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Ενδείξεις χρήσης και αντενδείξεις
Ενδείξεις χρήσης
Το AquaCare Twin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα εξής:
• Προετοιμασία κοίτης και σχισμών για τα σφραγιστικά.
• Αφαίρεση των συνθετικών υλικών για αποκατάσταση.
• Προετοιμασία κοιλότητας.
• Καθαρισμός, γυάλισμα και αφαίρεση κηλίδων.
• Αδροποίηση αδαμαντίνης, μετάλλων και πορσελάνης.

Αντενδείξεις χρήσης
Το AquaCare Twin δεν ενδείκνυται για την αφαίρεση τρυγίας.
Το AquaCare Twin δεν ενδείκνυται για την τομή ή την αφαίρεση αμαλγάματος.
Ανατρέξτε στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σελ. 5/6 και
διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σημειώσεις ασφάλειας πριν από τη χρήση του
μηχανήματος.
Συνιστάται ιδιαίτερα η αρχική εκπαίδευση να διενεργείται σε γυάλινα πλακίδια και
σε εξαχθέντα δόντια πριν επιχειρηθεί η θεραπεία με το AquaCare Twin σε ασθενείς.
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Προειδοποιήσεις ασφάλειας
ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις παρακάτω σημαντικές προειδοποιήσεις
προτού χρησιμοποιήσετε το AquaCare Twin:
Μόνο ειδικευμένοι οδοντίατροι και ειδικοί υγιεινής των δοντιών θα πρέπει να
χρησιμοποιούν το AquaCare Twin σε ασθενείς.
Προτού χρησιμοποιήσετε το AquaCare Twin:
α) Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
β) Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής της μονάδας, οι βοηθοί, ο ασθενής και οποιοδήποτε άτομο
μέσα στην αίθουσα φορά προστατευτικά γυαλιά σύμφωνα με το BS EN 166 IF 4/5.
γ) Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής της μονάδας, οι βοηθοί και οποιοδήποτε άτομο μέσα στην
αίθουσα, εκτός από τον ασθενή, φορά αναπνευστικές μάσκες σύμφωνα με το BS EN 149
FF2S.
δ) Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε πλήρως το εξάρτημα χειρός και στοχεύετε με το ρύγχος του
εξαρτήματος χειρός προς ασφαλή κατεύθυνση.
ε) Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την σωστή κόνι για τη θεραπεία που διενεργείτε. Η
εσφαλμένη επιλογή κόνεως μπορεί να προκαλέσει βλάβη των σκληρών ιστών.
στ) Κατά τη διάρκεια της θεραπείας χρησιμοποιήστε ενδοστοματικό αναρροφητήρα
υψηλής ταχύτητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετος εξωστοματικός
αναρροφητήρας εάν το επιθυμείτε.
ζ) Εάν το μηχάνημα προέρχεται από κρύο περιβάλλον, διασφαλίστε ότι έχει
προσαρμοστεί σε θερμοκρασία δωματίου (>15 °C) πριν από τη λειτουργία.
Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη
θεραπεία με το AquaCare Twin εάν πάσχουν από τα εξής:
α) Αναπνευστική δυσχέρεια
β) Άσθμα
γ) Έμφραξη ρινικών οδών
δ) Κρυολόγημα
ε) Δίαιτα με περιορισμό πρόσληψης νατρίου
στ) Οποιοδήποτε άλλο ιατρικό πρόβλημα αποτρέπει την αναπνοή από τη μύτη.
ΣΤΟΧΕΥΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗ ΜΑΣΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΟΣ
Το AquaCare Twin μπορεί να προκαλέσει βλάβη μαλακών ιστών, περιλαμβανομένης
της φλεγμονής, αιμορραγίας και της δημιουργίας εμβολής αέρα. Το AquaCare Twin
μπορεί να προκαλέσει βλάβη σκληρού ιστού, περιλαμβανομένης της αδροποίησης ή
της αποτριβής της αδαμαντίνης ή των εκτεθειμένων επιφανειών τις ρίζας των δοντιών.
Η αναλώσιμη γραμμή τροφοδοσίας και το άκρο θα πρέπει να αλλάζουν σε κάθε θεραπεία
ασθενούς, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση. Διασφαλίστε ότι τα νέα άκρα
εφαρμόζουν σταθερά στο ρύγχος.
Οι χρησιμοποιημένες γραμμές τροφοδοσίας και τα άκρα πρέπει να απορρίπτονται.
Τυχόν απόπειρα επαναχρησιμοποίησης των γραμμών τροφοδοσίας και των άκρων
του AquaCare ή χρήσης τους με άλλα μηχανήματα μικρο-αποτριβής μπορεί να είναι
επικίνδυνη.

AquaCare Twin: Εισαγωγή
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Προειδοποιήσεις ασφάλειας
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πλαστικό άκρο θα πρέπει να διαρκεί αρκετά για μία θεραπεία.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια παρατεταμένων θεραπειών, το άκρο μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση
ώστε να αποτραπεί η ανώμαλη ροή του υγρού. Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα χειρός εάν η οπή στο
άκρο του ρύγχους παρουσιάζει φθορά στο εξωτερικό όριό της ή εάν υπάρχει διάτρηση στον σιγμοειδή
σωλήνα.
Αποστειρώνετε το εξάρτημα χειρός πριν από την πρώτη χρήση και μεταξύ των θεραπειών των ασθενών.
Το υγρό παρέχεται στη μονάδα μέσω της φιάλης υγρού. Η εισαγωγή αέρα του AquaCare Twin
δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να συνδέεται με παροχή νερού βρύσης, καθώς αυτό θα πλημμυρίσει το
μηχάνημα. Για την επιδιόρθωση αυτής της βλάβης, το μηχάνημα θα χρειαστεί πλήρες σέρβις
και ανακατασκευή με επιβάρυνση του πελάτη.
Όλες οι κόνεις που παρέχονται από τη Velopex είναι στείρες έως ότου ανοιχθούν, ενώ οι περιέκτες δεν
είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι.
Οι γραμμές κόνεως και το εξάρτημα χειρός θα πρέπει να εκκενώνονται/να υποβάλλονται σε αρχική
πλήρωση κάθε φορά που αλλάζετε τους θαλάμους κόνεως χρησιμοποιώντας το περιστροφικό
ρυθμιστικό επιλογής κόνεως (βλ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ AQUACARE TWIN, σελ. 33).
Κατά τη χρήση του, το AquaCare Twin δημιουργεί λεπτό νέφος κόνεως. Προστατέψτε τον ευαίσθητο
εξοπλισμό από αυτό το νέφος κόνεως.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μέρη και αναλώσιμα που παρέχονται από τη Velopex. Προϊόντα άλλα
εκτός της Velopex ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα ή να μεταβάλλουν την απόδοσή της. Το
υγρό που χρησιμοποιείται από το μηχάνημα πρέπει να είναι βιοστατικό διάλυμα, όπως το AquaSol της
Velopex, βλ. σελίδα 16.
Τοποθετήστε με προσοχή τον ποδοδιακόπτη σε σημείο στο οποίο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία
ακούσια. Κλείνετε πάντοτε το κάλυμμα ασφάλειας του ποδοδιακόπτη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Η
ακούσια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει μη ελεγχόμενη και επικίνδυνη ροή αποξεστικής κόνεως με
υψηλή πίεση.
Εάν ο ποδοδιακόπτης απελευθερωθεί αλλά η ροή κόνεως/υγρού δεν σταματά, αυτό υποδηλώνει ότι ο
μοχλός έχει παρουσιάσει εμπλοκή στη θέση ΟΝ (Ενεργοποίησης).
Η πρώτη ενέργεια είναι να αφαιρέσετε γρήγορα και προσεκτικά το εξάρτημα χειρός από το στόμα του
ασθενούς και να τοποθετήσετε το εξάρτημα χειρός ώστε να πυροδοτείται σε μια μονάδα εξαγωγής. Στη
συνέχεια, το σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί θέτοντας τον πλευρικό διακόπτη on/off στη θέση off
(Απενεργοποίησης).
Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως.
Κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του AquaCare Twin, διασφαλίστε ότι το ρύγχος στοχεύει
στην είσοδο της μονάδας εκκένωσης και ότι η μονάδα εκκένωσης είναι ενεργοποιημένη.
Κατά την απενεργοποίηση του AquaCare Twin, περιμένετε ώστε το μηχάνημα να αποσυμπιεστεί προτού
επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα καπάκια του θαλάμου χορήγησης δόσης. Η αποσυμπίεση απαιτεί
περίπου 30 δευτερόλεπτα.
Εάν το AquaCare Twin πέσει στο έδαφος ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
έως ότου επιθεωρηθεί από αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Velopex.
Εάν το AquaCare Twin σταματήσει να λειτουργεί σωστά ή εάν παρουσιάσει επιδείνωση της απόδοσης,
βλ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, σελ. 35-37.
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Σύμβολα στοιχείων ελέγχου
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

Παροχή αέρα
απενεργοποιημένη

AquaSol.

Περιέκτης/φιάλη υγρού

Παροχή αέρα
ενεργοποιημένη

MEDIA
POWER

Μετρητές πίεσης

Στοιχείο ελέγχου
όγκου υγρού

Στοιχεία ελέγχου
όγκου μέσων

Μετρητές μέσων

Στοιχεία ελέγχου
ταχύτητας τομής
Prophy

Prep

Επιλογή θεραπείας

Χρήση των στοιχείων ελέγχου
Αυτές είναι οι τυπικές ρυθμίσεις κατά τη χρήση του μηχανήματος και οι χρήστες μπορούν να
αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις απαιτήσεις τους.
Τυπικές ρυθμίσεις
4

6

2
1

3
0

2

8

4
0

Prophy

Prep

POW ER

P OW E R

Μεσαία θέση για
Μέσα στίλβωσης

3 Bar
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Επιλογή θεραπείας
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

3 Bar

Μεσαία θέση για
τα μέσα τομής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Τα στοιχεία ελέγχου ισχύος και μέσων λειτουργούν από το μηδέν σε πλήρη τιμή εντός μίας
περιστροφής. I.E. Μεταξύ - και +.
2. Το στοιχείο ελέγχου υγρού έχει περίπου 1 περιστροφή από τη θέση ελάχιστης τιμής έως τη θέση
μέγιστης τιμής, μεταξύ - και +.
3. Το εύρος λειτουργίας Prophy είναι συνήθως μεταξύ 2,5 και 3,0 bar.
4. Το εύρος λειτουργίας Prep είναι συνήθως μεταξύ 4,0 και 5,0 bar.

AquaCare Twin: Εισαγωγή
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Τεχνική περιγραφή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ AQUACARE TWIN.
Το AquaCare Twin είναι μια μονάδα αποτριβής με υγρό, η οποία εκτελεί τομή εκπέμποντας μια

ροή αέρα, υγρού και κόνεως από το εξάρτημα χειρός. Μπορεί να φορτωθεί με δύο διαφορετικές
κόνεις για χρήση σε λειτουργίες τομής και καθαρισμού. Η μοναδική παροχή που χρειάζεται η
μονάδα είναι καθαρός, ξηρός αέρας πίεσης 5-7 bar που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO
8573.1 κατηγορία 1.4.1 Ο αέρας που εισέρχεται στο AquaCare Twin ρυθμίζεται εσωτερικά στα
7 bar. Το AquaCare Twin λειτουργεί με πίεση του ποδοδιακόπτη σε τρεις τρόπους λειτουργίας:
Στέγνωμα, Πλύση και Τομή/Καθαρισμός. Η παροχή αέρα, η ισχύς, ο θάλαμος χορήγησης δόσης,
ο όγκος των μέσων και ο όγκος του υγρού μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας τα
επτά διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου. Το εξάρτημα χειρός μπορεί να αφαιρεθεί από τη γραμμή αέρα
για αποστείρωση.

