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Indikationer för användning och kontraindikationer
Indikationer för användning
AquaCare Twin kan användas för:
• Förberedelse av tandgrop och fissur för tätningsmedel.
• Borttagning av kompositer för lagning.
• Tandexkavering.
• Rengöring, polering och fläckborttagning.
• Etsning av emalj, metall och porslin.

Kontraindikationer för användning
AquaCare Twin är inte avsedd för borttagning av tandsten.
AquaCare Twin är inte avsedd för kapning eller borttagning av amalgam.
Se INLEDNING: SÄKERHETSVARNINGAR, sida 5/6, och läs dessa
säkerhetsanvisningar noggrant innan du använder apparaten.
Det rekommenderas starkt att grundutbildningen genomförs på glasskivor och
extraherade tänder innan patientbehandling med AquaCare Twin.
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Säkerhetsvarningar
OBS! Läs alla följande viktiga varningar innan
du använder AquaCare Twin:
Endast kvalificerade tandläkare och tandhygienister får använda AquaCare Twin på
patienter.
Innan du använder AquaCare Twin:
a) Läs handboken noggrant.
b) Se till att operatören av enheten, alla assistenter, patienten och någon annan
i rummet bär skyddsglasögon enligt BS EN 166 IF 4/5.
c) Se till att operatören av enheten, alla assistenter och andra i rummet, utom
patienten, bär andningsmasker enligt BS EN 149 FF2S.
d) Se till att du har full kontroll över handenheten och riktar handenhetens
munstycke i en säker riktning.
e) Se till att du har valt rätt pulver för den behandling du
genomför. Felaktigt val av pulver kan orsaka hård vävnadsskada.
f) Använd en intra-oral aspirator med hög hastighet under behandlingen. En
extra oral aspirator kan användas om så önskas.
g) Se till att apparaten har justerat sig till rumstemperatur (> 15 °C) innan
drift om den kommer från en kall miljö.
Patienter bör rådfråga sin läkare innan de får behandling med AquaCare Twin om
de har:
a) Andningssvårigheter
b) Astma
c) Blockerade näsgångar
d) En förkylning
e) En saltfattig kost
f) Andra medicinska problem som förhindrar andning genom näsan.
SIKTA ALLTID MOT TANDENS SKARPA KANT.
AquaCare Twin kan orsaka skador på mjuka vävnader, inklusive inflammation,
blödning och kan skapa en luftemboli.AquaCare Twin kan orsaka skador på hårda
vävnader, inklusive etsning eller slipning av emalj eller exponerade rotytor på
tänderna.
Engångsmatningen och spetsen bör bytas för varje patientbehandling för att
förhindra korskontaminering. Se till att nya spetsar sitter fast ordentligt på
munstycket.
Använda matningar och spetsar bör kasseras. Det kan vara farligt att försöka
återanvända AquaCare-matningarna och spetsarna, eller att använda dem tillsammans
med andra mikroslipningsmaskiner.
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Säkerhetsvarningar
I de flesta fall ska plastspetsen hålla tillräckligt länge för en behandling. Vid långvariga
behandlingar kan dock spetsen behöva bytas ut för att förhindra oregelbundet vätskeflöde.
Använd inte handenheten om hålet i munstyckets spets har slitits ner till ytterkanten eller
om svanhalsslangen har perforerats.
Sterilisera handenheten före första användning och mellan varje patientbehandling.
Vätska tillförs till enheten via vätskeflaskan. AquaCare Twins luftinlopp får ALDRIG
anslutas till en rinnande vattenförsörjning eftersom det kommer att översvämma
apparaten. För att åtgärda detta kommer apparaten att behöva full service och
ombyggnad – detta kommer att utföras på kundens bekostnad.
Alla pulver som levereras av Velopex är sterila tills de öppnas och behållarna kan inte
återanvändas.
Pulverslangarna och handenheten ska spolas/grundas varje gång du byter mellan
pulverpatronerna genom att använda pulvervredet (se UNDERHÅLL: RENSNING AV
AQUACARE TWIN, sida 33).
AquaCare Twin producerar fint pulverdamm vid användning. Skydda känslig utrustning från
detta damm.
Använd endast delar och förbrukningsvaror som levereras av Velopex. Icke-Velopex-produkter
kan skada enheten eller förändra prestandan. Vätskan som används med apparaten måste
vara en biostatisk lösning som AquaSol från Velopex, se sidan 16.
Placera fotpedalen noggrant så att den inte kan användas av misstag. Stäng alltid fotpedalens
säkerhetsskydd när den inte används. Oavsiktlig användning kan orsaka en okontrollerad och
farlig högtrycksström av slipande pulver.
Om fotpedalen släpps men pulvret/vätskeflödet inte slutar tyder det på att pedalen har
fastnat i ON-läge.
Den första åtgärden måste vara att snabbt och försiktigt ta bort handenheten från patientens
mun och placera handenheten för urladdning i en extraktionsenhet. Systemet kan sedan
inaktiveras genom att man sätter On/Off-strömbrytaren till Off-läget.
Placera inte enheten i direkt solljus.
När du slår på och stänger av AquaCare Twin bör du se till att munenheten riktas in i
inloppet till din utsugsenhet och att utsugsenheten är påslagen.
När du stänger av AquaCare Twin bör du vänta tills apparaten har tryckutjämnats innan du
försöker ta bort locken till doseringsbehållaren. Tryckutjämningen tar ungefär 30 sekunder.
Om AquaCare Twin tappas eller skadas på annat sätt får den inte användas förrän den har
inspekterats av en Velopex-representant eller auktoriserad distributör.
Om AquaCare Twin upphör att fungera korrekt, eller om du upplever en försämrad prestanda
kan du se FELSÖKNING, s. 35-37.
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Kontrollsymboler

AquaSol.

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

Lufttillförsel
avstängd

Vätskebehållare/
flaska

Luftförsörjning på

Tryckmätare

Vätskevolymkontroll

Medievolymkontroller

MEDIA
EFFEKT

Mediemätare

Skärhastighetskontroller
Prep

Prophy

Behandlingsval

Använda kontrollerna
Det här är standardinställningarna när du använder apparaten och användare kan variera
dessa inställningar för att bäst passa deras behov.
Standardinställningar
4

6

2
1

3
0

2

8

4
0

Prophy

Prep

P OO E R

P OW E R

Mittläge för
Poleringsmedel

3 bar

10

Behandlingsval
enligt begäran

3 bar

Mittläge för
Skärmedia

OBS:
1. Ström- och mediekontrollerna fungerar från noll till fullt ut i en rotation.DVS. Mellan - och +.
2. Vätskekontrollen har ungefär en rotation från minsta till maximalt läge,
mellan - och +.
3. Prophy-arbetsområdet ligger normalt mellan 2,5 och 3,0 bar.
4. Prep-arbetsområdet ligger normalt mellan 4,0 och 5,0 bar.
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Teknisk beskrivning
LÄS DENNA HANDBOK FULLT UT INNAN DU FÖRSÖKER INSTALLERA ELLER ANVÄNDA AQUACARE TWIN-APPARATEN.
AquaCare Twin är en vätskeslipningsenhet som skär genom att avge en ström av
luft, vätska och pulver från handenheten. Den kan laddas med två olika pulver för
användning vid skärning och rengöring. Den enda försörjning som enheten kräver är
ren, torr luft på 5-7 bar som överensstämmer med ISO 8573.1 klass 1.4.1. Den ingående
luften till AquaCare Twin regleras internt till 7 bar. AquaCare Twin manövreras genom
att trycka på fotpedalen i tre lägen: Torka, tvätta och skära/rengöra. Lufttillförseln,
effekten, doseringsbehållaren, medievolymen och vätskevolymen kan alla justeras
med de sju tillgängliga kontrollerna. Handenheten kan tas bort från lufttillförseln för
sterilisering.
De övergripande måtten för AquaCare Twin är:
Bredd
			
Höjd
			
Djup
			
Nettovikt
			

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

AquaCare Twin är en medicinsk utrustning av klass IIa.

