødvendigt at bruge et
roterende instrument eller bruge natriumbicarbonat til "rensnings"-indstilling. Dette
skyldes, at bløde og fugtige caries er elastiske og derfor ikke fjernes så effektivt ved
brug af væskeslibning.
BEMÆRK: Stands processen med jævne mellemrum for visuelt at kontrollere fremskridt.

Ca. 2 mm
væk fra overfladen.
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Behandlinger
FORBEREDELSE AF KAVITET
Indstillinger:
Medie		
Dyse		
Effekt		
Medie flow

- 53 mikron aluminiumoxid (rød) (højre kammer).
- 0,6 mm diameter.
- 4-5 bar (højre effektknap).
- Lidt over midtposition (højre medieknap).

Fremgangsmåden til forberedelse af en kavitet med AquaCare Twin afhænger af
størrelsen på kaviteten og omfanget og typen af caries.
For små kaviteter skal skæredysen holdes i en vinkel på mellem 35 og 45 grader i
forhold til overfladen, der slibes, og ca. 2 mm eller 3 mm fra overfladen.
Den bedste tilgang er at bruge en langsom cirkulær bevægelse over det berørte
område, indtil en sund tandstruktur afsløres. Tanden er nu klar til at blive fyldt på
normal måde.
For større kaviteter kan en kombination af AquaCare Twin og et roterende instrument
være nødvendig. Dette skyldes, at væskeslibning er en teknik designet til at producere
et meget konservativt skæring med et arbejdsområde på mindre end 2 mm diameter.
Endelig skal overfladen af kaviteten færdiggøres ved hjælp af AquaCare Twin for at sikre
en passende accept til bindemidlet.
BEMÆRK: Væskeslibning er ikke en egnet teknik til at forme underskæringer til
amalgam-restaureringer. Traditionelle roterende instrumenter skal bruges til denne
applikation.

Vinkel 35 -45°. Ca. 2-3 mm
væk fra overfladen.
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Behandlinger
FJERNELSE AF KOMPOSITTE RESTAURERINGER
Indstillinger:
Medie		
Dyse		
Effekt		
Medieflow

- 53 mikron aluminiumoxid (rød) (højre kammer).
- 0,6 mm diameter.
- 4-5 bar (højre effektknap).
- Lidt over midtposition (højre medieknap).

AquaCare Twin er meget nyttig til fjernelse af gamle kompositte restaureringer.
Hold skæredysen med en vinkel på ca. 45 grader i forhold til den gamle
kompositrestaureringsoverflade og ca. 2 mm eller 3 mm fra overfladen.
Den bedste tilgang er at bruge en langsom cirkulær bevægelse over den gamle
restaurering, der begynder ved kanten, især ved den mislykkede margen, indtil al den
gamle komposit er fjernet og kavitetsforberedelsen er afsluttet.
Det nye genoprettende middel kan nu anvendes på normal måde uden yderligere
behandling. Følg producentens anbefalinger med hensyn til anvendelse af syreætsning
med limningssystemer.

Vinkel 45°. Ca. 2-3 mm
væk fra overfladen.
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Behandlinger
BINDING AF ORTODONTISK TANDBØJLE
Indstillinger:
Medie		
Dyse		
Effekt		
Medieflow		

- 29/53 mikron aluminiumoxid (blå/rød) (højre kammer).
- 0,6 mm diameter.
- 4 bar (højre effektknap).
- Lidt under midtposition (højre medieknap).

Tandens emalje, der skal behandles, kan "ætses" til den nøjagtige størrelse af den
ortodontiske bøjle på fastgørelsesstedet.
Dette opnås ved at holde skæredysen 2 mm over tandoverfladen og forsigtigt bevæge
den i en cirkulær bevægelse over det ønskede område. Dette vil resultere i en tør "ætset"
overflade, klar til at acceptere bindemidlet, og risikoen for spytkontaminering
reduceres kraftigt, fordi aluminiumoxidet tørrer den omgivende slimhinde.
Den samme teknik kan bruges til at rengøre de ortodontiske bøjler.