Οι συνολικές διαστάσεις του AquaCare Twin είναι οι εξής:
Πλάτος
			
Ύψος
			
Βάθος
			
Καθαρό βάρος
		

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

Το AquaCare Twin είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας lla.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ.
Το AquaCare Twin θα πρέπει να φυλάσσετε σε εύρος τιμών θερμοκρασίας -10 °C και +40
°C (14 °F και 104 °F) και υγρασία κάτω από 80%.
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Περιεχόμενα
A

B

D

C

F

E

G

PROPHY

H

PREP

I

J

PREP
O

K

L

M

N

PROPHY
Q

P

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 μονάδα αεραποτριβής AquaCare AT10,0000.
1 φίλτρο αέρα σε σειρά (βλ. σελίδα 40).
1 ποδοδιακόπτης τριών θέσεων.
1 ασημένιο εξάρτημα χειρός 0,6 mm.
1 χρυσό εξάρτημα χειρός 0,8 mm.
1 διάταξη διπλού σωλήνα τροφοδοσίας ταχείας αποδέσμευσης.
1 υγρό AquaCare 500 ml (AquaSol).
1 κασέτα (κόκκινη) αδρής κόνεως τομής οξειδίου αργιλίου 53 micron.
1 κασέτα (μπλε) λεπτής κόνεως τομής οξειδίου αργιλίου 29 micron.
1 κασέτα (λευκή) καθαρισμού/γυαλίσματος διττανθρακικού νατρίου.
1 κασέτα (πράσινη) βιοενεργού κόνεως καθαρισμού/γυαλίσματος/απευαισθητοποίησης
Sylc.
1 συσκευασία 5 γυάλινων πλακιδίων.
1 σύρμα καθαρισμού ρύγχους.
1 σωλήνας εισόδου αέρα 6 mm μήκους 2 μέτρων.
1 συσκευασία 50 αναλώσιμων γραμμών τροφοδοσίας.
1 συσκευασία 50 αναλώσιμων άκρων.
1 εργαλείο αφαίρεσης σωλήνα εξαρτήματος χειρός (βλ. σελίδα 42).
1 συσκευασία 2 συρίγγων έκπλυσης ρύγχους.
1 ράβδος κιμωλίας

AquaCare Twin: Εισαγωγή
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Εξωτερικά χαρακτηριστικά του AquaCare Twin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Καπάκι θαλάμου χορήγησης δόσης - Prophy
Στοιχείο ελέγχου υγρού
Καπάκι θαλάμου χορήγησης δόσης - Prep
Φιάλη υγρού (500 ml)
Ρύγχος/άκρο εξαρτήματος χειρός
Θάλαμος χορήγησης δόσης - Prep
Εξάρτημα χειρός
Λαβή εξαρτήματος χειρός
Διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης)
10. Μετρητής μέσων - Prep
11. Στοιχείο ελέγχου μέσων - Prep
12. Σύνδεση εξόδου κόνεως
13. Σύνδεση εξόδου υγρού
1

2

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

Στοιχείο ελέγχου ισχύος - Prep
Επιλογέας θαλάμου κόνεως
Στοιχείο ελέγχου ισχύος - Prophy
Στοιχείο ελέγχου μέσων - Prophy
Μετρητής μέσων - Prophy
Μετρητής πίεσης αέρα - Prophy
Μετρητής πίεσης αέρα - Prep
Θάλαμος χορήγησης δόσης - Prophy
Πλαίσιο ανύψωσης ποδοδιακόπτη
Ποδοδιακόπτης

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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Οπίσθια όψη του AquaCare Twin
24. Σύνδεση ποδοδιακόπτη μαύρη
		
(Σωλήνωση 4 οδών)
25. Σύνδεση ποδοδιακόπτη λευκή 			
(Σωλήνωση 4 οδών)
26. Παροχή εισερχόμενου αέρα - μπλε
27. Σύνδεση ποδοδιακόπτη πράσινη 			
(Σωλήνωση 4 οδών)
28. Σύνδεση ποδοδιακόπτη κίτρινη			
(Σωλήνωση 4 οδών)

AIR

FOOT PEDAL
24

25

Χρήση του ποδοδιακόπτη
26

27

28

0

1 =

Αέρας

2 =

Υγρό
+
Αέρας

3 =

Κόνις
+
Υγρό
+
Αέρας

AquaCare Twin: Μέρη και χαρακτηριστικά
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Εξάρτημα χειρός
30.
31.
32.
33.

Σύνδεση υγρού
Γραμμή τροφοδοσίας και άκρο
Ρύγχος (εύρος μεγεθών)
Πρόσθιο μέρος εξαρτήματος
χειρός
34. Χειρολαβή
35. Σύνδεση κόνεως

36.
37.
38.
39.

Λαβή
Διπλός σωλήνας
Βάση εξαρτήματος χειρός
Ανεπίστροφη βαλβίδα

31
32
33

AquaSol.

34

30

PROPHY

35

PREP

36

37
38

39
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Κασέτες κόνεως
40. Αφαιρεθέν καπάκι θαλάμου χορήγησης
δόσης - Prophy
41. Κασέτα κόνεως - Prophy
42. Ανοιχτός θάλαμος χορήγησης δόσης Prophy

43. Αφαιρεθέν καπάκι θαλάμου χορήγησης
δόσης - Prep
44. Κασέτα κόνεως - Prep
45. Ανοιχτός θάλαμος χορήγησης δόσης Prep

40

43

41

44

42

AquaSol.

PROPHY

PROPHY

Διττανθρακικό νάτριο

Για καθαρισμό και γυάλισμα

Sylc για AquaCareTM

Για καθαρισμό και γυάλισμα

45

PREP

PREP

Οξείδιο αργιλίου 29 μm

Για τομή, προετοιμασία κοιλότητας και
προετοιμασία συνθετικών ρητινών

Οξείδιο αργιλίου 53 μm

Για τομή, προετοιμασία κοιλότητας και
προετοιμασία συνθετικών ρητινών

AquaCare Twin: Μέρη και χαρακτηριστικά
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Τοποθέτηση του AquaCare Twin
Αφαιρέστε το AquaCare Twin από το κουτί του και κρατήστε τη συσκευασία του.
Χρησιμοποιήστε την για την επιστροφή της μονάδας για σέρβις, όπως απαιτείται.
Εάν χρησιμοποιείτε το AquaCare Twin με το κέντρο θεραπείας ασθενούς της Velopex,
τοποθετήστε το μηχάνημα στο επάνω ράφι του τροχήλατου ακολουθώντας τις οδηγίες
που παρέχονται με το τροχήλατο. Βλ. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, σελ. 39.
Εάν δεν διαθέτετε ένα ειδικό τροχήλατο, τοποθετήστε το μηχάνημα με ασφάλεια σε ένα
σκληρό, σταθερό πάγκο ή σε μια επιφάνεια τραπεζιού.
Μην τοποθετείτε το μηχάνημα κοντά στην άκρη και μην το κρεμάτε από την άκρη του
τραπεζιού.
Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο ώστε να έχει όλα τα στοιχεία ελέγχου σε κοντινή
απόσταση από τον οδοντίατρο όταν τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο.
Η μονάδα θα πρέπει να φυλάσσετε σε εύρος τιμών θερμοκρασίας +15 ºC και +40 ºC, ενώ
θα πρέπει να φυλάσσετε σε τιμές υγρασίας κάτω από 80%.

14

AquaCare Twin: Εγκατάσταση

Σύνδεση του ποδοδιακόπτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακούσια λειτουργία του ποδοδιακόπτη μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να την αποφύγετε, βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε απολύτως τον
ποδοδιακόπτη όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
A. Βλ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, σελ. 11. Τοποθετήστε τον
ποδοδιακόπτη στο έδαφος κοντά στο μηχάνημα και σε κοντινή απόσταση από τον
οδοντίατρο.
B. Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη με το πίσω μέρος του μηχανήματος πιέζοντας κάθε έναν
έγχρωμο σωλήνα στον σύνδεσμο του αντίστοιχου χρώματος.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για την αποσύνδεση, πιέστε τον έγχρωμο σύνδεσμο προς το μηχάνημα και
τραβήξτε με ήπιες κινήσεις τον σωλήνα προς τα έξω.

AquaCare Twin: Εγκατάσταση
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Εισαγωγή του περιέκτη υγρού
Κρατήστε τον περιέκτη υγρού με το καπάκι προς τα πάνω, στη συνέχεια αναποδογυρίστε
τον περιέκτη και εισάγετέ τον στην πίσω υποδοχή νερού, όπως φαίνεται στην εικόνα
B. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω ώστε να διασφαλίσετε ότι η βελόνα έχει τρυπήσει τη
σφράγιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιέκτες ΔΕΝ επαναπληρώνονται και πρέπει να αντικατασταθούν
όπως απαιτείται. Αφαιρέστε τον άδειο περιέκτη και αντικαταστήστε όπως φαίνεται.

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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο παραπάνω περιέκτης υγρού είναι γεμάτος με διάλυμα
αλκοόλης 17%. Αυτό δρα ως βιοστατικό διάλυμα ώστε να μειώνεται η
βακτηριακή ανάπτυξη μέσα στο σύστημα υγρού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προορίζεται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Σε περίπτωση που η μονάδα AquaCare χρησιμοποιείται με άλλο διάλυμα
που παρέχεται από τον χρήστη, αυτό θα πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη
βιοστατική δράση ώστε να διασφαλίζεται ότι το σύστημα υγρού του
μηχανήματος δεν διατηρεί βιολογική ανάπτυξη.
Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
μόλυνση του χρήστη ή του ασθενούς από λοιμώδη ή μολυσματικό παράγοντα.
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Συναρμολόγηση του εξαρτήματος χειρός
A. Βλ. Μέρη και Χαρακτηριστικά: Εξάρτημα χειρός, σελ. 12. Σύρετε τη λαβή του εξαρτήματος
χειρός στον διπλό σωλήνα. Αυτό εφαρμόζει στο άκρο του σωλήνα χωρίς ανεπίστροφη
βαλβίδα.
B. Πιέστε τον διπλό σωλήνα δυνατά μέσα στους σωλήνες του ρύγχους. Ο μικρός σωλήνας
πιέζεται στον μικρό σωλήνα του ρύγχους και ο μεγάλος σωλήνας πιέζεται στον μεγάλο
σωλήνα του ρύγχους. Βεβαιωθείτε ότι οι διπλοί σωλήνες είναι στερεωμένοι στη θέση τους.
C. Σύρετε τη λαβή επάνω στο εξάρτημα χειρός ώστε να στερεωθεί στη θέση της.
D. Πιέστε το ελεύθερο άκρο του μεγαλύτερου διπλού σωλήνα μέσα στον σύνδεσμο «Powder
Out» (Έξοδος κόνεως) στο μηχάνημα, βλ. σελίδα 10, στοιχείο 12.
E. Πιέστε το ελεύθερο άκρο του μικρότερου διπλού σωλήνα μέσα στον σύνδεσμο «Fluid Out»
(Έξοδος υγρού) στο μηχάνημα, βλ. σελίδα 10, στοιχείο 13.
F. Βλ. σελίδα 42 για περισσότερες πληροφορίες.

AquaCare

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εξάρτημα χειρός θα πρέπει να αποστειρώνεται
πριν από τη χρήση και μετά από κάθε επόμενη χρήση. Βλ. Συντήρηση:
Αποστείρωση του εξαρτήματος χειρός, σελ. 31.