MILJÖKRAV FÖR TRANSPORT OCH FÖRVARING.
AquaCare Twin ska hållas inom temperaturområdet -10 °C och +40 °C (14 °F och 104
°F) och under 80 % luftfuktighet.
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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 luftslipningsenhet AT10,0000.
1 x ingående luftfilter (se sidan 40).
1 x fotpedal med tre lägen.
1 x silvrig handenhet på 0,6 mm.
1 x guldig handenhet på 0,8 mm.
1 x snabbkopplingsenhet för dubbelmatning.
1 x 500 ml AquaCare-vätska (AquaSol).
1x patron (röd) med grovt skärpulver 53 mikron aluminiumoxid.
1x patron (blå) med fint skärpulver 29 mikron aluminiumoxid.
1x patron (vit) med rengörande/polerande natriumbikarbonat.
1x patron (grön) med rengörande/polerande/desensibiliserande bioaktivt pulver.
1 x förpackning med 5 glasskivor.
1 x rengöringstråd för munstycket.
1 x 2 meter lång ingående luftslang på 6 mm.
1 x förpackning med 50 engångsmatningar.
1 x förpackning med 50 engångsspetsar.
1 x verktyg för borttagning av handenhetens slangar (se sidan 42).
1 x förpackning med två munstyckssprutor.
1 x krita
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Externa AquaCare Twin-funktioner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lock till doseringsbehållaren –
Prophy
Vätskekontroll
Lock till doseringsbehållaren – Prep
Vätska (500 ml) i flaska
Munstycke/spets för handenhet
Doseringbehållare – Prep
Handenhet
Handtag för handenhet
ON/OFF-strömbrytare
Mediemätare – Prep
Mediekontroll – Prep
1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2

Utgående pulveranslutning
Utgående vätskeanslutning
Effektkontroll – Prep
Väljare för pulverbehållare
Effektkontroll – Prophy
Mediekontroll – Prophy
Mediemätare – Prophy
Lufttrycksmätare – Prophy
Lufttrycksmätare – Prep
Doseringsbehållare – Prophy
Lyftbåge för fotpedal
Fotpedal
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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Bakre vy av AquaCare Twin
24.
25.
26.
27.
28.

Fotpedalanslutning, svart
		
(4-vägsslang)
Fotpedalanslutning 			
(4-vägsslang)
Ingående lufttillförsel – blå
Fotpedalanslutning, grön			
(4-vägsslang)
Fotpedalanslutning, gul 			
(4-vägsslang)

AIR

FOOT PEDAL
24

25

Använda fotpedalen

26

27

28

0

1 =

Luft

2 =

Vätska
+
Luft

3 =

Pulver
+
Vätska
+
Luft
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Handenhet
30.
31.
32.
33.
34.

Vätskeanslutning
Matning och spets
Munstycke (olika storlekar)
Främre vy av handenhet
Handgrepp

35.
36.
37.
38.
39.

Pulveranslutning
Handtag
Dubbelmatning
Hållare för handenhet
Backventil

31
32
33

AquaSol.

34

30

PROPHY

35

PREP

36

37
38

39
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Pulverpatroner
40. Borttaget lock för doseringsbehållare –
Prophy
41. Pulverpatron – Prophy
42. Öppen doseringsbehållare – Prophy

43. Borttaget lock för doseringsbehållare –
Prep
44. Pulverpatron – Prep
45. Öppen doseringbehållare – Prep

40

43

41

44

42

AquaSol.

PROPHY

PROPHY

45

PREP

PREP

Natriumbikarkarbonat

Aluminiumoxid 29μ

För rengöring och polering

För skärning, förberedelse av hålighet
och kompositberedning

Sylc för AquaCareTM

Aluminiumoxid 53μ

För rengöring och polering

För skärning, förberedelse av hålighet
och kompositberedning

AquaCare Twin: Delar och funktioner
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Placering av AquaCare Twin
Ta ut AquaCare Twin ur förpackningen och behåll förpackningen, använd den för att
returnera enheten för service vid behov.
Om du använder AquaCare Twin med Velopex patientbehandlingscenter placerar
du apparaten på vagnens övre hylla enligt anvisningarna som medföljer vagnen. Se
REKOMMENDERADE OCH KOMPLETTERANDE TILLBEHÖR, s. 39.
Om du inte har en specialvagn placerar du apparaten säkert på ett fast, stabilt
skrivbord eller bordsskiva.
Placera inte apparaten nära, eller låt den hänga över, kanten på bordsskivan.
Apparaten är konstruerad för att ha alla kontroller inom räckhåll för tandläkaren när den
placeras på detta sätt.
Enheten bör hållas inom ett temperaturintervall på +15 °C och +40 °C och bör även
hållas under 80 % luftfuktighet.
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Montera fotpedalen
VARNING: Oavsiktlig manövrering av fotpedalen kan vara farligt. För att undvika
detta bör du se till att fotpedalen alltid är under strikt kontroll när enheten är
påslagen.
A. Se DELAR OCH FUNKTIONER: FOTPEDAL, sida 11. Placera fotpedalen på golvet nära
apparaten och inom räckhåll för tandläkaren.
B. Anslut fotpedalen till apparatens baksida genom att skjuta in varje färgad slang i dess
färgmotsvarande kontakt.
TIPS: För att koppla bort den trycker du in den färgade kontakten i apparaten och drar
försiktigt ut slangen.

AquaCare Twin: Installation
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Sätta i vätskebehållaren
Håll vätskebehållaren med locket uppåt, vänd sedan behållaren och sätt in den i det
bakre vattenuttaget som visas i figur B. Tryck ner med lätt tryck för att säkerställa att
nålen punkterar tätningen.
OBS: Behållarna kan INTE fyllas på och måste bytas ut efter behov, ta bort den
tomma behållaren och byt ut enligt bilden.

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

VARNING: Ovanstående vätskebehållare är fylld med en 17 % alkohollösning.
Detta fungerar som en biostatisk lösning för att minska biologisk tillväxt i
vätskesystemet. OBS: Ej avsett att användas som livsmedel.
Om AquaCare Twin-enheten används med en annan lösning som erhållits av
användaren, måste detta ge den biostatiska effekt som krävs för att säkerställa
att apparatens vätskesystem inte kan upprätthålla biologisk tillväxt.
Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan leda till att användare eller patienter
får en infektion eller smitta.
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Montering av handenheten

AquaCare

A. Se Delar och funktioner: Handenhet, s. 12. Skjut handenhetens handtag på
dubbelmatningen. Denna ska vara på slutet av slangen utan en backventil.
B. Skjut fast dubbelmatningen ordentligt på munstycksslangarna. Den lilla dubbelmatningen
ska skjutas fast på den lilla munstyckesslangen och den stora dubbelmatningen ska skjutas
fast på den stora munstyckesslangen. Se till att dubbelmatningen sitter ordentligt på plats.
C. Skjut handtaget på handenheten tills det sitter fast ordentligt.
D. Skjut in den fria änden av den större dubbelmatningen i ”Utgående pulver”-kontakten på
apparaten, se sidan 10, punkt 12.
E. Skjut in den fria änden av den mindre dubbelmatningen på ”Utgående vätska”-kontakten
på apparaten, se sidan 10, punkt 13.
F. Se sidan 42 för mer information.

