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การเปิดยูนิต 

 

1. เปิดเครื่อง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ขันตัวบิดทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปลดล็อคflexarm 

และปรับระดับความสูงให้พอเหมาะ หลังจากนั้น

หมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค flexarm ให้

แน่นพอประมาณ โดยเมื่อวางเครื่องมือแล้วถาด

จะต้องไม่ลดระดับลง 

3. ตรวจสอบระดับน้้าในขวด ถ้าใกล้จะหมด ให้

เติมให้เต็มก่อนการใช้งาน 

4. ยก Handpiece ขึ้นมา เพื่อท้าการทดสอบโดย

ให้สับสวิทซ์เพื่อเปิด/ปิด น้้าหล่อเย็น และลอง

เหยียบ foot switch ดูว่า Handpiece มีการท้างาน

หรือไม ่
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ปุ่มปรับเก้าอี้ตามโปรแกรม 

ใช้การกดปุ่มเองหรือการต้ังโปรแกรมอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

ใช้ Touchpad เพื่อเปิดไฟและเปิดน้้าส้าหรับอ่างบ้วนปาก  

 

 

 

 

 

 

สับสวิทซ์ไฟบริเวณไฟส่องปากของยูนิตเพื่อเปิดไฟ หรือ เปิดไฟจากการใช้ปุ่ม touchpad เพื่อเปิดไฟ และ

สามารถปรับความสว่างของไฟได้จากปุ่ม touchpad 

 

 

 

 

 

ปุ่มปรับเก้าอี้ตามโปรแกรม 

ปุ่มปรับเก้าอี้ตามผู้ใช้งาน 

ปุ่มปรับเก้าอี้ตามโปรแกรม 

ปุ่มปรับเก้าอี้ 

ตามผู้ใช้งาน 

ไฟยูนิต 

น้้าอ่างบ้วนปาก 

น้้าแก้วอ่างบ้วนปาก 
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ปุ่มควบคุมการไหลของน้้าในส่วนของน้้าล้างอ่างบ้วนปาก (Bowl Rinse) และน้้าลงแก้วบ้วนปาก (Cupfill) 

 

 

 

 

 

กดบริเวณปลดล็อค tip (Tip Retainer Lock) ตามลูกศร เพื่อใส่หรือถอด tip และเมื่อกดปุ่มน้้า (Water) 

พร้อมกับปุ่มลม (Air) จะออกมาเป็นสเปรย์น้้า  

 

 

 

 

 

 

 

ยก Saliva Ejector และ HVE ขึ้นเพื่อเปิดวาลว์ดังภาพ 
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ชุดเก้าอี้ยูนิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุด Delivery System 
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การเปิดเคร่ืองและสถานะของเคร่ืองขณะท้างาน 

   

 

 

 

 

 

เมื่อสัญลักษณ์ A-dec ปรากฏขึ้นบน touchpad หรือบน Status light บนยูนิต (เป็นไฟเรืองแสงสีฟ้า) ก็แสดง

ว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้ว แต่ถ้า Status light ปรากฏขึ้นเป็นไฟกะพริบ นั่นหมายความว่าเก้าอี้ไม่ได้อยู่ใน

สภาพที่สมบูรณ์ส้าหรับการใช้งาน ต้องตรวจสอบดูที่ Limit Switch ของแผงปิดส่วนที่อยู่ใต้เก้าอี้ อาจมีการ

กดทับ 

คุณลักษณะของความปลอดภัย 

         

 

 

 

 

Optional Chair Lockout  

ขณะทันตแพทย์ก้าลังท้างานอยู่โดยยก Handpiece ขึ้นจาก Holder และเมื่อเผลอไปเหยียบสวิทซ์เท้าปรับเก้าอี้ ไฟ

บริเวณ Status light จะกะพริบอย่างรวดเร็ว และเก้าอี้ยูนิตจะถูกล็อคเอาไว้เพื่อความปลอดภัย เก้าอี้ท้าฟันจะ

