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Lời nói đầu
Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd là nhà sản xuất chuyên nghiệp nghiên cứu, phát
triển và sản xuất các sản phẩm nha khoa. Woodpecker sở hữu hệ thống kiểm soát chất lượng âm thanh
và hai thương hiệu là Woodpecker và DTE. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm Thiết bị điều trị
nha chu đánh bóng không khí bằng sóng siêu âm, Máy cạo vôi răng bằng sóng siêu âm, Đèn đóng rắn,
Máy định vị Apex, Máy siêu âm, hệ thống cấp nước tự động, v.v.

1. Giới thiệu
1.1 Giới thiệu tóm tắt

Máy lấy cao răng PT-A Dental Scaler and Air Polisher có cả hệ thống siêu âm và
hệ thống làm bóng khí. Nó phù hợp để điều trị nha chu và tưới tủy răng trong điều
trị lâm sàng nha khoa. Nó có thể loại bỏ mảng bám và mảng bám dưới nướu và trên
nướu, để đạt được hiệu quả điều trị trong việc củng cố mô nha chu. Các tính năng
của thiết bị này là:

1) Theo tay khoan đã chọn, tự động chuyển chế độ làm việc.
2) Mặt trước sử dụng màn hình LCD cảm ứng, lựa chọn chức năng và hoạt động
chỉ báo trạng thái rất đơn giản và rõ ràng.

3) Quỹ đạo rung động tròn của đầu nhọn nhận ra quá trình xử lý và đánh bóng tại

cùng thời gian. Với biên độ đầu nhỏ, điều trị không đau.
4) Đầu bằng hợp kim titan sẽ không làm tổn thương xi măng hoặc men răng.

5) Trong chế độ cấp nước tự động, các dung dịch hóa học đặc biệt như hydro
Có thể dùng peroxide, sodium hypochlorite và chlorhexidine để nâng cao hiệu quả điều trị
lâm sàng.

6) Hệ thống theo dõi tần số tự động được sử dụng để tự động tìm kiếm
điều kiện hoạt động tốt nhất, mang lại hiệu suất ổn định hơn cho thiết bị.
7) Thiết kế ba mảnh của tay khoan đánh bóng không khí dễ dàng tải và dỡ hàng cho

làm sạch và bảo trì.
8) Bể chứa bột thông qua cấu trúc hình nón bên để giảm lượng dư một cách hiệu quả

lượng bột.
9) Tay khoan siêu âm có thể tháo rời và tay khoan đánh bóng không khí có thể được khử trùng không

der nhiệt độ cao 134 ℃ và áp suất cao 0,22MPa.
10) Quá trình làm việc được điều khiển hoàn toàn tự động bằng máy vi tính, đó là
thuận tiện và đơn giản để vận hành và nếu có hiệu quả cao.
1.2 Mô hình

PT-A

1.3 Cấu hình thiết bị
Vui lòng tham khảo danh sách đóng gói để biết cấu hình thiết bị.

1.4 Cấu trúc và thành phần
Nó bao gồm thiết bị chính, bình nước, bình bột, bột dự phòng (Natri
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bicarbonate, silica kỵ nước, tinh chất ăn được), tay khoan đánh bóng không khí, tay cầm
siêu âm, mẹo làm việc, vòi phun cát, bộ đổi nguồn và cánh hoa chân, v.v.

Phần ứng dụng: mẹo làm việc, vòi phun cát.

1.5 Phạm vi áp dụng
1.5.1 Hệ thống siêu âm

①

Mở rộng quy mô

· Loại bỏ phép tính siêu tuổi
· Loại bỏ vết bẩn

② Endo

· Chuẩn bị, làm sạch và tưới tiêu cho kênh rễ
· Chuẩn bị ngược dòng ống tủy
· Cô đặc gutta-percha
· Loại bỏ mão răng, cầu răng và phục hình

③ Phục hồi

· Chuẩn bị khoang

· Luting inlays và onlay
· Sự ngưng tụ của hỗn hống

④ Perio

· Chia tỷ lệ và bào gốc
· Điều trị nha chu
1.5.2 Hệ thống làm bóng không khí

· Loại bỏ mảng bám răng

· Chuẩn bị bề mặt trước khi liên kết / xi măng của lớp phủ, lớp phủ, mão và lớp phủ
neers