Σύνδεση της αναλώσιμης γραμμής τροφοδοσίας και του άκρου
A. Πάρτε ένα νέο άκρο και διπλώστε τη γλωττίδα ασφάλισης όπως φαίνεται.
B. Πιέστε το άκρο στο ρύγχος έως ότου συνδεθεί σταθερά.
C. Περιστρέψτε το άκρο έτσι ώστε το ελεύθερο άκρο να είναι στραμμένο προς το εξάρτημα
χειρός.
D. Πιέστε το ένα άκρο της γραμμής τροφοδοσίας στο άκρο του εξαρτήματος χειρός.
E. Πιέστε το άλλο άκρο της γραμμής τροφοδοσίας στο άκρο.

Γραμμή τροφοδοσίας
Τα άκρα και οι γραμμές τροφοδοσίας προορίζονται για μία χρήση μόνο. Με κάθε ασθενή θα
πρέπει να χρησιμοποιείται ένα νέο άκρο και γραμμή τροφοδοσίας. Για να αλλάξετε τα άκρα
και τις γραμμές τροφοδοσίας, αφαιρέστε το υπάρχον άκρο και τη γραμμή τροφοδοσίας και
απορρίψτε τα. Στη συνέχεια, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα. Εκκενώστε το υγρό μέσα από το
σύστημα. Βλ. Συντήρηση: Εκκένωση του AquaCare, σελ. 33.

AquaCare Twin: Εγκατάσταση
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Σύνδεση της παροχής αέρα
Απαιτήσεις παροχής αέρα
Καθαρός ξηρός αέρας σύμφωνα με το ISO 8573 Κατηγορία 1.4.1.
Πίεση μεταξύ 4 bar (72 psi) και 7 bar (100 psi).
Μέγιστος ρυθμός ροής +70 l/min. Σύνδεση εισόδου με εξωτ. διάμετρο 6 mm.
Βλ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ AQUACARE TWIN, σελ. 11
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπάρχον σύστημα παροχής αέρα/συμπιεστής του ιατρείου, με
την προϋπόθεση ότι φέρει φίλτρο αφαίρεσης νερού και βαλβίδα κλεισίματος στην γραμμή
παροχής.
Η Medivance Instruments Ltd μπορεί να παρέχει το φίλτρο αέρα (βλ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, σελ. 39).
Συνδέστε τον σωλήνα παροχής αέρα στο μηχάνημα ωθώντας το πλήρως μέσα στον μπλε
σύνδεσμο. Βλ. σελίδα 40 σχετικά με την εγκατάσταση ενός φίλτρου σε σειρά.

Αέρας
4 - 7 bar

AIR

FOOT PEDAL

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες, εάν η παροχή αέρα είναι υγρή, συνιστάται η
εφαρμογή ενός κουτιού ξήρανσης αέρα AquaCare I/MAC8552F στην σωλήνωση
εισαγωγής αέρα, πριν από τη σύνδεση της παροχής στη μονάδα AquaCare.
Εάν ο αέρας είναι υγρός, οι κόνεις στη μονάδα θα απορροφήσουν την υγρασία και δεν
θα ρέουν σωστά.
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Έλεγχος εγκατάστασης
Προτού προσθέσετε την κόνι για να ολοκληρώστε την εγκατάσταση του AquaCare Twin, μπορείτε
να ελέγξετε ότι η εγκατάσταση έχει διενεργηθεί σωστά, χρησιμοποιώντας την παρακάτω
διαδικασία:
A. Ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.
B. Αποστειρώστε το εξάρτημα χειρός. Ανατρέξτε στη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΣ, σελ. 31.
C. Συνδέστε το ασημί εξάρτημα χειρός των 0,6 mm στο μηχάνημα.
D. Συνδέστε μια νέα αναλώσιμη γραμμή τροφοδοσίας και άκρο.
E. Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί ο περιέκτης υγρού.
F. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε πλήρως το εξάρτημα χειρός πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
G. Ανοίξτε τον διακόπτη On/Off στη θέση On (Ενεργοποίηση).
H. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη στη θέση DRY (Στέγνωμα) (1). (Βλ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, σελ. 11). Ελέγξτε ότι βγαίνει αέρας από το ρύγχος. Δεν θα πρέπει να
υπάρχει υγρό ή κόνις.
I. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη προς τα κάτω στη θέση WASH (Πλύση) (2). Μετά από μερικά
δευτερόλεπτα θα πρέπει να παρατηρήσετε ότι η ροή του αέρα αλλάζει σε ένα λεπτό νέφος
υδρατμών.
J. Περιστρέψτε το κουμπί του όγκου υγρού, παρατηρώντας το εκνέφωμα. Τοποθετήστε μια
χαρτοπετσέτα κάτω από το ρύγχος σε απόσταση 25-30 mm ώστε να είναι ευκολότερη η
παρατήρηση της επίδρασης. Το εύρος όγκου υγρού κυμαίνεται από:
		
ΣΤΑΓΟΝΕΣ - μικρή ποσότητα νερού. Πολύ λεπτό νέφος υδρατμών.
		
ΕΚΝΕΦΩΜΑ - μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Εντονότερο σπρέι.
K. Ρυθμίστε τον επιλογέα του θαλάμου κόνεως στη θέση prep. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη
πλήρως προς τα κάτω στη θέση CUT (τομή) (3). Θα πρέπει να ακούσετε τον δονητή που
αρχίζει να λειτουργεί. Περιστρέψτε το κουμπί μέσων για να ορίσετε τον μετρητή στη μεσαία
θέση. Το ρύγχος θα συνεχίσει να ψεκάζει ένα μείγμα υγρού και νερού, αλλά όχι κόνεως, καθώς
αυτή δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί. Στη συνέχεια, αλλάξτε τον επιλογέα θαλάμου κόνεως στη
θέση prophy και επαναλάβατε τη διαδικασία για να ρυθμίσετε το άλλο κουμπί μέσων.
L. Περιστρέψτε τα κουμπιά ισχύος παρατηρώντας τους μετρητές πίεσης. Τα εύρη τιμών πίεσης
είναι:
		
2 - χαμηλή ενέργεια, ήπια ενέργεια καθαρισμού/γυαλίσματος.
		
4 - μέτρια ενέργεια, μέτρια ενέργεια τομής.
		
6 - υψηλή ενέργεια, πολύ ταχεία ενέργεια τομής.
M. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα.
N. Τοποθετείτε πάντα το εξάρτημα χειρός πίσω στη βάση στήριξης μετά τη χρήση.
Τυπικές
ρυθμίσεις

PREP

PROPHY
4

2

6

3

1
0

2

4

8
0

Prophy

10

Prep

POW ER

Μεσαία θέση για
Μέσα στίλβωσης

3 Bar

Επιλογή θεραπείας
σύμφωνα με τις απαιτήσεις

3 Bar

Μεσαία θέση για
τα μέσα τομής

Εάν οι παρατηρήσεις σας δεν αντιστοιχούν στην παραπάνω διαδικασία, ελέγξτε ότι έχετε
ολοκληρώσει σωστά όλες τις ενότητες της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Εάν συνεχίσουν να υφίστανται
προβλήματα κατά την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο
διανομέα της Velopex για βοήθεια.
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Αφαίρεση των καπακιών του θαλάμου χορήγησης δόσης
A. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και πλήρως αποσυμπιεσμένη. Εάν το
μηχάνημα ήταν πρόσφατα ενεργοποιημένο, αφήστε το να αποσυμπιεστεί επί 30 δευτερόλεπτα
προτού επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το καπάκι.
B. Ξεβιδώστε το απαιτούμενο καπάκι του θαλάμου χορήγησης δόσης αριστερόστροφα κατά 2/3
της στροφής για να ελευθερώσετε την πίεση. Στη συνέχεια ξεβιδώστε ακόμα μια στροφή και
ανασηκώστε το.
C. Επιλέξτε την απαιτούμενη κόνι, δηλαδή Prophy ή Prep και ανακινήστε την απαιτούμενη κασέτα
κόνεως επί 10 έως 20 δευτερόλεπτα (βλ. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, σελ. 26-30).
D. Τραβήξτε προς τα έξω το κίτρινο ένθετο από την κασέτα.
E. Πιέστε την διάφανη κατώτερη γλωττίδα αναρρόφησης στην κασέτα.
F. Ευθυγραμμίστε την προεξοχή στο εξωτερικό της κασέτας κόνεως με την υποδοχή στο
εσωτερικό του απαιτούμενου θαλάμου χορήγησης δόσης - Prophy (Αριστερά) ή Prep (Δεξιά).
G. Σύρετε την κασέτα κόνεως προς τα κάτω στον θάλαμο χορήγησης δόσης έως ότου εφαρμόσει
άνετα στο εσωτερικό του. Εάν η κασέτα δεν εφαρμόζει σωστά ή εξέχει από τον θάλαμο
χορήγησης δόσης, ανασηκώστε την και επανεισάγετέ την. Ελέγξτε ότι η προεξοχή της
κασέτας κόνεως ολισθαίνει προς τα κάτω στην υποδοχή του θαλάμου χορήγησης δόσης.
Επανατοποθετήστε το καπάκι του θαλάμου χορήγησης δόσης.
H. Κλείστε τον θάλαμο χορήγησης δόσης περιστρέφοντας το καπάκι δεξιόστροφα. Περιστρέψτε
σφικτά, έως ότου αισθανθείτε αντίσταση από την σφράγιση που εφαρμόζει στο επάνω μέρος
του θαλάμου. Συνεχίστε να στρέφετε το καπάκι έως ότου αισθανθείτε το καπάκι να σφίγγει
έως ότου τερματίσει. Πάντοτε διασφαλίζετε ότι το καπάκι έχει κλείσει πλήρως προτού
εφαρμόσετε πίεση στο μηχάνημα.
I. Για να αφαιρέσετε μια κασέτα κόνεως, ανοίξτε το καπάκι του θαλάμου χορήγησης δόσης και
ανασηκώστε με ήπιες κινήσεις την κασέτα έξω από το μηχάνημα. Εάν η κασέτα περιέχει ακόμα
κάποια ποσότητα κόνεως και θα χρησιμοποιηθεί ξανά, σπρώξτε την προσεκτικά προς τα πίσω
για να ασφαλίσει η κατώτερη γλωττίδα στη θέση της. ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ. Στη συνέχεια,
επανατοποθετήστε το επάνω ένθετο.
Όλες οι κασέτες κόνεως που παρέχονται από τη Velopex έχουν ακτινοβοληθεί με ακτίνες γάμμα. Το
περιεχόμενο είναι στείρο έως ότου ανοιχθεί. Οι κασέτες κόνεως δεν πρέπει να επαναπληρώνονται,
καθώς οι κασέτες δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμες.

AquaSol.

AquaSol.