Ca. 2 mm
væk fra overfladen.
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Sterilisering af håndstykke
Håndstykket leveres rent, men ikke sterilt. Håndstykket skal steriliseres inden første brug
og mellem alle efterfølgende anvendelser. Brug ikke ultralydsvask.
A. Fjern og kassér den udskiftelige fødelinje og spids (Se INSTALLATION: TILPASNING AF
DEN UDSKIFTELIGE FØDELINJE OG SPIDS, s. 17)
B. Demontér håndstykkets dele (Se DELE OG FUNKTIONER: HÅNDSTYKKE, s. 12). Af
sikkerhedshensyn skal brugt håndstykkeudstyr behandles som om det er forurenet med
infektiøst materiale. Vask alle delene grundigt i mildt sæbevand, fjern eventuelt snavs
eller blokeringer. Brug en tandbørste til at rengøre de to rør, der er forbundet med twin
tubes’ene (se diagrammet nedenfor) og med vand- og dyserørene i den anden ende.
C. Alternativt kan dele i håndstykket placeres i automatisk vaskemaskine/
desinfektionskurve i henhold til producentens anbefalinger. Vask i et let alkalisk eller
neutralt pH-rengøringsmiddel som anbefalet af producenten af udstyret.
D. For at sikre, at twin tubes er parate, skal de to små sprøjter fyldes med AquaSolopløsning, pres dem ind på twin tubes’ene igen og pump AquaSol-opløsning gennem
rørene. Bliver en anden opløsning brugt af brugeren, skal denne give den krævede
biologiske effekt til at dræbe bakterier. Hvis rørene er tilstoppede, brug rensetråden til
at rengøre dem og gentag derefter sprøjteprocessen.
E. Håndstykket skal steriliseres, efter rensningen er afsluttet. For at dampsterilisere/
autoklavere håndstykket effektivt skal de to rør, der passerer gennem håndstykket,
være rene og ikke-blokerede.

Twin tubes

F. Anbring håndstykket i en dampsterilisator/autoklave. Håndstykket skal steriliseres ved
mindst 134 °C ved 2 bar i 3,5 minutter. Dette vil sikre et sterilitetssikringsniveau (SAL)
på 1 x 10ˉ6. Tør i mindst 3 minutter med vakuumtørring.
G. En egnet steriliseringspose skal bruges til at opretholde sterilitet. Plastdelene skal
udskiftes efter 20 cyklusser. Håndstykket skal udskiftes, når skæreydelsen er nedsat.
Denne rensnings- og steriliseringsprocedure opfylder UK Health Technical Memorandum
2030 Washers-Desinfectors og UK Health Technical Memorandum 2010 Sterilisation.
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Vedligeholdelse af håndstykke
Blokeringer
Hvis slibepulveret ophører med at strømme fra dysen under skæring, kan dysen være
blokeret med slibende partikler. Sluk og tag trykket af udstyret. Fjern nu håndstykket,
og fjern blokeringen ved at indsætte en 0,35 mm ståltråd (medfølger) gennem dysen
fra spidsen.

Inspektion
Undersøg regelmæssigt skæredysen og håndstykket for overdreven slitage eller
beskadigelse.
Brug ikke et håndstykke, hvis hullet i dysens spids er slidt til yderkanten, eller hvis
slibemidlet perforerer svanehalsrøret.
Den forventede levetid ved normal brug er ca. 6 måneder. Brug af AquaCare Twin med
en højere effekt og medieindstilling vil føre til mere slid på håndstykket.
Håndstykket er et forbrugsprodukt, se side 40.

Vedligeholdelse af Twin Tube-enhed
Rensning
Twin Tube-enheden må ikke autoklaveres. Vask Twin Tube-enheden i mildt sæbevand
og skyl grundigt. Lad den tørre helt inden brug. Gennemblæs altid rørene grundigt med
pulver og væske inden brug.

