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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 
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.
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).
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 được cung cấp dưới dạng file điện tử. Tuy nhiên, nếu
muốn có ấn bản của 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 kệ bảo quản AIRFLOW® Station có sẵn để tải về ở định dạng
PDF tại http://www.ems-instructions.com bằng Mã khóa/Mã sản phẩm DW-048B.
Bắt buộc phải có trình đọc PDF và khi cần thiết, bạn có thể tải về từ trang web đó.
Bạn cần đọc và hiểu rõ toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành thiết bị và
sử dụng các phụ kiện liên quan.
Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên ghé thăm trang web của chúng tôi để
tham khảo và/hoặc tải về phiên bản hướng dẫn sử dụng mới nhất cho thiết bị của
bạn tại http://www.myems.dental
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.
Luôn cất giữ tài liệu này trong tầm tay.

Hướng dẫn sử dụng kệ bảo quản AIRFLOW® Station là tài liệu bổ sung cho FB-618 về
máy cạo vôi răng dự phòng AIRFLOW® Prophylaxis Master và FB-621 về thiết bị
AIRFLOW® One. Hướng dẫn sử dụng máy cạo vôi răng dự phòng AIRFLOW® Prophylaxis
Master và thiết bị AIRFLOW® One có sẵn để tải về ở định dạng PDF tại
http://www.myems.dental lần lượt bằng Mã khóa/Mã sản phẩm FT-229 và FT-230.

Tiếng Việt
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Kệ bảo quản AIRFLOW® Station
DW-048B

1.1.

Mục Đích Sử Dụng

Kệ bảo quản AIRFLOW® Station chỉ được dùng để giữ máy cạo vôi răng dự phòng EMS
AIRFLOW® Prophylaxis Master hoặc thiết bị EMS AIRFLOW® One.

1.2.

Người Dùng Dự Kiến

Tham khảo người dùng dự kiến như đã nêu trong Hướng dẫn sử dụng máy cạo vôi răng
dự phòng EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master hoặc thiết bị EMS AIRFLOW® One.

1.3.

Chống Chỉ Định

Việc sử dụng kệ bảo quản AIRFLOW® Station không bổ sung thêm bất kỳ thông tin chống
chỉ định nào đối với những thông tin được nêu trong Hướng dẫn sử dụng máy cạo vôi răng
dự phòng EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master hoặc thiết bị EMS AIRFLOW® One.

1.4.

Biện pháp phòng ngừa chung
KHÔNG ngồi lên hoặc giẫm lên thiết bị.
KHÔNG đặt vật nặng hơn 10kg lên thiết bị.

Tiếng Việt
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1.5.

Khả năng tương thích

Các thiết bị và bộ phận kết hợp sau đây tương thích với kệ bảo quản AIRFLOW® Station
nhưng không được cung cấp kèm theo:
Máy cạo vôi răng dự
phòng AIRFLOW®
Prophylaxis Master (FT229)

Thiết bị AIRFLOW® One
(FT-230)

KHÔNG sử dụng các thiết bị khác ngoài máy cạo vôi răng dự
phòng EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master (FT-229) hoặc thiết bị
AIRFLOW® One (FT-230). Đế giữ giỏ hàng (thiết bị) này KHÔNG
dùng để đựng bất cứ thứ gì khác ngoài những thiết bị tương thích
được liệt kê sau đây.
Vòi xịt KHÍ
Vòi xịt NƯỚC
Dây nguồn
(EH-142)
(EG-110)

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.

Tiếng Việt
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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.

Hướng Dẫn Lắp Ráp Nhanh
Hướng dẫn lắp ráp và cung cấp liên kết để tải về tài liệu
eIFU cho FB-639

Đế giữ
Đế giữ thiết bị EMS có lỗ vặn vít và móc khóa Torx
Thanh trượt
Thanh trượt cho hộp cáp
Cột kệ lớn
2 kệ để bảo quản ngăn chứa bột hoặc bình bột

Trục bánh xe
Được gắn bánh xe và có khóa chân

Dây bọc cáp
1 dây bọc gọn cáp để bọc dây dẫn khí và cáp nguồn

Bộ dụng cụ lắp ráp
4 vít dài – M5 x 40
1 công cụ khóa T20 Torx

Đầu nối khí hình móc
1 đầu nối khí cho dây dẫn khí EH-145

Đầu nối nước hình móc
1 đầu nối nước cho dây dẫn nước EG-124

Tiếng Việt
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2.2.

