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Hướng dẫn Sử dụng n y kh ng hợp lệ tại Hoa Kỳ/Canada/ c. Vui l ng tham khảo FB-618/US, FB-618/CA, FB-618/AU.

1. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
XIN CHÚC MỪNG!
Bạn hiện là chủ nhân của thiết bị EMS mới này!
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng →

ĐỂTRÁNH nguy cơ bị điện giật, thiết bị này chỉ được nối với nguồn điện chính có tiếp
đất/nối đất bảo vệ. Thiết bị này sử dụng hệ thống cách điện cấp I bắt buộc phải có nối đất
bảo vệ.
KHÔNG sửa đổi thiết bị này và/hoặc bất kỳ phụ kiện nào của nó.
Không được sửa đổi bất cứ bộ phận nào của thiết bị y tế này.
KHÔNG mở thiết bị. Bên trong không có bộ phận nào sử dụng một lần.
Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thiết
bị, hãy báo ngay cho nhà sản xuất và cho cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia của bạn và
ở nơi bệnh nhân được thiết lập (nếu khác quốc gia).
Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện để bảo trì trong trường hợp hỏng hóc hoặc khi không
sử dụng thiết bị.
Tắt nguồn nước đầu vào khi không sử dụng. Thiết bị không được trang bị đầu nối
Aquastop và vòi xịt nước EG-110 có thể rơi ra hoặc rò rỉ: nguy cơ ngập nước.
Hướng Dẫn Sử Dụng thiết bị cũng như Khuyến Nghị Điều Trị (FB-648) và PIEZON®
Khuyến Nghị Điều Trị (FB-652) được cung cấp dưới dạng phiên bản điện tử và là một
phần của tài liệu hướng dẫn sản phẩm. Tuy nhiên, nếu muốn có ấn bản của các tài liệu này, bạn
có thể yêu cầu một bộ miễn phí bằng cách đăng ký trên trang web của chúng tôi, gọi điện hoặc
gửi thư và bạn sẽ nhận được trong vòng 7 ngày.
• Hướng Dẫn Sử Dụng thiết bị (FB-618) cũng như Khuyến Nghị Điều Trị (FB-648) và
PIEZON® Khuyến Nghị Điều Trị (FB-652) có sẵn để tải về ở định dạng PDF tại www.emsinstruction.com bằng Mã Khóa/Mã Sản Phẩm FT-229. Bắt buộc phải có trình đọc PDF và
khi cần thiết, bạn có thể tải về từ trang web đó.
• Trước tiên bạn cần đọc và hiểu rõ toàn bộ Hướng Dẫn Sử Dụng thiết bị trước khi vận
hành thiết bị và sử dụng các phụ kiện có liên quan. Khuyến Nghị Điều Trị là một phần
không thể tách rời của Hướng Dẫn Sử Dụng thiết bị và tài liệu này bổ sung cho tài liệu
kia. Luôn cất giữ tài liệu này trong tầm tay.
• Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên ghé thăm trang web của chúng tôi để tham khảo
và/hoặc tải về phiên bản tài liệu mới nhất cho thiết bị của bạn tại www.ems-instruction.com
• Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật EMS hoặc đại diện EMS tại địa phương để
được thông tin và hỗ trợ thêm.
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1.1.

Mục Đích Sử Dụng

Thiết bị này là thiết bị để bàn cố định bao gồm:

AIRFLOW®: công nghệ đánh bóng răng bằng thổi khí
PIEZON®: máy cạo vôi răng siêu âm

Sử dụng nhằm mục đích

PHÒNG NGỪA, BẢO DƯỠNG
VÀ ĐIỀU TRỊ
trong nha khoa dự phòng để loại bỏ màng sinh học và vôi răng
từ răng tự nhiên, răng phục hình và răng cấy ghép
1.2.

Lĩnh Vực Ứng Dụng

Ứng dụng trên răng tự nhiên bao gồm tất cả các bề mặt nhẵn, hố rãnh và các kẽ răng, răng phục
hình và răng cấy ghép.
Ứng dụng AIRFLOW® bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loại bỏ mảng bám để đặt chất trám bít
Chuẩn bị bề mặt trước khi hàn/trám xoang (inlay), trám phủ (onlay), bọc răng sứ và dán mặt sứ
Chuẩn bị bề mặt trước khi đặt vật liệu phục hình composite
Loại bỏ mảng bám và vết ố vàng hiệu quả cho bệnh nhân niềng răng
Vệ sinh trước khi gắn khung niềng răng
Vệ sinh trụ răng trước khi cấy ghép
Tẩy vết ố vàng cho răng trắng bóng
Loại bỏ mảng bám trước khi điều trị fluor
Loại bỏ mảng bám và vết ố vàng trước khi tiến hành thủ thuật tẩy trắng răng

Ứng dụng PERIOFLOW® bao gồm:
•
•
•

Duy trì túi nha chu sâu đến 9mm sau khi điều trị ban đầu
Loại bỏ màng sinh học nha chu
Vệ sinh răng cấy ghép

Ứng dụng PIEZON® bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loại bỏ vôi răng trên nướu
Loại bỏ vôi răng dưới nướu
Điều trị nha chu
Chuẩn bị các lỗ sâu răng gần nhau
Trám xoang và trám phủ bóng bằng xi măng lưỡng trùng hợp giàu thixotropic
Chuẩn bị nội soi, vệ sinh và hút sạch nước trong ống tủy
Chuẩn bị nội soi ống tủy ngược dòng
Nội soi ngưng tụ gutta-percha
Nội soi loại bỏ mão răng và cầu răng
Phục hình: Chuẩn bị các lỗ sâu răng
Phục hình: Trám xi măng răng phục hình
Phục hình: Ngưng tụ amalgam
Phục hình: Loại bỏ mão răng, cầu răng, chất trám xoang và trụ răng
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1.3.

Người Dùng Dự Kiến

Chỉ những nha sĩ có chuyên môn, chuyên viên vệ sinh răng miệng và nha khoa chuyên
nghiệp mới được sử dụng thiết bị này khi tuân thủ đầy đủ các quy định của quốc gia liên quan,
các biện pháp phòng ngừa tai nạn và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn sử dụng này.
Thiết bị này phải được chuẩn bị và
bảo dưỡng bởi những người đã
được đào tạo về kiểm soát nhiễm
khuẩn, bảo vệ cá nhân và an toàn
bệnh nhân.

Sử dụng không đúng cách (vd: do thiếu vệ sinh hoặc bảo
dưỡng định kỳ), không tuân thủ hướng dẫn của chúng tôi,
hoặc sử dụng các phụ kiện và phụ tùng không được EMS
chấp nhận sẽ làm mất hiệu lực tất cả các yêu cầu bồi
thường theo chính sách bảo hành cũng như bất cứ yêu cầu
bồi thường nào khác.

Không cần chương trình đào tạo cụ thể nào khác ngoài chương trình đào tạo chuyên môn ban
đầu để sử dụng thiết bị y tế này.
Chuyên viên có trách nhiệm tiến hành các phương pháp điều trị lâm sàng và chịu trách nhiệm về
bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể phát sinh do thiếu kỹ năng và/hoặc đào tạo.
Nhằm mang lại cho bệnh nhân sự thoải mái, an toàn và hiệu quả tối đa, chúng tôi khuyên bạn
nên thường xuyên theo dõi:
Chương Trình Đào Tạo VIỆN NHA KHOA THỤY SĨ
Bạn có biết liệu pháp Màng Sinh Học Định Hướng? Nếu không, hãy xem tại:

ĐÀO TẠO NGAY
Vui lòng liên hệ với đại diện EMS tại địa phương để biết thêm thông tin.
Quy trình lắp đặt sản phẩm và giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp cần được tiến hành bởi nhân
viên EMS đã được chứng nhận để đảm bảo quy trình thiết lập và độ tin cậy tối ưu.

1.4.

Nhóm Bệnh Nhân

Thiết bị AIRFLOW® dùng cho các bệnh nhân cần điều trị nha khoa, bao gồm vệ sinh và đánh bóng
răng (răng tự nhiên hoặc răng cấy ghép) bằng cách xịt nước, xịt khí và bột nha khoa lên bề mặt
răng, không phân biệt tuổi tác hay giới tính.
Thiết bị PIEZON® dùng cho các bệnh nhân cần điều trị nha khoa, bao gồm cạo vôi răng (vd: cạo
vôi răng dưới nướu và trên nướu, loại bỏ vết ố vàng), nội soi (vd: điều trị tủy răng), phục hình
răng (vd: sâu răng, trám amalgam), bệnh nha chu và nha khoa dự phòng, không phân biệt tuổi
tác hay giới tính.
Thiết bị y tế này không dành cho trẻ sơ sinh (trẻ sơ sinh) và trẻ sơ sinh (<2 tuổi).
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1.5.

Chống Chỉ Định
Đề xuất giải pháp thay thế:

Chống chỉ định điều trị:
AIRFLOW® và PERIOFLOW®

chống chỉ định cho

Bệnh nhân nhiễm khuẩn đường hô hấp
trên nặng hoặc không ổn định, viêm phế
quản/hen suyễn mãn tính 1.
Bệnh nhân mang thai và cho
con bú

PIEZON®

0F

PERIOFLOW®

chống chỉ định cho

PERIOFLOW®

chống chỉ định cho

Bệnh nhân viêm nhiễm nặng và/hoặc hoại
tử xương.

PIEZON®

chống chỉ định cho

Bệnh nhân sử dụng máy trợ tim, máy khử
rung tim và mọi thiết bị điện tử cấy ghép
vào cơ thể.

AIRFLOW®
và PIEZON® PS
AIRFLOW®
PLUS và
PIEZON® PS
AIRFLOW®
PLUS

Quyết định sử dụng AIRFLOW® vầ/hoặc PERIOFLOW® cho bệnh nhân truyền nhiễm hoặc
bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng phải được đưa ra bởi nha sĩ/bác sĩ y khoa trên cơ sở cá nhân
theo mức độ bảo vệ chuyên viên, đánh giá rủi ro bệnh nhân và các quy định cụ thể của quốc gia.
Đối với bệnh nhân áp dụng liệu pháp Bisphosphonate, quyết định sử dụng AIRFLOW® và/hoặc
PERIOFLOW® phải được đưa ra bởi nha sĩ/bác sĩ y khoa tùy vào sức khỏe răng miệng của bệnh
nhân.
Đề xuất giải pháp thay thế:

Chống chỉ định bột AIRFLOW®:
Bột CLASSIC

chống chỉ định cho

Bệnh nhân có chế độ ăn ít muối.

Bột thơm CLASSIC

chống chỉ định cho

Bệnh nhân dị ứng với hương
thơm.

Bột PLUS

chống chỉ định cho

Bột PERIO & SOFT

chống chỉ định cho

1.6.

Bệnh nhân dị ứng với
chlorhexidine.
Bệnh nhân dị ứng với glycine
(glycocoll).

AIRFLOW® PLUS
AIRFLOW®
PLUS/PERIO
và CLASSIC TRUNG
TÍNH
AIRFLOW® PERIO
AIRFLOW® PLUS

Khả năng tương thích

Thiết bị này tương thích với các phụ kiện sau:
AIRFLOW® Bột
Bột PLUS: Dòng DV-082, DV-167
Tay cầm AIRFLOW®
Tay cầm PERIOFLOW®
Tay cầm PIEZON®
PIEZON® Dụng cụ cạo vôi răng và bóc
tách nướu
PIEZON® Dụng cụ nội nha

Bột CLASSIC: Dòng DV-048
Bột PERIO và SOFT: Dòng DV-070, DV-071
EL-308
EL-354
EN-060, EN-061
PS, A, P, PSR, PSL, PI
Tay khoan nội nha 120°

Phụ tùng
Các dụng cụ sau là Phụ tùng thiết bị y tế:
• Tay cầm AIRFLOW® (EL-308)
• Tay cầm PERIOFLOW ® (EL-354)

1

Liên quan đến khả năng hít phải bột nha khoa trong quá trình điều trị AIRFLOW®.
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•

Tay cầm PIEZON® (EN-060 và EN-061)

Phụ tùng, trong một số điều kiện hoạt động nhất định, có thể vượt xa 41°C và đạt nhiệt độ tối
đa đến 51°C.

1.7.

Biện Pháp Phòng Ngừa Chung

Dụng cụ PS

CHỈ DÙNG PHỤ KIỆN EMS!
Sử dụng bất kỳ phụ kiện nào khác có thể gây thương
tích cho bệnh nhân, gây sự cố hoặc hỏng thiết bị

KHÔNG sử dụng thiết bị này khi có dùng thuốc gây tê hoặc khí ôxy hóa dễ cháy (như ôxit nitơ
(N2O) và khí ôxy) hoặc gần các dung môi dễ bay hơi (như ête hoặc cồn) vì có thể gây nổ.
KHÔNG cất giữ bột gần các chất axit hoặc nguồn nhiệt.
THỰC HIỆN các biện pháp phòng ngừa sau nhằm tránh gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho
bệnh nhân và/hoặc người dùng trong trường hợp nhiễu điện từ:
• Hãy luôn tham khảo thông tin liệt kê ở chương “Tương thích điện từ”.
• Trong trường hợp bàn đạp không dây bị hỏng, có thể là do nhiễu điện từ, hãy dùng bàn
đạp có dây thay thế.
• Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, có thể là do nhiễu điện từ, trước tiên hãy kiểm tra
cáp nối, sau đó chuyển mọi thiết bị thông tin liên lạc di động sử dụng tần số vô tuyến và
thiết bị di động đặt ở gần đó càng xa càng tốt để loại trừ tình trạng nhiễu sóng.
• Ngưng sử dụng thiết bị nếu tình trạng nhiễu điện từ vẫn tiếp diễn và liên hệ với bộ phận
hỗ trợ kỹ thuật EMS để được trợ giúp.
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2. LẮP ĐẶT
2.1.