· Tiến hành chuẩn bị bề mặt răng trước khi đặt phục hình composite.
· Vệ sinh trước khi gắn mắc cài chỉnh nha
· Loại bỏ mảng bám và cao răng hiệu quả cho bệnh nhân chỉnh nha

· Làm sạch bộ cố định cấy ghép trước khi tải
· Loại bỏ vết bẩn để xác định bóng râm
· Loại bỏ mảng bám trước khi điều trị bằng florua

· Loại bỏ mảng bám và cao răng trước khi làm trắng

1.6 Chống chỉ định
1.6.1 Bệnh nhân ưa chảy máu không được sử dụng thiết bị này.

1.6.2 Cấm bệnh nhân có máy tạo nhịp tim sử dụng thiết bị này.
1.6.3 Các bác sĩ có máy tạo nhịp tim bị cấm sử dụng thiết bị này.
1.6.4 Người bệnh tim, phụ nữ có thai và trẻ em nên thận trọng khi sử dụng
thiết bị.
1.6.5 Bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và viêm phế quản mãn tính không
được phép sử dụng thiết bị này.

1.6.6 Bệnh nhân có chế độ ăn ít muối bị cấm thực hiện chức năng đánh bóng không khí.
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1.7 Phân loại an toàn thiết bị
1.7.1 Phân loại theo chế độ hoạt động: Thiết bị hoạt động liên tục

1.7.2 Loại bảo vệ chống điện giật: Lớp Ⅰ
1.7.3 Mức độ bảo vệ chống điện giật: Bộ phận áp dụng loại B
1.7.4 Mức độ bảo vệ chống lại sự xâm nhập có hại của nước: Thiết bị thông thường
(IPX0). Bàn đạp chân là thiết bị chống nhỏ giọt (IPX1)

1.7.5 Mức độ áp dụng an toàn khi có hỗn hợp thuốc mê dễ cháyThử với không khí, oxy hoặc nitơ oxit: Không thể sử dụng thiết bị khi có hỗn
hợp thuốc mê dễ cháy với không khí, oxy hoặc nitơ oxit.

1.8 Đặc điểm kỹ thuật chính
1.8.1 Đầu vào bộ đổi nguồn: 220-240V ~ 50Hz / 60Hz 400mA

1.8.2 Đầu ra bộ đổi nguồn: 25V ~ 50Hz / 60Hz 2.8A
1.8.3 Đầu vào thiết bị chính: 25V ~ 50Hz / 60Hz 2.8A

1.8.4 Độ lệch rung chính đầu ra của đầu nhọn (tối đa): 90μm;
Độ lệch: ± 50%
1.8.5 Tần số rung đầu ra của đầu tip: 30 ± 5kHz

1.8.6 Lực bù lệch bán (tối đa) đầu ra: 5N Độ lệch: ± 50%
1.8.7 Công suất đầu ra của đầu tip: 3W ~ 20W

1.8.8 Cầu chì bộ phận chính: T5AH 250V

1.8.9 Cầu chì bộ đổi nguồn: T1.0AL250V
1.8.10 Áp suất nước đầu vào: 1bar ~ 5bar (0.1MPa ~ 0.5MPa)

1.8.11 Áp suất khí vào: 5.5bar ~ 7.5bar (0.55MPa ~ 0.75MPa)
1.8.12 Nhiệt độ nước đầu ra của hệ thống đánh bóng không khí: 0 ~ 45 ℃
1.8.13 Trọng lượng đơn vị chính: 2.75Kg
1.8.14 Kích thước đơn vị chính: 330mm × 280mm × 120mm

1.9 Môi trường hoạt động
1.9.1 Nhiệt độ môi trường: + 5 ℃ ~ + 40 ℃
1.9.2 Độ ẩm tương đối: 30% ~ 75%
1.9.3 Áp suất khí quyển: 70kPa ~ 106kPa
1.9.4 Nhiệt độ nước làm mát: + 5 ℃ ~ + 25 ℃
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2 Cài đặt
2.1 Mặt trước của thiết bị chính

Hình 1 Mặt trước của thiết bị chính

2.2 Mặt sau của thiết bị chính

Hình 2 Mặt sau của thiết bị chính
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2.3 Bảng điều khiển cảm ứng