Inspektion
Sørg for, at Twin Tubes’ene er i god stand og passer korrekt sammen med
Håndstykket. Kontrollér, at kontraventilen fungerer. Ventilen forhindrer væske i at blive
tvunget tilbage ned i røret under brug.
Kontrol 1 - Frakobl, med twin tube fyldt med væske, røret ved Fluid Out-forbindelsen,
(side 10, punkt 13). Hold håndstykket lodret, og kontrollér, at væsken i røret ikke
drypper fra den frakoblede ende. Tilslut røret igen.
Kontrol 2 - Tryk, mens udstyret er i tilstanden 'klar til brug', på 'Vask' -kontrollen på
fodpedalen og tryk forsigtigt plastspidsen for enden af dysen ned på en plan overflade
(f.eks. en glasflade). Væsken skal forhindres i at blæse tilbage ned ad væskelinjen forbi
håndstykket. Samlingen mellem plastspidsen og fødelinjen kan også afbrydes.
Udskift hele kontraventilsamlingen, hvis der findes fejl. Twin tube-enheden skal
udskiftes årligt.
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Gennemblæsning af AquaCare Twin
GENNEMBLÆSNING AF VÆSKE
Når væskeflasken udskiftes, skal udstyret tømmes for den luft, der måtte være kommet
ind i systemet.
A. Drej medieindstillingen til minimumsposition. Dette forhindrer, at unødvendigt pulver
dispenseres fra håndstykket.
B. Peg håndstykket i en sikker retning (f.eks. indløbet til evakueringsenheden).
C. Tryk fodpedalen til position 2 (vask) i mindst 10 sekunder.
D. Udstyret vil uddrive luften fra håndstykket og blæse væsken gennem linjen.
E. Fremgangsmåden er afsluttet, når der sprøjtes med en kontinuerlig fin tåge fra
dysen, og der ikke kan ses luftlommer i det mindre rør.
F. Nulstil medievolumen som ønsket.
Vi anbefaler, at væskeflasken kontrolleres inden operationen for at sikre, at den ikke
kører tom, mens du arbejder. Udskift beholderen, hvis niveauet er lavt før operationen.
Gennemblæs altid væsken i 20 sekunder inden første gangs brug og før starten af
hver dag.

GENNEMBLÆSNING AF PULVER
Dette vil tømme tilførselsrøret og håndstykket for ethvert tidligere pulver og fylde dem
med det nye pulver.
A.
B.
C.
D.

Hold fast i håndstykket, og ret dysen ind i indløbet til evakueringsenheden.
Tryk fodpedalen til position 3 (skær) i mindst 10 sekunder.
Hold øje med slibepulverets flow, når pulveret udsendes fra dysen.
Proceduren er afsluttet, når pulverets flow er ensartet.

Dette fylder tilførselsrøret og håndstykket med det nye slibepulver og skyller eventuelt
tidligere pulver ud. Vi anbefaler, at denne procedure gennemføres, hver gang pulveret
skiftes.
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Ugentlig vedligeholdelse af AquaCare
En gang om ugen anbefales det at rengøre AquaCare-enheden grundigt for at
opretholde enhedens ydeevne. Manglende udførelse af disse vedligeholdelsestrin kan
føre til en reduktion af enhedens ydeevne.
ADVARSEL: Under ingen omstændigheder må noget rensemiddel,
inklusive overfladeservietter, der indeholder alkohol, komme i kontakt med
doseringskamrene.
Trin 1
Sluk for enheden og lad den dekomprimere (ca. 30 sekunder)
Fjern lågene til doseringskamrene, rengør lågene indvendigt ved hjælp af din aspirator
eller luftledning. Aftør gummipakningerne inde i låget med en tør klud.
Brug en lille mængde fra en kridtpind på gummipakningerne. (Kridtpulveret smører
tætningen og gør det lettere at stramme lågene I/ASS9316A).
Trin 2
Fjern pulverpatronen fra doseringskamrene, og fjern pulver i kammeret ved hjælp af
en vakuumslange, og tør doseringskammeret af med en tør fnugfri klud
Doseringskamrene og lågene til doseringskamrene er lavet af specielle materialer og
udsættes gentagne gange for tryk. De skal kontrolleres for synlige skader, når pulveret
udskiftes. Hvis der er synlige skader, må AquaCare-enheden ikke bruges, før den er
blevet inspiceret af en Velopex-repræsentant eller en autoriseret distributør. Disse
kontrolleres også under den årlige service- og sikkerhedskontrol, se side 39.
Kontrollér, at pulveret i patronerne flyder frit ved at dreje dem let eller ryste dem
over din aspirator eller vask. Prøv at ryste kraftigere, hvis pulveret ikke flyder
korrekt. Hvis dette ikke virker, skal pulverpatronen udskiftes. Den kan være udsat for
fugtindtrængning og skal muligvis tørres ud. Sæt de fritflydende patroner tilbage i
deres doseringskamre, og sæt lågene til doseringskamrene på igen, og sørg for, at de
er strammet helt (dette bør være lettere med det tilsatte kalkpulver).
Trin 3
Fjern Aquasol-flasken (skærevæske), rens flaskereservoiret (soklen) ud med en fnugfri
klud eller papir, og kontrollér, at der ikke er nogen skimmelvækst i reservoiret.
Brug en vatpind dyppet med AquaSol til at rense soklen for vækst. Hvis soklen
har akkumuleret pulver/støv, brug AquaCare (position 1, Luft, på fodpedalen) til at
udblæse soklen efter behov.