ON

ON
OFF
OFF
ON
OFF

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
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PROPHY

PREP

Εισαγωγή των κασετών κόνεως

ΤΡΑΒΗΞΤΕ

ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΛΩΤΤΙΔΑ

ΠΙΕΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΛΩΤΤΙΔΑ

2
1

2
1

I
ΠΙΕΣΤΕ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΣΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ
ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΛΩΤΤΙΔΑ
ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗ ΓΛΩΤΤΙΔΑ
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Προετοιμασία του AquaCare Twin για την πρώτη χρήση
Κατά την εκπαίδευση με το AquaCare Twin, εάν ο χρήστης δεν έχει εξοικειωθεί με τη λειτουργία του
μηχανήματος, η κόνις ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές και βλάβη σε ευαίσθητο εξοπλισμό. Κατά
τη πρώτη χρήση, συνιστάται η εργασία κοντά σε νεροχύτη ή τοποθέτηση πετσέτας στην επιφάνεια
εργασίας. Στοχεύστε το ρύγχος του εξαρτήματος χειρός στην είσοδο της μονάδας εκκένωσης.
Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη λειτουργία του AquaCare Twin. Βλ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σελ. 5.
A. Ελέγξτε ότι έχετε ολοκληρώσει σωστά όλες τις ενότητες της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ότι ο ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ήταν επιτυχής.
B. Συνδέστε τον αριστερό θάλαμο χορήγησης δόσης με μια κασέτα κόνεως με διττανθρακικό νάτριο
(Prophy).
C. Τοποθετήστε τον δεξιό θάλαμο χορήγησης δόσης με κασέτα κόνεως οξείδου του αργιλίου 29 ή 53
micron (Prep).
D. Αλλάξτε τον επιλογέα του θαλάμου κόνεως στον αριστερό θάλαμο (Prophy).
E. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε πλήρως το εξάρτημα χειρός.
F. Ανοίξτε τον διακόπτη On/Off στη θέση OΝ (Ενεργοποίηση).
G. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη πλήρως προς τα κάτω στη θέση CUT (Τομή) (3). Θα ακούσετε τον
δονητή που αρχίζει να λειτουργεί. Το ρύγχος θα αρχίζει να ψεκάζει ένα μίγμα αέρα, υγρού και
κόνεως.
H. Περιστρέψτε το κουμπί του όγκου μέσων, παρατηρώντας το εκνέφωμα. Σε μια χαρτοπετσέτα θα δείτε
έναν δακτύλιο λευκής κόνεως στο εσωτερικό ενός εξωτερικού δακτυλίου υγρού. Το εύρος του όγκου
μέσων, όπως φαίνεται από τον μετρητή μέσων, κυμαίνεται μεταξύ των τιμών:
Ελαφρά κάτω από τη μεσαία θέση - Χαμηλή περιεκτικότητα κόνεως, βραδεία τομή/
καθαρισμός Στη μεσαία θέση - Μέτρια περιεκτικότητα κόνεως, τομή
Ελαφρά πάνω από τη μεσαία θέση - Υψηλή περιεκτικότητα κόνεως, πολύ ταχεία τομή
I. Στρέψτε τον επιλογέα θαλάμου κόνεως προς τον δεξιό (Prep) θάλαμο για να ελέγξετε ότι οι άλλες
κόνεις ρέουν, έπειτα επαναλάβετε το βήμα Η για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του περιστροφικού
ρυθμιστικού του δεξιού μέσου.
J. Κάθε φορά που αντικαθιστάτε την κασέτα κόνεως πρέπει να διενεργείται εκκένωση της κόνεως.
Το υγρό πρέπει να εκκενώνεται πριν από την πρώτη χρήση και στην αρχή της κάθε ημέρας. Βλ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ AQUACARE SINGLE TWIN, σελ. 33.
K. Το AquaCare είναι πλέον έτοιμο για χρήση όποτε απαιτηθεί. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα.
L. Τοποθετείτε πάντα το εξάρτημα χειρός πίσω στη βάση στήριξης μετά τη χρήση.
Η ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ περιέχει τις διαδικασίες εκπαίδευσης για την έναρξη και
τις συνιστώμενες ρυθμίσεις για τους διαφορετικούς χρήστες.
Εάν οι παρατηρήσεις σας δεν αντιστοιχούν στα παραπάνω αποτελέσματα, ανατρέξτε στην ενότητα
ΣΕΡΒΙΣ για τη διαδικασία πλήρους ελέγχου και για συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση
προβλημάτων. Εναλλακτικά, αναφέρετε το πρόβλημα σε έναν αντιπρόσωπο ή σε εξουσιοδοτημένο
διανομέα της Velopex.
Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια αναλώσιμα προϊόντα της Velopex (κόνεις, εξαρτήματα χειρός κ.λπ.).
Προϊόντα άλλων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο AquaCare ή να επηρεάσουν
αρνητικά την απόδοσή του.

22

AquaCare Twin: Εγκατάσταση

Πρώτα βήματα για την τελειοποίηση του AquaCare Twin
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
Τα γυάλινα πλακίδια μικροσκοπίου που παρέχονται με το μηχάνημα έχουν παρόμοια σκληρότητα με
την αδαμαντίνη των δοντιών. Η παρατήρηση των επιδράσεων των ρυθμίσεων σε ένα γυάλινο πλακίδιο
παρέχει μια οπτική ένδειξη της ταχύτητας του καθαρισμού και του γυαλίσματος. Σημείωση: κατά τη χρήση
κόνεως γυαλίσματος, δεν δημιουργούνται σημάδια στο γυαλί. Χρησιμοποιήστε ρύγχος 0,6 mm για αυτές
τις εξετάσεις.
A. Ορίστε μια κατάλληλη περιοχή εργασίας - έναν νιπτήρα ή μια πετσέτα απλωμένη σε μια επιφάνεια
εργασίας.
B. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε πλήρως το εξάρτημα χειρός και στοχεύετε προς ασφαλή κατεύθυνση.
C. Εισαγάγετε διττανθρακικό νάτριο στον αριστερό θάλαμο χορήγησης δόσης.
D. Περιστρέψτε τον διακόπτη On/Off στη θέση OΝ (Ενεργοποίηση), ορίστε τον επιλογέα ισχύος στο
Prophy.
E. Φέρτε τον μετρητή μέσων στη μεσαία θέση.
F. Ορίστε την ισχύ σε 2,5 - 3,0 bar.
G. Ενεργοποιήστε τον αναρροφητήρα και κρατήστε το γυάλινο πλακίδιο μπροστά από τον σωλήνα
εισόδου.
H. Στοχεύστε το ρύγχος του εξαρτήματος χειρός στο γυάλινο πλακίδιο, 1,5 mm από την επιφάνεια του και
υπό γωνία 30-45º από την κάθετο.
I. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη προς τα κάτω στη θέση CUT (Τομή) (3).
J. Κάντε ελαφρά χτυπήματα στο πλακίδιο κρατώντας το εξάρτημα χειρός σαν βούρτσα βαφής.
K. Παρατηρήστε με ποιον τρόπο η κόνις αναπηδά στην επιφάνεια του πλακιδίου. Eξασκηθείτε στη
μετακίνηση της εισόδου του αναρροφητήρα με το εξάρτημα χειρός ώστε να συλλέγετε αποτελεσματικά
όλα τα απορρίμματα κόνεως.
L. Μετακινήστε τον ποδοδιακόπτη στις θέσεις γυαλίσματος, πλύσης και στεγνώματος και παρατηρήστε
τα αποτελέσματα.
M. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική για να γυαλίσετε έναν κουτί αναψυκτικού. Η
μπογιά θα αφαιρεθεί χωρίς πρόκληση ζημιάς στο υποκείμενο μέταλλο.
N. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και επαναφέρετε το εξάρτημα στη βάση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤHN ΚΟΠΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
Τα βήματα παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο το AquaCare εκτελεί τομή διαμέσου της αδαμαντίνης
των δοντιών. Η παρατήρηση των επιδράσεων στο πλακίδιο εμφανίζει το μέγεθος/τη μορφή των διαφόρων
τεχνικών τομής που είναι διαθέσιμες.
A. Ακολουθήστε τα βήματα Α και Β πιο πάνω.
B. Εισάγετε μια ποσότητα οξειδίου του αργιλίου 29 στον δεξιό θάλαμο χορήγησης δόσης (Prep),
ενεργοποιήστε το μηχάνημα (On) - Ορίστε την επιλογή ισχύος στο Prep.
C. Φέρτε τον μετρητή μέσων στη μεσαία θέση.
D. Ορίστε την ισχύ σε 4,0 - 5,0 bar.
E. Ενεργοποιήστε τον αναρροφητήρα και κρατήστε το γυάλινο πλακίδιο μπροστά από τον σωλήνα
εισόδου.
F. Στοχεύστε το άκρο τομής στο γυάλινο πλακίδιο, 1-2 mm από την επιφάνεια του και υπό γωνία 35-45º
από την κάθετο.
G. Προσπαθήστε να κάνετε τομή διάρκειας 2 δευτερολέπτων. Μεταβάλετε τη γωνία και την απόσταση
του ρύγχους από το γυάλινο πλακίδιο έως ότου μπορείτε να επιτύχετε σταθερά τα επιθυμητά
αποτελέσματα.
H. Προσπαθήστε να μεταβάλετε τον όγκο των μέσων, τον τύπο της κόνεως, την ισχύ και τον όγκο του
υγρού για να εξερευνήσετε το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων καθαρισμού και τομής.
I. Το επόμενο βήμα είναι η χρήση των παραπάνω τεχνικών για την εξάσκηση στον καθαρισμό και την
τομή σε δόντι που έχει εξαχθεί. Πειραματιστείτε με τις ρυθμίσεις έως ότου είστε σίγουρος ότι μπορείτε
να επιτύχετε προβλέψιμα και ικανοποιητικά αποτελέσματα.
J. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και επαναφέρετε το εξάρτημα στη βάση.
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Προτεινόμενες μέθοδοι θεραπείας
Οι ακόλουθες προτάσεις θεραπείας έχουν συνταχθεί με τη βοήθεια έμπειρων οδοντιάτρων. Οι
μέθοδοι θεραπείας είναι συμβουλευτικές και κάθε οδοντίατρος θα αναπτύξει γρήγορα τις δικές
του προτιμήσεις αναφορικά με τις ρυθμίσεις ισχύος, τύπου κόνεως, όγκου μέσων, όγκου υγρού
και γωνίας του ρύγχους τομής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί του όγκου μέσων (αριθμοί 11 και 17 στη σελίδα 10) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του απαιτούμενου όγκου μόνο όταν ο ποδοδιακόπτης
πατηθεί στη θέση 3.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το άκρο του ρύγχους τομής θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση περίπου 1,5 mm από την
επιφάνεια εργασίας. Αποφύγετε να κρατάτε το ρύγχος σε ορθή γωνία με την επιφάνεια, καθώς
θα προκαλεί αναπήδηση της κόνεως και θόλωση του οπτικού πεδίου στην περιοχή. Γωνιάστε
το άκρο τομής προς τον αναρροφητήρα και παρέχετε οδηγίες στον βοηθό οδοντιάτρου να
ακολουθεί με τον αναρροφητήρα το ρύγχος.
Το AquaCare Twin λειτουργεί παράγοντας χαμηλό θόρυβο και δεν έχει δόνηση ή θερμοκρασία
στο άκρο τομής. Η ικανότητα που έχει για υγρή ή ξηρά τομή παρέχει μεγάλη ευελιξία στη χρήση
του.
Σε αγχώδεις ασθενείς μπορεί να χορηγηθεί τοπικό αναισθητικό, ωστόσο γενικά αυτό δεν
απαιτείται, καθώς η αποτριβή με υγρό είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανώδυνη.
Οι ακόλουθες θεραπείες χρησιμοποιούν ένα εύρος ρυθμίσεων. Αρχίστε από τις χαμηλότερες
συνιστώμενες ρυθμίσεις και αυξάνετέ τις καθώς συσσωρεύετε εμπειρία.
Η μονάδα AquaCare Twin έχει τρία δυναμικά στοιχεία ελέγχου για κάθε θάλαμο χορήγησης
δόσης, τα οποία αλλάζουν την ταχύτητα τομής/τον ρυθμό καθαρισμού. Αυτά είναι η ρύθμιση
ισχύος, ο όγκος μέσων και ο όγκος υγρού. Αυξάνοντας τη μία ρύθμιση καθώς μειώνετε μία
άλλη, μπορείτε να διατηρείτε την ίδια ταχύτητα τομής/ρυθμό καθαρισμού, αλλά να αλλάζετε την
παρεχόμενη κατεργασία. Χρησιμοποιείτε λιγότερα μέσα και περισσότερη ισχύ για να βελτιώσετε
την προβολή της περιοχής εργασίας. Χρησιμοποιείτε περισσότερα μέσα και λιγότερη ισχύ για τις
ευαίσθητες περιοχές.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ο Θάλαμος οδοντικής αεροαποτριβής Velopex προσφέρει ένα απλό βοήθημα για την
υποστήριξη της μονάδας αποτριβής AquaCare, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα διεξαγωγής
διαδικασιών αποτριβής εκτός του στόματος. Τα οδοντικά προσαρτήματα όπως οι στεφάνες, οι
γέφυρες ή τα στηρίγματα μπορούν να καθαρίζονται και να αποτρίβονται προτού συγκολληθούν
με οδοντική κονία στο στόμα. Σελ. 39.
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Προετοιμασίες πριν από τη θεραπεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα άτομα που βρίσκονται στον χώρο λειτουργίας θα
πρέπει να φορούν γυαλιά προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 166 IF
415
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα άτομα που βρίσκονται στον χώρο λειτουργίας εκτός
από τον ασθενή θα πρέπει να φορούν αναπνευστικές μάσκες κατά το πρότυπο
EN 149 FFP2S
1. Συνιστάται να απλώνεται μια λεπτή στρώση βαζελίνης στα χείλη του ασθενούς για την
πρόληψη των σκασιμάτων και για τη διατήρηση μιας ποσότητας από την κόνι αποτριβής που
εκρέει.
2. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτικό από καουτσούκ για την προστασία των
παρακείμενων δοντιών και των μαλακών ιστών.
3. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μη μεταλλικές ταινίες σελοφάνης για την προστασία των
παρακείμενων δοντιών κατά τη διάρκεια των μεσοδόντιων παρασκευών.
4. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ποδιά για την προστασία των ρούχων του ασθενούς από τυχόν
εκροή του υλικού από το στόμα κατά τη διάρκεια της πορείας μιας θεραπείας.
5. Χρησιμοποιείτε ενδοστοματικό αναρροφητήρα υψηλής ταχύτητας, κατά προτίμηση με
ευρύ άκρο.
6. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εξωστοματική μονάδα εκκένωσης, με τον κώνο εξαγωγής
τοποθετημένο κάτω από το σαγόνι του ασθενούς.
7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε ζημιές, όταν αλλάζετε από οξείδιο του αργιλίου σε
διττανθρακικό νάτριο πρέπει να εκκενώνετε την κόνι. Βλ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΕΚΚΕΝΩΣΗ
ΤΟΥ AQUACARE SINGLE TWIN, σελ. 33.
8. Συνιστάται η χρήση υγρού καθαρισμού/τομής AquaCare (AquaSol) στο σύστημα υγρού
AquaCare. Η φιάλη των 500 ml που συνοδεύει το μηχάνημα θα πρέπει να απορρίπτεται όταν
αδειάζει και να αντικαθίσταται. Το υγρό μπορεί να χρησιμοποιείται με όλες τις συνιστώμενες
θεραπείες με τη χρήση αυτού του οργάνου.