Mở rộng siêu âm
Đánh bóng không khí mở rộng quy mô

Chế độ làm sạch
Đánh bóng không khí mở rộng / siêu cao cấp

Đánh bóng bằng không khí perio / subgingival

Điều trị nội nha
Giảm lượng nước / công suất / áp suất không khí
Tăng lượng nước / công suất / áp suất không khí
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Thiết lập

Hình 3 Sơ đồ bảng điều khiển cảm ứng

2.3 Sơ đồ của tay khoan

Hình 4 Tay khoan siêu âm

Hình 5 Tay khoan đánh bóng không khí

2.4 Sơ đồ lắp đặt đầu tip

Hình 6 Sơ đồ lắp đặt đầu tip
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2.5 Quy trình cài đặt
① Mở gói hàng, kiểm tra xem thiết bị đã hoàn chỉnh theo cách đóng gói chưa
liệt kê và đặt thiết bị chính trên một mặt phẳng vững chắc, giữ thiết bị trực tiếp đối diện với người vận hành.

② Kết nối bộ đổi nguồn với thiết bị chính.
③ Cắm đầu nối ống dẫn khí bên ngoài vào đầu nối ống nạp khí ở mặt sau của
đơn vị chính.

Hình 7 Sơ đồ lắp đặt đường ống dẫn khí bên ngoài

④ Cắm phích cắm bàn đạp chân vào ổ cắm công tắc chân.
⑤ Kết nối tay khoan siêu âm và tay khoan đánh bóng không khí với

dây đuôi tương ứng và đặt các tay cầm trên giá đỡ ở cả hai bên của thiết bị
chính. Tay khoan siêu âm ở bên trái và tay khoan đánh bóng không khí ở bên
phải.
Cảnh báo1:Khi máy được kết nối với nguồn điện mạng, phải nối đất bảo vệ.
Cảnh báo2:Khi máy được kết nối với nguồn điện mạng, không đặt hoặc lắp
đặt sản phẩm ở nơi khó ngắt kết nối nguồn điện mạng.
3 Chức năng và hoạt động
3.1 Bàn đạp chân đa chức năng

① Theo quy trình lắp đặt, lắp phích cắm bàn đạp chân vào chính
, siết chặt nó và đặt bàn đạp chân hướng lên trên một mặt phẳng.

② Bàn đạp đa chức năng như trong hình và các chức năng của mỗi bàn đạp

tấn như sau:
Cái nút

Chế độ làm việc

Hàm số
Hệ thống siêu âm

Hệ thống đánh bóng không khí

Một

Tiêu chuẩn

Rung + nước

Không khí, bột + nước

B

Chế độ khan

Rung động

Air only

C (+ A)

Nâng cao【Ghi chú】

Sức mạnh tăng lên

Áp suất không khí tăng

ba cấp độ

lên ba mức
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D

Thủy lợi

Chỉ phun nước

Không khí + Nước

【Ghi chú】Trong chế độ Nâng cao, công suất / áp suất không khí được tăng lên ba
mức dựa trên mức ban đầu và mức tối đa là mức 12. Khi nhả nút bàn đạp C, vị trí bánh
răng sẽ tự động được khôi phục về vị trí bánh răng đã cài đặt trước đó.

Hình 8 Sơ đồ bàn đạp chân đa năng
3.2 Hệ thống siêu âm
3.2.1 Chia tỷ lệ

1. Cài đặt sản phẩm một cách chính xác theo các bước cài đặt sản phẩm và vận hành
rator đang đối mặt với máy.

2. Bật công tắc nguồn trên thiết bị chính và nhấc tay khoan siêu âm lên. Tại
lúc này, bảng điều khiển tự động chuyển sang giao diện hệ thống Siêu âm.
3. Máy này sử dụng bảng điều khiển cảm ứng. Nhấp trực tiếp vào "G" trên bảng điều khiển để nhập

chế độ cạo vôi răng.

4. Chọn phương thức cấp nước phù hợp và nhấp vào biểu tượng vòi / chai nước
trên bảng điều khiển để chuyển đổi giữa nguồn cung cấp nước cho chai nước và nguồn nước bên ngoài.