34

AquaCare Twin: Vedligeholdelse

Ugentlig vedligeholdelse af AquaCare (fortsat)

AquaSol-flaske

Sokkel

Holder til
håndstykke

Håndstykkeholderen skal rengøres regelmæssigt for at fjerne enhver forurening,
der måtte være overført fra et forurenet håndstykkehåndtag. Brug en vatpind
dyppet med AquaSol til at rengøre holderen.
Kontrollér AquaSol-flaskens væskeniveau, og hvis det er tilfredsstillende, sæt den
tilbage i beholderen (soklen)
Trin 4
Aftør forsigtigt enhedens udvendige overflader, dvs. doseringskamre/låg/
kontrolknapper/fodpedal med en fnugfri klud, der er let fugtet med vand eller
AquaSol.
(Bemærk: Se advarsel om alkoholbaserede klude)
Hvis du ser noget, som du er bekymret for under denne ugentlige
vedligeholdelsesproces, er du velkommen til at kontakte din serviceafdeling for at
diskutere problemet. Det er bedst at være sikker.
En velholdt AquaCare kan betjene dig pålideligt
i mange år fremover.
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Fejlfinding
Hvis du har problemer med din AquaCare Twin, skal du følge nedenstående trin,
inden du fortsætter, da disse ofte løser et problem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrollér, at trykluftforsyningen har det specificerede tryk, er tilsluttet og tændt.
Sørg for, at enheden er tændt.
Kontrollér, at ingen af kontrollerne er indstillet til minimum.
Kontrollér, at de farvekodede fodpedalslanger er tilsluttet korrekt til deres
matchende terminaler på bagsiden af udstyret.
Kontrollér, at væskeflasken er mindst 50 % fuld.
Sørg for, at doseringskamrene er fyldt korrekt med den krævede pulverpotte, og
at pulverpotten indeholder et rigeligt niveau af pulver
Kontrollér, at låget til doseringskammeret er skruet korrekt fast og sikret.
Kontrollér, at der ikke er vand eller fugtig luft, der forurener det pneumatiske
system. Dette kan ske, hvis trykluftkilden ikke filtreres effektivt nok. Kontakt,
hvis dette er tilfældet, en Velopex-repræsentant eller en autoriseret forhandler,
der kan vurdere skaden på AquaCare-enheden.

Symptom
Ingen luft strømmer gennem dysen.

Handling
1. Sørg for, at afbryderknappen er drejet op til mindst “2”. Dette skal give en
detektérbar luftstrøm.
2. Kontrollér, at dysen ikke er blokeret. Hvis håndstykket er blokeret, fjern det og rens
blokeringen med en rensetråd - 8073F
3. Sørg for, at twin tube er lige og ikke har knæk eller folder.
4. Hvis de interne filtre ikke er blevet udskiftet i løbet af de sidste 12 måneder, kan
de blive snavsede og blokere luftledningen. Se ÅRLIG SERVICE: UDSKIFTNING AF
LUFTFILTERET, s. 39.
5. Hvis pulverklemrøret er delt, fungerer det ikke og forhindrer luft i at strømme til
dysen. Dette skal løses ved at udskifte delen. Se ÅRLIG SERVICE: UDSKIFTNING AF
PULVERKLEMRØR, s. 39.

Bemærk:
En meget almindelig årsag til et blokeret håndstykke er, at det ikke er blevet sat tilbage
i holderen på udstyret; dvs. i lodret position. Hvis håndstykket lægges ned på en
overflade, kan væske strømme tilbage til dysen og føre til en tilstopning, når pulver
derefter sendes ind i håndstykket.
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Fejlfinding
Symptom
Intet pulver strømmer gennem dysen, når fodpedalen trykkes ned til "SKÆR"
-positionen.