VARNING: Handenheten bör steriliseras före användning och efter varje
efterföljande användning. Se Underhåll: Sterilisering av handenheten, s. 31.

Montera engångsmatningen och spetsen
A.
B.
C.
D.
E.

Ta en ny spets och vik över låsfliken som visas.
Skjut spetsen på munstycket tills den sitter fast ordentligt.
Vrid spetsen så att den fria änden pekar mot handenheten.
Skjut in ena änden av matningen på änden av handenheten.
Skjut den andra änden av matningen på spetsen.

Matning
Spetsarna och matningarna är endast avsedda för engångsbruk, en ny spets och matning ska
användas för varje patient. För att byta spets och matning tar du bort befintlig matning och
kasserar den. Följ sedan stegen ovan. Spola vätskan genom systemet.
Se Underhåll: Rensning av AquaCare, sida 33).

AquaCare Twin: Installation
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Anslutning till lufttillförsel
Krav på lufttillförsel
Ren torr luft enligt ISO 8573 klass 1.4.1.
Tryck mellan 4 bar (72psi) och 7 bar (100psi).
Maximalt flöde +70 l/min. 6 mm O/D-ingångsanslutning.
Se DELAR OCH FUNKTIONER: BAKRE VY AV AQUACARE TWIN, sida 11.
Klinikens befintliga lufttillförselsystem/kompressor kan användas förutsatt att den är
utrustad med ett vattenavlägsnande filter och avstängningsventil i matningsledningen.
Medivance Instruments Ltd kan leverera ett luftfilter (se TILLBEHÖR, sida 39).
Anslut lufttillförselslangen till apparaten genom att trycka in det helt i den blå
kontakten. Se sidan 40 angående installation av ingående filter

Luft
4-7 bar

AIR

FOOT PEDAL

OBS:
I varma länder rekommenderas att AquaCare DryAir Box I/MAC8552F är monterad i
lufttillförselslangen innan den ingående luftslangen ansluts till AquaCare-enheten.
Om luften är fuktig absorberar pulvren i enheten fukten och flödar inte korrekt.
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Installationstest
Innan du tillsätter pulvret för att slutföra installationen av AquaCare Twin kan du kontrollera
att installationen har utförts korrekt med följande procedur:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Kontrollera att apparaten är avstängd.
Sterilisera handenheten. Se UNDERHÅLL: Sterilisering av handenheten, sida 31.
Montera den silvriga handenheten på 0,6 mm på apparaten.
Montera en ny matning och spets.
Kontrollera att vätskebehållaren är monterad.
Se till att du har full kontroll över handenheten innan du sätter på apparaten.
Sätt på On/Off-väljaren till On-läget.
Tryck ned fotpedalen till DRY-läget (1). (Se DELAR OCH FUNKTIONER: FOTPEDAL, sida
11). Kontrollera att luft kommer ut ur munstycket. Det bör inte finnas någon vätska eller
pulver.
I. Tryck ner fotpedalen till WASH-läget (2). Efter några sekunder bör du observera att
luftflödet ändras till en fin dimma.
J. Vrid vätskevredet och observera sprayen. Lägg en pappershandduk under munstycket
på ett avstånd av 25-30 mm för att göra effekten lättare att se. Vätskevolymintervallet
varierar mellan:
		
DROPLET – Liten mängd vatten. Mycket fin dimma.
		
SPRAY – Större mängd vatten. Kraftigare spray.
K. Sätt pulverbehållarens väljare i Prep-läget. Tryck ner fotpedalen helt till CUT-läge (3).
Du bör höra att vibratorn börjar arbeta. Vrid medievredet för att ställa in mätaren till
mittläget. Munstycket fortsätter att spruta en blandning av vätska och vatten, men inget
pulver eftersom det ännu inte har installerats. Ändra sedan pulverbehållarens väljare till
Prophy-läget och upprepa processen för att ställa in den andra medievredet.
L. Vrid effektvredet och observera tryckmätarna. Tryckintervallen är:
		
2 – Låg energi, mild rengöring/polering.
		
4 – Medelhög energi, medelhög skärning.
		
6 – Hög energi, mycket snabb skärning.
M. Stäng av apparaten.
N. Lägg alltid tillbaka handenheten i hållaren efter användning.
Standardinställningar
PREP

PROPHY
4

6

2

3

1
0

2

8

4
0

Prophy

10

Prep

POW ER

Mittläge för
Poleringsmedel

3 bar

Behandlingsval
enligt begäran

3 bar

Mittläge för
Skärmedia

Om dina observationer inte överensstämmer med proceduren ovan bör du kontrollera
att alla INSTALLATION-avsnitt har slutförts korrekt. Om installationsproblem kvarstår
bör du kontakta en Velopex-representant eller auktoriserad distributör för hjälp.
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Borttagning av doseringsbehållarens lock
A. Se till att enheten är avstängd och är helt tryckutjämnad. Om apparaten har varit
påslagen nyligen ska du vänta i 30 sekunder innan du försöker ta bort locket.
B. Skruva det önskade locket för doseringsbehållaren moturs 2/3 varv för att avlasta
trycket. Skruva sedan ytterligare ett varv och lyft av.
C. Välj önskat pulver, dvs Prophy eller Prep, och skaka den nödvändiga pulverpatronen i
10 till 20 sekunder (se BEHANDLINGAR, s. 26-30).
D. Dra ut den översta gula insatsen från patronen.
E. Tryck in den tydliga nedre dragfliken på patronen.
F. Rikta upp räfflan på utsidan av pulverpatronen med springan på insidan av den
önskade doseringsbehållaren – Prophy (vänster) eller Prep (höger).
G. Skjut ner pulverpatronen i doseringsbehållaren tills den sitter bekvämt inuti. Om
patronen sitter ojämnt eller över toppen av doseringsbehållaren kan du lyfta ut den
och sätta in den igen. Kontrollera att pulverpatronens skåror glider ner i springan i
doseringsbehållaren – sätt tillbaka locket på doseringsbehållaren.
H. Stäng doseringsbehållaren genom att vrida locket medurs. Vrid ordentligt tills ett starkt
motstånd känns från tätningen som agerar med toppen av behållaren. Fortsätt att
vrida locket tills du känner att locket dras åt mot ett stopp. Se alltid till att locket är
helt stängt innan du trycksätter apparaten.
I. För att ta bort en pulverpatron öppnar du locket till doseringsbehållaren och lyfter
försiktigt ut patronen ur apparaten. Om patronen fortfarande innehåller lite pulver och
kommer att användas igen kan du försiktigt dra tillbaka för att låsa den nedre taggen
på plats, TA INTE BORT DEN, och sätt sedan tillbaka den övre insatsen.
Alla pulverpatroner som levereras av Velopex är gammastrålade. Innehållet är sterilt tills
det öppnas. Pulverpatroner får inte fyllas på eftersom patronerna inte kan återanvändas.

AquaSol.

AquaSol.