Thiết bị bao gồm trong hộp

Kiểm tra phụ kiện trong hộp để phát hiện bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra trong quá trình
vận chuyển.
Máy Cạo Vôi
Răng Dự
Phòng
AIRFLOW
Prophylaxis
Master®

Hướng Dẫn
Sử Dụng
Nhanh

Dây nguồn
Loại phích cắm tùy mỗi
quốc gia

cung cấp liên kết
để tải về eIFU và
đăng ký sản phẩm

lắp đặt kèm vít
Master, bộ lọc nước
& bộ lọc khí
FT-229/A

Bột dự phòng
AIRFLOW®
PLUS
12x DV-082
hoặc là 3x DV167/Z3

Bột dự phòng
AIRFLOW®
CLASSIC

Ngăn chứa
bột

Vòi xịt khí

PLUS: EL-607
CLASSIC: EL-606

Vòi xịt nước

Chất khử trùng
NIGHT
CLEANER 23

Kẹp CLIP+CLEAN

EH-142
EG-110

Bộ AB-613 2 lưỡi
(Gói EL-655)

1F

DV-154
(800 ml)

2x DV-048

Một trong các bàn đạp sau:
Bàn đạp không
dây tăng tốc

EG-111

Dây tay cầm
AIRFLOW®
EM-145

EK-404A
với 2 pin lithium AA
1,5V

Chất khử trùng
NIGHT
CLEANER

Dây tay cầm
PIEZON®

Nút đổi chân
(bàn đạp có dây)

bình

EM-146

EK-410

Bình PIEZON®

EG-120

BIOFILM
DISCLOSER 3
2F

DV-158

2
3

Không dành cho khử trùng điểm cuối.
Nếu được cung cấp tại quốc gia bạn.

Tiếng Việt
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FS-472 / FS-447 / FS-473 (xem đưới
đây) 4

FS-441 / FS-462

FS-443 / FS-467

3F

1
2

EL-308: Tay cầm AIRFLOW®
AB-470A/A: Công cụ Easy Clean

1
2

EN-060: Tay cầm PIEZON®
3x DS-016A: Dụng cụ PS

1

EL-354: Tay cầm PERIOFLOW®
Kềm nhổ ống (dưới) AB-358/B

3

Ống hút Ultra FS ClasenUNO

3

Bộ AB-340 4 cái: Đèn soi miệng

2

4

EL-651: Vòng đệm dây

3

Bộ AB-1010 10 ống: Ống
PERIOFLOW®
Bộ DT-064 6 cái Dụng cụ PI

5

El-600: Bộ lọc nước

4

DT-018: Cờ lê dẹt (ở đầu)

6

EL-599: Bộ lọc khí

5

DS-010: Tay khoan nội nha 120°

Hộp ứng dụng AIRFLOW® FS-472 tích hợp ống hút ClasenUNO ở thị trường Liên minh châu Âu. Ở những khu vực
khác trên thế giới, mã tham khảo là FS-447 / FS-473.
FB-618/VN – rev.F – ed.2020/07
Tiếng Việt
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2.2.

Hướng dẫn lắp đặt từng bước

Tìm khu vực thích hợp để đặt thiết bị.
Đặt thiết bị y tế (bộ điều khiển) vào tủ nha khoa ở vị trí thích hợp cho hoạt động của bạn và chừa đủ
chỗ trống để dễ thao tác cũng như thông khí phù hợp.
Luôn chừa trống 10cm xung quanh và không xếp chồng lên các thiết bị khác.
Thiết bị y tế này phải được đặt trên bề mặt phẳng và an toàn (với độ dốc tối đa là 5°).

Kiểm tra để đảm bảo dây dẫn nước và dây dẫn khí phù hợp.
Xác nhận rằng tủ nha khoa của bạn có nguồn nước máy và nguồn khí nén đã được lọc sạch lần lượt sử
dụng vòi xịt nước EG-110 và vòi xịt khí EH-142.
Trong trường hợp dây dẫn nước và dây dẫn khí của tủ nha khoa không được cung cấp bằng vòi xịt
nước EG-110 và vòi xịt khí EH-142 bắt buộc thì nhân viên chuyên môn cần phải tiến hành lắp đặt. Hãy gọi
đến bộ phận dịch vụ EMS để được hỗ trợ.
Nhằm tránh nhiễm khuẩn ngược, hãy nối dây với nguồn dịch tuân thủ tiêu chuẩn EN-1717 hoặc DVGW 5.
4F

Kiểm tra để đảm bảo lưới điện an toàn và thích hợp.
Thiết bị này sử dụng hệ thống cách điện cấp I bắt buộc phải có nối đất bảo vệ.
Chỉ cắm thiết bị này vào nguồn điện chính được bảo vệ FI (FI = Bảo vệ dòng dư).
Đối với Mỹ và Canađa: chỉ cắm vào ổ cắm cấp độ bệnh viện.
Kiểm tra xem điện áp định mức của thiết bị có phù hợp với điện áp đường dây cục bộ hay không
nhằm tránh làm hỏng thiết bị, ngăn ngừa nguy cơ cháy và điện giật.
Phải luôn đặt phích cắm điện của thiết bị ở nơi dễ lấy.
KHÔNG LẮP ĐẶT thiết bị nếu tủ nha khoa của bạn KHÔNG được nối đất bảo vệ. Nếu bạn có bất kỳ
mối lo ngại nào về vấn đề này, hãy gọi đến bộ phận dịch vụ EMS để được hỗ trợ tại chỗ bởi nhân viên
chuyên môn.

Hãy cẩn thận
Sử dụng cáp và phụ kiện khác với cáp và phụ kiện được cung cấp bởi EMS có thể ảnh hưởng xấu
đến hiệu suất của thiết bị EMC. Chỉ sử dụng phụ tùng cung cấp bởi EMS.
Thiết bị này sử dụng sóng vô tuyến Bluetooth® công suất thấp 2.4 Ghz, EIRP tối đa 8 dBm để kết nối
với bàn đạp không dây. Tình trạng nhiễu sóng có thể xảy ra xung quanh thiết bị này.
Sóng vô tuyến Bluetooth® sẽ tự động ngắt (tắt nguồn) khi kết nối bàn đạp có dây.
Các thiết bị thông tin liên lạc di động sử dụng tần số vô tuyến (RF) (bao gồm thiết bị ngoại vi như cáp ăng
ten và ăng ten ngoài trời) không được sử dụng gần hơn 30 cm (12 inch) với bất kỳ bộ phận nào của thiết
bị, kể cả dây cáp. Không tuân thủ quy định này có thể làm giảm hiệu suất của thiết bị này.

5

Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật Đức về Khí & Nước
FB-618/VN – rev.F – ed.2020/07
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Cắm vòi xịt khí và vòi xịt nước
Lật ngược thiết bị lên và đặt nó lộn ngược.
1

Cắm

vòi

xịt

khí

EH-142

vào

tủ/thiết

bị

nha

Đẩy chặt đầu nối ống vào lỗ cắm vòi xịt khí (có thể đẩy mạnh).

Áp suất: 4,5 đến 7 bar

khoa. Khí khô. Độ ẩm tối đa: 1,032 g/m3
Mật độ lọc: tối đa 1 μm

Cắm vòi xịt nước EG-110 vào tủ/thiết bị nha khoa.
2

Nhằm tránh nhiễm khuẩn ngược, hãy nối dây với nguồn dịch tuân thủ tiêu
chuẩn EN-1717 hoặc DVGW.
KHÔNG lắp bình PIEZON® hoặc bình khử trùng NIGHT CLEANER khi
chưa gắn dây dẫn khí và dây dẫn nước.

Nước uống
Áp suất: 2 đến 5 bar
Độ mặn: tối đa 0,2%
Nhiệt độ: 10°C đến 30°C

Lắp đặt phụ kiện
Tiếp tục để thiết bị nằm lộn ngược và ngắt kết nối khỏi lưới điện!

1
5

6

5

6

4

3

2

Tiếng Việt

3

1

Cắm dây nguồn vào ổ cắm
(Vỏ cầu chì trong ổ cắm)

4

EK-410
Bàn đạp có dây
CHỈ KHI ÁP DỤNG

6
2

FB-618/VN – rev.F – ed.2020/07
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EG-110
Vòi xịt nước – lắp sẵn bộ lọc

3

5

4

EH-142
Vòi xịt khí – lắp sẵn bộ lọc
ĐẨY THẬT MẠNH

EM-145
Dây tay cầm AIRFLOW® + bộ
truyền động khóa
ĐẨY MẠNH
EM-146
Dây tay cầm PIEZON® + bộ
truyền động khóa
ĐẨY MẠNH
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Kiểm tra kết nối dây

1. ĐẨY
MẠNH
2.
ĐẨY
Dây tay cầm chưa được cắm khít vào.

ĐẨY MẠNH để cắm khít vào.
Hệ thống đã được kết nối tốt & khóa kỹ.
Để ngắt kết nối hệ thống dây tay cầm, mở khóa hệ thống kết nối và kéo cùng một lúc.
Cố định thiết bị
Bạn sẽ tìm thấy “Vít Master” được cấp ở giữa đáy thiết bị.
Trước tiên tháo Vít Master và dùng vít để siết chặt thiết bị vào bàn hoặc vào đế giữ thiết bị AL125 trong tủ nha khoa của bạn (phụ kiện AL-125 có sẵn thông qua dịch vụ hỗ trợ hậu mãi và các
đại lý của chúng tôi).

Bàn

Sử dụng Vít Master

Đặt vít Master

Cố định thiết bị bằng “Vít Master” được cấp nhằm đảm bảo không thể di chuyển thiết bị khi
không dùng công cụ.
Kiểm tra vị trí của thiết bị y tế này sao cho phù hợp với tầm nhìn của bạn cũng như với các
đặc điểm của trạm làm việc cá nhân (ánh sáng và khoảng cách giữa người dùng và thiết bị). Phải
luôn nhanh chóng đặt thiết bị trở về chỗ cũ và để ở nơi dễ lấy.
Kiểm tra dây dẫn nước, dây dẫn khí và dây nguồn sao cho không cản trở cử động tay chân.

Tiếng Việt
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Cấp nguồn cho thiết bị
Lúc này bạn có thể cắm dây nguồn vào lưới điện chính.
Bắt buộc phải nối đất bảo vệ!
Đảm bảo lưới điện của bạn đã được nối đất bảo vệ hiệu quả.

Điện áp: 100-240 Vac
Tần số: 50 đến 60 Hz.
Dòng điện hoạt động: tối đa 4A

Lắp đặt bàn đạp không dây
Lắp hai (2) pin lithium AA 1,5V vào bàn đạp không dây. Đậy nắp
lại và vận hành thiết bị.
Nguy cơ hỏa hoạn: chỉ sử dụng pin có tính năng bảo vệ giới
hạn dòng/đoản mạch và bảo vệ quá nhiệt (tuân thủ tiêu chuẩn IEC
60086-4:2014: An toàn pin lithium).
Bàn đạp không dây tùy chọn kèm theo thiết bị của bạn đã được ghép nối và sẵn sàng sử dụng
(Lưu ý: Mỗi bàn đạp chỉ có thể điều khiển một thiết bị vào một lúc. Tình trạng ghép nối vẫn được
duy trì ngay cả khi đã tháo pin ra).
Khi nhận thiết bị mới, tất cả những gì bạn cần làm là lắp hai (2) pin lithium AA vào bàn đạp không
dây và thiết bị của bạn đã sẵn sàng hoạt động.
Trong trường hợp thay bàn đạp, bạn sẽ cần ghép nối bàn đạp mới với thiết bị. Để biết hướng dẫn
ghép nối, vui lòng xem chương Bảo dưỡng & Khắc phục sự cố cụ thể.
Sóng vô tuyến Bluetooth® sẽ tự động ngắt (tắt nguồn) khi kết nối bàn đạp có dây.
Bàn đạp không dây này sử dụng sóng vô tuyến Bluetooth® công suất thấp 2.4 Ghz, EIRP tối
đa 8 dBm để kết nối với bàn đạp không dây Tình trạng nhiễu sóng có thể xảy ra xung quanh thiết
bị này.
Các thiết bị thông tin liên lạc di động sử dụng tần số vô tuyến (RF) (bao gồm thiết bị ngoại vi như
cáp ăng ten và ăng ten ngoài trời) không được sử dụng gần hơn 30 cm (12 inch) với bất kỳ bộ
phận nào của thiết bị, kể cả dây cáp. Không tuân thủ quy định này có thể làm giảm hiệu suất của
thiết bị này.

Tiếng Việt
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2.3.

Ngăn chứa bột
Nguy cơ lâm sàng: Chỉ sử dụng bột PLUS hoặc PERIO với ngăn chứa bột PLUS.
Nguy cơ lâm sàng: Chỉ sử dụng ngăn chứa bột PLUS (đỏ) để điều trị dưới nướu.

PLUS

Ngăn chứa bột PLUS dùng để chứa bột PLUS. Nó có thể được dùng để
điều trị dưới nướu và trên nướu.

Áp suất sẽ tự động giảm để tương thích với các phương pháp điều
trị dưới nướu, bao gồm điều trị bằng Perioflow (cũng có thể dùng cho các
ứng dụng điều trị trên nướu).
Bột EMS tương thích với: PLUS và PERIO (xem đoạn “Khả năng tương
thích” để biết chi tiết).

CLASSIC

Ngăn chứa bột CLASSIC dùng để chứa bột CLASSIC và chỉ có thể
được dùng để điều trị trên nướu.
Natri bicacbonat: Chỉ sử dụng bột này và ngăn chứa bột cho các ứng dụng
điều trị trên nướu.
Bột EMS tương thích với: CLASSIC và SOFT (xem đoạn “Khả năng tương
thích” để biết chi tiết).

Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của bình chứa bột và ngăn chứa bột: Không được có vết nứt
trên thân.
Ngăn chứa bột bị nén áp suất trong quá trình sử dụng. Thay các bộ phận bị lỗi ngay lập tức.
Đảm bảo ngăn chứa bột khô ráo.
Chỉ dùng bột PLUS hoặc PERIO để điều trị răng phục hình, mão răng, cầu răng, răng cấy
ghép và răng niềng.
Không tiệt trùng ngăn chứa bột và nắp đậy/phụ kiện bằng cách hấp nóng lại hoặc sấy khô. Chỉ
sử dụng hoạt chất khử trùng và chất tẩy rửa theo nhiệt độ môi trường xung quanh.

Chỉ bằng tay: tháo nắp ngăn chứa bột để đổ đầy bột
đến mức TỐI ĐA quy định rồi đậy nắp khít lại vào bình.
Đổ bột tự do. Có thể đổ đầy ống ở giữa bình một cách
dễ dàng.

Trước khi nén áp suất, đặt ngăn chứa bột vào thiết bị.
Lực hút từ sẽ giúp định vị ngăn chính xác.
Không lắp lộn ngược ngăn chứa bột.

Không đổ bột vào ngăn quá mức TỐI ĐA quy định.

Mức bột sẽ hơi tụt xuống vài phút sau khi đổ (nén bột).

Tiếng Việt
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2.4.

Nguồn nước và bình PIEZON®

Không có bình:

Có lắp bình:

PIEZON® & AIRFLOW® sử dụng nguồn nước bên ngoài.