สามารถปรับต้าแหน่งได้ตามปกติก็ต่อเมื่อ Handpiece ถูกเก็บเข้าบริเวณ Holder ของ Delivery System เรียบร้อย

แล้ว 

ระบบเก้าอี้ยูนิตจะถูกควบคุมโดยปุ่มควบคุม

หลัก (Master Toggle) บริเวณdelivery system 

และเพื่อการประหยัดพลังงาน ควรปิดสวิทซ์

เครื่องทุกคร้ังในแต่ละวันหลังจากท้างานเสร็จ

หรือไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ๆ และ

ส้าหรับซ่อมบ้ารุงทุกครั้ง ควรปิดสวิทซ์นี้

ก่อนทุกครั้งเช่นกัน 

Limit Switches 

หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือมีอะไรก็ตามติดอยู่

ใต้เก้าอี้ท้าฟัน(Chair stop plate) หรือ(assistant’s 

arm limit switch) จะท้าการหยุดเก้าอี้โดย

อัตโนมัติ ให้ตรวจสอบว่ามีอะไรไปขัดอยู่บริเวณ

ด้านล่างของเก้าอี้ท้าฟันหรือไม่เมื่อพบว่ามี ให้น้า

ออก ยูนิตจึงสามารถปรับลงได้ตามปกต ิ
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โปรแกรมการปรับต้าแหน่งเก้าอ้ี 

 

 

 

 

 

สามารถปรับต้าแหน่งของเก้าอี้ได้โดยปรับที่ปุ่มโปรแกรมหรือบริเวณ touchpad ตามรายละเอียดดังนี ้

สวิตทซ์เท้า/ปรับด้วยมือ รายละเอียดและการใช้งาน 

 
กดEntry(ก่อนใช้งาน)/Exit (หลังใช้งาน) : ปุ่มกดเพื่อปรับเก้าอี้เข้าสู่ต้าแหน่งก่อน 
และ หลังใช้งานซี่งไฟยส่องปากจะดับ                                            

 
Treatment 1 (การรักษา 1) : ยูนิตท้าฟันจะถูกปรับให้เอนนอนลงพร้อมที่จะท้าการ
รักษา และไฟส่องปากจะติดโดยอัตโนมัติ ( ตามทีM่emory ) 

 
Treatment 2 (การรักษา 2) : ยูนิตท้าฟันจะถูกปรับให้ส่วนหัวและล้าตัวด้านบนถูก  
 ยกขึ้นส้าหรับใช้งานต้าแหน่งส้ารองโดยขั้นตอนนี้ไฟยูนิตยังคงติดอยู่(ตามที่
Memory ) 

 X-ray/Rinse (การรักษา 3) : ปุ่มกดเพื่อปรับเก้าอี้เข้าสู่ต้าแหน่งบ้วนน้้าหรือถ่าย
เอกซเรย์ช่องปากและหลังจากนั้นสามารถกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อที่จะปรับเก้าอี้ไปยัง
ต้าแหน่งก่อนหน้านี้ซึ่งไฟส่องปากจะดับและติดเองเมื่อกลับเข้าสู่ต้าแหน่ง 

 

การตั้งโปรแกรมยูนิตท้าฟัน 

ให้กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเป็นการ memory การปรับเก้าอี้และ ต้าแหน่งของยูนิต เพื่อจะเซ็ตต้าแหน่งท้างาน 1 

และ 2 : 

1. ปรับโดยใช้ปุ่ม manual control เพื่อปรับต้าแหน่งเก้าอี้ที่ต้องการ 

2. กดปุ่ม  หรือ  ค้างไว้จนได้ยินเสียงบิ๊บ 1 ครั้ง  

3. หลังจากนั้นให้กดต้าแหน่งที่ต้องการเช่น กด  หรือ พร้อมกับจะได้ยินเสียงบิ๊บติดกัน 3 ครั้ง เป็นการ   