Lắp ráp xe đẩy từng bước

Thiết bị này phải được đặt trên bề mặt phẳng và an toàn (với độ dốc tối đa là 5°).

Tiếng Việt
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2.3.

Hướng dẫn lắp đặt từng bước

1. Tháo vít Master ra khỏi máy cạo vôi răng dự
phòng EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master
hoặc thiết bị AIRFLOW® One. Cất giữ vít này để
sau đó gắn vào đế giữ giỏ hàng.

Cất giữ vít Master

2. Gắn đầu nối khí và đầu nối nước hình móc vào
các đầu cắm tương ứng trên dây dẫn (không
cung cấp kèm theo).

3. Đặt máy cạo vôi răng dự phòng EMS
AIRFLOW® Prophylaxis Master hoặc thiết bị
AIRFLOW® One lên đế giữ và nghiêng đế để lộ
các đầu cắm dây dẫn Nước, dây dẫn Khí và
cáp Nguồn.

4. Cắm các đầu nối sau theo thứ tự:
1. Đầu nối NƯỚC
2. Đầu nối KHÍ
3. Cáp nguồn

Tiếng Việt
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3
.

1
5. Dùng vít Master siết chặt máy cạo vôi răng dự
phòng EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master
hoặc thiết bị AIRFLOW® One vào đế giữ.
Phải sử dụng đầu nối hình móc để tránh bị
xoắn dây dẫn khí và dây dẫn nước khi lắp dây vào
trong giỏ.

2

3
Siết vít
Master

6. Có thể cất giữ công cụ khóa Torx bằng cách
dùng nam châm hít nó vào dưới đế giữ.

7. Lắp đầu còn lại của vòi xịt khí EH-142 và vòi xịt nước EG-110 vào tủ nha
khoa.

Cẩn thận khi:
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.

Tiếng Việt
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3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ
Đảm bảo hoàn tất các bước Lắp đặt trước khi sử dụng hệ thống để đảm bảo là không
thể tháo rời máy cạo vôi răng dự phòng EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master hoặc thiết bị
AIRFLOW® One khi không dùng công cụ.

3.1.

Giao diện

Kệ bảo quản AIRFLOW® Station được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Xe đẩy cho phép
hoạt động 360˚ và có hệ thống phanh 4 bánh hoàn chỉnh.
Kệ bảo quản được thiết kế để đựng ngăn chứa bột dự phòng và bình bột EMS.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy cạo vôi răng dự phòng EMS AIRFLOW®
Prophylaxis Master hoặc thiết bị EMS AIRFLOW® One để biết thêm thông tin về việc sử
dụng.

3.2.

Chuẩn bị trước khi sử dụng lần đầu

Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy cạo vôi răng dự phòng EMS AIRFLOW®
Prophylaxis Master hoặc thiết bị AIRFLOW® One để tiến hành mọi thao tác khác trước khi
sử dụng cho bệnh nhân đầu tiên.

Tiếng Việt
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4. VỆ SINH & KHỬ TRÙNG
4.1.

Vệ sinh 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.

5. BẢO DƯỠNG & KHẮC PHỤC SỰ CỐ
Kệ bảo quản AIRFLOW® Station không cần bảo dưỡng dự phòng.

5.1.

Khắc phục sự cố

Để biết các biện pháp khắc phục sự cố chung, hãy tham khảo tài liệu eIFU cho máy cạo
vôi răng dự phòng EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master hoặc thiết bị AIRFLOW® One
nhờ sự tương tự về các vấn đề khắc phục sự cố thiết bị.
Đối với các sự cố kỹ thuật khác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ dịch vụ EMS tại địa phương.

5.2.