AIRFLOW® sử dụng nguồn nước bên
ngoài.
PIEZON® sử dụng nguồn nước trong bình.

1

Kẹp CLIP+CLEAN phải được
vệ sinh và khử trùng sẵn trước khi
sử dụng.
Kẹp CLIP+CLEAN không được
khử trùng có thể gây nhiễm khuẩn
thiết bị.

2

Đặt kẹp CLIP+CLEAN
vào ngăn chứa bình trong
thiết bị để chống bụi.

Lắp bình PIEZON®
Chỉ sử dụng bình PIEZON® EG-111
(trong suốt) để chứa chất khử trùng.

Bình PIEZON® tương thích với các loại dung dịch sau:
Tránh các phản ứng hóa học không mong muốn hoặc nuốt phải dung dịch thừa. Luôn súc rửa
dây truyền dịch bằng nước uống trước khi sử dụng một dung dịch khác hoặc tiến hành một
phương pháp điều trị thông thường chỉ cần dùng nước.
Đối với ứng dụng điều trị sử dụng tỷ lệ dung dịch tùy ý cũng như theo các quy định và khuyến
nghị của quốc gia sở tại.
Dung dịch
Natri hypoclorit
Chlorexidine
Cacbanilit
Povidone iốt
Hợp chất amoni bậc 4
Cetylpyridinium clorua
Axit citric
Nước muối sinh lý (NaCl %)
Etanol
Isopropanol

Nồng độ
Lên đến 5%
Lên đến 1%
Lên đến 0,05%
Lên đến 12%
Lên đến 0,7%
Lên đến 1%
Lên đến 5%
Lên đến 0,9%
Lên đến 5%
Lên đến 5%

Không tiệt trùng bình chứa bột PIEZON® và nắp vòi bằng cách hấp nóng lại hoặc sấy khô. Chỉ
sử dụng hoạt chất khử trùng và chất tẩy rửa theo nhiệt độ môi trường xung quanh.

Tiếng Việt
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2.5.

Tay cầm AIRFLOW® và PERIOFLOW®

Có thể sử dụng lại tay cầm
AIRFLOW® và
®
PERIOFLOW nhưng chúng phải được tái chế
trước đó: vệ sinh, khử trùng và tiệt trùng. Tay
cầm và phụ kiện không tiệt trùng có thể gây
nhiễm virus hoặc nhiễm khuẩn.

Gắn tay cầm AIRFLOW® hoặc
PERIOFLOW®.

Thực hiện theo hướng dẫn “Tái chế phụ kiện EMS” và theo các quy định tái chế hiện đang
áp dụng tại quốc gia của bạn.
Trong trường hợp tay cầm AIRFLOW® bị tắc, xem phần “Bảo dưỡng & khắc phục sự cố” để biết
hướng dẫn.

Tiếng Việt
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2.6.

Tay cầm và dụng cụ PIEZON®

Có thể sử dụng lại tay cầm và dụng cụ PIEZON® nhưng chúng phải được tái chế trước khi sử
dụng: vệ sinh, khử trùng và tiệt trùng. Tay cầm và phụ kiện không tiệt trùng có thể gây nhiễm virus
hoặc nhiễm khuẩn.
Thực hiện theo hướng dẫn “Tái chế phụ kiện EMS” và theo các quy định tái chế hiện đang áp
dụng tại quốc gia của bạn.
Kiểm tra độ dài đầu mút và đầu dây theo mục
bìa bên phải Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh.
Nếu đầu dây nằm trong vùng màu đỏ, nó có
thể bị rung quá mức và không thể kiểm soát.
Hãy thay đầu mút.

Phụ kiện có sẵn từ EMS và
các đại lý ủy quyền.

1

2

3

Gắn đầu mút/lắp bằng công
cụ EMS CombiTorque

Gắn tay cầm PIEZON®

Nắp bịt đầu và đèn soi miệng

Thổi khô các lỗ cắm để loại bỏ
mọi chất lỏng còn sót lại và để đảm
bảo tiếp xúc điện phù hợp.

Luôn sử dụng tay cầm gắn đèn
soi miệng và nắp bịt đầu được lắp và
siết chặt đúng quy cách.

Một khi dụng cụ đã được vặn vít
vào hết mức, hãy chừa thêm 1/4
vòng quay để có được mômen xoắn
cần thiết và tháo công cụ
CombiTorque.

Để thay đèn soi miệng, xem phần
“Kiểm tra & thay mới đèn soi miệng
PIEZON®”.

Chỉ dùng công cụ CombiTorque
để siết chặt dụng cụ EMS vào tay
cầm bằng mômen xoắn phù hợp để
tránh kẹt vít hoặc gãy đầu mút.

Tiếng Việt
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3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ
3.1.

Giao diện
2

1

TĂNG TỐC
Nhấn mạnh
BÌNH THƯỜNG
Nhấn nhẹ

4

3

7
6

1

2

3

BẬT/TẮT-Chế độ
chờ

Nén áp suất/giảm
áp suất ngăn
chứa bột

5

BẬT: thiết bị chuyển sang chế độ hoạt động.
TẮT: thiết bị trở về chế độ chờ.
(Sau 1 giờ không hoạt động, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ)
Ngăn chứa bột được nén hoặc giảm áp suất.
Ánh sáng trắng quét qua ngăn chứa bột sẽ sáng lên khi nén áp suất.
Khi giảm áp suất ngăn chứa bột, dây AIRFLOW® sẽ tự động xả và ánh sáng trắng
sẽ tắt sau khi kết thúc quá trình.
Vào chế độ chờ: Ngăn chứa bột sẽ tự động giảm áp suất.
Có thể mất đến 10 giây để hoàn tất quá trình giảm áp suất ngăn chứa bột.
Trong thời gian này, bạn nên đặt tay cầm AIRFLOW® lên đế giữ với ống vòi hướng
xuống phía dưới để tránh xịt khí xả và bột thừa lên trên.

Cài đặt công suất
Đặt ngón tay vào rãnh bên dưới các số để chỉnh áp suất khí
PIEZON®:
•
0 (chỉ chứa nước, chỉ báo màu xanh)
•
10 (tối đa)
Ghi nhớ các cài đặt đã chọn trước.

4

Nước PIEZON®

5

Nước AIRFLOW®

6

7

Bàn đạp (bình
thường)
Bàn đạp TĂNG
TỐC
(Chỉ trên bàn đạp không dây)

Tiếng Việt

Cài đặt tốc độ dòng nước

AIRFLOW® và bột

PIEZON®.

Cài đặt tốc độ dòng nước AIRFLOW®.
Nhấn cạnh bàn đạp để hoạt động bình thường.
Bàn đạp sẽ ngưng hoạt động khi cả hai dây tay cầm đều được đặt trên đế giữ.
Nhấn mạnh vào giữa bàn đạp không dây sẽ kích hoạt tăng công suất.
Để dễ kích hoạt tăng tốc: đặt chân trên bàn đạp và nhấc gót chân lên.

FB-618/VN – rev.F – ed.2020/07
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Cài đặt công suất PIEZON®

Thiết bị này được trang bị công nghệ NO PAIN® cho phép đáp ứng chức năng phù hợp theo tải
trọng dùng cho thiết bị.
Bảng dưới đây cho thấy công suất đầu ra tối đa theo cài đặt công suất của người dùng:

PIEZON®
Công suất

Cài đặt công suất

0

Công suất đầu ra tối đa [W] 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,4

1,2

2,1

3,0

3,9

4,8

5,6

6,4

7,2

8,0

Nguy cơ gãy đầu mút: khi có giũa niềng răng, không vượt quá 2,5W (Cài đặt công suất tối
đa “3”)

Cài đặt áp suất AIRFLOW®

Cả hai ngăn chứa bột PLUS và CLASSIC đều được tích hợp bộ điều áp động vốn sẽ tự động
thiết lập biên độ áp suất tối ưu cho ngăn chứa bột được chọn và loại bột liên quan như nêu rõ ở
chương “Ngăn chứa bột”.
Bảng dưới đây cho thấy áp suất tĩnh và động gần đúng 6 theo ngăn chứa bột được chọn và theo
cài đặt công suất của người dùng:
5F

AIRFLOW®
Áp suất

Cài đặt áp suất

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tĩnh [Bar] /

2,5

2,7

3,0

3,2

3,5

3,7

4,0

4,2

4,5

4,7

Động CLASSIC [Bar] /

1,9

2,1

2,3

2,6

2,8

3,0

3,2

3,5

3,7

3,9

Động PLUS [Bar] /

1,5

1,7

1,9

2,0

2,2

2,4

2,6

2,7

2,9

3,1

Áp suất động tùy thuộc vào tay cầm cũng như vào loại bột. Áp suất được liệt kê chỉ nhằm mục đích cung cấp thông
tin và đề cập đến tay cầm AIRFLOW® EL-308 thông dụng với loại bột DV-082 và DV-048.
FB-618/VN – rev.F – ed.2020/07
Tiếng Việt
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PIEZON® and AIRFLOW® TĂNG TỐC

Hiệu ứng TĂNG TỐC
Nhấn mạnh vào giữa bàn đạp không dây sẽ kích hoạt chế độ TĂNG TỐC và dẫn đến tăng công
suất như thể hiện trong bảng dưới đây:

AIRFLOW®
Tăng tốc

PIEZON®
Tăng tốc

Cài đặt công suất

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mức tăng tương ứng

0

6

7

8

8

8

9

10

10

10

10

Cài đặt công suất

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mức tăng tương ứng

0

6

7

8

9

10

10

10

10

10

10

Nguy cơ gãy đầu mút: chỉ dùng chế độ TĂNG TỐC với đầu mút thích hợp để sử dụng công
suất cao.
KHÔNG dùng chế độ TĂNG TỐC với giũa niềng răng.

Tiết kiệm pin cho bàn đạp không dây
Mỗi khi bàn đạp không dây được thả ra, nó lại trở về chế độ công suất thấp. Ngay cả khi không
sử dụng lâu, bạn cũng không cần phải tháo pin.
Nhằm tránh tình trạng pin bàn đạp không dây vô tình cạn kiệt, trong trường hợp bàn đạp vẫn
đang được nhấn liên tục trong 10 phút, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ tắt.
Để khôi phục hoạt động từ chế độ tắt, trước hết phải thả bàn đạp không dây rồi bật nguồn thiết bị
(tắt nguồn trong 30 giây rồi bật lại).

Tiếng Việt
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Cài đặt nhiệt độ nước và chống tiếng hú
Nhiệt độ nước của AIRFLOW® và PIEZON® theo mặc định là 40°C.
Để chỉnh nhiệt độ nước hoặc chống tiếng hú, hãy thực hiện theo quy trình sau:
1. BẬT nguồn thiết bị.
2. Cẩn thận đặt lại cả hai tay cầm (AIRFLOW® và PIEZON®) vào đế giữ.
3. Nhấn đồng thời  +  để truy cập menu. (Xem hình dưới đây – đặt ngón tay vào rãnh
bên dưới các số)

4. Màu sắc sẽ xuất hiện trên các con số:
• Từ 0 đến 4 để cài đặt nhiệt độ nước (5 không sử dụng)
• Từ 6 đến 10 để cài đặt chống tiếng hú (5 không sử dụng)
Nhiệt độ nước 7

Tiếng hú

6F

0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Không làm
nóng

25°

30°

35°

40°

Không
âm thanh

Nhỏ
âm lượng

Vừa
âm lượng

Lớn
âm lượng

Tối đa
âm lượng

5. Đổi cài đặt theo ý muốn.
6. Nhấn nút BẬT/TẮT để lưu cài đặt và thoát.
Lưu ý:
• Các thay đổi sẽ được áp dụng cho cả nhiệt độ nước của AIRFLOW® và PIEZON®.
• Sau vài giây không hoạt động bàn phím, thiết bị sẽ tự động thoát chế độ.

Nhiệt độ mục tiêu được xác định trong cơ thể của thiết bị.
Về phía AIRFLOW®, nhiệt độ nước giảm dọc theo dây. Phun không khí cũng làm giảm nhiệt độ. Nhiệt độ cuối cùng
của vòi phun AIRFLOW® là ấm, thấp hơn 40 ° C.
Về phía PIEZON®, tay cầm PIEZON® làm ấm đường nước giúp bù lại sự làm mát tự nhiên dọc theo dây. Vui lòng
điều chỉnh cài đặt nhiệt độ để tối đa hóa sự thoải mái của bệnh nhân.
FB-618/VN – rev.F – ed.2020/07
Tiếng Việt
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3.2.

Quy trình điều trị

Tư vấn điều trị Khuyến nghị (loạt tài liệu FB-648) trước khi bắt đầu mọi quy trình điều trị cho
bệnh nhân.
2

AIRFLOW®
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Đặt ngăn chứa bột vào vị trí.
Nén áp suất ngăn chứa bột.
Cài đặt công suất AIRFLOW®.
Cài đặt tốc độ dòng nước.
Lấy tay cầm AIRFLOW®.
Nhấn bàn đạp để bắt đầu điều trị.
[Đạp mạnh vào giữa bàn đạp BT để TĂNG TỐC.]
Thả bàn đạp để ngừng điều trị.
Đặt lại tay cầm vào đế giữ.

5

3
4

7
6
8

PIEZON®
1
2
3
4
5
6
7
8

Cài đặt công suất PIEZON®.
Cài đặt tốc độ dòng nước.
Lắp bình PIEZON® (nếu cần thiết).
Lấy tay cầm PIEZON®.
Nhấn bàn đạp để bắt đầu điều trị.
[Đạp mạnh vào giữa bàn đạp BT để TĂNG TỐC.]
Thả bàn đạp để ngừng điều trị.
Đặt lại tay cầm vào đế giữ.

3

4

2

1

6
5
7

Quy trình điều trị sẽ không dừng ngay. Lưu ý độ trễ nhỏ giữa thời gian thả bàn đạp và thời
gian dừng điều trị có hiệu lực (khoảng 0,2 giây).
Nguy cơ gây thương tích cho bệnh nhân. Nếu bạn chưa được đào tạo chuyên môn thì đừng
thực hiện quy trình điều trị.
Phải luôn được đào tạo trước khi thực hiện các phương pháp điều trị mới.

Tiếng Việt
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4. THIẾT BỊ ETÙY CHỌN
4.1.

Ống PERIOFLOW®
Ống sử dụng một
lần.

1

Không thể tái chế.
KHÔNG sử dụng ống này nếu gói hàng bị hỏng hay đã
bị mở.

Gắn chặt ống này
bằng cách ấn mạnh
lên bề mặt cứng.

Đảm bảo ống được gắn chặt = lắp khít.