    ยืนยันการ memory  
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การปรับ Headrest 

   

การปรับ Water/Air Coolant 

 
ค้าเตือน : การปรับน้้าและลมในกรณีนี้ไม่สามารถที่จะปิด 

น้้าและลมโดยทันทีได ้

 

 

 

 

 

 

 

           Locking knob (ลูกบิด) ใช้เพื่อปรับต้าแหน่งของ 

headrest ให้หมุน locking knob ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลาย 

headrest และเมื่อได้ต้าแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้ท้าการล็อค 

headrest โดยหมุน locking knob ตามเข็มนาฬิกา ส้าหรับการ

ปรับความสูง ให้เลื่อนความสูงของ headrest ขึ้นลงโดยในแต่

ละระดับความสูงจะสามารถล็อคต้าแหน่งได้เองด้วยแรงฝืด  

         ควบคุมโดยลูกบิด 2 ตัวในส่วนของน้้าและลม

ที่จะว่ิงเข้าสู่ Handpiece  ลูกบิดสีฟ้า (blue knob) ใช้

ส้าหรับปรับน้้า และอีกตัวหนึ่งใช้ส้าหรับปรับลมที่

จะว่ิงเข้าสู่ Handpiece  

        1. ยก handpiece ออกจาก handpiece holder 

        2. โยก wet/dry toggle ที่อยู่บริเวณ foot control 

เพื่อเปิดและปิด water coolant  

       3. เหยียบไปที่บริเวณ foot control เพื่อทดสอบ 

handpiece coolant 

        4. ปรับระดับน้้าและลมโดยหมุนลูกบิดตามเข็ม

นาฬิกาเพื่อลดระดับน้้าและลม และหมุนลูกบิดทวน

เข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับน้้าและลม 
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Oil Collector  

 

1. ถอดฝาครอบของ oil collector อันเก่าออกและทิ้งไป 

2. ใส่ผ้าซับละอองน้้ามันชิ้นใหม่ขนาด (51 มิลลิเมตร x 51 มิลลิเมตร) แล้วครอบลงไปบน oil collector 

3. ครอบฝาลงไปให้แน่นเพ่ือพร้อมส้าหรับการใช้งาน 

 

การปรับช่องส้าหรับใส่เคร่ืองมือ 

 

   ที่จับของ Delivery System  

 

 

ควรเปลี่ยน Service oil collector (ที่ดักละออง

น้้ามันตกค้าง)ของ delivery system เดือนละ 1 

ครั้ง หรือมากกว่านั้นในกรณีที่ใช้งานหนักขึ้น 

โดยการเปลี่ยนให้ท้าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

ช่องส้าหรับใส่อุปกรณ์เสามารถหมุน

ได้อย่างอิสระตามความถนัดของ

ผู้ใช้งานหรือตามต้าแหน่งที่เหมาะสม

ส้าหรับการวาง handpiece  

ใช้ hex key เบอร์ 5/32 “ เพื่อปรับต้าแหน่ง

ของ handle ให้หมุน hex key ทวนเข็ม

นาฬิกาเพื่อท้าให้หลวมก่อนแล้วจึงปรับ

ต้าแหน่ง และเมื่อได้ต้าแหน่งที่เหมาะสม

แล้วให้ขันกลับให้แน่นดังเดิม 
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การปรับ Tension  

 
 

ค้าแนะน้าในการท้าความสะอาดท่อ 

 

 

 

การป้องกัน พื้นผิว และการสัมผัส 

 

การปรับ flexarm ให้ใช้ hex key เบอร์ 

3/32 “ เพื่อปรับ tension  หมุน hex key 

ตามเข็มนาฬิกาเพื่อท้าให้แน่นหรือหมุน

ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อท้าให้หลวม 

การไล่น้้าเพื่อท้าความสะอาดท่อน้้าของ handpiece  

ให้สับสวิทซ์ Flush Toggle เพื่อให้น้้าที่ยังค้างท่ออยู่

ไหลออกมา การใช้ปุ่มนี้จะท้าให้มีความรวดเร็ว

มากกว่าการใช้สวิทซ์เท้า  (ท้าหลังจากเสร็จจากคนไข้

แต่ละราย) 