ON

ON
OFF
OFF
ON

PROPHY

OFF

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
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PREP

Sätta i pulverpatronerna

DRA UT

TRYCK IN
KLAR TAGG

KLAR TAGG

2
1

2
1

I
TRYCK IN

VARNING!
TA INTE
BORT DEN
KLARA TAGGEN
HELT!
DRA TILLBAKA
FÖR ATT LÅSA FAST TAGGEN

AquaCare Twin: Installation

21

Förbereda AquaCare Twin inför första användningen
När du övar med AquaCare Twin kan pulver orsaka oreda och skada känslig
utrustning om användaren inte är van vid att använda apparaten. Vid första
användningen kan du antingen arbeta nära ett handfat eller lägga en handduk
på arbetsytan. Rikta handenhetens munstycke mot inloppet av din utsugsenhet.
Använd alltid skyddsglasögon när du använder AquaCare Twin. Se INLEDNING:
SÄKERHETSVARNINGAR, sida 5.
A. Kontrollera att alla INSTALLATION-sektioner har slutförts och att
INSTALLATIONSTESTET har lyckats.
B. Montera den vänstra doseringsbehållaren med en natriumbikarbonat-pulverpatron
(Prophy).
C. Montera den högra doseringsbehållaren med antingen 29 eller 53 mikron
pulverpatron av aluminiumoxid (Prep).
D. Vrid pulverbehållarväljaren till vänster (Prophy) behållare.
E. Se till att du har full kontroll över handenheten.
F. Sätt på On/Off-väljaren till On-läget.
G. Tryck ner fotpedalen helt till CUT-läge (3). Du bör höra att vibratorn börjar arbeta.
Munstycket börjar spruta en blandning av luft, vätska och pulver.
H. Vrid på volymvredet för media och observera sprayen. På en pappershandduk ska du
kunna se en ring av vitt pulver inuti en yttre ring av vätska. Medievolymen som visas
i mediemätaren varierar mellan:
Något under mittläge – Lågt pulverinnehåll, långsam skärning/rengöring
Mittläge – Medelhög pulverhalt, skärning
Lite över mittläget – Högt pulverinnehåll, mycket snabb skärning
I. Vrid pulverbehållarväljaren till höger (Prep) behållare för att kontrollera att det
andra pulvret flödar, upprepa sedan steg H för att kontrollera rätt inställningar för
medievredet.
J. Pulvret måste rensas ut när du byter ut en pulverpatron. Vätskan måste spolas före
första användningen och i början av varje dag. Se UNDERHÅLL: RENSNING AV
AQUACARE TWIN, sida 33).
K. AquaCare är nu klar att användas vid behov. Stäng av apparaten.
L. Lägg alltid tillbaka handenheten i hållaren efter användning.
Avsnittet DRIFT innehåller övningsförfaranden för att komma igång, och
rekommenderade inställningar för olika användningsområden.
Om dina observationer inte överensstämmer med resultaten ovan bör du kontrollera
SERVICE-avsnittet för ett fullständigt testförfarande och felsökningstips. Alternativt
hänvisa problemet till en Velopex-representant eller auktoriserad distributör.
Använd endast originalprodukter från Velopex (pulver, handstycken osv.). Andra märken
kan skada AquaCare eller påverka prestandan negativt.
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De första stegen för att hantera AquaCare Twin
RENGÖRINGSÖVNING MED GLASSKIVOR
Glasmikroskopskivorna som medföljer din apparat har liknande hårdhet som tandemaljen.
Att observera effekterna av inställningarna på en glasskiva ger en visuell visning av
hastigheten för rengöring och polering. Obs! När du använder poleringspulver kommer inga
märken att göras på glaset. Använd ett munstycke på 0,6 mm för dessa tester.
A. Ordna en lämplig arbetsplats – ett handfat eller en handduk som läggs ut på arbetsytan.
B. Se till att du har full kontroll över handenheten och riktar den i en säker riktning.
C. Sätt in natriumbikarbonat i den vänstra doseringsbehållaren.
D. Sätt på On/Off-väljaren till ON-läget, ställ sedan in pulverväljaren till Prophy.
E. Vrid medievredet till mittläge.
F. Ställ in effekten till 2,5-3,0 bar.
G. Slå på aspiratorn och håll glasskivan framför dess inloppsslang.
H. Rikta handenhetens munstycke mot glasskivan, 1,5 mm från ytan, 30-45° från vinkelrätt.
I. Tryck ner fotpedalen helt till CUT-läge (3).
J. Gör lätta svep över skivan, som om handenheten var en pensel.
K. Observera hur pulvret studsar tillbaka från skivans yta. Öva på att flytta
aspiratorns inlopp med handenheten för att samla upp eventuellt avfallspulver effektivt.
L. Flytta fotpedalen mellan lägena polera, tvätta och torka för att följa resultaten.
M. Försök använda denna teknik för att polera en dryckesburk. Färgen kommer att tas bort
utan att skada metallen under.
N. Stäng av apparaten efter användning och sätt tillbaka handenheten i hållaren.

SKÄRÖVNING MED GLASSKIVOR
Dessa steg visar hur AquaCare skär igenom tandemaljen. Observera att effekterna på bilden
visar storleken/formen på de olika skärtekniker som är tillgängliga.
A. Följ steg A och B ovan.
B. För in en del 29 mikron aluminiumoxid i den högra doseringsbehållaren
(Prep), sätt på apparaten i ”On”-läget och ställ in pulvervalet till Prep.
C. Vrid medievredet till mittläge.
D. Ställ in effekten till 4,0-5,0 bar.
E. Slå på aspiratorn och håll glasskivan framför dess inloppsslang.
F. Rikta skärspetsen mot glasskivan, 1-2 mm från ytan, 35-45º från vinkelrätt.
G. Försök skära under 2 sekunder. Variera munstyckets vinkel och avstånd från
glasskivan tills önskade resultat kan uppnås förutsägbart.
H. Försök att variera medievolym, pulvertyp, kraft och vätskevolym för att utforska hela
utbudet av rengörings- och skärmöjligheter.
I. Nästa steg är att använda ovanstående tekniker för att öva på rengöring och skärning
av en extraherad tand. Experimentera med inställningarna tills du är säker på att du kan
uppnå förutsägbara, tillfredsställande resultat.
J. Stäng av apparaten efter användning och sätt tillbaka handenheten i hållaren.
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Föreslagna behandlingsmetoder
Följande behandlingsförslag har utarbetats med hjälp av erfarna praktiserande
tandläkare. Behandlingsmetoderna är rådgivande och varje tandläkare kommer
snabbt att utveckla sina egna preferenser när det gäller effektinställning, pulvertyp,
medievolym, vätskevolym och skärmunstyckets vinkel.
OBS: Medievolymen (nummer 11 på sidan 17) kan endast användas för att ställa in
önskad volym när fotpedalen är nedtryckt till läge 3.

BEHANDLINGSTIPS
Änden på skärmunstycket ska hållas cirka 1,5 mm från arbetsytan. Undvik att hålla
munstycket i rät vinkel mot ytan, eftersom detta kommer att få pulvret att studsa
tillbaka och spridas ut över området. Vinkla skärspetsen mot aspiratorn och be
tandsköterskan att följa munstycket med aspiratorn.
AquaCare Twin arbetar med låg ljudnivå och har ingen vibration eller värme
vid skärspetsen. Dess förmåga att skära vått eller torrt ger det en hög
användningsflexibilitet.
Lokalbedövning kan erbjudas nervösa patienter, men det är i allmänhet inte
nödvändigt eftersom vätskeslipning är smärtfri i de flesta fall.
Följande behandlingar använder en rad inställningar. Börja vid den nedre änden av
rekommenderade inställningar och arbeta dig uppåt när du bygger upp din skicklighet.
AquaCare Twin har tre dynamiska kontroller för varje doseringsbehållare som ändrar
skärhastighet/rengöringshastighet. Det här är effektinställningen, medievolymen och
vätskevolymen. Genom att öka en inställning när du minskar en annan kan du bibehålla
samma skärhastighet/rengöringshastighet men ändra behandlingen som ges. Använd
mindre media och mer kraft för att förbättra vyn av arbetsområdet. Använd mer media
och mindre effekt för känsliga områden.