Tháo ống bằng
cách sử dụng kềm
nhổ ống.

Nguy cơ gây thương tích: Luôn SỬ DỤNG
kềm nhổ ống AB-358/A. KHÔNG tháo bằng tay.

2

4.2.

Tay khoan nội nha & dụng cụ PI

Giá đỡ giũa Endochuck có thể xoay theo các hướng 120°.
Không siết chặt đai ốc tay khoan khi không có giũa hoặc khi chưa lắp thiết bị nào vì có thể làm
hỏng nó.

Kiểm tra để đảm bảo lớp vỏ nhựa không bị mòn hoặc bị hỏng trước khi sử dụng.

Tiếng Việt
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4.3.

Ống hút gương

Ống hút gương Ultra FS ClasenUNO chỉ có sẵn ở thị trường Liên minh châu Âu.
Ống hút gương Ultra FS ClasenUNO là sự kết hợp giữa gương nha
khoa với ống hút y tế. Thiết bị này dùng để cải thiện tầm nhìn của vùng
đang điều trị và/hoặc để hút dịch và hạt từ khoang miệng của bệnh nhân.
Ống hút ClasenUNO phải được tái chế trước khi sử dụng: vệ sinh,
khử trùng và tiệt trùng.
Thực hiện theo hướng dẫn Tái chế ống hút ClasenUNO và theo các
quy định tái chế hiện đang áp dụng tại quốc gia của bạn.
Gắn ống hút vào vòi hút tốc độ cao của thiết bị nha khoa và kiểm tra tính
tương thích trước khi sử dụng (có thể không tương thích với vòi hút của
thiết bị nha khoa).
Mặt gương phải được sấy thật khô. Có thể khó - thậm chí là không thể - loại bỏ lớp phấn phủ
trên gương.
Ống hút gương Ultra FS ClasenUNO được thiết kế để cho phép tiệt trùng lại nhiều lần. Thời hạn
sử dụng ống hút gương chủ yếu được xác định qua tình trạng hao mòn khi sử dụng.
Luôn thay mới thiết bị khi có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình trạng hư hỏng hoặc hao mòn.

Tiếng Việt
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5. VỆ SINH & TÁI CHẾ
5.1.

Vệ sinh & khử trùng dây dẫn nước

Bắt buộc phải luôn vệ sinh và khử trùng dây dẫn nước của
thiết bị để tránh gây nhiễm khuẩn cho bệnh nhân.

CẤP NƯỚC
BẰNG VÒI XỊT NƯỚC EG-110

NIGHT CLEANER 8 đảm bảo khử nhiễm khuẩn và ngăn chặn
sự hình thành màng sinh học trong đường dẫn nước của tất
cả các thiết bị EMS AIRFLOW®.
NIGHT CLEANER8 loại bỏ và phòng ngừa tảo và cặn vôi,
sau một thời gian dài không sử dụng thiết bị hoặc đun sôi
nước công nghiệp.
7F

NIGHT
CLEANER8

Ống dẫn nước và lỗ cắm thiết bị liên quan sẽ không được
làm sạch qua quy trình này.

Mỗi sáng trước khi điều trị cho bệnh nhân đầu tiên: Súc rửa
1

2

3

4

Đặt một bình nước
đầy vào thiết bị

Cài mực nước lên
mức 10
BẬT nguồn thiết bị

Giữ cả hai dây trên
bồn rửa bằng kẹp
CLIP+CLEAN

Nhấn bàn đạp một lần,
thả ra rồi chờ 1 phút

Nhằm giảm nguy cơ
bệnh nhân nuốt phải chất
tẩy rửa, hãy luôn sử dụng
một bình nước đầy 800ml.

Cài cả hai bộ chỉnh
mực nước lên mức 10 để
đảm bảo hiệu quả súc rửa
tối ưu.

Phòng ngừa nhiễm khuẩn:

Đồng hồ đếm ngược màu
trắng và xanh cho biết thời
gian còn lại.

Không để dây dẫn
nước chạm vào bồn rửa.

Có thể tạm dừng quy trình
vệ sinh và cài lại bằng
cách nhấn lại bàn đạp.

Nguy cơ nuốt phải chất tẩy rửa. Kiểm tra để đảm bảo không còn chất thừa màu xanh nào
chảy ra khỏi dây. Nếu vẫn còn, hãy lặp lại quy trình súc rửa.
Luôn đổ hết nước và rửa bình nước đã dùng để súc rửa trước khi sử dụng bình nước mới.
EMS khuyến cáo sử dụng hàng tuần của một đại lý làm sạch chai (ví dụ: BC-San 100 từ Alpro
Medical GMBH).
Nguy cơ nuốt phải chất tẩy rửa thừa. Trong khi súc rửa, một lượng nhỏ chất tẩy rửa sẽ chảy
ngược vào bình nước.
8
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Giữa mỗi bệnh nhân
Vệ sinh và khử trùng chung

Lau sạch mặt ngoài thiết bị bằng vải
thấm cồn
Chỉ lau thiết bị bằng chất khử trùng không màu có
chứa cồn (etanol, isopropanol).
Đừng bao giờ sử dụng bột vệ sinh hoặc miếng xốp cọ
rửa. Nó sẽ làm hỏng bề mặt thiết bị.

Tái chế tay cầm và thiết bị
Xem các chương cụ thể sau đây.
Nguy cơ nhiễm khuẩn. Luôn khử trùng các khu vực
lỗ thoát khí ở trên và dưới thiết bị.

Cuối ngày: Vệ sinh qua đêm
Chỉ sử dụng chất khử trùng EMS NIGHT CLEANER 9 làm chất tẩy rửa.
Các sản phẩm khác có thể làm hỏng hoặc không làm sạch thiết bị và do đó gây ngộ độc cho
bệnh nhân.
8F

1

2

3

4

Đặt bình chất khử
trùng NIGHT
CLEANER vào thiết bị

Cài mực nước lên
mức 10
BẬT nguồn thiết bị

Giữ cả hai dây trên
bồn rửa bằng kẹp
CLIP+CLEAN

Nhấn bàn đạp một lần,
thả ra rồi chờ 1 phút

Trước khi đặt bình, hãy
tháo kẹp CLIP+CLEAN ra khỏi
thiết bị.

Cài cả hai bộ chỉnh mực
nước lên mức 10 để đảm bảo
dòng chảy của chất tẩy rửa.

Phòng ngừa nhiễm khuẩn:

Đồng hồ đếm ngược màu
trắng và xanh cho biết thời
gian còn lại.

Mỗi lần vệ sinh sử dụng 30ml
chất khử trùng NIGHT
CLEANER9.

Không để dây dẫn nước
chạm vào bồn rửa.
Kẹp CLIP+CLEAN phải
được tái chế sau mỗi lần sử
dụng.

Khi đã hoàn tất, để bình
chất khử trùng NIGHT
CLEANER trong thiết bị qua
đêm trong ít nhất 12 giờ.

Trước khi vệ sinh, kiểm
tra để đảm bảo mực nước cao
hơn mức vành đen của cổ
chai.
9

Có thể tạm dừng quy trình vệ
sinh và tiếp tục bằng cách
nhấn lại bàn đạp.
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Chất khử trùng NIGHT CLEANER 10 có thể tiếp tục hoạt động trong dây dẫn nước của thiết bị (vào
ngày cuối tuần, ngày lễ hoặc qua đêm) và cần tiếp xúc ít nhất 12 giờ để mang lại hiệu quả tối ưu
(tối đa 3 tháng).
9F

Chỉ đổ đầy lại bình khử trùng
NIGHT CLEANER màu xanh
bằng chất khử trùng NIGHT
CLEANER10

Chất khử trùng NIGHT CLEANER10 có các thuộc
tính sau:
•
•
•
•

Diệt khuẩn/diệt nấm
Loại bỏ và ngăn ngừa sự hình thành cặn vôi và
tảo
Hoạt động ổn định trong bình khử trùng NIGHT
CLEANER
Màu xanh làm tăng nhận thức của người dùng
về quy trình vệ sinh

Không tiệt trùng bình NIGHT CLEANER và nắp vòi bằng cách hấp nóng lại hoặc sấy khô. Chỉ
sử dụng hoạt chất khử trùng và chất tẩy rửa theo nhiệt độ môi trường xung quanh.
Không sử dụng nước ôxy già như EMS Ultra Clean. Nó sẽ mất đi hoạt tính sau một thời gian
đựng trong bình thiết bị.

5.2.

Thông tin an toàn về chất khử trùng NIGHT CLEANER10

KHÔNG pha trộn chất khử trùng NIGHT CLEANER10 với các dung dịch tẩy rửa khác.
Không được nuốt chất khử trùng NIGHT CLEANER10. Cất giữ sản phẩm tránh xa tầm tay trẻ
em.
Nếu nuốt phải, hãy súc miệng bằng nước. Không cố nôn ra.
Nếu thấy khó chịu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.
Không nên hít NIGHT CLEANER10. Trong trường hợp hít phải, hãy ra ngoài hít thở không
khí trong lành và nếu cần thiết, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.
Tránh tiếp xúc với mắt. Trong trường hợp tiếp xúc, hãy rửa mắt dưới dòng nước chảy trong
vài phút, để mắt mở. Tháo kính áp tròng, nếu có và nếu dễ tháo.
Đeo găng tay khi sử dụng sản phẩm này. Nếu tiếp xúc với da, hãy rửa sạch bằng nước và
xà phòng.
Nếu quần áo bị nhiễm bẩn, hãy cởi ngay quần áo. Nếu bạn có bất kỳ mối lo ngại nhiễm bẩn nào,
hãy liên hệ ngay với bác sĩ.
Để biết thêm thông tin, xem hướng dẫn sử dụng NIGHT CLEANER10 cụ thể được cấp kèm
theo sản phẩm.

Thông tin nhà sản xuất và người liên hệ
Đối với bất kỳ thông tin và/hoặc khiếu nại nào, bạn cũng có thể liên hệ với nhà sản xuất hợp
pháp:
ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstrasse 9
78112 St. Georgen, GERMANY
Phone: +49 7725 9392-0
www.alpro-medical.com
10
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5.3.

Tái chế phụ kiện EMS

EMS khuyến cáo sử dụng chất tẩy rửa, khử trùng, đóng gói để tiệt trùng và quy trình tiệt trùng
theo tiêu chuẩn ISO 17664.
Luôn báo cáo các tác dụng phụ liên quan đến việc tái chế thiết bị trực tiếp cho EMS.
Các sản phẩm tái sử dụng phải được làm sạch, khử trùng và, nếu có, được tiệt trùng trước
khi sử dụng lần đầu. Không tái chế sản phẩm quá số lần tiệt trùng cho phép mà phải thay sản
phẩm mới: xem phần “Thời hạn sử dụng” ở chương “Mô Tả Kỹ Thuật”.
Phải tuân thủ nồng độ và số lần tiếp xúc với chất tẩy rửa và chất khử trùng theo quy định của
nhà sản xuất.
Hãy nhớ rằng không thể tiệt trùng khi các bộ phận trong tổ hợp thiết bị chưa được vệ sinh và
khử trùng trước đó.

Nếu nhận thấy bất cứ điều gì trong các hướng dẫn sau đây không rõ ràng hoặc có vẻ không phù
hợp, đừng ngần ngại liên hệ/thông báo cho EMS.
Các hướng dẫn sau đây đã được chứng nhận là có thể chuẩn bị tái sử dụng các thiết bị y tế
và phụ kiện của EMS liệt kê ở chương “Mục đích sử dụng và Khả năng tương thích”. Người dùng
vẫn phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quy trình xử lý được thực hiện thực tế bằng cách sử
dụng thiết bị, vật liệu và nhân sự trong cơ sở xử lý đạt kết quả mong muốn. Điều này đòi hỏi phải
kiểm chứng và thường xuyên giám sát quy trình. Tương tự, bất kỳ sự sai lệch nào của người xử
lý so với các hướng dẫn cung cấp cũng cần được đánh giá đúng về hiệu quả và những hậu quả
tiềm ẩn.
Người dùng cũng phải tuân thủ mọi yêu cầu pháp luật hiện hành ở nước mình cũng như các quy
định vệ sinh của bệnh viện hoặc phòng khám. Điều này đặc biệt áp dụng đối với các yêu cầu bổ
sung cho quy trình khử hoạt tính prion.

Tiếng Việt

FB-618/VN – rev.F – ed.2020/07
Được dịch từ FB-618/EN – rev.G

27/49

Chuẩn bị
Bắt buộc phải vệ sinh bằng tay trước
20 g - Ngay sau khi sử dụng, rửa sạch đường ống của tay khoan/dụng cụ bằng nước.
Phải loại bỏ ngay các vết bẩn lớn sau khi sử dụng.
Vận chuyển an toàn đến khu vực tái xử lý để tránh bất kỳ thiệt hại nào cho sản phẩm, ô nhiễm
môi trường hoặc nhiễm bẩn cho những người tham gia vào quy trình tái xử lý.
Cần tiến hành vệ sinh trong vòng 1 giờ sau khi sử dụng.
Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân theo loại chuẩn bị.
AIRFLOW® và PERIOFLOW®: luôn xả sạch bột trong tay cầm và kiểm tra để đảm bảo xả sạch
hai dây dẫn (nước và bột) trước khi tiếp tục hoạt động. Sử dụng chức năng vệ sinh dễ dàng.
Tay khoan PIEZON®:
• Tháo mọi dụng cụ đã lắp đặt.
• Tháo nắp bịt đầu rồi tách riêng đèn soi miệng và vòng đệm.

PIEZON® Endochuck:
• Tháo mọi đế giũa đã lắp đặt.
• Tháo vít và tách riêng vòng chữ O nhỏ (vòng đệm).

Dụng cụ PIEZON® với CombiTorque®:
• Tách Dụng cụ PIEZON® và CombiTorque® nhưng giữ lại mỗi dụng cụ gốc và
CombiTorque® cùng nhau trong suốt thời gian sử dụng.

Có thể vệ sinh mọi bộ phận bằng tay hoặc vệ sinh tự động bằng máy rửa dụng cụ hoặc máy khử
trùng. EMS khuyên bạn nên sử dụng máy rửa dụng cụ-máy khử trùng (WD) tự động tuân thủ tiêu
chuẩn ISO 15883 để đạt hiệu quả tối ưu và kéo dài thời hạn sử dụng của các bộ phận.
Tiếng Việt
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TỰ ĐỘNG

HƯỚNG DẪN

Vệ sinh, khử trùng và sấy khô

Vệ sinh

Máy rửa-máy khử trùng phải tuân thủ theo
ISO 15883, phải có các giỏ phù hợp để đựng
các sản phẩm dễ vỡ nhỏ và phải có các đầu nối
súc rửa có đường kính khoảng 16mm để gắn
vào đường ống của sản phẩm.