1. ถอดท่อออกจาก handpieces (พร้อมกันทั้งหมด) 

2. ปล่อยปลายท่อน้้าทิ้งลงอ่างหรือภาชนะรองรับ 

3. สับสวิทซ์ flush toggle และทิ้งไว้ 20 – 30 วินาที 

บริเวณยูนิตเป็นพื้นที่ที่สุ่มเส่ียงต่อการ

ติดเช้ือได้ง่าย เพราะฉะนั้น หลังจากการ

ใช้งานกับคนไข้แต่ละราย ควรท้าการ

ฆ่าเช้ือก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถใช้

งานกับคนไข้คนต่อไป  ส้าหรับ

ข้อแนะน้าในการท้าความสะอาดยูนิต 

ให้ดูใน A-dec Equipment Asepsis 

Guide ที่มากับยูนิต 
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อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ใช้งาน  

 

 

ระบบน้้าของยูนิต 

 

  

         ระบบน้้าของยูนิตจะถูกจ่ายไปยัง handpieces, syringes หรือแก้วน้้าและ

อ่างบ้วนปาก เพราะฉะนั้น A-dec จึงได้ออกแบบภาชนะบรรจุ 2 ลิตร เพื่อที่จะ

สามารถควบคุมคุณภาพน้้าได้ง่าย ให้หมุนขวดไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ

น้าขวดออก  

การเลือกน้้าของยูนิต 

         ควรเลอืกน้้าท่ีมั่นใจได้ถงึความสะอาด และปลอดภยัในการใช้กบัคนไข ้

การใช้น้้าประปา  

         ถา้มคีวามมั่นใจว่าน้้าประปาในแหลง่นั้น ๆ มคีวามสะอาดเพียงพอ ก็

สามารถน้ามาใช้งานได ้

น้้ากลั่น 

         น้้ากลั่น ถอืว่ามคีวามสะอาดที่มั่นใจได้มากกว่า เพราะมคีวามบริสุทธ์ิกว่า 

แต่ว่าจะต้องเป็นน้้ากลั่นที่บริสุทธ์ิ ไม่มีสารปนเปื้อนใด ๆ เหลืออยู่ 
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การดูแลรักษาระบบน้้า 

 

  ส้าหรับการดูแลรักษาระบบน้้า A-dec ได้แนะน้าให้ใช้เม็ด ICX  อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรต้องมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะๆ และมีการท้าความสะอาดระบบน้้าดังกล่าวด้วย Sterilex® Ultra 

  ส้าหรับรายละเอียดและวิธีการใช้ต่างๆ แนะน้าให้ผู้ใช้ศึกษาจากเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

ตะแกรงดักเศษวัสดุต่างๆ 

 

  โปรดตรวจสอบและดูแลรักษาระบบกรองเศษวัสดุหรือสิ่งสกปรก ควรน้าเศษวัสดุหรือสิ่งสกปรก

ดังกล่าวไปทิ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละสองคร้ัง วิธีการเปลี่ยนตะแกรงกรองวัสดุ สามารถท้าได้ดังนี้ : 

  1. ปิดระบบดูดของเหลวหรือ Suction ให้เรียบร้อยก่อน 

  2. ถึงฝาครอบที่ปิดอยู่ออกมาดังรูป 
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  3. ดึงตะแกรงดักเศษวัสดุออกมาดังรูป 

  4. ทิ้งตะแกรงดังกล่าว (การทิ้งจะขึ้นกับกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศ

อาจมีกฎระเบียบหรือกฎหมายแตกต่างกันไป) 