5. Chọn đầu mút phù hợp theo nhu cầu và sử dụng cờ lê mô-men xoắn để vặn chặt nó vào tay khoan.

6. Khi nhấn nút chân A, đầu rung và đèn LED trên đầu
của tay cầm được chiếu sáng, kèm theo vòi phun nước làm mát (Lần đầu tiên sau
khi khởi động, vì có nhiều không khí hơn trong đường ống, phải mất vài giây để
xả hết.) Sau khi nhả bàn đạp chân, rung và phun nước sẽ dừng lại, và đèn LED
tiếp tục sáng trong 10 giây rồi tắt.
7. Nói chung, cầm tay cầm bằng cử chỉ cầm bút.
8. Tần suất của tiền boa là cực kỳ cao. Trong điều kiện rung đầu bình thường
và phun nước, chạm nhẹ vào bề mặt răng bằng mặt bên của đầu răng và di chuyển theo chuyển động qua
lại nhất định để loại bỏ vôi răng mà không làm nóng rõ ràng. Tránh quá nhiều địa phương-
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lặp lại hoặc quá hạn trong việc mở rộng quy mô.

9. Cường độ rung: Điều chỉnh cường độ rung theo ý muốn. Nói chung là
bắt đầu với công suất cấp 1, và điều chỉnh cường độ rung theo độ nhạy của răng và độ cứng
của vôi răng trong quá trình ứng dụng lâm sàng.
10. Thể tích nước: Đối với chế độ cấp chai nước, hãy nhấp vào điều chỉnh lượng nước
núm trên hình phạt để điều chỉnh. Đối với chế độ cấp nước bên ngoài, điều chỉnh lượng nước
thông qua núm điều chỉnh lượng nước ở mặt sau của thiết bị chính.

11. Trong quy mô lâm sàng, vui lòng giữ cho mặt của đầu tiếp xúc và song song với

bề mặt răng. Không tạo áp lực để đầu dao động tự do.
12. Sau khi vận hành, vui lòng giữ thiết bị hoạt động trong 30 giây với nguồn nước để rửa
tay khoan và thủ thuật.

13. Tháo đầu để khử trùng.
3.2.2 Điều trị nha chu bằng siêu âm
1. Sử dụng cờ lê mô-men xoắn để siết chặt đầu điều trị nha chu vào han- siêu âm
dpiece. Nhấp vào phím “P” trên bảng điều khiển để vào chế độ điều trị nha chu.

2. Phần còn lại của hoạt động và phương pháp điều chỉnh tương tự như siêu âm quétchế độ ling.

3.2.3 Tưới nội nha
1. Vặn chặt giũa Endo vào tay khoan siêu âm bằng cờ lê Endo.
2. Nhấp vào phím “E” trên bảng điều khiển để vào chế độ tưới Nội nha.

3. Sau khi chuyển sang chế độ tưới Nội nha, mức công suất mặc định là mức 1.
Chọn mức công suất cao hơn theo nhu cầu thực tế trong quá trình điều trị lâm sàng.

4. Chọn tệp Endo thích hợp và từ từ đặt nó vào ống tủy của máy
răng của tient. Khởi động bàn đạp chân để thực hiện tưới nội nha bằng sóng siêu âm.

5. Khi tập tin Endo nằm trong ống tủy, vui lòng không ấn quá chặt.
6. Chỉ sau khi tập Endo vào ống tủy thì bàn đạp chân mới có thể được kích hoạt.

7. Mức công suất khuyến nghị của tưới Nội nha là cấp 1 - cấp 5.
3.3 Hệ thống đánh bóng không khí

1. Thêm lượng bột thích hợp vào bể chứa bột supragingival (lượng
bột phải được kiểm soát giữa lượng “Tối đa” và “Tối thiểu” trên bề mặt của bể
chứa), sau đó vặn chặt nắp thùng chứa bột và cắm thùng bột vào ổ cắm thùng
bột ngay phía trên thiết bị.
2. Nhấc tay khoan đánh bóng không khí lên, bảng điều khiển tự động chuyển sang trạng thái làm việc
mặt của chế độ đánh bóng không khí.