KOMPLETTERANDE RENGÖRINGSTILLBEHÖR
Velopex Dental Air Abrasion Cabinet erbjuder ett enkelt hjälpmedel för att stödja
din AquaCare-slipningsenhet för att möjliggöra slipningsprocedurer utanför munnen.
Tandfästen som tandkronor, tandbryggor eller tandregleringar kan rengöras och slipas
innan de sätts fast i munnen. Sida 39.
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Förberedelser före behandling
VARNING: Alla människor i driftområdet måste bära skyddsglasögon enligt BS EN
166 IF 415
VARNING: Alla personer i driftområdet med undantag för patienten måste bära
andningsmasker enligt EN 149 FFP2S

1. Det rekommenderas att en lätt beläggning med vaselin smörjs runt patientens läppar
för att förhindra sprickbildning och för att behålla en del av det flytande slippulvret.
2. Gummiisolering bör användas för att skydda intilliggande tänder och mjukvävnad.
3. Matrisremsor som inte är av metall bör användas för att skydda intilliggande tänder
under interproximala preparat.
4. En haklapp ska användas för att skydda patientens kläder från eventuellt utflöde av
materialet från munnen under behandlingen.
5. Använd en en höghastighetsaspirator för intra-oral utsugning, helst med en
utsvängd spets.
6. En extra oral utsugningsenhet kan också användas med utsugningskonen under
patientens haka.
7. VIKTIGT: För att undvika onödiga skador måste du rensa ut pulvret när du byter
från aluminiumoxid till natriumvätekarbonat. Se UNDERHÅLL: RENSNING AV
AQUACARE TWIN, sida 33).
8. Det rekommenderas att AquaCare rengörings-/skärvätska (AquaSol) används i
AquaCare Fluid System. 500 ml-flaskan som medföljer apparaten ska kasseras
när den är tom och bytas ut. Vätskan kan användas med alla rekommenderade
behandlingar med detta instrument.

Läs INLEDNING: SÄKERHETSVARNINGAR, sida 5-6 noggrant innan du använder
AquaCare Twin.

AquaCare Twin: Drift
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Behandlingar
RENGÖRING/FLÄCKBORTTAGNING
Inställningar:
Media		
Munstycke		
Effekt		
Medieflöde		

-

Natriumbikarbonat (vit) (vänster behållare).
0,6 mm diameter eller 0,8 mm diameter.
3 bar (vänster effektvred).
Mittläge (vänster medievred).

Denna behandling är särskilt enkel när du använder AquaCare Twin och ger en
överlägsen finish till tänderna. Där tänderna har fläckats av kaffe och/eller
rökning kommer flytande slipning till sin rätt.
De fina partiklarna av natriumbikarbonat tränger igenom mikroytorna i tandytan och
partikelstrålen följer lätt konturerna på tandytan,
vilket gör att missfärgningen kan avlägsnas mycket snabbt och utan att patienten får
besvär.
Inställningarna som listas ovan skapar en bred partikelstråle med hög hastighet och
medelpartikeldensitet. Detta för att förhindra avlägsnande av tandemaljen men ge
tillräcklig effekt för att avlägsna fläckar.
Skärmunstycket ska hållas cirka 4 mm från tandytan i en vinkel på cirka 45 grader.
Genom att flytta munstycket längre bort från tandytan kan hastigheten för borttagning
av missfärgning saktas ner. Flytta handenheten långsamt över tandytan.
Det mest effektiva sättet att använda vätskeslipning för denna procedur är att använda
handenheten på AquaCare Twin som om det vore en pensel, vilket innebär lätta svep
över tandytan tills ytan är ren. Med erfarenhet kommer tandläkaren att kunna arbeta
med en hög grad av kontroll, och inlärningskurvan liknar den när du först använder en
höghastighetsborr.

Vinkel 45°. Ungefär 4 mm
bort från ytan.
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Behandlingar
BEHANDLING AV FISSURKARIES
Inställningar:
Media		
Munstycke		
Effekt		
Medieflöde

- 29 mikron aluminiumoxid (blå) (höger behållare).
- 0,5 mm diameter eller 0,6 mm diameter.
- 4 bar (höger effektvred).
- Något under mittläget (höger medievred).

AquaCare Twin är särskilt användbart för behandling av fissurkaries.
Håll skärmunstycket ca 2 mm från tandytan och rikta
partikelstrålen mot karies. Använd den i korta omgångar, svep den längs venen tills alla
mörka karies avlägsnas och den sunda tandstrukturen avslöjas.
Skönheten i proceduren är dess hastighet och absoluta kontroll, vilket säkerställer att
minsta möjliga mängd tandstruktur tas bort.
Den nya ytan, som är torr och slipad, är nu redo för återställande
material. Lokalbedövning är normalt inte nödvändigt för ovanstående behandling.
OBS! Om det finns mjuka karies i dentinen, kan ett roterande instrument behöva
användas eller så kan natriumbikarbonat behöva användas med ”rengörings”inställningen. Detta beror på att mjuka och fuktiga karies är elastiska och därför inte
avlägsnas så effektivt genom användning av vätskeslipning.
OBS! Stoppa processen regelbundet för att kontrollera framstegen visuellt.

Ungefär 2 mm
bort från ytan.

AquaCare Twin: Drift

27

Behandlingar
TANDEXKAVERING
Inställningar:
Media		
Munstycke		
Effekt		
Medieflöde

- 53 mikron aluminiumoxid (röd) (höger behållare).
- 0,6 mm diameter.
- 4-5 bar (höger effektvred).
- Något över mittläget (höger medievred).

Proceduren för förberedelse av en hålighet med AquaCare Twin beror på hålighetens
storlek och dess karies omfattning och typ.
För små håligheter bör skärmunstycket hållas i en vinkel på mellan 35 grader och 45
grader mot ytan som slipas och cirka 2 mm eller 3 mm från ytan.
Det bästa tillvägagångssättet är att använda en långsam cirkelrörelse över det drabbade
området tills sund tandstruktur avslöjas. Tanden är nu redo att fyllas på normalt sätt.
För större håligheter kan en kombination av AquaCare Twin och ett roterande
instrument vara användbart. Detta beror på att vätskeslipning är en teknik som är
utformad för att producera en mycket konservativ skärning med ett arbetsområde som
är mindre än 2 mm i diameter. Slutligen bör ytan på håligheten avslutas med AquaCare
Twin för att säkerställa en lämplig yta för bindningsmedlet.
OBS: Vätskeslipning är inte en lämplig teknik för att forma underskärningar för
amalgamåterställningar. Traditionella roterande instrument bör användas för denna
applikation.

Vinkel 35-45°. Ungefär 2-3 mm
bort från ytan.
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Behandlingar
BORTTAGNING AV KOMPOSITA RESTORATIONER
Inställningar:
Media		
Munstycke		
Effekt		
Medieflöde

- 53 mikron aluminiumoxid (röd) (höger behållare).
- 0,6 mm diameter.
- 4-5 bar (höger effektvred).
- Något över mittläget (höger medievred).