Có thể sử dụng quy trình sau với mọi sản phẩm
EMS:
Chải thiết bị trong dung dịch vệ sinh 0,5%
neodisher14 trong nước đã khử ion ở nhiệt độ
40°C bằng bàn chải lông mềm phù hợp15 cho đến
khi đã làm sạch hết dư chất có thể nhìn thấy bằng
mắt thường.
Đối với các sản phẩm có đường
15 g
ống, phụt rửa tất cả các đường ống
bằng vòi phun (vòi phun nước, với
áp suất nước tĩnh là 2 bar) bằng
nước máy lạnh.
Đặt sản phẩm trong dung dịch
15 p
neodisher 0,5%14 với nước đã khử
ion ở 40°C. Đảm bảo rằng tất cả
các đường ống đã được đổ đầy
dung dịch vệ sinh (sử dụng vòi
phun nước nếu cần).
Rửa tất cả các đường ống bằng
15 g
cách phụ rửa bằng vòi phun (vòi
phun nước, với áp suất nước tĩnh
là 2 bar) bằng nước đã khử ion
lạnh.
Rửa toàn bộ sản phẩm dưới vòi
10 g
nước chảy lạnh đã khử ion.

Đặt đúng sản phẩm vào giá phù hợp, kết nối tất
cả các đường ống với các đầu nối súc rửa và
bắt đầu quy trình vệ sinh tự động.
Cũng phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản
xuất máy rửa-máy khử trùng.
Trong trường hợp sử dụng hoá chất khử
trùng, hãy tuân thủ nghiêm các hướng dẫn do
nhà sản xuất dung dịch khử trùng cung cấp.
Có thể sử dụng quy trình tự động sau đây11
để đạt được Mức độ A0 3000:
Trước khi vệ sinh bằng nước
2p
máy lạnh12.
Xả nước
Vệ sinh ở 55°C bằng nước
5p
máy12 và 0,5% dung dịch vệ
sinh.
Xả nước
Rửa sạch và trung hoà bằng
3p
nước khử khoáng lạnh13.
Xả nước
Rửa sạch bằng nước khử
2p
khoáng lạnh13.
Xả nước
Tiến hành khử trùng bằng nhiệt
3p
(rửa sạch lần cuối) bằng nước
đã khử ion ở tối thiểu 93°C.
Xả nước
Sấy khô ở 100°C.
20 p
(ít nhất)

KH NG sử dụng bất kỳ quy tr nh vệ sinh
si u m n o cho tay khoan: n c thể ph huỷ
sản phẩm.
Quy tr nh sau CHỈ sử dụng cho Dụng cụ EMS
PIEZON Instruments v gi đỡ giũa:
Đối với sản phẩm c đường ống,
15 g
phụt rửa tất cả c c đường ống
bằng v i phun (v i phun nước,

11

V dụ: Miele Professional G 7836 CD với Miele Rack E42
Nước m y lạnh = 16 C +/- 2 C
13
Nước khử kho ng lạnh = 20 C +/- 2 C
14
V dụ: MediClean Dental, Dr. Weigert Hamburg
15
Medisafe MED100.33
12

Tiếng Việt

FB-618/VN – rev.F – ed.2020/07
Được dịch từ FB-618/EN – rev.G

29/49

với p suất nước tĩnh kh ng qu
2 bar) bằng nước m y lạnh.
10 p

15 g

Ví dụ về thao tác đặt đúng cách các bộ phận
vào WD Miele Professional G 7836 CD
có Bộ xịt rời (Giá đỡ) Miele E429

10 g

Đặt sản phẩm v o s ng kim loại
v nghiền bằng s ng m trong
dung dịch vệ sinh neodisher16
0,5% trong nước đ khử ion ở
40 C17. Đảm bảo rằng tất cả c c
đường ống đ được đổ đầy dung
dịch vệ sinh (sử dụng v i phun
nếu cần).
Rửa tất cả c c đường ống bằng
c ch phụ rửa bằng v i phun (v i
phun nước, với p suất nước tĩnh
kh ng qu 2 bar) bằng nước đ
khử ion lạnh.
Rửa to n bộ sản phẩm dưới v i
nước chảy lạnh đ khử ion.

Khử tr ng
Phải sử dụng dung dịch ASP CIDEX OPA
kh ng pha lo ng, c n hạn sử dụng, v tu n thủ
theo c c hướng dẫn sử dụng v cảnh b o của
nh sản xuất.
Ng m sản phẩm ho n to n trong
dung dịch CIDEX OPA ở tối
thiểu 20 C. Đảm bảo rằng tất cả
c c đường ống được đổ đầy dung
dịch khử tr ng (sử dụng v i phun
nếu cần).
Dung dịch khử tr ng ASP
1p
(mỗi lần rửa) CIDEX OPA cần rửa ba lần: giữ
sản phẩm ng m ho n to n v sử
dụng lượng 18 nước sạch lớn.
5p

Kh ng sử dụng lại nước n y để rửa hoặc cho
bất kỳ mục đ ch n o kh c. Dư lượng chất khử
tr ng c thể g y ra những t c dụng phụ
nghi m trọng.

16

V dụ: MediClean Dental, Dr. Weigert Hamburg
V dụ: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz
18
Như: 2 gallon
17
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Sấy kh
Sử dụng s ng kh (kh n n) để sấy kh ho n
to n đường ống v to n bộ sản phẩm cho đến
khi kh ng c n dư lượng nước nữa (c thể nh n
thấy hoặc ph t hiện được).

Kiểm tra
Nếu vẫn nhìn thấy vết bẩn trên sản phẩm sau khi vệ sinh/khử trùng, cần thực hiện lại toàn bộ
quy trình vệ sinh/khử trùng. Nếu thấy sản phẩm bị hư hại, bong tróc, mài mòn hoặc biến dạng,
cần tiến hành tiêu huỷ (không được phép sử dụng thêm). Cũng cần kiểm tra vòng chữ O và các
vòng đệm xem còn nguyên vẹn không và thay thế nếu hỏng hóc hoặc biến dạng.
Kiểm tra để đảm bảo bộ phận đã hoàn toàn khô ráo. Trong trường hợp phát hiện nước thừa,
hãy loại bỏ nước bằng súng xịt (khí nén sạch). Sấy khô hoàn toàn dây dẫn và cả bộ phận đó cho
đến khi hết nước thừa (có thể nhận thấy hoặc phát hiện ra).

Đóng gói
Chỉ có thể tiến hành khử trùng các sản phẩm đã được vệ sinh và khử trùng trước đó.
Chỉ có thể tiến hành tiệt trùng hiệu quả trên các sản phẩm đã được sấy khô hoàn toàn. Đảm
bảo mỗi bộ phận (các đường ống bên trong và bất kỳ bề mặt nào) được sấy khô hoàn toàn trước
khi lắp ráp lại và đóng gói.
Trước khi tiệt trùng, cần lắp ráp lại sản phẩm để sử dụng ổn định và đặc vào bao bì tiệt trùng phù
hợp.
AIRFLOW® và PERIOFLOW®: Không cần lắp ráp lại
Tay khoan PIEZON®:
• Trước tiên lắp lại vòng đệm, sau đó đặt đèn soi miệng vào nắp bịt đầu và siết chặt vít vào
tay cầm.

Tiếng Việt
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PIEZON® Endochuck:
• Trước tiên lắp lại vòng chữ O nhỏ (vòng đệm), sau đó vặn nhẹ vít vào bu lông giữ mà
không cần siết mạnh.

Dụng cụ PIEZON® với CombiTorque®:
• Lắp ráp lại dụng cụ ban đầu với CombiTorque®.

Đóng gói sản phẩm của bạn trong túi đơn hoặc túi đôi.
• thích hợp để hút chân không khử trùng bằng nhiệt ẩm,
• tuân thủ theo ISO 11607-1 hoặc EN 868,
• chịu được 138°C,
• và với độ thấm hơi đầy đủ (như cán phẳng Wipak STERIKING Loại R43 và R44).

Tiệt trùng
Phải tiến hành tiệt trùng ngay sau khi vệ sinh-khử trùng.
Phải tuân thủ mẫu tải được nhà sản xuất nồi hấp quy định.
KHÔNG vượt quá
• số chu kỳ tiệt trùng tối đa cho phép.
• nhiệt độ tiệt trùng 138°C và thời gian tiệt trùng là 20 phút.
KHÔNG sử dụng chất khử trùng loại N để tái xử lý tay khoan PIEZON®.
KHÔNG sử dụng quy trình tiệt trùng bằng khí nóng và sóng vô tuyến: chúng sẽ phá huỷ sản
phẩm.
Cần tiến hành tiệt trùng bằng nhiệt ẩm sản phẩm theo ISO 17665 và tuân thủ theo các yêu cầu
của quốc gia tương ứng.
Có thể sử dụng quy trình nhiệt ẩm trước khi hút chân không (hơi nước) với sản phẩm EMS đã
được đóng gói trong gói đơn hoặc gói đôi:
Thông số của chu kỳ nhiệt ẩm trước khi hút chân không:
• 3 giai đoạn trước khi hút chân không

Tiếng Việt
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•
•
•
•
•

Áp suất 3 bar19
Độ ẩm 100%
Nhiệt độ 132°C
3p
(tối thiểu)
20 p
(tối thiểu)

Thời gian tiệt trùng (toàn bộ chu kỳ)
Sấy khô

Người dùng phải đảm bảo rằng các quy trình tái xử lý, bao gồm các nguồn lực, vật liệu hoặc
nhân viên, có khả năng đạt được các kết quả theo yêu cầu và duy trì theo thời gian: người dùng
có trách nhiệm đảm bảo rằng việc xác minh các quy trình tái xử lý luôn được cập nhật.

Bảo quản
Bảo quản sản phẩm đã tiệt trùng ở nhiệt độ 5°C đến 40°C trong môi trường:
• khô,
• sạch,
• và không có bụi bẩn.

Thời hạn sử dụng
Nếu số lần tiệt trùng cho phép bị hạn chế, điều này sẽ được nêu rõ trong Hướng Dẫn Sử Dụng
cụ thể của sản phẩm (nếu có) và/hoặc trong phần “Thời hạn sử dụng” ở chương “Mô Tả Kỹ
Thuật”.
Sản phẩm này được thiết kế để tiệt trùng nhiều lần. Vật liệu sử dụng trong sản phẩm đã được lựa
chọn phù hợp. Tuy nhiên, mỗi khi chuẩn bị tái chế để sử dụng, ứng suất nhiệt và hóa học sẽ khiến
sản phẩm bị mòn đi.
Phải luôn thay mới các sản phẩm có dấu hiệu hao mòn hoặc xuống cấp sớm dù chưa sử dụng
hết số lần tiệt trùng cho phép.
KHÔNG để sản phẩm trong môi trường nhiệt độ quá 138°C.

19

p suất tuyệt đối
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5.4.

Tái chế ống hút ClasenUNO

Các hướng dẫn sau trích từ tài liệu “Hướng Dẫn Sử Dụng Ống Hút ClasenUNO” của Cleverdent phiên
bản tháng 3/2016 và là phiên bản mới nhất vào ngày phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên thường
xuyên truy cập trang web của Cleverdent hoặc liên hệ với họ để có được phiên bản hướng dẫn sử dụng và
tái chế mới nhất.
Ống hút gương Ultra FS ClasenUNO cần có quy trình tái chế tuân thủ tiêu chuẩn EN ISO 17664. Thường
xuyên kiểm tra ống hút trước khi sử dụng và thay mới khi nhận thấy các dấu hiệu hao mòn.

Vệ sinh và khử trùng
Chỉ các chất khử trùng phù hợp với polypropylene (PP) và dùng theo hướng dẫn mới được sử dụng để vệ
sinh và khử trùng. Nhằm tránh nguy cơ trầy xước mặt gương và ống hút, không dùng bàn chải cứng (bàn
chải sắt) để vệ sinh. Phải tuân thủ các yêu cầu nêu rõ trong tiêu chuẩn EN ISO 17664. Trước tiên, loại bỏ
các mảng bụi lớn rồi súc rửa ống hút ClasenUNO dưới vòi nước. Đối với ống hút ClasenUNO có gương
Ultra, hãy dùng nước cất để súc rửa. Ngâm ống hút ClasenUNO bẩn vào dung dịch khử trùng thích hợp.
Tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất dung dịch khử trùng về nồng độ chất khử trùng và thời gian khử
trùng. Rửa kỹ bằng nước sau khi khử trùng và cẩn thận sấy khô. Tiếp theo, khử trùng/tiệt trùng bằng một
trong các phương pháp dưới đây.

Khử trùng siêu âm
Đảm bảo mặt gương hoàn toàn khô ráo, đặc biệt là gương Ultra, vì lượng vôi thừa có thể bị cháy trong các
trường hợp khác. Nhúng ống hút ClasenUNO vào bể rửa siêu âm (vd: Bandelin Sonorex Super RK 514).
Thêm chất tẩy rửa và chất khử trùng phù hợp với polypropylene (PP) (vd: Cidex OPA 0,55%) và cài đặt
quy trình súc rửa theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Ngâm ống hút vào bể rửa siêu âm trong 12 phút và
đảm bảo nhiệt độ không giảm xuống 18°C. Sau đó súc rửa bằng nước tiệt trùng cho đến khi loại bỏ toàn
bộ lượng chất tẩy rửa thừa. Kiểm tra để đảm bảo ống hút ClasenUNO đã sạch hoàn toàn và lặp lại quy
trình vệ sinh khi cần thiết. Cuối cùng, cẩn thận sấy khô ống hút ClasenUNO.

Khử trùng bằng máy khử trùng nhiệt
Để vệ sinh và khử trùng bằng máy khử trùng nhiệt, sử dụng thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn EN ISO 15883 (vd:
WD Belimed 100) và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất khi lựa chọn quy trình vệ sinh và khử trùng cũng
như chất khử trùng. Đặt ống hút ClasenUNO vào máy khử trùng nhiệt sao cho bề mặt bên trong được súc
rửa và nước có thể chảy ra. Chất tẩy rửa deconex 24 LIQ 0,5% (V/V) đã được chứng nhận là dung dịch
tẩy rửa phù hợp và deconex 26 Plus 0,2% (V/V) là dung dịch trung hòa. Quy trình khử trùng được thực
hiện ở nhiệt độ 90°C trong thời gian 5 phút. Khi kết thúc quy trình vệ sinh và khử trùng, kiểm tra để đảm
bảo ống hút ClasenUNO đã sạch hoàn toàn và lặp lại quy trình vệ sinh khi cần thiết.