3. Nhấp vào bảng để điều chỉnh lượng nước đến mức tối đa (mức 12), điều chỉnh
áp suất không khí (POWER) ở mức 1, căn chỉnh vòi phun với hồ bơi và nhấn nút A trên bàn đạp
chân để xác nhận xem vòi phun có thể phát ra khí, bột và sương nước bình thường hay không.
Thiết bị có thể được sử dụng sau này sau khi vòi phun bình thường có thể phát ra khí, bột và
sương nước.
4. Trước khi điều trị đánh bóng bằng không khí, vui lòng giúp bệnh nhân đeo kính bảo hộ và đưa
bệnh nhân một mặt nạ để che mặt hoặc để. Và người sử dụng nên đeo kính bảo hộ hoặc mặt nạ bảo vệ.
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5. Nói chung, cầm tay cầm bằng cử chỉ cầm bút.
6. Điều chỉnh lượng nước và áp suất không khí đến mức thích hợp. Bình thường nước
âm lượng bắt đầu với mức 5 và áp suất không khí bắt đầu với mức 1. Trong quá trình áp dụng
lâm sàng, hãy điều chỉnh lượng nước và áp suất không khí tùy theo độ nhạy cảm của răng và tình
trạng mảng bám răng. Việc tăng áp suất không khí sẽ nâng cao hiệu quả làm sạch, nhưng sẽ làm
giảm hiệu quả đánh bóng. Tăng lượng nước sẽ tăng cường hiệu quả đánh bóng, nhưng làm giảm
hiệu quả làm sạch.
7. Trong quá trình cạo vôi răng, hãy căn chỉnh đầu phun với bề mặt răng, nhưng không được tiếp xúc trực tiếp với nó.

Giữ nó cách bề mặt răng 3-5mm ở góc 30 ° -60 °. Góc càng nhỏ, diện tích làm sạch sẽ càng
lớn. Trong quá trình cạo vôi răng, bạn hãy thực hiện một chuyển động tròn nhỏ trên bề
mặt răng. Không hướng vòi phun vào nướu hoặc các bộ phận nha chu.
8. Hỗn hợp không khí / bột phản xạ từ bề mặt răng nên được hút chân không bằng
sử dụng thiết bị hút mạnh trên bộ phận nha khoa trong quá trình điều trị.

9. Sau khi xử lý, điều chỉnh lượng nước đến mức tối đa và đánh bóng bề mặt
mặt của tất cả các răng.

3.4 Chế độ làm sạch
Nên súc rửa và khử trùng đường ống của đơn vị hàng ngày. Chế độ Làm sạch cho phép
các đường ống được làm sạch và khử trùng để giảm sự tích tụ tinh thể và số lượng vi
khuẩn trong đường ống.
1. Đổ đầy nước cất hoặc nước đã được khử vật liệu vào chai nước.

2. Nhặt tay khoan siêu âm, hướng tay cầm vào bồn rửa, nhấp vào nút “Cletrên màn hình và nhấn nút D trên bàn đạp chân để bắt đầu làm sạch đường
ống. Lúc này có thể thả bàn đạp.
3. Sau khi làm sạch trong 30 giây, thiết bị sẽ tự động dừng “Làm sạch”
cách thức. Bạn cũng có thể nhấn lại nút D trên bàn đạp chân ở chế độ “Làm sạch” hoặc nhấp vào
“Dọn dẹp” trên màn hình để dừng làm sạch.

4. Sau khi làm sạch, đặt tay cầm siêu âm trở lại giá đỡ. Và sau đó, chọn
Đưa tay khoan đánh bóng không khí lên, hướng vòi tay khoan về phía bể bơi và nhấp
lại vào nút “Làm sạch”, để thiết bị sẽ tự động thổi sạch bột còn sót lại trong đường
ống và giải phóng khí áp suất cao trong bể chứa bột.

5. Sau khi làm sạch trong 20 giây, thiết bị sẽ tự động thoát khỏi “Làm sạch”
cách thức. Bạn cũng có thể nhấp vào “Purge” trên màn hình để dừng dọn dẹp.

3.5 Cài đặt chức năng
Nhấp vào phím Setting trên bảng điều khiển để vào giao diện cài đặt để lựa chọn ngôn
ngữ và khởi động hoặc đóng lò sưởi. Nguồn và lượng nước sẽ tự động được khôi phục về
vị trí bánh răng được thiết lập tại nhà máy khi bạn nhấp vào 'Khôi phục cài đặt gốc'.

3.6 Biện pháp phòng ngừa

1. Hãy giữ thiết bị sạch sẽ trước và sau khi vận hành.
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2. Để máy làm việc với nước trong 10 giây trước mỗi lần vận hành lâm sàngtion để loại bỏ bất kỳ nước còn lại trong đường ống.