AquaCare Twin är mycket användbart för att ta bort gamla kompositlagningar.
Håll skärmunstycket i en vinkel på cirka 45 grader mot den gamla kompositlagningen
och ca 2 mm eller 3 mm från ytan.
Det bästa tillvägagångssättet är att använda en långsam cirkelrörelse över den gamla
lagningen genom att börja vid kanten, särskilt vid felmarginalen, tills hela den gamla
kompositlagningen har tagits bort och förberedelsen av hålrummet slutförts.
Den nya lagningen kan nu appliceras på normalt sätt utan ytterligare behandling.
Följ tillverkarens rekommendationer när det gäller användning av syraetsning med
bindningssystem.

Vinkel 45°. Ungefär 2-3 mm
bort från ytan.
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Behandlingar
FÄSTE AV ORTODONTISKA FÄSTEN
Inställningar:
Media		
Munstycke		
Effekt		
Medieflöde

- 29/53 mikron aluminiumoxid (röd) (höger behållare).
- 0,6 mm diameter.
- 4 bar (höger effektvred).
- Något under mittläget (höger medievred).

Emaljen på tanden som ska behandlas kan ”etsas” till den exakta storleken på det
ortodontiskt fästet på fästplatsen.
Detta uppnås genom att hålla skärmunstycket 2 mm över tandytan och försiktigt röra det i
en cirkulär rörelse över det önskade området. Detta kommer att resultera i en torr ”etsad”
yta, redo att acceptera bindemedlet och risken för salivföroreningar minskas kraftigt
eftersom aluminiumoxiden torkar ut den omgivande slemhinnan.
Samma teknik kan användas för att rengöra de ortodontiska fästena.

Ungefär 2 mm
bort från ytan.
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Sterilisering av handenheten
Handenheten levereras ren men inte steril. Handenheten bör steriliseras före
första användning och mellan alla efterföljande användningar. Använd inte en
ultraljudsmaskin för att rengöra den.
A. Ta bort och kassera engångsmatningen och spetsen (se INSTALLATION: MONTERA
ENGÅNGSMATNINGEN OCH SPETSEN, sida 17).
B. Demontera handenhetens delar (se DELAR OCH FUNKTIONER: HANDENHET, sida
12). Av säkerhetsskäl bör du behandla handenhetens använda utrustning som om den
är förorenad med smittsamt material. Tvätta alla delar noggrant i milt tvålvatten, ta
bort eventuellt skräp eller blockeringar. Använd en tandborste för att rengöra de två
slangarna som ansluter till dubbelmatningen (se diagrammet nedan) och vatten- och
munstycksslangarna i andra änden.
C. Alternativt kan du placera delar av handenheten i automatiska tvätt-/desinfektorkorgar
enligt tillverkarens rekommendationer. Tvätta i ett lätt alkaliskt eller neutralt pHrengöringsmedel, som rekommenderas av tillverkaren av apparaten.
D. För att säkerställa att dubbelmatningens slangar är rena kan du fylla de två små
sprutorna med AquaSol-lösning, trycka på var och en till dubbelmatningen i tur och
ordning och pumpa AquaSol-lösningen genom slangarna. Om en annan lösning erhålls
av användaren måste den ge den biologiska effekt som krävs för att döda bakterier.
Om slangarna är blockerade kan du använda rengöringstråden för att rensa dem och
upprepa sedan sprutprocessen igen.
E. När rengöringen är klar måste handenheten steriliseras. För att ångsterilisera/autoklavera
handenheten effektivt måste de två slangarna som passerar genom handenheten vara
rena och utan blockeringar.

Dubbelmatning

F. Placera handenheten i en ångsterilisator/autoklav. Handenheten måste steriliseras
till minst 134 °C vid 2 bar i 3,5 minuter. Detta kommer att säkerställa en
sterilitetssäkringsnivå (SAL) på 1 x 10ˉ6. Torka i minst 3 minuter med vakuumtorkning.
G. En lämplig steriliseringspåse bör användas för att bibehålla steriliteten. Plastdelarna bör
bytas ut efter 20 cykler. Handenheten bör bytas ut när skäreffekten försämras.
Denna rengörings- och steriliseringsprocedur uppfyller UK Health Technical
Memorandum 2030 Washers-Desinfectors och UK Health Technical Memorandum 2010
Sterilization.
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Underhåll av handenheten
Blockeringar
Om slippulvret upphör att strömma från munstycket under skärning kan munstycket
ha blockerats av slipande partiklar. Stäng av och tryckutjämna apparaten. Ta bort
handenheten och rensa bort blockeringen genom att sätta in en 0,35 mm lång tråd
(medföljer) genom munstycket från spetsen.

Inspektion
Inspektera skärmunstycket och handenheten regelbundet för överdrivet slitage eller
skador.
Använd inte en handenhet om hålet i munstyckets spets är slitet till ytterkanten eller
om slipmedlet perforerar svanhalsröret.
Livslängden vid normal användning är cirka 6 månader. Att använda AquaCare Twin
med högre effekt och medieinställning leder till högre slitage på handenheten.
Handenheten är en förbrukningsvara, se sidan 40.

Underhåll av dubbelmatningsenheten
Rengöring
Dubbelmatningsenheten får inte autoklaveras. Tvätta dubbelmatningsenheten i milt
tvålvatten och skölj noggrant. Låt torka helt före användning. Rengör alltid slangarna
med pulver och vätska noggrant före användning.

Inspektion
Se till att dubbelmatningen är i gott skick och passar korrekt ihop med
handenheten. Testa att backventilen fungerar. Ventilen förhindrar att vätska tvingas
tillbaka i slangen under användning.
Kontroll 1 – När dubbelmatningen är fyll med vätska kopplar du bort slangen vid den
utgående vätskeanslutningen, (sidan 10, artikel 13). Håll upp handenheten vertikalt
och kontrollera att vätskan i slangen inte droppar från den bortkopplade änden. Anslut
slangen igen.
Kontroll 2 – När apparaten är i ”redo att använda”-läge trycker du på ”Wash”-reglaget
på fotpedalen och trycker försiktigt ner plastspetsen i munstyckets ände mot en plan
yta (t.ex. en glasskiva). Vätskan bör förhindras från att blåsa tillbaka ner i vätskeslangen
förbi handenheten. Skarven mellan plastspetsen och matningen kan också lossna.
Byt ut hela backventilenheten om några fel upptäcks. Dubbelmatningen bör bytas ut
årligen.
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Rensning av AquaCare Twin
RENSNING AV VÄTSKA
När du byter ut vätskeflaskan måste apparaten rensas från eventuell luft som kan
komma in i systemet.
A. Vrid medieinställningen till minsta läge. Detta förhindrar att onödigt pulver åker ut
från handenheten.
B. Rikta handenheten i en säker riktning (t.ex. inloppet till utsugsenheten).
C. Tryck på fotpedalen till läge 2 (Wash) i minst 10 sekunder.
D. Apparaten släpper ut luft från handenheten och rensar ut vätskan genom matningen.
E. Proceduren är klar när en kontinuerlig fin dimma sprutar från munstycket och inga
luftfickor kan ses i den mindre slangen.
F. Återställ medievolymen efter önskemål.
Vi rekommenderar att vätskeflaskan kontrolleras före drift för att säkerställa att den inte
tar slut under arbetet. Byt ut behållaren om nivån är låg före drift.
Rensa alltid ut vätskan i 20 sekunder före första användning och i början av varje
dag.

RENSNING AV PULVER
Detta tömmer matningsslangen och handenheten från tidigare pulver och laddar dem
med det nya pulvret.
A.
B.
C.
D.