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 99 44 700
Email: TSAV@ems-ch.com

Tiếng Việt
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6. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
6.1.

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.
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.

6.2.

Thiết kế bền vững
Hầu hết thiết bị và thùng các tông đóng gói đều có thể tái chế.

Các ấn bản hướng dẫn tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về phát
triển bền vững như My Climate neutral Imprimerie và Chứng nhận
FSC.

7. BẢO HÀNH
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.

Tiếng Việt
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8. MÔ TẢ KỸ THUẬT
Nhà sản xuất
Mẫu máy
Phân loại theo Chỉ
thị về thiết bị y tế
(MDD)
EU
93/42/EEC
Hiệu suất thiết yếu
Chế độ hoạt động
Trọng lượng
Kích thước
Điều kiện hoạt động
Điều kiện bảo quản
Điều
kiện
vận
chuyển
Thời hạn sử dụng

8.1.

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA, CH-1260 Nyon, Thụy Sĩ
Kệ bảo quản AIRFLOW® Station, mã sản phẩm DW-048B
Không phải là Thiết bị y tế theo Tiêu chuẩn EU MDD 93/42/EEC

Không có hiệu suất thiết yếu theo tinh thần của Chỉ thị về thiết bị y tế (MDD) 93/42
Hoạt động liên tục
Tối đa 20kg (điều kiện hoạt động hết công suất)
Chiều cao: 810 mm (không tải), Chiều rộng: 330 mm, Chiều dài: 360 mm
Nhiệt độ: 10°C đến 35°C
Độ ẩm: 30% đến 75%
Độ cao: Tối đa 2000m
Nhiệt độ: -10°C đến 30°C, không chứa nước bên trong
Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
Nhiệt độ: -29°C đến 38°C, không chứa nước bên trong
Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
Thiết bị: 7 năm Không cần bảo dưỡng dự phòng.

Biểu tượng
Cảnh báo chung
Xem hướng dẫn vận hành
Phiên bản hướng dẫn sử dụng điện tử
Hành động bắt buộc
Không được phép.
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
Số sêri
Mã số catalog/Số tham chiếu sản phẩm

Tiếng Việt
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TRỤ SỞ CHÍNH

CH

NYON, THỤY SĨ
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon
ĐT: +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

ES

FR

IT

MUNICH, ĐỨC
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
GMBH
Schatzbogen, 86
D-81829 Munich
ĐT: +49 89 42 71 61 0
Fax: +49 89 42 71 61 60
info@ems-ch.de
MADRID, TÂY BAN NHA
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
ESPAÑA SLU
c/ Tomás Bretón, 50-52, 2ª planta
E-28045 Madrid
ĐT: +34 91 528 99 89
info@ems-espana.com

PARIS, PHÁP
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
FRANCE SARL
23, avenue Louis Breguet
Immeuble Santos Dumont, Batiment D
F-78140 Velizy Villacoublay
ĐT: +33 1 34 58 03 80
Fax: +33 1 34 58 03 90
info@ems-france.fr

US

DALLAS, MỸ
EMS ELECTRO MEDICAL
SYSTEMS Corporation
11886 Greenville Avenue, #120
Dallas, TX 75243
ĐT: +1 972 690 83 82
Fax: +1 972 690 89 81
info@ems-na.com
SHANGHAI, TRUNG QUỐC

CN

JP

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
Phố Pudong Nan
Thượng Hải 200120
ĐT: +862133632323
emschina@ems-ch.com
TOKYO, NHẬT BẢN
E.M.S. VĂN PHÒNG CHI NHÁNH
NHẬT BẢN
501, 73 Kanda Neribeicho Chiyoda-ku
Tokyo 101-0022 – Nhật Bản
ĐT: +81 (0) 3 5207 6795
Fax: +81 (0) 3 5207 6795
emsjapan@ems-ch.com

MILAN, Ý
EMS ITALIA S.R.L.
Via Faravelli, 5
I-20149 Milan
ĐT: +39 02 3453 8111
Fax: +39 02 3453 2778
dental@ems-italia.it
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