3. Người vận hành phải được trang bị bảo hộ đầy đủ (ví dụ: kính bảo hộ, mặt nạ,

vv) để ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
4. Sử dụng sản phẩm phải tuân thủ các thông số kỹ thuật vận hành liên quan và có liên quan

quy định của khoa khám bệnh. Và hoạt động được giới hạn cho các bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
được đào tạo.

5. Trước mỗi lần thao tác, vui lòng khử trùng các phụ kiện như tay cầm siêu âmce, tip, cờ lê mô-men xoắn, tay khoan đánh bóng không khí và vòi phun.

6. Vui lòng không tải hoặc dỡ mũi khi đang đạp bàn đạp chân hoặc handpiece đang rung.

7. Không đạp vào nút bàn đạp chân trong khi dây đuôi của handpiece đã được tháo ra khỏi thiết bị chính.
8. Trước khi sử dụng tay cầm siêu âm, hãy đảm bảo rằng dây đuôi của ống dẫn khí
tay khoan lishing được đặt chính xác trên giá đỡ tay khoan; tương tự, trước khi sử dụng
tay khoan đánh bóng không khí, hãy đảm bảo rằng đầu cắm đuôi tay cầm siêu âm được
đặt chính xác trên giá đỡ tay cầm siêu âm.

9. Đầu phải được vặn chặt.

10. Khi đầu mút bị hỏng hoặc mòn, cường độ rung sẽ giảm. Hoạt độngRator nên thay thế nó bằng một cái mới kịp thời tùy theo tình trạng lâm sàng.
11. Không uốn cong hoặc mài đầu.

12. Nếu thiết bị được sử dụng ở chế độ khan trong một thời gian, nhiệt độ của

đầu có thể hơn 51 ° C. Khuyến nghị rằng mẹo này liên tục hoạt động trong 2
giây và tạm dừng ít nhất 15 giây ở chế độ khan.
13. Trong mọi trường hợp, vòi phun của tay cầm đánh bóng không khí không được nhắm vào
Mọi người.

14. Nếu bột vô tình rơi vào mắt, nó có thể gây hại cho mắt. Chúng tôi mạnh mẽ
khuyến cáo tất cả nhân viên (bác sĩ, y tá, bệnh nhân) đeo kính bảo hộ trong quá trình điều trị làm
bóng không khí.
15. Trong quá trình đánh bóng bằng không khí, nếu bạn cần thêm bột vào thùng bột,

Vui lòng nhấp vào phím “Cleaning” trên màn hình, đợi áp suất bên trong bình
bột được giải phóng, sau đó lấy bình bột ra khỏi máy và nạp lượng bột thích
hợp.
16. Trước khi thay thế tay khoan đánh bóng không khí hoặc vòi phun, vui lòng sử dụng ống tiêm

thổi hơi ẩm tại các mối nối ở hai đầu (đặc biệt là mặt phân dẫn khí) để ngăn hơi
ẩm xâm nhập vào đường dẫn khí và tránh bị tắc bột trong đường ống.
17. Không sử dụng nước không sạch.

18. Nếu sử dụng nguồn nước không áp suất thì bề mặt của nước không áp suất

nguồn nên cao hơn đầu bệnh nhân hơn một mét.
19. Không kéo mạnh dây đuôi trong quá trình sử dụng thiết bị để tránh làm hỏng
dây đuôi.
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20. Không đánh hoặc làm xước tay cầm.

21. Sau khi vận hành, tắt nguồn điện và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
22. Nếu có bất kỳ sự cố nào với bộ đổi nguồn, vui lòng trả lại cho nhà sản xuất
rer hoặc nhờ chuyên gia được ủy quyền sửa chữa.

23. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các thiết bị y tế. Chỉ khi
Việc bảo trì, sửa chữa và điều chỉnh máy được thực hiện bởi công ty chúng tôi hoặc
đại lý ủy quyền của chúng tôi, các bộ phận thay thế là phụ kiện của Woodpecker và
hoạt động theo hướng dẫn sử dụng, chúng tôi chịu trách nhiệm về bảo mật của nó.
24. Sợi bên trong của đầu nhọn do một số nhà sản xuất nhất định sản xuất là thô,
han gỉ và sẽ làm gãy răng hoặc thông qua hệ thống ren khác, sự kết hợp giữa ren trong
nói trên với tay khoan của chúng tôi sẽ làm hỏng ren ngoài của tay khoan, gây hư hỏng
không thể khắc phục được cho máy cạo vôi. Vui lòng sử dụng các mẹo tương ứng của
thương hiệu Chim gõ kiến.