Handling
1. Kontrollér, at du har monteret pulverpatronerne i doseringskamrene. Sørg for, at
pulverpatronerne ikke er tomme.
2. Drej medievolumekontrollen op til maksimum.
3. Kontrollér, at der ikke er genstande, der forhindrer fodpedalen i at bevæge sig
normalt.
4. Tag trykket af udstyret. Fjern lågene til doseringskamrene og se ind i dem. I midten
af hvert låg kan du se en stjernetætning. Denne skal ligge fladt i låget: hvis ikke,
fjern og sæt den på igen, udskift den om nødvendigt.
5. Tryk fodpedalen ned til TØR eller VASK, position 1 eller 2. Du bør kunne høre støj
fra luft, der strømmer gennem udstyret. Tryk fodpedalen ned til SKÆR, position 3.
Du bør høre støjen øges, når vibratoren begynder at køre. Hvis du ikke hører en
øgning i støjen, kan vibratoren være defekt. Kontakt en Velopex-repræsentant eller
en autoriseret distributør for at få yderligere hjælp.

Symptom
Uregelmæssigt flow eller intet flow af skærevæske til spidsen.

Handling
1. Kontrollér, at væskevolumekontrollen ikke er indstillet til minimum. Drej med uret for
at øge væskevolumen.
2. Udskift fødelinje og spids. I de fleste tilfælde skulle plastspidsen kunne holde længe
nok til en individuel patientbehandling. Langvarig behandling eller manglende
ændring af fødelinje og spids mellem behandlinger vil dog slide på fødelinjen og
spidsen, hvilket medfører reduceret eller ukontrolleret strømning. Se INSTALLATION:
TILPASNING AF DEN UDSKIFTELIGE FØDELINJE OG SPIDS, s. 17
3. Sørg for, at plastspidsen sidder godt fast i skæredysen.
4. Kontrollér, at væskeflasken er fyldt til mindst 50 %.
5. Kontraventilen (side 12, punkt 39) kan være blokeret eller sidder fast. Frakobl
væsketilslutningen, og udblæs ledningen. Dette skulle fjerne blokeringen i ventilen.
Hvis dette ikke er effektivt, skal kontraventilen udskiftes.
6. Kontrollér for tilstopning i forsyningsledningen. Se på det gennemsigtige twin tube
om der er materiale, der blokerer røret.
7. Hvis der også er luftbobler i væskeslangen, kan dette indikere en utæt samling.
Se langs slangen for at se, hvor luftboblerne vises for at finde kilden til lækagen.
Kontrollér samlingen og udskift om nødvendigt.
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Fejlfinding
Symptom
Hørbar luftlækage og fald i ydeevne.

Handling
Sørg for, at lågene til doseringskamrene er tæt lukkede. Hvis et låg til
doseringskammeret er løst eller ikke forseglet korrekt, vil der lække en stor mængde
luft fra udstyret. Sluk for enheden og tør forsigtigt den indvendige lågtætning og
doseringskammerets tætningsflader af. Skru låget godt fast, indtil det har nået enden af
gevindet.

BEMÆRK: Hvis fejlen ikke kan lokaliseres og repareres ved at benytte denne
fejlfindingsvejledning, er det nødvendigt at kontakte en Velopex-repræsentants
eller autoriserede forhandlers services til en mere grundig diagnose og service af
enheden.
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Årlig service og sikkerhedskontrol
For at sikre, at AquaCare Twin fortsat fungerer sikkert og pålideligt, er det vigtigt, at du
kontakter din Velopex-leverandør for at bestille en årlig service- og sikkerhedskontrol
hver 12. måned.
Hvis der under brug opstår et problem, der ikke kan afhjælpes efter at have fulgt
fejlfindingskontrollerne (som beskrevet på side 36-38), vil det være nødvendigt med en
service for at udbedre fejlen.
Følgende elementer vil blive gennemgået under den årlige service.
A.
B.
C.
D.
E.

Udskiftning af luftfiltre hver 12. måned.
Udskiftning af pulverklemrørene hver 12. måned.
Udskiftning af pulverklemdelene hver 12. måned.
Doseringskamre - inspektion påkrævet - udskiftes hver 24. måned.
Doseringskammerlåg - inspektion påkrævet - udskiftes hver 24. måned.