Håll i handenheten och rikta in munstycket i utsugsenhetens inlopp.
Tryck på fotpedalen till läge 3 (Cut) i minst 10 sekunder.
Observera flödet av slippulver när det släpps ut från munstycket.
Proceduren är klar när pulverflödet är enhetligt.

Detta laddar matningsslangen och handenheten med det nya slippulvret och spolar bort
eventuellt tidigare pulver. Vi rekommenderar att denna procedur utförs varje gång då
pulvret byts ut.

AquaCare Twin: Underhåll
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Underhåll av AquaCare varje vecka
Det rekommenderas att rengöra AquaCare-enheten noggrant en gång i veckan för att
bibehålla enhetens prestanda. Underlåtenhet att utföra dessa underhållssteg kan leda
till att enhetens prestanda minskar.
VARNING: Under inga omständigheter får något rengöringsmedel, inklusive
våtservetter som innehåller alkohol, komma i kontakt med doseringsbehållarens
hölje.
Steg 1
Stäng av enheten, låt den tryckutjämna (ca 30 sekunder)
Ta bort locket till doseringsbehållaren, rengör locken med aspiratorn eller
luftledningen. Torka av gummitätningarna inuti locket med torr trasa. Applicera en
liten mängd krita på gummitätningarna. (Kritpulvret smörjer tätningen och gör det
lättare att dra åt locken I/ASS9316A).
Steg 2
Ta bort pulverpatronen från doseringsbehållarna och ta bort eventuellt pulver i
behållaren med en vakuumslang och torka ut doseringsbehållaren med en torr luddfri
trasa
Doseringsbehållarna och doseringsbehållarens lock är gjorda av speciella material och
utsätts för tryck upprepade gånger. De bör kontrolleras för synliga skador när pulvret
byts ut. Om det finns några synliga skador bör du inte använda AquaCare-enheten
förrän den har inspekterats av en Velopex-representant eller auktoriserad distributör.
Dessa kommer även att kontrolleras under den årliga service- och säkerhetskontrollen,
se sidan 39.
Kontrollera att pulvret i patronerna flödar fritt genom att lätt rotera eller skaka dem
över din aspirator eller handfatet. Om pulvret inte flödar bra kan du försöka skaka
kraftigare. Om detta inte fungerar ska pulverpatronen bytas ut. Den kan ha drabbats
av fuktinträngning och kan behöva torka. Sätt tillbaka de fritt flödande patronerna i
doseringsbehållarna och sätt tillbaka locken på doseringsbehållaren, se till att de är
helt åtdragna (detta bör vara lättare med tillsatt kritpulver).
Steg 3
Ta bort Aquasol-flaskan (skärvätska), rengör flaskbehållaren (uttaget) med en luddfri
trasa eller papper, kontrollera att det inte finns någon mögeltillväxt i behållaren.
Använd en bomullspinne indränkt med AquaSol för att rengöra uttaget för eventuell
tillväxt. Om uttaget har ackumulerat pulver/damm kan du använda AquaCare (position
1, Air, på fotpedalen) för att blåsa ut uttaget efter behov.
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Underhåll av AquaCare varje vecka

AquaSol-flaska

Uttag

Hållare för
handenhet

Hållaren för handenheten måste rengöras regelbundet för att avlägsna
föroreningar som kan ha överförts från en förorenad handenhets handtag. Använd
en bomullspinne indränkt med AquaSol för att rengöra hållaren.
Kontrollera AquaSol-vätskenivån i flaskan och sätt tillbaka den i behållaren
(uttaget) om den är tillfredsställande.
Steg 4
Torka försiktigt av enhetens utsida, dvs. doseringsbehållarna/locken/
kontrollknapparna/fotpedalen med en luddfri trasa lätt fuktad med vatten eller
AquaSol.
(Obs! Se varningsanmärkningen angående alkoholbaserade våtservetter)
Om du ser något som du är orolig för under den här veckovisa
underhållsprocessen är du välkommen att kontakta din serviceavdelning för att
diskutera saken. Det är bäst att vara på den säkra sidan.
En välskött AquaCare kommer att betjäna dig på ett tillförlitligt sätt
under många år framöver.
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Felsökning
Om du har problem med din AquaCare Twin kan du följa stegen nedan innan du
går vidare eftersom det ofta löser problemet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se till att tryckluftsförsörjningen är vid angivet tryck, ansluten och påslagen.
Se till att enheten är påslagen.
Kontrollera att ingen av kontrollerna är inställda på minimum.
Kontrollera att de färgkodade fotpedalslangarna har anslutits korrekt till deras
matchande anslutningar på apparatens baksida.
Kontrollera att vätskeflaskan är minst 50 % full.
Se till att doseringsbehållarna är korrekt laddade med önskad pulverdosa och att
pulverdosan innehåller en riklig nivå av pulver.
Kontrollera att doseringsbehållarens lock är ordentligt påskruvat.
Kontrollera att det inte finns något vatten eller våt luft som förorenar det
pneumatiska systemet. Detta kan inträffa om tryckluftskällan inte filtreras
tillräckligt effektivt. Om detta är fallet bör du kontakta en Velopex-representant
eller auktoriserad återförsäljare som kan bedöma skadorna på AquaCare-enheten.

Symptom
Inget luftflöde genom munstycket.

Åtgärd
1. Se till att strömbrytaren vrids upp till minst ”2”. Detta bör ge ett detekterbart
luftflöde.
2. Kontrollera att munstycket inte är blockerat. Ta bort handenheten om den är
blockerad och rensa blockeringen med en rengöringstråd – 8073F.
3. Se till att dubbelmatningsslangen är rak och inte har några knutar eller veck.
4. Om de interna filtren inte har bytts ut under de senaste 12 månaderna kan de bli
smutsiga och blockera luftledningen. Se ÅRLIG SERVICE: BYTE AV LUFTFILTER, sida
39.
5. Om pulverklämslangen är delad fungerar den inte och förhindrar att luft flödar till
munstycket. Detta måste lösas genom att ersätta delen. Se ÅRLIG SERVICE: BYTE
AV PULVERKLÄMSLANGEN, sida 39.

Observera:
En mycket vanlig orsak till en blockerad handenhet är att den inte har lagts tillbaka i
hållaren på apparaten. dvs. i vertikal position. Om handenheten läggs på en yta kan
vätska rinna tillbaka in i munstycket och leda till en blockering när pulver sedan skickas
in i handenheten.
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Felsökning
Symptom
Inget pulver strömmar genom munstycket när fotpedalen trycks ner till ”CUT”-läget.

Åtgärd
1. Kontrollera att du har monterat pulverpatronerna i doseringsbehållarna. Se till att
pulverpatronerna inte är tomma.
2. Vrid upp medievolymkontrollen till max.
3. Kontrollera att det inte finns några föremål som hindrar fotpedalen från att röra sig
normalt.
4. Tryckutjämna apparaten. Ta bort doseringsbehållarens lock och titta inuti dem. I
mitten av varje lock bör du se en stjärnformad tätning. Denna ska vara plan i locket,
om inte bör du ta bort den och sätta tillbaka den eller byta ut den vid behov.
5. Tryck ner fotpedalen till läget DRY eller WASH, nr. 1 eller 2. Du bör höra ljudet av
luft som strömmar genom apparaten. Tryck ner fotpedalen helt till CUT-läget, nr.
3. Du borde höra att ljudnivån ökar när vibratorn börjar fungera. Om du inte hör
en ökad ljudnivå kan vibratorn vara defekt. Kontakta en Velopex-representant eller
auktoriserad distributör för ytterligare hjälp.