  5. ใส่ตะแกรงอันใหม่เข้าไปแทนที่แล้วปิดฝาครอบให้เหมือนเดิม  

 

การท้าความสะอาด Syringe Tip และการ Sterilize ฆ่าเช้ือ 

 

 ข้อควรระวัง อย่าพยายามเอาตัว Syringe body ออก เนื่องจากมันติดกันอย่างถาวรและไม่สามารถ

น้าออกไป Sterilize ได้ ดังนั้นควรใช้ผ้าชุบน้้ายาฆ่าเช้ือเช็ดค้าความปริเวณนั้นแทน 

  หัว Syringe Tip นั้นควรน้ามาท้าการฆ่าเช้ือ (Sterilize) ทุกคร้ังหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้ง 

  การท้าความสะอาดก่อนการ Sterilize 

  1. ถอด Syringe Tip ออกจากตัว Syringe Body  

  2. น้าหัว Syringe Tip ดังกล่าวไปแช่ในน้้ายาแช่เครื่องมือจนกว่าจะพร้อมเข้าเครื่องท้าความสะอาด 

Ultrasonic 

  3. น้าไปท้าความสะอาดด้วยเครื่อง Ultrasonic ตามค้าแนะน้าของบริษัทผู้ผลิตเครื่องนั้นๆ 

  4. ท้าความสะอาดล้างน้้ายาออกให้สะอาดก่อนน้าไปท้าการ Sterilize ในขั้นตอนต่อไป 
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  การSterilize หัว Syringe Tip 

  1. ล้างหัว Syringe Tip ด้วยน้้าสะอาด 

  2. ล้างท้าความสะอาดอีกครั้งด้วย Isopropyl alcohol หรือน้้ายาฆ่าเช้ือ 

  3. น้าเข้าเครื่อง Auto clave เพื่อท้าการ Sterilize ที่อุณหภูมิ 134°C (273°F) 

 

การท้าความสะอาดและการ Sterilize หัว HVE และ หัวดูดน้้าลาย (Saliva Ejector) 

 

  หากมีการใช้ตัว Barrier film ในการป้องกันหัว HVE  หรือ หัวดูดน้้าลาย ควรท้าความสะอาดและท้า

การ Sterilize อุปกรณ์ดังกล่าวทุกอาทิตย์ หรือสามารถท้าได้บ่อยครั้งตามความต้องการ แต่หากไม่ได้มีการ

ใช้ตัว Barrier film หรือมีการท้าการผ่าตัด ควรท้าความสะอาดและท้าการ Sterilize อุปกรณ์ดังกล่าวหลังการ

ท้างานทุกๆคนไข ้
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 วิธีการท้าความสะอาดและท้าการ Sterilize หัว HVE  หรือ หัวดูดน้้าลาย (Saliva Ejector) 

  1. ปิดระบบ Vacuum (ระบบ Suction) 

  2. น้าหัว Tip ออกจากหัว HVE  หรือ หัวดูดน้้าลาย (Saliva Ejector) 

  3. ถอดหัว HVE  หรือ หัวดูดน้้าลาย (Saliva Ejector) ออกจากท่อ 

  4. ท้าความสะอาดด้วยผงซักฟอกอ่อน น้้าสะอาด และแปรง  

 5. ปล่อยให้เครื่องมือดังกล่าวแห้งสนิท  

  6. น้าเข้าเครื่อง Auto clave เพื่อท้าการ Sterilize ที่อุณหภูมิ 134°C (273°F) 

  7. ใช้น้้ามันหล่อลื่น  petroleum-based ทาบริเวณ O-ring สีแดง ข้อควรระวัง ควรใช้น้้ามันหล่อลื่น 

petroleum-based ทาบริเวณ O-ring สีแดงเท่านั้น การใช้น้้ามันหล่อลื่น Silicone อาจท้าให้เกิดความเสียหาย

ต่ออุปกรณ์ได้ (แนะน้าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ A-dec) 