BEMÆRK: På tidligere udstyr i serien kunne nogle af disse opgaver udføres af
slutbrugeren, men det nyeste MK5-design tillader ikke adgang til udstyret og
skal derfor udføres af Velopex-support.

AquaCare Twin: Service
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Anbefalet tilbehør
Del nr.

Beskrivelse
Udstyr							
Åndedræt filterenhed						
6 mm indløbsluftslange						

I/FIT 8200F
I/ASS 8016F

Forbrugsstoffer
Sylc-rensning/polering/desensibilisering af bioaktivt pulver, pakke med 4
Rensning/polering af natriumbicarbonat, pakke med 4
Fintskærende pulver 29 mikron aluminiumoxid, pakke med 4
Groft skærepulver 53 mikron aluminiumoxid, pakke med 4
Glasskærme (til skæringsøvelse), pakke med 5			
Fødelinjer og spidser, pakke med 50					
Håndstykkehåndtag, pakke med 5					
Værktøj til fjernelse af håndstykkerør
Handpiece Handles Metal (Silver)
Handpiece Handles Metal (Black)					
Håndstykke - 0,6 mm sølv 					
Håndstykke - 0,8 mm guld
				
500 ml AquaCare væskeflaske (AquaSol) 				
500 ml flaske (tom)						
500 ml x 6 AquaCare økonomipakke
Dyserensningstråd 						
Dysevaskesprøjte, pakke med 2
Kridtpind

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

*Bemærk: Disse emner er klassificeret som medicinsk udstyr

ADVARSEL: Alle reservedele og forbrugsvarer skal hentes fra
Velopex for at sikre AquaCares korrekte og sikre funktion.

Reservedele
Opbevaringstank og låg
Låg til doseringskammer
Twin Tube (med kontraventil)
Kontraventil, pakke med 2
Fodpedal samling
”
”
Rund tætning til doseringskammer

I/ASS
I/ASS
I/ASS
I/ASS
I/ASS
I/ASS
I/FIT

8193F
8003F
8020F
8004F
9700F
9699F
0012F

Supplerende tilbehør
AquaCare DryAir enhed
AquaCare-stativ
AquaCare-stativ med DryAir-enhed
Velopex dentale luftslibningskabinet
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I/MAC
I/MAC
I/MAC
I/MAC

8552F
8513F
8553F
6200F

In-line luftfilter
AquaCare-enheden er designet til at fungere ved hjælp af ren, tør luft mellem
4-7 bar, der opfylder kravene i ISO 873.1 klasse 1.4.1.

Manglende lufttilførsel iht. ovenstående krav som beskrevet i installations- og
driftsvedligeholdelsesmanualen, se side 8, vil føre til problemer under betjening af
enheden - fugt- eller olieforurenet luft vil medføre blokeringer i pulver/luftsystemet,
hvilket reducerer udstyrets ydeevne og drift.
For at give en vis indikation af den indgående luftkvalitet introducerer vi nu et gratis inline-filter, der skal installeres i den indgående luftforsyning.
Filteret skal installeres som vist nedenfor.

(Udløb)

(Indløb)

Blå luftlinje

Blå luftlinje

Luftforsyning til
enheden
(AquaCare)
Luftinput næse

Indgående luftforsyning
fra kompressor

Monteringsklemmen skal
fastgøres
til lodret overflade

AquaCare: In-line luftfilter
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Håndstykke instruktioner
Tilkobling
Hold fast i den smalle ende af håndstykkets
håndtag, og før twin tube’s ende ind i det.

Fastgør twin tube til skærespidsen. Sørg for, at
det smalle rør er fastgjort til den smalle sokkel og
det bredere rør til den bredere sokkel.

Pres twin tube hele vejen igennem..

Pres og tilslut slangen sikkert, og fastgør
håndstykkets håndtag over skærespidsen.

Frakobling
Tag den medfølgende nøgle, og før den mellem
den blå slange og skærespidsen.

Tilslut begge rør fuldt ud.

BEMÆRK: Skub nøglen fra den smallere rørside.

Vip nøglen mod håndstykket for at frigøre twin
tube.
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Fjern slangen.
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Bemærk
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