Πριν από τη χρήση του AquaCare Twin, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σελ. 5-6.
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Θεραπείες
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΗΛΙΔΩΝ
Ρυθμίσεις:
Μέσα		
Ρύγχος		
Ισχύς		
Ροή μέσων

- Διττανθρακικό νάτριο (λευκό) (αριστερός θάλαμος).
- Διάμετρος 0,6 mm ή διάμετρος 0,8 mm.
- 3 bar (αριστερό περιστροφικό ρυθμιστικό ισχύος).
- Μέση θέση (αριστερό περιστροφικό ρυθμιστικό μέσων).

Αυτή η θεραπεία είναι ιδιαίτερα εύκολη όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα AquaCare Twin και δίνει
άψογο φινίρισμα στα δόντια.
Στις περιπτώσεις όπου τα δόντια έχουν κηλιδωθεί από καφέ ή/και το κάπνισμα, η αποτριβή με υγρό
έρχεται από μόνη της.
Τα λεπτά σωματίδια του διττανθρακικού νατρίου διαπερνούν τις μικροκοιλότητες της επιφάνειας των
δοντιών και η σωματιδιακή δέσμη ακολουθεί εύκολα τα περιγράμματα της επιφάνειας των δοντιών,
επιτρέποντας την εύκολη απομάκρυνση των κηλίδων, χωρίς την πρόκληση δυσφορίας στον ασθενή.
Οι ρυθμίσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω, δημιουργούν μια ευρεία σωματιδιακή δέσμη υψηλής
ταχύτητας και μέση σωματιδιακή πυκνότητα. Αυτό προορίζεται για την πρόληψη της αφαίρεσης
της αδαμαντίνης των δοντιών, με την ταυτόχρονη παροχή επαρκούς ισχύος για την αφαίρεση των
κηλίδων.
Το ρύγχος τομής θα πρέπει να συγκρατείται σε απόσταση κατά προσέγγιση 4 mm από την
επιφάνεια του δοντιού, υπό γωνία περίπου 45 μοιρών. Με την περαιτέρω απομάκρυνση του
ρύγχους από την επιφάνεια του δοντιού, ο ρυθμός αφαίρεσης των κηλίδων μπορεί να επιβραδυνθεί.
Μετακινείτε το εξάρτημα χειρός αργά επάνω από την επιφάνεια των δοντιών.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος χρήσης της πλήρους εκτριβής για αυτή τη διαδικασία είναι η χρήση
του εξαρτήματος χειρός AquaCare Twin σαν να ήταν βούρτσα βαφής, με αργά περάσματα επάνω
στην επιφάνεια του δοντιού, ωσότου η επιφάνεια καθαρίσει. Με την εμπειρία, ο οδοντίατρος θα έχει
τη δυνατότητα να εργάζεται με μεγάλο βαθμό ελέγχου, καθώς η καμπύλη εκμάθησης είναι παρόμοια
με εκείνη της πρώτης χρήσης τρυπανιού υψηλής ταχύτητας.

Γωνία 45°. Απόσταση περίπου 4 mm
από την επιφάνεια.
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Θεραπείες
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ ΣΧΙΣΜΩΝ
Ρυθμίσεις:
Μέσα		
Ρύγχος		
Ισχύς		
Ροή μέσων

- Οξείδιο αργιλίου (μπλε) 29 micron (δεξιός θάλαμος).
- Διάμετρος 0,5 mm ή διάμετρος 0,6 mm.
- 4 bar (δεξιό περιστροφικό ρυθμιστικό ισχύος).
- Μέση θέση (δεξιό περιστροφικό ρυθμιστικό μέσων).

Η μονάδα AquaCare Twin χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για τη θεραπεία τερηδόνας σχισμών.
Συγκρατήστε το ρύγχος τομής σε απόσταση περίπου 2 mm από την επιφάνεια του δοντιού και
κατευθύνετε τη σωματιδιακή δέσμη προς την τερηδόνα.
Χρησιμοποιείτε σε σύντομες ριπές, σαρώνοντας κατά μήκος της φλέβας, ωσότου όλη η σκούρα
τερηδόνα αφαιρεθεί και αποκαλυφθεί η υγιής δομή του δοντιού.
Η ομορφιά αυτής της διαδικασίας είναι η ταχύτητά της και ο απόλυτος έλεγχος που δίνεται,
διασφαλίζοντας ότι αφαιρείται η ελάχιστη ποσότητα δομής του δοντιού.
Η νεοπαρασκευασμένη επιφάνεια, στεγνή και αποτριμμένη, είναι πλέον έτοιμη για τα υλικά
αποκατάστασης.
Συνήθως, δεν χρειάζεται τοπικό αναισθητικό για την παραπάνω θεραπεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει μαλακή τερηδόνα στην οδοντίνη, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί
περιστροφικό εργαλείο ή να χρησιμοποιηθεί το διττανθρακικό νάτριο στη ρύθμιση «καθαρισμού».
Αυτό συμβαίνει επειδή η μαλακή και υγρή τερηδόνα είναι ανθεκτική και, συνεπώς, δεν απομακρύνεται
τόσο εύκολα με τη χρήση αποτριβής με υγρό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διακόπτετε περιοδικά τη διαδικασία για να ελέγχετε οπτικά την πρόοδο.

Απόσταση περίπου 2 mm
από την επιφάνεια.
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Θεραπείες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
Ρυθμίσεις:
Μέσα		
Ρύγχος		
Ισχύς		
Ροή μέσων

- Οξείδιο αργιλίου (κόκκινο) 53 micron (δεξιός θάλαμος).
- Διάμετρος 0,6 mm.
- 4-5 bar (δεξιό περιστροφικό ρυθμιστικό ισχύος).
- Ελαφρώς υψηλότερα από τη μέση θέση
(δεξιό περιστροφικό ρυθμιστικό μέσων).

Η διαδικασία για την παρασκευή μιας κοιλότητας με τη μονάδα AquaCare Twin θα εξαρτάται από
το μέγεθος της κοιλότητας και την έκταση και τον τύπο της τερηδόνας.
Για τις μικρές κοιλότητες, το ρύγχος τομής θα πρέπει να συγκρατείται υπό γωνία μεταξύ 35
μοιρών και 45 μοιρών προς την επιφάνεια που υποβάλλεται σε αποτριβή και σε απόσταση
περίπου 2 mm ή 3 mm από την επιφάνεια.
Η καλύτερη προσέγγιση είναι η χρήση κυκλικής κίνησης επάνω από την επηρεασμένη περιοχή,
ωσότου να αποκαλυφθεί η υγιής δομή του δοντιού. Το δόντι είναι πλέον έτοιμο για σφραγιστεί με
τον συνήθη τρόπο.
Για μεγαλύτερες κοιλότητες, ενδέχεται να είναι καλύτερος ένας συνδυασμός της μονάδας
AquaCare Twin και ενός περιστροφικού εργαλείου. Αυτό συμβαίνει γιατί η αποτριβή υγρού είναι
μια τεχνική σχεδιασμένη για την παραγωγή πολύ συντηρητικής τομής με επιφάνεια εργασίας
διαμέτρου μικρότερης από 2 mm. Τέλος, η επιφάνεια της κοιλότητας θα πρέπει να φινιριστεί με
τη χρήση της μονάδας AquaCare Twin για τη διασφάλιση κατάλληλης επιφάνειας συναρμογής
για τον παράγοντα συγκόλλησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποτριβή με υγρό δεν είναι κατάλληλη τεχνική για τη διαμόρφωση
τομών για αποκαταστάσεις αμαλγάματος. Για αυτήν την εφαρμογή θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται παραδοσιακά, περιστροφικά εργαλεία.

Γωνία 35-45°. Απόσταση περίπου
2-3 mm από την επιφάνεια.
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Θεραπείες
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ρυθμίσεις:
Μέσα		
Ρύγχος		
Ισχύς		
Ροή μέσων

- Οξείδιο αργιλίου (κόκκινο) 53 micron (δεξιός θάλαμος).
- Διάμετρος 0,6 mm.
- 4-5 bar (δεξιό περιστροφικό ρυθμιστικό ισχύος).
- Ελαφρώς υψηλότερα από τη μέση θέση
(δεξιό περιστροφικό ρυθμιστικό μέσων).