Tiệt trùng
Quy trình tiệt trùng hơi nước phải được thực hiện bằng thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn EN 13060 hoặc EN 285
(vd: nồi hấp chân không phân tách W&H loại LISA 517), tuân thủ quy trình tiệt trùng theo tiêu chuẩn EN
ISO 17665-1. Quy trình tiệt trùng phải được thực hiện ở nhiệt độ 134°C với thời gian 5 phút hoặc ở nhiệt
độ 121°C với thời gian 12 phút.

Thông tin nhà sản xuất và người liên hệ
Đối với bất kỳ thông tin và/hoặc khiếu nại nào, bạn cũng có thể liên hệ với nhà sản xuất hợp
pháp:
Cleverdent Ltd.,
Theresiengrund 31, DE - 48149 Münster, Đức.
Điện thoại: +49 (0) 251 98292828
Website: www.clasen.uno - Email: info@clasen.uno
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6. BẢO DƯỠNG & KHẮC PHỤC SỰ CỐ
6.1.

Tay cầm AIRFLOW® bị tắc bột

Trong trường hợp tay cầm bị tắc bột và trước khi tái chế tay cầm AIRFLOW® và PERIOFLOW®.

Công cụ Easy Clean
Cung cấp trong hộp AIRFLOW® ứng dụng

Thổi khí để sấy khô.

Súc kỹ các dây dẫn ở giữa
theo hướng dòng chảy thông
thường (không súc ngược) bằng
công cụ Easy Clean với ống tiêm
sử dụng một lần bơm đầy hơn 2ml
nước uống

Công cụ Easy Clean có thể được khử trùng nhiệt cũng như được tiệt trùng ở nhiệt độ đến
135°C trong nồi hấp.

6.2.

Tay cầm AIRFLOW® bị rò rỉ

Trong trường hợp đầu cắm tay cầm AIRFLOW® với
dây AIRFLOW® bị rò rỉ, hãy thay mới vòng chữ O của
dây bằng phụ tùng cung cấp kèm theo bộ phụ kiện EL651 trong hộp ứng dụng AIRFLOW®.

6.3.

Kiểm tra & thay mới đèn soi miệng PIEZON®

Đèn soi miệng sẽ mờ dần khi được tái chế nhiều lần. Kiểm tra độ sáng của đèn soi miệng mỗi
tháng và thực hiện các bước sau:
1.
2.
3.
4.

Tiếng Việt

Tháo đầu mút và dùng tay mở vít nắp bịt đầu tay cầm.
Lấy đèn soi miệng ra và kiểm tra.
Thay đèn soi miệng mới AB-340 (cung cấp trong hộp ứng dụng PIEZON®).
Chỉ cần dùng tay siết chặt nắp bịt đầu lại.
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6.4.

Thay dây tay cầm
Rút phích cắm để bảo dưỡng và trong trường hợp có sự cố hỏng hóc.

Giảm áp suất ngăn chứa bột trước khi rút dây AIRFLOW®.
Nếu sự cố hỏng hóc hay thiệt hại vẫn tiếp tục xảy ra cho hệ thống dây tay cầm PIEZON® hoặc
AIRFLOW®, người dùng có thể dễ dàng thay mới bộ phận này. Thực hiện theo các hướng dẫn
thay thế cung cấp kèm theo bộ phụ tùng.
Quy trình ngắt kết nối dây tay cầm:
1.
2

2.

Mở khóa hệ thống dây bằng cách đẩy công
tắc khóa về phía trước (công tắc nằm dưới
thiết bị).
Hệ thống dây lúc này sẽ được mở khóa và
bạn có thể rút dây bằng cách kéo ra.

1

6.5.

Kiểm tra hàng tháng

Kiểm tra bộ lọc nước và bộ lọc khí hàng tháng để đảm bảo luôn sạch sẽ.
Rút phích cắm để bảo dưỡng và trong trường hợp có sự cố hỏng hóc.
Không được bảo dưỡng khi đang dùng cho bệnh nhân.
Kiểm tra
bộ lọc nước và
bộ lọc khí để
đảm bảo luôn
sạch sẽ.

Tốt
Mòn

Tiếng Việt

Bộ lọc phải có màu trắng mà không bám nhiều tạp chất có thể
nhìn thấy. Nếu không, hãy thay bộ lọc mới.
Nếu bộ lọc nước cần thay mới quá 3 lần trong năm, hãy kiểm tra
chất lượng dây dẫn nước.
Bộ lọc khí thường sạch hơn khi sử dụng lâu dài. Chỉ thay mới mỗi
năm một lần. (Dịch vụ bảo dưỡng hàng năm bao gồm thay mới
cả hai bộ lọc.)

1.
Trước tiên hãy rút dây nguồn ra khỏi lưới điện.
2. Rút vòi xịt nước bằng cách kéo vòi ra khỏi đầu nối.
3. Dùng tay kéo bộ lọc ra hoặc dùng tua vít nhỏ dẹp vặn ra.
4. Thay bộ lọc mới và gắn lại vòi xịt nước.
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6.6.

Bảo dưỡng hàng năm & sửa chữa
Thiết bị phải được bảo dưỡng và/hoặc sửa chữa bởi EMS và bởi các
trung tâm sửa chữa EMS ủy quyền.


Bảo dưỡng dự phòng hàng năm hoặc 2000 giờ sử dụng (Đèn LED
1 SÁNG ỔN ĐỊNH màu cam) - tùy trường hợp nào đến trước - phải là
phương tiện đảm bảo an toàn và hiệu suất cho cả bệnh nhân và người
dùng thiết bị.
Dịch vụ sửa chữa chất lượng cao cũng có thể cần thiết mỗi khi người dùng phát hiện ra
sự cố hỏng hóc liên tục và/hoặc khi được báo cáo bởi thiết bị chẩn đoán.

Khi gửi lại thiết bị để sửa chữa, bạn nên gửi thiết bị cùng với bàn đạp,
ngăn chứa bột, bình bột và dây trong bao bì gốc nhằm tránh tối đa thiệt
hại cho thiết bị trong quá trình vận chuyển.
Cung cấp chi tiết liên hệ của đại lý EMS để giúp quy trình sửa chữa được nhanh hơn
(xem § 6.9).

6.7.

Ghép nối bàn đạp mới
1.
2.
3.
4.

Tháo một pin ra khỏi bàn đạp (không cần tháo cả hai pin).
Đặt hai tay cầm vào đế giữ.
TẮT máy, đợi 10 giây rồi BẬT lại.
Trước tiên nhấn  +  rồi đồng thời nhấn .
Một âm thanh quét sóng sẽ bắt đầu phát (nếu không nghe thấy
âm thanh, hãy lặp lại bước 4).
Làm theo thứ tự và trình tự ba ngón tay (xem hình dưới đây – đặt ngón tay vào
rãnh bên dưới các số).

5. Khi âm thanh quét sóng đang phát, lắp lại pin lithium vào bàn

đạp không dây.
6. Trong thời gian ngắn (chưa đến 15 giây), quá trình ghép nối sẽ

hoàn tất, đèn LED trắng sẽ nhấp nháy một lúc và thiết bị lúc này
đã sẵn sàng sử dụng.

Nếu quá trình mất hơn 1 phút có nghĩa là ghép nối không thành công và thiết bị sẽ tự động thoát
khỏi chế độ. (Không có thêm âm thanh quét sóng nào và đèn LED không nhấp nháy khi thoát).
Trong trường hợp quy trình thất bại, hãy tiến hành ghép nối lại từ đầu.
Tiếng Việt
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6.8.

Khắc phục sự cố
Thiết bị kêu lạo xạo hoặc phát âm thanh lạ
Nguy cơ nổ bình.
Trước tiên hãy rút phích cắm.
Triệu chứng này thường do sự cố của bộ điều áp (bị lỗi hoặc do nhiệt độ thấp) hoặc bình nước có
vết nứt.
1° Ngưng sử dụng thiết bị ngay lập tức và rút dây ra khỏi lưới điện.
2° Kiểm tra bình đang sử dụng xem có bị nứt hay bị hỏng hay không và nếu có, hãy thay bình
mới.
3° Kiểm tra áp suất khí cung cấp: tối thiểu phải là 4,5 bar.
4° Nếu nhiệt độ thiết bị dưới 10°C (thiết bị quá lạnh), hãy đợi thiết bị nóng lên theo nhiệt độ môi
trường xung quanh rồi cắm lại dây điện và bật lại thiết bị.
5° Nếu nhiệt độ thiết bị trên 10°C hoặc sự cố vẫn tiếp diễn, hãy dứt khoát ngừng sử dụng thiết bị
và liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Thiết bị đang xả khói (và cháy)
Nguy cơ hỏa hoạn và điện giật.
Trước tiên hãy rút phích cắm.
Ngưng sử dụng thiết bị ngay lập tức, rút phích cắm và liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Rò rỉ dây hoặc thiết bị
Nguy cơ hỏa hoạn và điện giật.
Trước tiên hãy rút phích cắm.
1° Nếu rò rỉ từ tay cầm AIRFLOW®, hãy thay mới vòng chữ O.
2° Nếu rò rỉ từ thiết bị (đế giữ tay cầm và bộ chỉnh mực nước), hãy thay mới toàn bộ dây tay cầm.
3° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.



Đèn LED 1 SÁNG ỔN ĐỊNH màu cam
Nhắc nhở bảo trì tự động. Đã đến lúc gửi thiết bị của bạn đến dịch vụ bảo trì hàng năm.
Hãy nhanh chóng liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Đèn LED 1 NHẤP NHÁY màu cam
Phát hiện tình trạng lỗi phần cứng vĩnh viễn hoặc tạm thời.
1° Rút dây nguồn thiết bị, đợi 30 giây rồi cắm lại và khởi động lại thiết bị (để kiểm tra tình trạng lỗi
vĩnh viễn hiệu quả).
2° Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS để sửa chữa.



Đèn LED 2 SÁNG ỔN ĐỊNH màu cam



Đèn LED 3 SÁNG ỔN ĐỊNH màu cam

2 pin lithium AA của bàn đạp không dây đã bị cạn. Thay mới cả hai bằng pin lithium AA chất lượng
cao có tính năng bảo vệ giới hạn dòng.

Sự cố có thể do nhiều nguyên nhân. Cần tiến hành kiểm tra nhiều nguyên nhân theo từng bước.
1° Không phát hiện bàn đạp (phải kết nối ít nhất một bàn đạp để vận hành thiết bị):
•
Bàn đạp có dây có thể đã bị rút ra. Kiểm tra xem giắc cắm bàn đạp đã được cắm khít
hay chưa. Khởi động lại thiết bị.
•
Chưa ghép nối bàn đạp không dây. Thực hiện quy trình “Ghép nối bàn đạp mới”
2° Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS để sửa chữa.

Đèn LED 3 NHẤP NHÁY màu cam
Cả hai hệ thống dây AIRFLOW® và PIEZON® không phát hiện được hoặc bị thất lạc. Cần kết nối
ít nhất một hệ thống dây để vận hành thiết bị.
1° Trước tiên hãy TẮT nguồn thiết bị, sau đó rút cả hai hệ thống dây tay cầm AIRFLOW® và
PIEZON® rồi lau sạch các đầu cắm (giắc cắm) điện có trên các lỗ cắm của hệ thống dây. Cũng
nên thổi khí để làm sạch các lỗ cắm điện trên thiết bị.
2° Lắp lại cả hai hệ thống dây tay cầm và khởi động lại thiết bị.
3° Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.
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Đèn LED 4 NHẤP NHÁY màu cam
Nguy cơ hỏa hoạn và điện giật.
Trước tiên hãy rút phích cắm.
1° Thiết bị quá nóng. Rút phích cắm, đợi 1 giờ và khởi động lại thiết bị.
2° Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.
Lưu ý: Lỗi này cũng sẽ xuất hiện khi thiết bị đang hoạt động dưới nhiệt độ tối thiểu.
Trong trường hợp này, chỉ cần đợi thiết bị nóng lên theo nhiệt độ môi trường xung quanh.

Rò rỉ bộ lọc nước
Trước tiên hãy rút phích cắm.
1° Thay bộ lọc nước mới (ống màu xanh).
2° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Rò rỉ bình hoặc lỗ cắm bình
1° Đảm bảo đã đậy chặt nắp bình.
2° Lau sạch lỗ cắm: nắp bình và bên hông thiết bị.
3° Thay bình mới.
4° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Rò rỉ lỗ cắm AIRFLOW®
1° Đảm bảo tay cầm đã được cắm đúng cách vào dây.
2° Lau sạch bên trong tay cầm và đầu cuối của dây.
3° Thay mới vòng đệm dây AIRFLOW® như mô tả ở đoạn “Tay cầm AIRFLOW® bị rò rỉ”.
4° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Tay cầm không có nước hoặc không đủ nước
1° Đảm bảo bạn đã cài bộ chỉnh mực nước lên mức 10 (dòng chảy tối đa trên dây) và xác nhận
tay cầm không bị tắc bằng cách tháo tay cầm ra và kiểm tra dòng nước khi không có tay cầm.
2° Kiểm tra độ sạch của bộ lọc nước và thay mới khi cần thiết.
Rút phích cắm trước khi sửa chữa mọi bộ lọc.
2° Đảm bảo nguồn nước của bạn được kết nối đúng cách và có áp suất phù hợp.
3° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Chất khử trùng
Night Cleaner