  8. น้ากลับมาต่อที่ท่อเหมือนเดิม  

  9. ตรวจสอบว่าหัว HVE  หรือ หัวดูดน้้าลาย (Saliva Ejector) หมุนได้อย่างราบรื่น 

 

อ่างบ้วนปาก(Cuspidor) 
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  ระบบการท้างานของอ่างบ้วนปากในแต่ละแบบก็จะท้างานแตกต่างกันไป 

  อ่างบ้วนปากแบบ Standard (Standard Cuspidor) 

  กดค้างปุ่มเติมน้้าลงในแก้ว (Cupfill button) เพื่อเติมน้้าลงในแก้วส้าหรับผู้ป่วย ปล่อยมือออกเมื่อ

ต้องการให้น้้าหยุดไหล 

  กดปุ่มล้างอ่าง  (Bowl rinse button) เพื่อท้าการล้างอ่างบ้วนปาก การกดหนึ่งครั้ง จะท้าการปล่อยน้้า

ออกมาล้างอ่างบ้วนปากเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที และการล้างอ่างบ้วนปากอย่างต่อเนื่องให้กดปุ่มล้างอ่าง

(Bowl rinse button) ค้างไว้ตามความต้องการ หลังจากปล่อยมือออก น้้าจะไหลต่อเนื่องอีก 15 วินาทีแล้วจะ

หยุดลงเอง 

  อ่างบ้วนปากที่มีปุ่ม Touchpad ของหมอ (Cuspidor with Doctor’s Touchpad) 

  ถ้าในระบบของคุณหมอมีปุ่ม Touchpad ของหมอมาด้วย คุณหมอสามารถท้าการควบคุมระบบและ

การท้างานของอ่างบ้วนปากที่ Touchpad ของคุณหมอได้โดยตรง 

ปุ่ม ลักษณะการท้างาน 

 

ปุ่มเติมน้้าลงในแก้ว (Cupfill button) 
 การกดและปล่อยปุ่มนี้ ค่าโรงงานได้ตั้งค่ามาให้น้้าไหลเป็นเวลา 2.5 วินาที

ต่อการกด 1 ครั้ง 
 การกดและค้างไว้นั้น เป็นการควบแบบ Manual เมื่อปล่อยมือออกน้้าจะ

หยุดไหลทันที 

 

ปุ่มล้างอ่าง (Bowl rinse button) 
 การกดปุ่มนี้ 1 ครั้ง น้้าจะไหลเพื่อล้างอ่างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วินาที 
 การกดและค้างไว้นั้น เป็นการควบแบบ Manual เมื่อปล่อยมือออกน้้าจะ

หยุดไหลทันที 
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การตั้งโปรแกรม (ส้าหรับระบบที่มี Touchpad ส้าหรับหมอเท่านั้น) 

 

  การต้ังโปรแกรมเวลาส้าหรับการเติมน้้าลงในแก้ว (cupfill) และการล้างอ่างบ้วนปาก(bowl rinse) 

  1. กดปุ่ม บน Touchpad หรือกดค้างปุ่มเติมน้้าลงในแก้ว (Cupfill button)และปุ่มล้างอ่าง 

(Bowl rinse button)พร้อมๆกันบริเวณอ่างบ้วนปาก และปล่อยมือหลังจากได้ยินเสียงบิ๊บ! 1 ครั้ง 

  2. กดค้างปุ่มเติมน้้าลงในแก้ว  (Cupfill button)หรือปุ่มล้างอ่าง (Bowl rinse button) ให้ได้เวลาที่

ต้องการ 

  3. หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออก จะได้ยินเสียงบิ๊บ !ดัง 3 ครั้ง แสดงว่าโปรแกรมถูกตั้งค่าเรียบร้อย

แล้ว 
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การปรับการไหลของน้้าในอ่างบ้วนปาก (Bowl Rinse Flow Adjustment) 

 