Το AquaCare Twin είναι πολύ χρήσιμο για την αφαίρεση των παλαιών συνθετικών
αποκαταστάσεων.
Συγκρατήστε το ρύγχος τομής υπό γωνία περίπου 45 μοιρών ως προς την επιφάνεια της
παλαιάς συνθετικής αποκατάστασης και σε απόσταση περίπου 2 mm ή 3 mm από την
επιφάνεια.
Η καλύτερη προσέγγιση είναι η χρήση μιας αργής κυκλικής κίνησης επάνω από την παλαιά
αποκατάσταση αρχίζοντας από το άκρο, ειδικότερα στο όριο που έχει αστοχήσει, ωσότου
αφαιρεθεί η παλαιά αποκατάσταση και ολοκληρωθεί η παρασκευή της κοιλότητας.
Η νέα αποκατάσταση μπορεί τώρα να εφαρμοστεί με τον κανονικό τρόπο, χωρίς περαιτέρω
επεξεργασία. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή αναφορικά με τη χρήση οξέος
χάραξης με τα συστήματα συγκόλλησης.

Γωνία 45°. Απόσταση περίπου 2-3
mm από την επιφάνεια.
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Θεραπείες
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ
Ρυθμίσεις:
Μέσα		
Ρύγχος		
Ισχύς		
Ροή μέσων

- Οξείδιο αργιλίου (μπλε/κόκκινο) 29/53 micron (δεξιός θάλαμος).
- Διάμετρος 0,6 mm.
- 4 bar (δεξιό περιστροφικό ρυθμιστικό ισχύος).
- Μέση θέση (δεξιό περιστροφικό ρυθμιστικό μέσων).

Η αδαμαντίνη του δοντιού που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία μπορεί να «χαραχθεί» στις
ακριβείς διαστάσεις του ορθοδοντικού στηρίγματος, στο σημείο προσάρτησης.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη συγκράτηση του ρύγχους τομής σε απόσταση 2 mm επάνω από την
επιφάνεια του δοντιού και την προσεκτική μετακίνησή του με κυκλική κίνηση επάνω από την
απαιτούμενη περιοχή. Αυτό θα δημιουργήσει μια ξηρή «χαραγμένη» επιφάνεια, έτοιμη να υποδεχθεί
τον παράγοντα συγκόλλησης και ο κίνδυνος μόλυνσης μέσω του σάλιου μειώνεται σημαντικά,
επειδή το οξείδιο του αργιλίου ξηραίνει τον περιβάλλοντα βλεννογόνο.
Η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των ορθοδοντικών στηριγμάτων.

Απόσταση περίπου 2 mm
από την επιφάνεια.
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Αποστείρωση του εξαρτήματος χειρός
Το εξάρτημα χειρός παρέχεται καθαρό, αλλά όχι αποστειρωμένο. Το εξάρτημα χειρός θα
πρέπει να αποστειρώνεται πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε επόμενη
χρήση. Μη χρησιμοποιείτε λουτρό υπερήχων.
A. Αφαιρέστε και απορρίψτε την αναλώσιμη γραμμή τροφοδοσίας και το ρύγχος (βλ.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΡΥΓΧΟΥΣ, σελ. 17).
B. Αποσυναρμολογήστε τα μέρη του εξαρτήματος χειρός (βλ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΣ, σελ. 12). Για λόγους ασφάλειας, να μεταχειρίζεστε τον μεταχειρισμένο
εξοπλισμό εξαρτήματος χειρός ως να είχε μολυνθεί με μολυσματικό υλικό. Πλένετε όλα
τα μέρη σχολαστικά με ήπια σαπουνάδα, απομακρύνοντας τυχόν ρύπους και εμφράξεις.
Χρησιμοποιείτε οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε τους 2 σωλήνες που συνδέονται στους
διπλούς σωλήνες (βλ. παρακάτω διάγραμμα) και τους σωλήνες νερού και ρύγχους στο άλλο
άκρο.
C. Εναλλακτικά, τοποθετήστε τα μέρη του εξαρτήματος χειρός στα καλάθια της αυτόματης
συσκευής πλύσης/απολύμανσης, εφαρμόζοντας τις συστάσεις του κατασκευαστή. Πλύνετε με
ήπια αλκαλικό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό με ουδέτερο pH, σύμφωνα με τις συστάσεις
του κατασκευαστή του μηχανήματος.
D. Προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι διπλοί σωλήνες είναι καθαροί, γεμίστε τις δύο μικρές
σύριγγες με διάλυμα AquaSol, πιέστε τον κάθε ένα τους μέσα στον διπλό σωλήνα με τη σειρά
και αντλήστε διάλυμα AquaSol διαμέσου των σωλήνων. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει
άλλο διάλυμα, πρέπει να έχει την ίδια βιολογική δυνατότητα να σκοτώνει τα βακτήρια. Εάν οι
σωλήνες έχουν φράξει, χρησιμοποιήστε το σύρμα καθαρισμού για να τους καθαρίσετε και,
στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία με τη σύριγγα.
E. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το εξάρτημα χειρός πρέπει να αποστειρωθεί. Προκειμένου
να αποστειρώσετε με ατμό/αυτόκαυστο το εξάρτημα χειρός αποτελεσματικά, οι δύο
σωλήνες που διέρχονται διαμέσου του εξαρτήματος χειρός πρέπει να καθαρίζονται και να
αποφράσσονται.
Διπλοί σωλήνες

F. Τοποθετήστε το εξάρτημα χειρός σε συσκευή αποστείρωσης με ατμό/αυτόκαυστο. Το
εξάρτημα χειρός πρέπει να αποστειρώνεται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 134 ºC στα 2 bar για
3,5 λεπτά. Αυτό θα διασφαλίσει Επίπεδο Διασφάλισης Στειρότητας (Sterility Assurance Level,
SAL) της τάξης του 1 x 10ˉ6. Στεγνώστε επί τουλάχιστον 3 λεπτά με τη χρήση στεγνώματος
υπό κενό.
G. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη θήκη αποστείρωσης για τη διατήρηση της
στειρότητας. Τα πλαστικά μέρη θα πρέπει να αντικαθιστώνται μετά από 20 κύκλους. Το
εξάρτημα χειρός θα πρέπει να αντικαθίσταται όταν μειώνεται η αποτελεσματικότητα της τομής.
Αυτή η διαδικασία καθαρισμού και αποστείρωσης πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων
UK Health Technical Memorandum 2030 Washers-Disinfectors και UK Health Technical
Memorandum 2010 Sterilisation του Ηνωμένου Βασιλείου.
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Συντήρηση του εξαρτήματος χειρός
Εμφράξεις
Εάν η κόνις αποτριβής πάψει να ρέει από το ρύγχος ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η τομή, το
ρύγχος μπορεί να έχει φράξει από αποξεστικά σωματίδια. Απενεργοποιήστε και εκτονώστε το
μηχάνημα. Τώρα, αφαιρέστε το εξάρτημα χειρός και καθαρίστε την έμφραξη εισάγοντας ένα
σύρμα μήκους 0,35 mm (παρέχεται) μέσω του ρύγχους από το άκρο.

Επιθεώρηση
Ελέγχετε τακτικά το ρύγχος τομής και το εξάρτημα χειρός για υπερβολική φθορά ή ζημιά.
Μη χρησιμοποιείτε ένα εξάρτημα χειρός εάν η οπή στο άκρο του ρύγχους φθαρεί στο εξωτερικό
άκρο ή εάν το αποξεστικό διατρυπά τον σιγμοειδή σωλήνα.
Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής υπό κανονική χρήση είναι περίπου 6 μήνες. Η χρήση του
AquaCare Twin στην υψηλότερη ρύθμιση κόνεως και μέσων θα προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα
φθοράς στο εξάρτημα χειρός.
Το εξάρτημα χειρός είναι αναλώσιμο, βλ. σελίδα 40.

Συντήρηση συγκροτήματος διπλού σωλήνα
Καθαρισμός
Το συγκρότημα διπλού σωλήνα δεν πρέπει να αποστειρώνεται με αυτόκαυστο. Πλύνετε
το συγκρότημα διπλού σωλήνα με ήπια σαπουνάδα και ξεπλύνετε σχολαστικά. Αφήστε να
στεγνώσει πλήρως πριν από τη χρήση. Καθαρίζετε πάντοτε τους σωλήνες με κόνι και υγρό πριν
από τη χρήση.