25. Nếu bạn thấy rằng vòng đệm bị hỏng khi sử dụng PT-A, vui lòng tham khảo
phụ lục Thông số kỹ thuật của vòng đệm trong Sách hướng dẫn và thay thế nó bằng vòng đệm phù hợp. Có các
con dấu với các thông số kỹ thuật khác nhau trong các phụ kiện được cung cấp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào,
vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà phân phối tại địa phương.

4 Khắc phục sự cố
4.1 Khắc phục sự cố

Lỗi
Đầu không
rung và ở đó
là không có nước
phun sau khi bật
nguồn và đạp bàn
đạp chân.

Đầu không
rung và ở đó

Nguyên nhân có thể

Các giải pháp

Tiếp điểm lỏng lẻo của phích cắm nguồn
điện.

Cắm tốt phích cắm của nguồn điện.

Tiếp xúc lỏng lẻo của bàn đạp chân.

Cắm tốt phích cắm bàn đạp chân.

Cầu chì bị đứt.

Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản
xuất địa phương.

Công tắc khung không
bật lên.

Di chuyển công tắc khung để làm cho nó bật
lên một cách trơn tru.

Đầu lỏng lẻo

Siết chặt đầu (hình 6)

Kết nối giữa dây đuôi và
bảng mạch bị lỏng.

Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản

là nước phun

sau khi bật nguồn
Tay khoan thất bại
và đạp chân ga.

xuất địa phương.
Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản
xuất địa phương.
Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản

Đứt dây đuôi

xuất địa phương.
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Núm điều chỉnh lượng nước
không mở.
Đầu máy rung
Lựa chọn sai chế độ
nhưng không có tia
cấp nước
nước phun sau khi
bật nguồn và đạp Bộ lọc tắc nghẽn
chân ga.

Sau khi tắt nguồn,

vẫn còn nước
phun.
Tay cầm sưởi

Nước thải đầu ra

nhiệt độ quá
cao (trên 45 ° C)
Vòi phun nước quá
nhỏ

rung động

Tệp Endo không
rung
Không có phun khí
và phun nước

Giữ cho chế độ cấp nước hiển
thị trên màn hình phù hợp với
nguồn cấp nước thực tế.
Làm sạch bộ lọc

Tạp chất trong van điện từ

Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản

Tắc nghẽn đường nước

Sử dụng ống tiêm để dẫn lưu.

Tạp chất trong van điện từ

Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản

Lượng nước quá nhỏ

xuất địa phương.

xuất địa phương.

Tăng thể tích nước. 【
Note1】

Lỗi thiết bị

Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản

Cặp nhiệt điện bị lỗi

Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản

xuất địa phương.

xuất địa phương.

Áp lực nước không đủ

Tăng thể tích nước. 【
Note1】
Tăng áp lực nước

Tắc nghẽn đường nước

Sử dụng ống tiêm để dẫn lưu.

Lượng nước quá nhỏ

Mẹo bị lỏng

Siết chặt đầu (Hình 6)
Siết chặt đầu (Hình 6)

Đầu nhọn bị hỏng【Lưu ý 2】

Thay đầu tip

Đai ốc không được siết chặt

Vặn chặt đai ốc

Mẹo không được thắt chặt.

Mẹo yếu

Mở núm điều chỉnh lượng
nước.【Note1】

Tiếp điểm lỏng lẻo của phích cắm nguồn
điện.

sau khi bật nguồn Tiếp xúc lỏng lẻo của bàn đạp chân.
và đạp chân ga.
Công tắc khung không
bật lên.
Tắc vòi phun
Vòi phun làm
Tắc nghẽn tay cầm

Cắm tốt phích cắm của nguồn điện.
Cắm tốt phích cắm bàn đạp chân.
Di chuyển công tắc khung để làm cho nó bật
lên một cách trơn tru.

Nạo vét vòi phun

Nạo vét tay khoan

không phun xăng
Tháo dây đuôi khỏi thiết bị
nhưng có nước
Tắc nghẽn dây đuôi tay cầm chính, nạo vét dây đuôi hoặc
phun sau khi bật
thay thế nó.
nguồn và đạp chân
Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản
ga.
Van điện từ bị hỏng
xuất địa phương.
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Núm điều chỉnh lượng nước
không mở.