  การปรับการไหลของน้้าในอ่างบ้วนปากนั้นต้องปรับที่ภายในของ Support center ซึ่งการปรับการ

ไหลของน้้าในอ่างบ้วนปากมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

  1. ไขสกรู  (Thumb screws) สองตัวบริเวณด้านล่างของ Support center แล้วค่อยๆถึงฝาครอบออก

อย่างระมัดระวัง 

  2. เปิดน้้าล้างอ่างบ้วนปาก แล้วปรับตัว pinch valve ให้แน่นหรือหลวมตามความต้องการ ซึ่งความ

หลวมหรือแน่นนั้นส่งผลโดยตรงต่อการไหลของระบบน้้าของอ่างบ้วนปาก 
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การท้าความสะอาด และการบ้ารุงรักษาอ่างบ้วนปาก 

  

  อ่างบ้วนปาก 

  อ่างบ้วนปากนั้นสามารถท้าความสะอาดได้รวดเร็วและง่าย แต่ควรจ้าไว้ว่าควรเอาเศษสิ่งสกปรก

และท้าความสะอาดตัวกรอง (Bowl Screen) ก่อนท้าความสะอาดอ่างบ้วนปากทุกครั้ง 

 ข้อควรระวัง! อย่าน้าหัวพ่นน้้าออกขณะท้าความสะอาดอ่างบ้วนปาก เพราะอาจท้าให้น้้าบ้วน

ปากของผู้ป่วยมีการปนเปื้อนของสารท้าความสะอาดได ้

 ข้อควรระวัง! ไม่ควรน้าสิ่งของอื่นวางในอ่างบ้วนปากหรือตัวกรอง และหลังจากการท้าความ

สะอาดทุกครั้งเสร็จแล้ว ควรใส่ตัวกรองไว้ที่เดิมทุกครั้ง เพื่อป้องการการอุดตันบริเวณท่อที่อ่างบ้วนปาก 

  ท่อน้้าทิ้ง 

  ควรล้างระบบท่อน้้าทิ้งทุกๆวันหลังจากการท้างานผู้ป่วยรายสุดท้ายเสร็จ เพื่อเป็นการชะล้างสิ่ง

สกปรกที่ติดค้างอยู่ในท่อน้้าทิ้งออก(ซึ่งท้าได้ด้วยการน้้ายาล้างระบบน้้าทิ้ง หรือวิธีการอื่นๆ) หลังจากนั้นให้

เปิดน้้าที่อ่างบ้วนปากทิ้งไว้เป็นเวลา 60 วินาที 
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ระบบไฟของยูนิตท้าฟัน (Dental Light) 
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  ระบบไฟของยูนิต A-dec 200 นั้น สามารถควบคุมการท้างานได้ด้วยปุ่มเปิด/ปิดแบบ 3 ต้าแหน่ง 

หรือควบคุมโดยปุ่ม Touchpad ของหมอก็ได้ ส้าหรับการควบคุมด้วยปุ่มเปิด/ปิดแบบ 3 ต้าแหน่งนั้น ไฟจะ

ปิดหากปุ่มอยู่บริเวณตรงกลาง ดังรูป ส้าหรับการควบคุมระบบไฟด้วยปุ่ม Touchpad ของหมอนั้น เพียงแค่

กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิด ไฟตามต้องการ 

  ไฟของยูนิต A-dec 200 จะมีความเข้ม 2 ระดับให้เลือกคือความเข้มสูง(High)และความเข้มต่้า

(Composite หรือ Low) ส้าหรับการปรับด้วยปุ่มแบบ 3 ต้าแหน่งนั้น เพียงแค่ดันปุ่มไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อ

เลือกความเข้มของแสง ส้าหรับการปรับระบบไฟด้วยปุ่ม Touchpad ของหมอนั้นให้กดที่ปุ่ม  หากไฟอยู่

ในแบบความเข้มต่้า(Composite หรือ Low) ไฟ LED (LED Indicator) จะกระพริบ 
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การ เปิด/ปิด ของไฟแบบอัตโนมัติ 