Επιθεώρηση
Διασφαλίστε ότι οι διπλοί σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχουν εφαρμόσει σωστά
στο εξάρτημα χειρός.
Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ελέγχου λειτουργεί. Η βαλβίδα αποτρέπει τον εξαναγκασμό
επιστροφής του υγρού και πάλι στο εσωτερικό του σωλήνα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Έλεγχος 1 - Με τον διπλό σωλήνα πληρωμένο με υγρό, αποσυνδέστε τον σωλήνα στην
κατεύθυνση Εξόδου υγρού, (σελίδα 10, στοιχείο 13). Συγκρατήστε το εξάρτημα χειρός
κατακόρυφα προς τα επάνω και ελέγξτε ότι το υγρό στο εσωτερικό του σωλήνα δεν σταλάζει από
το αποσυνδεδεμένο άκρο. Συνδέστε και πάλι τον σωλήνα.
Έλεγχος 2 – Με το μηχάνημα στην κατάσταση «έτοιμο προς χρήση», πατήστε το στοιχείο
ελέγχου «Wash» (Πλύση) στον ποδοδιακόπτη και πιέστε προσεκτικά το πλαστικό άκρο που
βρίσκεται στο άκρο του ρύγχους προς τα κάτω επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια (π.χ. ένα
γυάλινο πλακίδιο). Το υγρό θα πρέπει να εμποδίζεται να επιστρέψει και πάλι στη γραμμή
υγρού, προσπερνώντας το εξάρτημα χειρός. Ο σύνδεσμος μεταξύ του πλαστικού άκρου και της
γραμμής τροφοδοσίας ενδέχεται επίσης να αποσυνδεθεί.
Αντικαταστήστε ολόκληρο το συγκρότημα της βαλβίδας ελέγχου, εάν εντοπιστούν βλάβες. Το
συγκρότημα του διπλού σωλήνα θα πρέπει να αντικαθίσταται σε ετήσια βάση.
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Εκκένωση του AquaCare Twin
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ
Όταν γίνεται αντικατάσταση της φιάλης υγρού, το μηχάνημα θα πρέπει να εκκενωθεί από αέρα
που ενδεχομένως να έχει εισρεύσει στο σύστημα.
A. Στρέψτε το χειριστήριο ρύθμισης μέσου στη θέση χαμηλότερης ρύθμισης. Αυτό θα αποτρέψει
την εκτίναξη της περίσσειας κόνεως από το εξάρτημα χειρός.
B. Στρέψτε το εξάρτημα χειρός προς ασφαλή κατεύθυνση (π.χ. την είσοδο της μονάδας
εκκένωσης).
C. Πιέστε τον ποδοδιακόπτη στη θέση 2 (πλύση) επί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
D. Το μηχάνημα θα εξάγει αέρα από το εξάρτημα χειρός και θα εκκενώσει το υγρό διαμέσου της
γραμμής.
E. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν ένα συνεχώς λεπτό νέφος ψεκάζεται από το ρύγχος και δεν
παρατηρούνται θύλακοι αέρα στο εσωτερικό του μικρότερου σωλήνα.
F. Επαναφέρετε τη ρύθμιση του όγκου μέσων όπως απαιτείται.
Σας συνιστούμε να ελέγχεται η φιάλη του υγρού πριν από τη χειρουργική επέμβαση,
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας. Εάν η
στάθμη είναι χαμηλή, αντικαταστήστε τον περιέκτη πριν από την επέμβαση.
Να εκκενώνετε πάντοτε το υγρό επί 20 δευτερόλεπτα πριν από την αρχική χρήση και
κατά την έναρξη της κάθε ημέρας.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΕΩΣ
Έτσι εκκενώνεται ο σωλήνας τροφοδοσίας και το εξάρτημα χειρός από κόνι που ενδεχομένως
υπήρχε ήδη σε αυτά και φορτίζονται με νέα κόνι.
A. Συγκρατήστε το εξάρτημα χειρός και κατευθύνετε το ρύγχος στο εσωτερικό της εισόδου της
μονάδας εκκένωσης.
B. Πιέστε τον ποδοδιακόπτη στη θέση 3 (τομή) επί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
C. Παρατηρήστε τη ροή της αποξεστικής κόνεως, καθώς εκπέμπεται από το ρύγχος.
D. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν η ροή της κόνεως είναι ομοιόμορφη.
Έτσι φορτίζεται ο σωλήνας τροφοδοσίας και το εξάρτημα χειρός με τη νέα αποξεστική κόνι και
εκκενώνεται τυχόν κόνις που προϋπήρχε. Συνιστούμε να εκτελείτε αυτή τη διαδικασία κάθε φορά
που αλλάζετε την κόνι.
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Εβδομαδιαία συντήρηση του AquaCare
Μία φορά την εβδομάδα, συνιστάται να καθαρίζετε σχολαστικά τη μονάδα του AquaCare,
προκειμένου να διατηρηθεί η απόδοση της μονάδας. Εάν δεν πραγματοποιήσετε αυτά τα
βήματα συντήρησης ενδέχεται να προκληθεί στάση της απόδοσης της μονάδας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έλθει σε επαφή με το περίβλημα των
θαλάμων χορήγησης δόσης οποιοσδήποτε παράγοντας καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων
των μαντηλιών καθαρισμού επιφανειών που περιέχουν οινόπνευμα.
1ο Βήμα
Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφήστε την να αποσυμπιεστεί (περίπου 30 δευτερόλεπτα)
Αφαιρέστε τα καπάκια του θαλάμου χορήγησης δόσης, καθαρίστε το εσωτερικό των καπακιών
χρησιμοποιώντας τον αναρροφητήρα ή τη γραμμή αέρα σας. Σκουπίστε τα στεγανοποιητικά
από καουτσούκ στο εσωτερικό του καπακιού με στεγνό πανί.
Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα ράβδου κιμωλίας στα στεγανοποιητικά από καουτσούκ. (Η
σκόνη της κιμωλίας λιπαίνει το στεγανοποιητικό και διευκολύνει τη σφράγιση των καπακιών στη
θέση I/ASS9316A).
2ο Βήμα
Αφαιρέστε την κασέτα κόνεως από τους θαλάμους χορήγησης δόσης και απομακρύνετε τυχόν
κόνι που υπάρχει στο εσωτερικό του θαλάμου χρησιμοποιώντας έναν σωλήνα κενού και
σκουπίστε τον θάλαμο χορήγησης δόσης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.
Οι θάλαμοι χορήγησης δόσης και τα καπάκια των θαλάμων χορήγησης δόσης είναι
κατασκευασμένα από ειδικά υλικά και υποβάλλονται επανειλημμένα σε πίεση. Θα πρέπει να
ελέγχονται για τυχόν ορατή ζημιά όποτε γίνεται αλλαγή κόνεως. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε
ορατή ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε τη μονάδα του AquaCare ωσότου ελεγχθεί από κάποιον
αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Velopex. Αυτά θα πρέπει επίσης να ελέγχονται
κατά τη διάρκεια του ετήσιου σέρβις και ελέγχου ασφάλειας, ανατρέξτε στη σελίδα 39.
Βεβαιωθείτε ότι η κόνις στο εσωτερικό των κασετών ρέει ελεύθερα, απλά περιστρέφοντας
ή ανακινώντας τις επάνω από τον αναρροφητήρα ή τον νεροχύτη σας. Εάν η κόνις δεν ρέει
σωστά, επιχειρήστε να ανακινήσετε ζωηρότερα. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, η κασέτα κόνεως
θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ενδέχεται να υπάρχει εισροή υγρασίας και να χρειάζεται
στέγνωμα. Επαναφέρετε αυτές τις κασέτες ελεύθερης ροής στους θαλάμους χορήγησης δόσης
τους και επανατοποθετήστε τα καπάκια των θαλάμων χορήγησης δόσης, διασφαλίζοντας ότι
έχουν σφραγίσει πλήρως (αυτό θα πρέπει να είναι ευκολότερο με την πρόσθετη κόνι κιμωλίας).
3ο Βήμα
Αφαιρέστε τη φιάλη του Aquasol (υγρό τομής), εντελώς έξω από το δοχείο της φιάλης
(υποδοχή) με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι ή χαρτί, ελέγξτε ότι δεν έχει δημιουργηθεί
μούχλα στο εσωτερικό του δοχείου.
Χρησιμοποιήστε ένα τολύπιο βαμβακιού εμποτισμένο με AquaSol για να καθαρίσετε
την υποδοχή από τυχόν μούχλα. Εάν στην υποδοχή έχει συσσωρευτεί κόνις/σκόνη,
χρησιμοποιήστε το AquaCare (θέση 1, αέρας, στον ποδοδιακόπτη) για να την απομακρύνετε
από την υποδοχή, όπως απαιτείται.
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Εβδομαδιαία συντήρηση του AquaCare (συνέχεια)

Φιάλη AquaSol

Υποδοχή

Βάση εξαρτήματος
χειρός

Η βάση του εξαρτήματος χειρός θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, για την απομάκρυνση
τυχόν ρύπων που ενδεχομένως να έχουν μεταφερθεί από ρυπασμένη λαβή εξαρτήματος
χειρός. Χρησιμοποιήστε ένα τολύπιο βαμβακιού εμποτισμένο με AquaSol για να
καθαρίσετε τη βάση.
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού AquaSol στο εσωτερικό της φιάλης και, εάν είναι
ικανοποιητική, επαναφέρετέ το στο δοχείο (υποδοχή)
Βήμα 4
Σκουπίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της μονάδας, δηλαδή τους θαλάμους
χορήγησης δόσης/τα καπάκια/τα κουμπιά ελέγχου/τον ποδοδιακόπτη με ένα πανί που δεν
αφήνει χνούδι υγραμμένο με νερό ή AquaSol.

(Σημείωση: Ανατρέξτε στο σημείωμα προειδοποίησης που αφορά τα μαντηλάκια
με βάση το οινόπνευμα)
Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της Εβδομαδιαίας διαδικασίας συντήρησης δείτε οτιδήποτε
που σας προβληματίζει, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα σέρβις και να
συζητήσετε το θέμα. Είναι καλύτερο να είστε βέβαιοι.

Ένα AquaCare που έχει υποστεί σωστή συντήρηση θα σας εξυπηρετεί
αξιόπιστα για πολλά χρόνια.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το AquaCare Twin σας, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα προτού προχωρήσετε περισσότερο, γιατί συχνά αυτά θα αρκέσουν για να
λυθεί το πρόβλημα.
1. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή πεπιεσμένου αέρα είναι ρυθμισμένη στην καθορισμένη τιμή
πίεσης, συνδεδεμένη και σε ενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
3. Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα στοιχεία ελέγχου δεν έχει οριστεί στην ελάχιστη ρύθμιση.
4. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του ποδοδιακόπτη που φέρουν χρωματική κωδικοποίηση
έχουν συνδεθεί σωστά στους αντίστοιχους ακροδέκτες στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
5. Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη υγρού είναι γεμάτη κατά τουλάχιστον 50%.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι θάλαμοι χορήγησης δόσης έχουν πληρωθεί σωστά, με το απαιτούμενο
δοχείο κόνεως και ότι το δοχείο κόνεως περιέχει επαρκή στάθμη κόνεως.
7. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του θαλάμου χορήγησης δόσης έχει βιδωθεί σωστά και με
ασφάλεια.
8. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό ή υγρός αέρας στο εσωτερικό του πνευματικού
συστήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η πηγή πεπιεσμένου αέρα δεν φιλτράρεται
επαρκώς αποτελεσματικά. Εάν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με κάποιον αντιπρόσωπο
ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Velopex που να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη
ζημιά στη μονάδα AquaCare.

Σύμπτωμα
Δεν υπάρχει ροή αέρα διαμέσου του ρύγχους.

Ενέργεια
1. Βεβαιωθείτε ότι το περιστροφικό ρυθμιστικό κόνεως είναι στραμμένο τουλάχιστον στη
ρύθμιση «2». Αυτή η ρύθμιση θα απέδιδε μια ανιχνεύσιμη ροή αέρα.
2. Βεβαιωθείτε ότι το ρύγχος δεν είναι φραγμένο. Εάν είναι φραγμένο, αφαιρέστε το εξάρτημα
χειρός και καθαρίστε την έμφραξη, με ένα σύρμα καθαρισμού - 8073F.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο διπλός σωλήνας είναι ευθύς και δεν φέρει κάμψεις ή πτυχώσεις.
4. Εάν τα εσωτερικά φίλτρα δεν έχουν αλλαχθεί στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, μπορεί
να ρυπανθούν, φράσσοντας τη γραμμή αέρα. Βλ. ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΡΒΙΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ, σελ. 39.
5. Εάν ο σωλήνας σύλληψης κόνεως έχει λυθεί δεν θα λειτουργήσει, αποτρέποντας τη ροή του
αέρα διαμέσου του ρύγχους. Αυτό το πρόβλημα θα λυθεί με αντικατάσταση του εξαρτήματος.
Βλ. ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΡΒΙΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΟΝΕΩΣ, σελ. 39.

Σημείωση:
Ένας πολύ συνηθισμένος λόγος για την έμφραξη του εξαρτήματος χειρός είναι ότι δεν έχει
επανατοποθετηθεί στη βάση του στο μηχάνημα, δηλαδή σε κατακόρυφη θέση. Εάν το εξάρτημα
χειρός τοποθετηθεί επίπεδο επάνω σε κάποια επιφάνεια, το υγρό μπορεί να ρεύσει πίσω στο
εσωτερικό του ρύγχους και να προκληθεί έμφραξη την επόμενη φορά που θα σταλεί η κόνις στο
εσωτερικό του εξαρτήματος χειρός.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Δεν υπάρχει ροή κόνεως διαμέσου του ρύγχους όταν ο ποδοδιακόπτης πατηθεί στη θέση
«CUT» (Τομή).

Ενέργεια
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις κασέτες κόνεως στο εσωτερικό των θαλάμων
χορήγησης δόσης. Βεβαιωθείτε ότι οι κασέτες κόνεως δεν είναι κενές.
2. Ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου όγκου μέσου στο μέγιστο.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τον ποδοδιακόπτη να κινηθεί
κανονικά.
4. Εκτονώστε την πίεση του μηχανήματος. Αφαιρέστε τα καπάκια των θαλάμων χορήγησης
δόσης και κοιτάξτε στο εσωτερικό. Στο κέντρο του κάθε καπακιού θα πρέπει να βλέπετε ένα
αστεροειδές στεγανοποιητικό. Αυτό θα πρέπει να είναι επίπεδο στο εσωτερικό του καπακιού:
εάν δεν είναι, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το, αντικαταστήστε το εάν χρειάζεται.
5. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη προς τα κάτω στη θέση DRY (Στέγνωμα) ή WASH (Πλύση) αρ.
1 ή 2. Θα πρέπει να ακούσετε τον θόρυβο του αέρα που ρέει διαμέσου του μηχανήματος.
Τώρα, πατήστε τον ποδοδιακόπτη προς τα κάτω στη θέση CUT (Τομή), αρ. 3. Θα πρέπει να
ακούσετε τον θόρυβο να αυξάνεται καθώς ο δονητής αρχίζει να λειτουργεί. Εάν δεν ακούσετε
τον θόρυβο να αυξάνεται, τότε ο δονητής ενδέχεται να είναι ελαττωματικός. Επικοινωνήστε με
έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Velopex για περισσότερη βοήθεια.