Vẫn còn sót lại một ít chất lỏng màu xanh sau khi súc rửa
1° Đảm bảo bạn đã cài bộ chỉnh mực nước lên mức 10: dòng chảy tối đa trên dây.
2° Đảm bảo nguồn nước của bạn được kết nối đúng cách và có áp suất phù hợp.
3° Tiến hành súc rửa lần hai trước khi điều trị bệnh nhân.
4° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Thiết bị không khởi động
1° Kiểm tra kết nối điện và ổ cắm điện.
2° Kiểm tra các cầu chì ở mặt sau thiết bị:
Trước tiên hãy rút phích cắm.
Các cầu chì nằm trong ổ cắm dây nguồn.
1° Rút dây nguồn ra khỏi thiết bị.
2° Dùng tua vít nhỏ dẹp để mở nắp đậy vỏ cầu chì.
3° Chỉ thay cầu chì mới bằng đúng loại yêu cầu (xem phần “Mô Tả Kỹ Thuật”).
4° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Bàn đạp không dây không hoạt động
Trong trường hợp nhận thấy bàn đạp vẫn được nhấn lâu hơn 10 phút, chỉ cần thả bàn đạp và
khởi động lại thiết bị. Nếu không phải điều này thì sự cố có thể do nhiều nguyên nhân. Cần tiến
hành kiểm tra nhiều nguyên nhân theo từng bước:
1° Tắt thiết bị và rút rồi cắm lại cả hai hệ thống dây PIEZON® và AIRFLOW®. Thử lại.
2° Thực hiện quy trình ghép nối mới. Quy trình này được trình bày ở đoạn “Ghép nối bàn đạp
mới”. Thử lại.
3° Đổi 2 pin lithium AA và thử lại.
4° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.
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Bàn đạp có dây không hoạt động
1° Ngắt kết nối và kết nối lại bàn đạp. Kiểm tra xem dây có bị hỏng không. Khởi động lại thiết bị.
2° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Không nén áp suất ngăn chứa bột
1° Kiểm tra xem thiết bị có đang BẬT hay không: ít nhất 1 đèn LED phải đang được BẬT.
2° Kiểm tra xem hệ thống dây AIRFLOW® có được kết nối đúng cách hay không (trọn dấu màu
xanh lá cây trên bộ truyền động khóa).
3° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Đèn trắng trên ngăn chứa bột NHẤP NHÁY khi đang cố nén áp suất
Một trong hai dây dẫn khí chưa được kết nối hoặc không đủ áp suất khí.
1° Kiểm tra dây dẫn khí để đảm bảo dây không bị xoắn và kiểm tra bộ nén khí.
2° Kiểm tra độ sạch của bộ lọc nước và thay mới nếu bộ lọc bị bẩn.
3° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Đèn trắng trên ngăn chứa bột NHẤP NHÁY khi giảm áp suất
1° Tay cầm có thể bị tắc. Thông tắc cho tay cầm bằng công cụ Easy Clean (xem đoạn dưới đây).
2° Dây AIRFLOW® có thể bị tắc. Rút và lau sạch đầu dây dẫn khí.
3° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Bột phun ra khỏi ngăn chứa khi giảm áp suất
1° Ngăn chứa bột đầy hơn mức tối đa đánh dấu.
2° Lấy bớt lượng bột thừa vượt quá mức TỐI ĐA trên bình bột.

Rò rỉ bột trong hệ thống dây tay cầm AIRFLOW®
Ngàm kẹp AIRFLOW® có thể bị mòn hoặc giao diện khí bị bẩn và gây rò rỉ bột.
1° Rút dây, lau sạch giắc dẫn khí và cắm lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy chuyển sang thực hiện
Bước 2.
2° Thay dây tay cầm AIRFLOW® mới.
3° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Rò rỉ ngăn chứa bột
1° Dùng vải ướt lau sạch ngăn chứa bột, đặc biệt là nắp đậy và vòng đệm chữ O ở dưới đáy
ngăn. Cũng cần lau sạch các đầu cắm trên thiết bị.
2° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy thay ngăn chứa bột mới.

Đèn LED trắng PIEZON® không hoạt động
1° Lau sạch và sấy khô đầu cắm tay cầm rồi thử lại.
2° Đèn LED tay cầm PIEZON® có thể đã bị tắt do hết giờ hoạt động:
- sau 10 phút hoạt động liên tục,
- hoặc sau 20 giây không hoạt động ngoài đế giữ.
Trong cả hai trường hợp này, hãy đặt lại tay cầm vào đế giữ, đợi 1 phút rồi thử lại.
3° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.

Không đủ ánh sáng
1° Kiểm tra đèn soi miệng và thay mới khi cần thiết.
2° Nếu đèn vẫn yếu, hãy thay tay cầm mới.

Đèn soi miệng bị hỏng
Thay đèn soi miệng mới.

PIEZON® tạo cơ năng thấp hay không có cơ năng hoặc không nhận được rung
động
1° Đảm bảo dụng cụ (đầu mút) PIEZON® được siết đúng cách (sử dụng công cụ CombiTorque).
2° Kiểm tra tình trạng hao mòn của dụng cụ (đầu mút) và thay mới khi cần thiết.
3° Vệ sinh và sấy khô tay cầm và các đầu cắm điện trên hệ thống dây.
4° Trước tiên hãy thay tay cầm PIEZON® mới.
5° Thay dây tay cầm PIEZON® mới.
6° Nếu vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với dịch vụ hậu mãi EMS.
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6.9.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ EMS

E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon – Thụy Sĩ
Điện thoại: +41 (0) 22 994 47 00
Fax: +41 (0) 22 994 47 01
Email: TSAV@ems-ch.com

6.10. Báo cáo tác dụng phụ
Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc điều trị,
hãy báo ngay cho nhà sản xuất và cho cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia của bạn và ở nơi bệnh
nhân được thiết lập (nếu khác quốc gia).
Báo cáo tác dụng phụ cho EMS
Qua email: vigilancemailbox@ems-ch.com
Qua fax: +41 (0) 22 994 47 01
Qua đường bưu điện: E.M.S. Electro Medical Systems S.A., Ch. de la Vuarpillière 31, 1260
Nyon – Thụy Sĩ
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7. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
7.1.

Vứt bỏ rác thải
Không được vứt bỏ thiết bị này vào chất thải sinh hoạt. Nếu bạn muốn
vứt bỏ hoàn toàn thiết bị, vui lòng tuân thủ các quy định áp dụng tại
quốc gia của bạn.
Các bộ phận khác của thiết bị này, bao gồm cả các đầu mút/vòng đệm
và hóa chất phải được xử lý theo các quy định tại quốc gia của bạn.
Rác thải điện & điện tử của các khách hàng thuộc Liên minh châu Âu có thể được gửi
đến EMS để tái chế theo quy định của WEEE (Chỉ thị về rác thải điện & điện tử). EMS
sẽ chịu chi phí tái chế, không bao gồm phí vận chuyển.

Giữ lại bao bì gốc cho đến khi thiết bị được vứt bỏ vĩnh viễn. Có thể sử
dụng bao bì gốc để vận chuyển hoặc bảo quản.

7.2.

Thiết kế bền vững
Thiết bị này tự nguyện tuân thủ quy định tiêu thụ ít năng lượng ở chế
độ chờ và chế độ tắt theo thiết kế Eco mới nhất 20. Có thể tái chế và tái
sử dụng thùng các tông đóng gói.
10F

Các hướng dẫn in được căn chỉnh theo chính sách phát triển bền
vững và được chứng nhận «tạp chí trung lập riêng tư» và «FSC».

8. BẢO HÀNH
Không áp dụng chế độ bảo hành khi thiết bị đã được sử dụng bằng bột, dụng cụ và tay cầm EMS
không chính hãng . Không áp dụng chế độ bảo hành khi thiết bị đã được mở ra.
EMS và nhà phân phối thiết bị này không có bất cứ nghĩa vụ nào đối với thương tích hoặc thiệt
hại trực tiếp hay là hậu quả do việc sử dụng không đúng cách, thiệt hại phát sinh cụ thể do việc
không tuân thủ hướng dẫn sử dụng, hoặc do quy trình chuẩn bị và bảo dưỡng không đúng cách.
EMS không chịu trách nhiệm về sự an toàn của thiết bị và tuyên bố chế độ bảo hành không có
hiệu lực và giá trị nếu quy trình bảo dưỡng hoặc sửa chữa đã được thực hiện bởi một bên thứ ba
không có thẩm quyền hoặc nếu đã sử dụng phụ tùng không chính hãng.

Quy định số 1275/2008 ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban châu Âu về các yêu cầu thiết kế Eco cho mức tiêu
thụ năng lượng điện ở chế độ chờ và chế độ tắt nguồn của thiết bị điện tử gia dụng và văn phòng.
FB-618/VN – rev.F – ed.2020/07
Tiếng Việt
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9. THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT VÀ
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Trong quá trình bảo trì và/hoặc sửa chữa thiết bị, EMS hoặc bất kỳ trung tâm sửa chữa EMS
được ủy quyền nào sẽ có quyền truy cập vào một số thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như số liệu
thống kê sử dụng (sau đây gọi là “Dữ liệu kỹ thuật”), được thu thập trong quá trình bảo dưỡng
thiết bị.
Những Dữ liệu kỹ thuật này sẽ được EMS phân tích và sử dụng để đảm bảo lợi ích hợp pháp của
EMS, ví dụ: để thực hiện phân tích thống kê và cải thiện dịch vụ khách hàng và/hoặc các quy trình
Nghiên Cứu và Phát Triển.
EMS cũng có thể sử dụng Dữ liệu kỹ thuật đó cùng với các thông tin chi tiết cá nhân của bạn để
có thể hiểu về việc sử dụng thiết bị cá nhân của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm khách hàng
tốt hơn cùng dịch vụ phù hợp. Tuy nhiên, bạn có thể hủy đăng ký khỏi quy trình này bất cứ lúc
nào, bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi đến địa chỉ privacy@ems-ch.com.
Hãy yên tâm rằng các hoạt động này sẽ được thực hiện theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Để
được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo
chính sách bảo mật của chúng tôi tại www.ems-company.com hoặc gửi e-mail đến privacy@emsch.com.

10.

MÔ TẢ KỸ THUẬT

Nhà sản xuất

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA, CH-1260 Nyon, Thụy Sĩ

Mẫu máy

Máy cạo vôi răng dự phòng AIRFLOW Prophylaxis Master, mã sản phẩm FT-229

Phân loại IEC 60601-1

Cách điện cấp I
Phụ tùng loại B
Bộ điều khiển IP20
Bàn đạp chân IP21

Phân loại theo Chỉ thị về
thiết bị y tế (MDD) EU
93/42/EEC
Hiệu suất thiết yếu

Thiết bị y tế nhóm IIa

Chế độ hoạt động

Thiết bị y tế này theo tinh thần của Chỉ thị về thiết bị y tế (MDD) EU 93/42 không có
Hiệu suất thiết yếu
Hoạt động liên tục

Nguồn điện

100-240Vac, 50-60Hz, tối đa 4A

Tiêu thụ năng lượng

Chế độ TẮT/Chế độ chờ: Tối đa 0,5W
Tối đa: 700VA

Môđun siêu âm

Công suất đầu ra tối đa: 8W ở điều kiện cơ năng đủ tải.
Tần số: 24-32 kHz.
Độ lệch rung đầu chính: Tối đa 200um
5A, T (chậm), 250Vac, loại H (=T5H250V)

Cầu chì
Môđun truyền tín hiệu
không dây

EIRP tối đa 8dBm, băng tần 2.4Ghz, môđun sóng vô tuyến Bluetooth®

Trọng lượng

Bộ điều khiển tối đa 5kg (điều kiện hoạt động đầy đủ)
Bàn đạp chân: Tối đa 0,35kg (bàn đạp không dây)
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Kích thước

Bộ điều khiển: Chiều cao: 245 mm, Chiều rộng: 260 mm, Chiều dài: 290 mm
Bàn đạp không dây: Đường kính 135 mm, Chiều cao 35 mm

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ: 10°C đến 35°C
Độ ẩm: 30% đến 75%
Độ cao: Tối đa 2000m

Điều kiện bảo quản
(Thiết b)

Nhiệt độ: -10°C đến 30°C, không chứa nước bên trong
Độ ẩm: 10% đến 95% không ngưng tụ
Áp suất: 500hPa đến 1060hPa

Điều kiện bảo quản
(Hộp ứng dụng)

Nhiệt độ: Lên đến 40°C

Điều kiện vận chuyển

Nhiệt độ: -29°C đến 38°C, không chứa nước bên trong
Độ ẩm: 10% đến 95% không ngưng tụ
Áp suất: 500hPa đến 1060hPa

Chất lỏng đầu vào

Nước: áp suất 2-5 bar, nhiệt độ 10-30°C, độ mặn tối đa 0,2%, độ cứng từ 8 đến 12 °
dH, tốc độ dòng nước tối thiểu 100ml/phút, loại đầu cắm RECTUS 20KA. Mạng lưới
cấp nước/nguồn cấp nước tuân thủ tiêu chuẩn EN-1717.
Khí: áp suất 4,5-7 bar, chỉ khí khô (độ ẩm tối đa 1,032g/m3), lọc dầu tối đa 0,1mg/m3,
tốc độ dòng khí tối thiểu 20 Nl/phút ở áp suất 4,5 bar, loại đầu cắm RECTUS 21KA

Chất lỏng đầu ra

Nước: tối thiểu 40ml/phút đối với dòng khí, tối thiểu 30ml/phút đối với PIEZON®
Khí: áp suất tối đa 5 bar đối với dòng khí
Một vài giọt nước có thể rơi ra khi nước được cài đặt ở mức "0".
Bình PIEZON® và NIGHT CLEANER: 5 năm
Tay cầm (thân chính): 1000 lần tiệt trùng
Công cụ CombiTorque: 1000 lần tiệt trùng

Thời hạn sử dụng / tuổi
thọ
Cuộc sống phục vụ dự
kiến

Thiết bị: 7 năm, có bảo dưỡng dự phòng định kỳ hàng năm

10.1. Biểu tượng
Cảnh báo chung
Cảnh báo điện
Bức xạ không ion hóa (truyền sóng vô tuyến)
Xem hướng dẫn vận hành
Thiết bị cần được nối đất bảo vệ
Rút phích cắm để bảo dưỡng và trong trường hợp có sự
cố hỏng hóc
Phiên bản hướng dẫn sử dụng điện tử
Hành động bắt buộc
Ngày hết hạn
Sử dụng một lần. Không tái sử dụng.
Không được phép.
Tránh thấm nước
Phụ tùng loại B
Vứt bỏ thiết bị điện tử cũ (Liên minh châu Âu và các
quốc gia khác có hệ thống thu gom riêng biệt)
Nhà sản xuất
Ngày sản xuất
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Số sêri
Mã số catalog/số tham chiếu sản phẩm
Có thể tiệt trùng ở nhiệt độ 135°C trong nồi hấp
Khử trùng nhiệt
Đầu vào
Đầu ra
Cầu chì
Lỗ cắm bàn đạp chân có dây