 

  ระบบการเปิด/ปิดไฟอัตโนมัตินั้น ไฟจะเปิดเมื่อเก้าที่ผู้ป่วยอยู่ในต้าแหน่งในการท้าการรักษา  

(Treatment position) และเมื่อกดปุ่ม หรือ  ไฟจะปิดลงโดยอัตโนมัต ิ

  ในการท้าการยกเลิกระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติให้กดปุ่ม และ ค้างไว้พร้อมๆกันเป็นเวลา 3 

วินาที หลังจากนั้นจะมีเสียงบิ๊บ!ดังขึ้น 1 ครั้งแสดงว่าได้ท้าการยกเลิกระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติเรียบร้อย

แล้ว 

  ในการเปิดการท้างานของระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติให้กดปุ่ม และ ค้างไว้พร้อมๆกันเป็น

เวลา 3 วินาที หลังจากนั้นจะมีเสียงบิ๊บ!ดังขึ้น 3 ครั้งแสดงว่าได้ท้าการเปิดการท้างานของระบบเปิด/ปิดไฟ

อัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว 
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การปรับต้าแหน่งของไฟ 

 

 

  หากไฟมีความฝืดในการเคลื่อนย้ายหรือลื่นไหลได้ง่ายเกินไป เราสามารถปรับต้าแหน่งไฟได้ทั้ง

แนวขวางและแนวตั้ง 

  การปรับในแนวขวาง 

  ส้าหรับการปรับระดับความฝืดในแนวขวางนั้นเราสามารถปรับได้ด้วยการใช้ไขควงขนาด 5/64" ใน

การไข การไขตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความฝืดขึ้น และการไขทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความฝืดลง 

  การปรับในแนวต้ัง 

  ส้าหรับการปรับในแนวตั้งนั้นสามารถปรับได้ดังนี้  

  1. ถอดตัว Yoke Plug ออกก่อนดังรูป 

  2. ใช้ประแจขนาด 5/16" ในการไชปรับ การไขตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความฝืดขึ้น และการไขทวน

เข็มนาฬิกาเพื่อลดความฝืดลง 

  3. ใส่ตัว Yoke Plug กลับที่เดิม 
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การเปล่ียนหลอดไฟ 

  

  การเปลี่ยนหลอดไฟ ท้าได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  1. ปิดไฟ แล้วปล่อยให้หลอดไฟเย็นลง  

  2. จับแผ่นกั้นแสงไว้ แล้วกดแผ่นกั้นแสงที่ด้านใดด้านหนึ่งเบาๆ และค่อยๆดึงแผ่นกั้นแสงนั้น

ออกมา 

 3. ใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าอื่นๆรองนิ้วก่อนจับหลอดไฟ เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆบริเวณนิ้วมือ หลังจาก

นั้นค่อยดึงหลอดไฟเก่าออกจากซ๊อคเก็ต แล้วหลอดไฟเก่าน้าไปทิ้ง 

  4. จับหลอดไฟอันใหม่ โดยจับที่บริเวณถุงที่ห่อหลอดไฟ( Outer Warpper)อันใหม่มาดังรูป ค่อยๆ

ใส่หลอดไฟอันใหม่ลงไปในซ๊อคเก็ตอย่างระมัดระวัง  

  5. ค่อยๆดึงถุงที่ห่อหลอดไฟ( Outer Warpper)ออกอย่างระมัดระวัง และท้าการใส่แผ่นกั้นแสงไว้

เหมือนเดิม 

  6. ตรวจสอบการท้างานของไฟ โดยการเปิดไฟดูในแต่ละระดับความเข้มของแสง  

 

  อะไหล่ของระบบไฟยูนิต A-dec 200 
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ข้อมูลรายละเอียด 

หมายเหตุ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
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การรับประกัน 

 

 