Σύμπτωμα
Ακανόνιστη ροή ή καθόλου ροή υγρού τομής στο άκρο.

Ενέργεια
1. Ελέγξτε ότι το στοιχείο ελέγχου του όγκου υγρού δεν έχει οριστεί στο ελάχιστο. Περιστρέψτε
δεξιόστροφα για να αυξήσετε τον όγκο του υγρού.
2. Αλλάξτε τη γραμμή τροφοδοσίας και το άκρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πλαστικό
άκρο θα πρέπει να διαρκεί αρκετά για τη θεραπεία ενός ασθενούς. Ωστόσο, η παρατεταμένη
θεραπεία ή η μη αντικατάσταση της γραμμής τροφοδοσίας και του άκρου μεταξύ των
θεραπειών θα φθείρει τη γραμμή τροφοδοσίας και το άκρο, προκαλώντας μειωμένη
ή ανεξέλεγκτη ροή. Βλ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, σελ. 17
3. Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό άκρο έχει εμπλακεί καλά στο ρύγχος τομής.
4. Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη υγρού είναι πληρωμένη τουλάχιστον κατά το 50%.
5. Η βαλβίδα ελέγχου (σελίδα 12, στοιχείο 39) μπορεί να έχει έμφραξη ή να έχει κολλήσει.
Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο του υγρού και εκκενώστε τη γραμμή. Έτσι θα πρέπει να γίνει
απόφραξη της βαλβίδας. Εάν αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, αντικαταστήστε τη βαλβίδα
ελέγχου.
6. Ελέγξτε για έμφραξη στη γραμμή τροφοδοσίας. Κοιτάξτε στο εσωτερικό του διαφανούς
διπλού σωλήνα για τυχόν υλικό που φράσσει τον σωλήνα.
7. Εάν υπάρχουν επίσης φυσαλίδες αέρα στο εσωτερικό του σωλήνα υγρού, ενδέχεται να
υποδεικνύεται διαρροή από σύνδεσμο. Κοιτάξτε κατά μήκος του σωλήνα για να δείτε
που εμφανίζονται φυσαλίδες αέρα, για να εντοπίσετε την πηγή της διαρροής. Ελέγξτε τον
σύνδεσμο και αντικαταστήστε τον, εάν χρειάζεται.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Ήχος διαρροής αέρα και μείωση της απόδοσης.

Ενέργεια
Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια των θαλάμων χορήγησης δόσης έχουν κλείσει στεγανά. Εάν ένα
καπάκι θαλάμου χορήγησης δόσης δεν έχει σφραγίσει σωστά, θα υπάρξει μεγάλη διαρροή
αέρα από το μηχάνημα. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και σκουπίστε προσεκτικά το εσωτερικό
στεγανοποιητικό του καπακιού και τις επιφάνειες στεγανοποίησης του θαλάμου χορήγησης
δόσης. Βιδώστε στεγανά το καπάκι, ωσότου φθάσει στο τέλος του σπειρώματός του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη βλάβη και να την επισκευάσετε
ανατρέχοντας σε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, θα χρειαστείτε
τις υπηρεσίες ενός αντιπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου διανομέα της Velopex για
σχολαστικότερο διαγνωστικό έλεγχο και σέρβις της μονάδας.
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Ετήσιο σέρβις και έλεγχος ασφάλειας
Προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η μονάδα AquaCare Twin εξακολουθεί να λειτουργεί αξιόπιστα
και με ασφάλεια, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή της Velopex για να
κανονίσετε ένα ετήσιο σέρβις και έλεγχο ασφάλειας κάθε 12 μήνες.
Εάν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, υπάρξει κάποιο πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί μετά τη
διεξαγωγή των ελέγχων αντιμετώπισης προβλημάτων (όπως περιγράφονται λεπτομερώς στις
σελίδες 36-38), θα χρειαστεί σέρβις για την επίλυση του προβλήματος.

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου σέρβις θα γίνονται οι ακόλουθες διαδικασίες.
A.
B.
C.
D.
E.

Αντικατάσταση των φίλτρων αέρα κάθε 12 μήνες.
Αντικατάσταση των σωλήνων σύλληψης κόνεως κάθε 12 μήνες.
Αντικατάσταση των στελεχών των σωλήνων σύλληψης κόνεως κάθε 12 μήνες.
Θάλαμοι χορήγησης δόσης – απαιτείται έλεγχος – αντικατάσταση κάθε 24 μήνες.
Καπάκια θαλάμων χορήγησης δόσης – απαιτείται έλεγχος – αντικατάσταση κάθε 24 μήνες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα προηγούμενα μηχανήματα της σειράς, ορισμένες από αυτές τις
εργασίες θα μπορούσαν να εκτελεστούν από τον τελικό χρήστη, ωστόσο η πιο
πρόσφατη σχεδίαση του MK5 δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο μηχάνημα και,
συνεπώς, πρέπει να εκτελούνται από το τμήμα υποστήριξης της Velopex.

AquaCare Twin: Σέρβις
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Συνιστώμενα εξαρτήματα
Κωδ. είδους

Περιγραφή
Εξοπλισμός							

Μονάδα φίλτρου αέρα εισπνοής						
Σωλήνας εισόδου αέρα 6 mm						

I/FIT8200F
I/ASS8016F

Αναλώσιμα
I/PDR 0034F
Βιοενεργή κόνις καθαρισμού/γυαλίσματος/απευαισθητοποίησης Sylc,
συσκευασία των 4
I/PDR 8014F
Διαττανθρακικό νάτριο καθαρισμού/στίλβωσης, συσκευασία των 4
Λεπτή κόνις τομής οξειδίου αργιλίου 29 micron, συσκευασία των 4
I/PDR 8025F*
Αδρή κόνις τομής οξειδίου του αργιλίου 53 micron, συσκευασία των 4
I/PDR 8024F*
Γυάλινα πλακίδια (για διεξαγωγή τομών), συσκευασία των 5			 I/MIC 0010F
Γραμμές τροφοδοσίας και άκρα, συσκευασία των 50					
I/ASS 8007F
Λαβές εξαρτήματος χειρός, συσκευασία των 5					 I/ASS 8024F
Εργαλείο αφαίρεσης σωλήνα εξαρτήματος χειρός
I/ASS 8625F
Handpiece Handles Metal (Silver)
I/FIT 8911P
Handpiece Handles Metal (Black)					
I/FIT 9981P
Εξάρτημα χειρός – 0,6 mm ασημί 					
I/ASS 8191F
Εξάρτημα χειρός – 0,8 mm χρυσό
				
I/ASS 8192F
Φιάλη υγρού AquaCare 500 ml (AquaSol) 				
I/PAC 8200F
Φιάλη 500 ml (κενή)						
I/ASS 8201F
Οικονομική συσκευασία AquaCare 500 ml x 6
I/PAC 8206F
Σύρμα καθαρισμού ρύγχους. 						
I/ASS 8073F
Σύριγγα πλύσης ρύγχους, συσκευασία των 2
I/ASS 8025F
Ράβδος κιμωλίας
I/ASS 9316A
*Σημείωση: Αυτά τα είδη έχουν ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προμήθεια όλων των ανταλλακτικών και των
αναλωσίμων πρέπει να γίνεται από τη Velopex, προκειμένου να
διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία του AquaCare.

Ανταλλακτικά
Δοχείο αποθήκευσης και καπάκι
Καπάκι θαλάμου χορήγησης δόσης
Διπλός σωλήνας (με βαλβίδα ελέγχου)
Βαλβίδα ελέγχου, συσκευασία των 2
Συγκρότημα ποδοδιακόπτη
«
«
Στρογγυλό στεγανοποιητικό θαλάμου χορήγησης δόσης

I/ASS 8193F
I/ASS 8003F
I/ASS 8020F
I/ASS 8004F
I/ASS 9700F
I/ASS 9699F
I/FIT0012F

Συμπληρωματικά εξαρτήματα
Μονάδα ξήρανσης αέρα AquaCare DryAir
Βάση AquaCare
Βάση AquaCare με μονάδα ξήρανσης αέρα DryAir
Θάλαμος οδοντικής αεροαποτριβής Velopex
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I/MAC 8552F
I/MAC 8513F
I/MAC 8553F
I/MAC 6200F

Φίλτρο αέρα σε σειρά
Η συσκευή AquaCare έχει σχεδιαστεί για χρήση με καθαρό, ξηρό αέρα 4-7 bar,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 873.1 κατηγορίας 1.4.1.

Η μη παροχή αέρα σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις, όπως περιγράφεται λεπτομερώς
στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης που παρατίθεται λεπτομερώς στη
σελίδα 8 θα οδηγήσει σε προβλήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας. Ο υγρός ή ρυπασμένος
με έλαιο αέρας θα προκαλέσει εμφράξεις στο σύστημα χορήγησης κόνεως/αέρα, μειώνοντας
την απόδοση και τη λειτουργία του μηχανήματος.
Προκειμένου να παρέχουμε κάποια ένδειξη της ποιότητας του εισερχόμενου αέρα, τοποθετούμε
τώρα ένα δωρεάν φίλτρο σε σειρά, το οποίο πρέπει να τοποθετείται στην παροχή εισερχόμενου
αέρα.
Το φίλτρο θα πρέπει να τοποθετείται όπως εικονίζεται παρακάτω.

(Έξοδος)
Μπλε γραμμή αέρα

Παροχή αέρα στη
συσκευή
(AquaCare)
Ρύγχος εισόδου αέρα

(Είσοδος)
Μπλε γραμμή αέρα

Εισερχόμενη
τροφοδοσία αέρα από
τον συμπιεστή

Το κλιπ στερέωσης πρέπει
να είναι στερεωμένο στην
κατακόρυφη επιφάνεια

AquaCare: Φίλτρο αέρα σε σειρά
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Οδηγίες εξαρτήματος χειρός
Σύνδεση
Πιάστε το στενό άκρο της λαβής του εξαρτήματος
χειρός και εισάγετε το άκρο του διπλού σωλήνα σε
αυτό.

Ωθήστε τον διπλό σωλήνα σε όλη τη
διαδρομή.

Προσαρτήστε τον διπλό σωλήνα στο άκρο
τομής. Βεβαιωθείτε ότι ο στενός σωλήνας έχει
προσαρτηθεί στη στενή υποδοχή και ο πλατύτερος
σωλήνας στην πλατύτερη υποδοχή.

Ωθήστε και συνδέστε με ασφάλεια τη
σωλήνωση και προσαρτήστε τη λαβή του
εξαρτήματος χειρός επάνω από το άκρο τομής.

Αποσύνδεση
Πάρτε το κλειδί που παρέχεται και ωθήστε το
ανάμεσα στην μπλε σωλήνωση και στο άκρο
τομής.

Εμπλέξτε πλήρως και τους δύο σωλήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ωθήστε το κλειδί από την πλευρά του στενότερου σωλήνα.

Γείρετε το κλειδί επάνω στον κορμό του
εξαρτήματος χειρός για να διευκολύνετε την
αφαίρεση του διπλού σωλήνα.
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Αφαιρέστε τη σωλήνωση.
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Σημειώσεις
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TWIN AT/100000
TWIN I/MAC 8502F

GREEK (GK)

Μονάδα οδοντικής αεραποτριβής και
γυαλίσματος

Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και
συντήρησης
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