R-NZ

Nhãn tuân thủ RCM của Úc dành cho thiết bị không dây
Nhãn tuân thủ R-NZ của New Zealand dành cho thiết bị
không dây
Thiết bị y tế tuân thủ Chỉ thị EU 93/42/EEC
Mã số tổ chức chứng nhận
GOST R cho các sản phẩm tuân thủ theo tiêu chuẩn
Nga
Nhãn tuân thủ Quy định Kỹ thuật của Ukraine dành cho
thiết bị không dây
UA – Biểu tượng của Ukraina;
TR – Biểu tượng tạm thời của Tổ chức đánh giá sự phù
hợp được chỉ định tiến hành đánh giá việc tuân thủ các
yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật;
028 – Mã số nhận dạng của Tổ chức đánh giá sự phù
hợp được chỉ định.
Nhãn tuân thủ ICASA của Nam Phi dành cho thiết bị
không dây
TA-2017/2826: Mã số phê duyệt mô-đun Bluetooth
BLE113
TA-2018/3027: Mã số phê duyệt mô-đun bluetooth
BLE121LR
Nhãn tuân thủ KC của Hàn Quốc dành cho thiết bị không
dây
R-RMM-E23-FT-229: Mã số phê duyệt hệ thống
KCC-CRM-BGT-BLE113: Mã số phê duyệt mô-đun
bluetooth

AGREE PAR
L'ANRT MAROC
Num ro
d'agr ment: MR
17713 ANRT
2018 / MR
14883 ANRT
2017
Date d'agr ment:
16-10-2018 / 0910-2017

Complies with
IMDA Standards
(DB106919)
CMIIT ID:
2018DJ3393

Nh n tu n thủ ANRT của Morocca d nh cho thiết bị kh ng
d y
MR 17713 ANRT 2018: M số ph duyệt b n đạp kh ng d y
MR 14883 ANRT 2017: M số ph duyệt thiết bị

Nh n tu n thủ TRA của C c Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
Nhất d nh cho thiết bị kh ng d y
ER64514/18: M số ph duyệt m -đun Bluetooth BLE113
ER67538/18: M số ph duyệt m -đun bluetooth BLE121LR
Nh n tu n thủ IMDA của Singapore d nh cho thiết bị kh ng
d y
DB106919: Số giấy ph p của đại l :
Nh n tu n thủ RRRC của Trung Quốc d nh cho thiết bị
kh ng d y
2018DJ3393: M số ph duyệt hệ thống

Nh n chứng nhận Triple A do Serbian RaTT cấp d nh cho
thiết bị đầu cuối v tuyến v viễn th ng (Radio and
telecommunications terminal equipment, R&TT)
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И005: Số nhận dạng của Tổ Chức Đ nh Gi Sự Ph Hợp
chỉ định Kvalitet
20: Hai chữ số của năm cấp chứng chỉ

10.2. Tương thích điện từ
Sử dụng các bộ phận khác ngoài các bộ phận được cung cấp hoặc liệt kê là phụ kiện có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu
suất của thiết bị EMC.
Thiết bị này được nhúng điện năng thấp, sử dụng môđun Bluetooth 2,4 Ghz, EIRP tối đa 8 dBm để kết nối với bàn đạp
không dây. Môđun sóng vô tuyến này sẽ tắt khi kết nối bàn đạp có dây (cần khởi động lại thiết bị).
Môđun Bluetooth tuân thủ mọi giới hạn dự kiến theo khuyến nghị ERC 70-03 đối với các quốc gia tham dự CEPT (Hội
nghị các tổ chức bưu chính viễn thông châu Âu) liên quan đến Phụ lục 3 (Hệ thống truyền dữ liệu băng thông rộng dải
A 2400-2483.5 MHz) mà không yêu cầu bất cứ sửa đổi nào đối với sản phẩm từ phía người dùng.
Sản phẩm được thiết kế để sử dụng và Quy tắc an toàn cơ bản được duy trì trong môi trường điện từ nêu rõ dưới đây.
Khách hàng hoặc người dùng sản phẩm này phải đảm bảo nó được sử dụng trong môi trường quy định.

Tuân thủ quy định miễn nhiễm điện từ
Thử miễn nhiễm điện từ
Phóng tĩnh điện (ESD)
IEC 61000-4-2
Bướu xung/quá độ điện
nhanh
IEC 61000-4-4
Tăng áp
IEC 61000-4-5
Sụt áp
IEC 61000-4-11

Gián đoạn điện áp
IEC 61000-4-11

Tần số lưới điện (50/60 Hz)
từ trường
IEC 61000-4-8
Nhiễu dẫn tần số vô tuyến
IEC 61000-4-6

Mức thử IEC 60601

Mức độ tuân thủ

Tiếp xúc ± 8 kV
khí ± 15 kV

Môi trường điện từ - hướng dẫn
Sàn nhà phải là gỗ, bê tông hoặc gạch men. Nếu sàn nhà
được phủ vật liệu tổng hợp thì độ ẩm tương đối phải > 30%.

± 2 kV đối với các đường dây điện có tần số lặp
lại 100 kHz
± 1 kV đối với các đường dây điện vào/ra có
tần số lặp lại 100 kHz
± 1 kV từ đường dây đến đường dây
± 2 kV từ đường dây đến mặt đất

Chất lượng nguồn điện phải là chất lượng phục vụ chuẩn cho
môi trường thương mại hoặc bệnh viện.

<5 % UT (sụt áp >95 % trong UT) cho 0,5 chu
kỳ
40 % UT (sụt áp 60 % trong UT) trong 5 chu kỳ
70 % UT (sụt áp 30 % trong UT) trong 25 chu
kỳ
0 % UT trong 0,5 chu kỳ ở nhiệt độ 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° và 315°
0 % UT trong 1 chu kỳ một pha

Chất lượng nguồn điện phải là chất lượng phục vụ chuẩn cho
môi trường thương mại hoặc bệnh viện. Nếu người dùng sản
phẩm cần tiếp tục sử dụng thiết bị trong thời gian gián đoạn
nguồn điện, chúng tôi khuyến cáo sản phẩm phải được cấp
nguồn điện ổn định hoặc pin.

<5 % UT (sụt áp >95 % trong UT) trong 5 chu
kỳ
0% UT trong 250 chu kỳ
30 A/m
30 A/m (50Hz hoặc
60Hz)
3V
150 kHz đến 80 MHz
6V ở băng tần ISM tần
số 150kHz và 80 MHz
80 % AM ở tần số 1
kHz

3V

Chất lượng nguồn điện phải là chất lượng phục vụ chuẩn cho
môi trường thương mại hoặc bệnh viện.

Từ trường tần số lưới điện phải phù hợp với các mức dành
riêng cho nơi điển hình trong môi trường thương mại hoặc
bệnh viện chuẩn.
Không nên sử dụng thiết bị thông tin vô tuyến di động (bao
gồm các thiết bị ngoại vi như cáp ăng-ten và ăng-ten ngoài)
trong phạm vi gần hơn 30 cm (12 inch) với bất kỳ bộ phận nào
của Airflow Prophylaxis Master, bao gồm cả các dây cáp. Nếu
không hiệu suất của thiết bị này có thể suy giảm.
Cường độ điện trường từ các máy phát sử dụng tần số vô
tuyến cố định được xác định bởi khảo sát vị trí điện từ 21 phải
thấp hơn mức tuân thủ trong mỗi dải tần 22.
Tình trạng nhiễu sóng có thể xảy ra xung quanh thiết bị được
1F

Bức xạ tần số vô tuyến
IEC 61000-4-3

3 V/m
3 V/m
80 MHz đến 2,7 GHz
80% AM ở tần số 1
kHz

12F

đánh dấu bằng biểu tượng sau:

hoặc

Từ trường tiệm cận từ thiết
bị thông tin liên lạc không

21

Cường độ điện trường từ các máy phát cố định, chẳng hạn như các trạm gốc cho điện thoại vô tuyến (di động/không dây) và radio
di động mặt đất, radio nghiệp dư, đài phát thanh AM, FM và chương trình phát sóng truyền hình về mặt lý thuyết là không thể dự đoán
chính xác. Để đánh giá môi trường điện từ do máy phát sử dụng tần số vô tuyến cố định thì cần xem xét khảo sát vị trí điện từ. Nếu
cường độ điện trường đo tại vị trí mà sản phẩm được sử dụng vượt quá mức tuân thủ tần số vô tuyến phù hợp ở trên, sản phẩm phải
được giám sát để kiểm tra hoạt động bình thường. Nếu nhận thấy hiệu suất bất thường thì có thể cần thêm các biện pháp khác, chẳng
hạn như đổi hướng hoặc đổi vị trí sản phẩm.
22
Ở dải tần 150 kHz đến 80 MHz, cường độ điện trường phải thấp hơn 3 V/m.
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Xem bảng dưới đây

dây sử dụng tần số vô
tuyến
IEC 61000-4-3

Lưu ý:
UT là điện áp dòng diện xoay chiều t rước khi áp dụng mức thử.
Đối với tần số 80 MHz và 800 MHz, dải tần cao hơn sẽ được áp dụng.
Các hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi tình huống. Quá trình lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thu
và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.
Từ trường tiệm cận từ thiết bị thông tin liên lạc không dây sử dụng tần số vô tuyến
IEC 61000-4-3
Thử nghiệm
Băng dần
Dịch vụ
Điều biến
Công suất tối đa
Tần số
(MHz)
(MHz)
(W)
385

380-390

TETRA 400

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

704-787

LTE Băng tần 13,
17

710
745
780
810
870

800-960

930
1720
1845
1700-1990
1970

2450

2400 -2570

5240
5500
5785

5100 – 5800

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820, CDMA
850, LTE Băng
tần 5
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT,
LTE Băng tần 1,
3, 4, 25, UMTS
Bluetooth, WLAN,
802.11b/g/n,
RFID 2450,
LTE Băng tần 7
WLAN 802.11a/n

(m)

Mức thử
miễn nhiễm
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Xung
Điều biến
18 Hz

2

0,3

28

Xung
Điều biến
217 Hz

2

0,3

28

Xung
Điều biến
217 Hz

2

0,3

28

Xung
Điều biến
217 Hz

0,2

0,3

9

Điều xung
18Hz
FM
Lệch ±5 kHz
Dạng sin 1 kHz
Xung
Điều biến
217 Hz

Khoảng cách

LƯU Ý: Thiết bị này đã được thử nghiệm và cho thấy tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số nhóm B theo phần 15 của Quy định FCC. Các giới
hạn này được thiết kế nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống tình trạng nhiễu sóng có hại khi lắp đặt ở khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có
thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn thì có thể gây nhiễu sóng có hại cho các phương tiện
thông tin liên lạc sử dụng sóng vô tuyến. Tuy nhiên, cũng không có gì đảm bảo rằng tình trạng nhiễu sóng sẽ không xảy ra trong một ứng dụng lắp đặt
cụ thể nào. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc tiếp nhận sóng phát thanh hoặc truyền hình mà vốn có thể được xác định bằng cách bật và
tắt thiết bị, người dùng nên cố gắng khắc phục tình trạng nhiễu sóng bằng một hoặc nhiều biện pháp sau đây:
- Đổi hướng lại hoặc đổi vị trí ăngten bắt sóng.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- Cắm thiết bị vào ổ cắm trên một mạch điện khác với mạch điện đang cắm máy thu.
- Tham khảo ý kiến đại lý hoặc kỹ thuật viên phát thanh/truyền hình có kinh nghiệm để được giúp đỡ.

Tuân thủ quy định phát thải điện từ
Thử nghiệm phát thải

Tuân thủ

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Nhóm 1

Sản phẩm sử dụng năng lượng tần số vô tuyến chỉ nhằm hoạt động nội bộ. Do
đó, mức độ phát thải tần số vô tuyến rất thấp và hầu như không gây nhiễu sóng
cho thiết bị điện tử xung quanh.

Phát thải tần số vô tuyến CISPR 11
Phát thải tần số vô tuyến CISPR 11

Nhóm B

Phát thải hài hòa IEC 61000-3-2

Nhóm A

Biến động điện áp/phát xạ rung
IEC 61000-3-3

Tuân thủ

Sản phẩm này thích hợp sử dụng ở mọi cơ sở, kể cả các cơ sở trong nước và
các cơ sở trực tiếp kết nối với mạng lưới cấp điện áp thấp công cộng cung cấp
cho các tòa nhà sử dụng nhằm mục đích sinh hoạt.

10.3. Tuân thủ thiết bị vô tuyến
Thiết bị y tế này và toàn bộ phụ kiện liên quan có sử dụng thiết bị vô tuyến tương thích với Chỉ thị châu Âu 2014/53/EU
(RED – Chỉ thị thiết bị vô tuyến).
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TRỤ SỞ CHÍNH

CH

NYON, SWITZERLAND
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.
Ch. de la Vuarpilli re 31
CH-1260 Nyon
Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
www.ems-dental.com/en/contact
www.ems-dental.com

CHI NHÁNH EMS QUỐC TẾ
DE

MUNICH, GERMANY
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH
Stahlgruberring 12
DE-81829 Munich
Tel. +49 89 42 71 61 0
Fax +49 89 42 71 61 60
info@ems-ch.de

ES

MADRID, SPAIN
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA
SLU
c/ Tom s Bret n, 50-52, 2 planta
ES-28045 Madrid
Tel. +34 91 528 99 89
info@ems-espana.com

FR

FONCINE, FRANCE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS FRANCE
SARL
32, Route de Pontarlier
FR-39460 Foncine-le-Haut
Tel. +33 3 84 51 90 01
Fax +33 3 84 51 94 00
info@ems-france.fr

IT

MILAN, ITALY
EMS ITALIA S.R.L.
Via Carlo Pisacane 7B
IT-20016 Pero (MI)
Tel. +39 02 3453 8111
Fax +39 02 3453 2778
dental@ems-italia.it

PL

US

CN

DALLAS, USA
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
Corporation
11886 Greenville Avenue, #120
US-Dallas, TX 75243
Tel. +1 972 690 83 82
Fax +1 972 690 89 81
info@ems-na.com
SHANGHAI, CHINA
医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
24A, No 379, Jin Sui Mansion
Pudong Nan Road
CN-Shanghai 200120
Tel. +862133632323
emschina@ems-ch.com

JP

AU

TOKYO, JAPAN
E.M.S. JAPAN BRANCH OFFICE
5F, 4-6-5 Nihombashi-Muromachi, Chuo-ku
JP-103-0022 Tokyo Tokyo 101-0022 Japan
Phone : +81 (0) 3 3278 0375
Fax : +81 (0) 3 3278 0376
emsjapan@ems-ch.com
SYDNEY,AUSTRALIA
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS OCEANIA
Unit 1, Building 4 Sydney Corporate Park
160 Bourke Road
AU-Alexandria, NSW 2015
Tel. +61 405 095 867
info@ems-oceania.com

KATOWICE, POLAND
EMS POLAND SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188H
PL - 40-203 Katowice
Tel. +48 32 4937060
info@ems-poland.com
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