Symptom
Oregelbundet flöde eller inget flöde av skärvätska till spetsen.

Åtgärd
1. Kontrollera att vätskevolymkontrollen inte är inställd på minimum. Vrid medurs för
att öka vätskevolymen.
2. Byt matningslinje och spets. I de flesta fall ska plastspetsen hålla tillräckligt länge
för en enskild patientbehandling. Långvarig behandling eller underlåtenhet att byta
matning och spets mellan behandlingarna kommer dock att slita ut matningen
och spetsen, vilket orsakar minskat eller okontrollerat flöde. Se INSTALLATION:
MONTERA ENGÅNGSMATNINGEN OCH SPETSEN, sida 17.
3. Se till att plastspetsen sitter ordentligt fast på skärmunstycket.
4. Kontrollera att vätskeflaskan är minst 50 % full.
5. Backventilen (sidan 12, artikel 39) kan blockeras eller fastna. Koppla bort
vätskeanslutningen och rensa ledningen. Detta bör ta bort blockeringen i ventilen.
Om detta inte är effektivt bör du byta ut backventilen.
6. Kontrollera om det finns blockering i matningsledningen. Titta på den genomskinliga
dubbelmatningen för material som blockerar slangen.
7. Om det även finns luftbubblor i vätskeslangen kan detta indikera en läckande
ledning. Titta längs slangen för att se var luftbubblorna dyker upp för att hitta källan
till läckan. Kontrollera ledningen och byt ut vid behov.

AquaCare Twin: Felsökning
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Felsökning
Symptom
Hörbart luftläckage och försämrad prestanda.

Åtgärd
Se till att doseringsbehållarens lock är väl förseglat. Om doseringsbehållarens lock
är löst eller inte förseglat korrekt, kommer en stor mängd luft att läcka ut från
apparaten. Stäng av enheten och torka försiktigt av den inre locktätningen och
doseringsbehållarens tätningsytor. Skruva fast locket ordentligt tills det har nått slutet
av gängan.
OBS: Om felet inte kan lokaliseras och åtgärdas genom att hänvisa till den
här felsökningsguiden är det nödvändigt att anlita service från en Velopexrepresentant eller auktoriserad återförsäljare för en mer grundlig diagnos och
service av enheten.
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Årlig service och säkerhetskontroll
För att säkerställa att AquaCare Twin fortsätter att fungera säkert och pålitligt är
det viktigt att du kontaktar din Velopex-leverantör för att boka en årlig service och
säkerhetskontroll var 12:e månad.
Om det finns ett problem som inte kan åtgärdas efter att ha följt felsökningskontrollerna
(som beskrivs på sidorna 36-38), kommer service krävas för att åtgärda felet.

Följande delar kommer att ingå i den årliga servicen.
A.
B.
C.
D.
E.

Byte av luftfilter var 12:e månad.
Byte av pulverklämslangen var 12:e månad.
Byte av pulverklämslangens delar var 12:e månad.
Doseringsbehållare – inspektion krävs – byts ut var 24:e månad.
Doseringsbehållare – inspektion krävs – byts ut var 24:e månad.

OBS: På tidigare apparater i serien kunde vissa av dessa åtgärder ha utförts
av slutanvändaren, men den senaste MK5-designen tillåter inte åtkomst till
apparaten och måste därför utföras via Velopex-support.
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Rekommenderade tillbehör
Delnummer

Beskrivning
Utrustning							
Andningsluftfilter						
6 mm ingångsluftslang						

I/FIT 8200F
I/ASS 8016F

Förbrukningsvaror
I/PDR 0034F
Sylc rengörande/polerande/desensibiliserande bioaktivt pulver, 4-pack
I/PDR 8014F
Rengörande/polerande natriumbikarbonat, 4-pack
I/PDR 8025F*
Fint skärpulver 29 mikron aluminiumoxid, 4-pack
Grovt skärpulver 53 mikron aluminiumoxid, 4-pack
I/PDR 8024F*
Glasskivor (för skärövningar), 5-pack			
I/MIC 0010F
Matningar och spetsar, 50-pack					
I/ASS 8007F
Handtag för handenheten, 5-pack					
I/ASS 8024F
Verktyg för borttagning av handenhetens slangar					I/ASS 8625F
Handenhet – 0,6 mm silver 					
I/ASS 8191F
Handenhet – 0,8 mm guld
I/ASS 8192F
Handpiece Handles Metal (Silver)
I/FIT 8911P
Handpiece Handles Metal (Black) 				
I/FIT 9981P
500 ml AquaCare vätskeflaska (AquaSol) 				
I/PAC 8200F
500 ml flaska (tom)						
I/ASS 8201F
500 ml x 6 AquaCare ekonomipaket
I/PAC 8206F
Rengöringstråd för munstycket 						 I/ASS 8073F
Munstycksspruta, 2-pack
I/ASS 8025F
Krita
I/ASS 9316A
					
* Obs: Dessa föremål klassificeras som medicinteknisk utrustning

VARNING: Alla reservdelar och förbrukningsvaror måste hämtas
från Velopex för att säkerställa att AquaCare fungerar korrekt och
säkert.

Reservdelar
Förvaringstank och lock
Lock till doseringsbehållare
Dubbelmatning (med backventil)
Kontrollventil, 2-pack
Fotpedalenhet
”
”
Doseringsbehållare med rund tätning

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

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

Kompletterande tillbehör
AquaCare DryAir-enhet
AquaCare-stativ
AquaCare-stativ med DryAir-enhet
Velopex Dental Air Abrasion Cabinet
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I/MAC
I/MAC
I/MAC
I/MAC

8552F
8513F
8553F
6200F

U
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Inbyggt luftfilter
AquaCare-enheten är utformad för att fungera med ren, torr luft mellan 4-7 bar
som uppfyller kraven i ISO 873.1 klass 1.4.1.

Underlåtenhet att tillhandahålla luft till ovanstående krav som beskrivs i installationsoch driftunderhållshandboken på sidan 8 kommer att leda till problem vid drift av
enheten – Fuktig eller oljeförorenad luft kommer att orsaka blockeringar i pulver-/
lufttillförselsystemet vilket försämrar prestanda och drift av apparaten.
För att ge en viss indikation på den inkommande luftkvaliteten introducerar vi nu ett
kostnadsfritt ledningsfilter som måste installeras i den ingående lufttillförseln.
Filtret ska installeras enligt nedan.

(Utlopp)

(Inlopp)

Blå luftledning

Blå luftledning

Lufttillförsel till
enheten
(AquaCare)
Luftingång

Ingående lufttillförsel
från kompressor

Monteringsklämma behöver
fixeras
till vertikal yta

AquaCare: Inbyggt luftfilter
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Instruktioner för handenhet
Anslutning
Ta den smala änden av handenhetens handtag
och för in änden på dubbelmatningen i den.

Skjut igenom dubbelmatningen hela
vägen.

Fäst dubbelmatningen på skärspetsen. Se till att
det smala röret är fäst i det smala uttaget och det
bredare röret i det bredare uttaget.

Skjut och anslut slangen ordentligt och fäst
handenhetens handtag över skärspetsen.

Urkoppling
Ta den medföljande nyckeln och skjut den mellan
det blå slangen och skärspetsen.

Koppla in båda slangarna helt.

OBS: Skjut nyckeln från den smalare slangsidan.

Luta nyckeln mot kroppen på handenheten för att
underlätta dubbelmatningen.
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Ta bort slangen.
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Anteck
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