Giữ cho chế độ cấp nước hiển
thị trên màn hình phù hợp với
nguồn cấp nước thực tế.

Có luồng khí nhưng Lựa chọn sai chế độ
không có nước phun cấp nước
sau khi bật nguồn và
Bộ lọc tắc nghẽn
đạp chân ga.

Làm sạch bộ lọc

Tạp chất trong van điện từ

xuất địa phương.

xuất địa phương.

Vòng chữ O trên đế của bình
bột bị hỏng.

Rò rỉ không khí của

Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản

Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản

Tắc nghẽn đường nước

bể bột

Mở núm điều chỉnh lượng
nước.【Note1】

Liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản
xuất địa phương.

Vòng cao su ở nắp trên của
Thay vòng cao su.
bình bột bị hỏng.
Có cặn bột tại ren, do đó vít
Loại bỏ phần bột còn sót lại
không đúng vị trí.
ở phần chỉ.
Nắp trên của thùng bột bị vỡ.Thay nắp trên của bình
bột.
Đường ren của bồn chứa bột bị
đứt khiến cho vít không vào đúng
vị trí.

Rò rỉ nước của tay khoan
đánh bóng không khí

Vòng chữ O bị hỏng của tay cầm

Bột trong bể không đủ.
Bột không khí
hiệu quả mở rộng là

giảm.

Thay thế vòng chữ O

Thêm bột vào bể.

Bã bột trong đường ống, tay
khoan hoặc vòi phun

Dùng kim nhỏ làm sạch lối
đi và thổi sạch bằng khí
nén.

Không có ngăn chứa bột

Kiểm tra khoang chứa bột và
lắp lại.

Không đủ áp lực
Bảng điều khiển cảm ứng bật

Thay nắp trên của bình
bột.

Tăng áp suất của không khí bên ngoài.

Không lấy hai tay cầm cùng
một lúc

lên thông báo nhắc nhở

Vui lòng điều chỉnh lượng nước bằng
núm vặn

Chọn một tay khoan khi
làm việc và đặt một tay
cầm khác vào giá đỡ.
Sử dụng núm ở phía sau thiết bị
chính để điều chỉnh lượng nước khi
ở chế độ nước bên ngoài.

Hệ thống sưởi bị lỗi! Vui lòng
ngừng đun.

Tắt hệ thống sưởi và liên hệ với nhà phân phối
hoặc nhà sản xuất tại địa phương.

Lưu ý: nếu vấn đề không thể được giải quyết, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương hoặc nhà sản xuất

rer.
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4.2 Thông báo

【Note1】Như trong hình, có thể tăng giảm lượng nước thông qua việc điều
chỉnh núm điều chỉnh lượng nước.
【Lưu ý 2】Nếu đầu vặn chắc chắn và có tia nước phun ra thì được coi là đầu
bị hỏng với các hiện tượng sau:
1) Cường độ rung của đầu mút và mức độ nguyên tử hóa của nước là đáng kể
không thể suy yếu.
2) Đầu mút phát ra âm thanh “cạch cạch” chói tai trong quá trình hoạt động.

5 Làm sạch, khử trùng và khử trùng
5.1 Xử lý ban đầu
5.1.1 Nguyên tắc xử lý
Chỉ có thể tiến hành khử trùng hiệu quả sau khi hoàn thành việc làm sạch và khử trùng hiệu
quả. Vui lòng đảm bảo rằng, là một phần trách nhiệm của bạn về tính vô trùng của sản phẩm
trong quá trình sử dụng, chỉ những thiết bị đã được kiểm định đầy đủ và các quy trình dành
riêng cho sản phẩm mới được sử dụng để làm sạch / khử trùng và khử trùng, và các thông số đã
được xác nhận được tuân thủ trong mọi chu kỳ.

Cũng vui lòng tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành ở quốc gia của bạn cũng như các
quy định vệ sinh của bệnh viện hoặc phòng khám, đặc biệt là đối với các yêu cầu bổ sung
đối với việc vô hiệu hóa prion.
5.1.2 Điều trị sau phẫu thuật

Việc xử lý hậu phẫu phải được tiến hành ngay, chậm nhất là 30 phút sau khi
kết thúc ca mổ. Các bước thực hiện như sau:
Để thiết bị hoạt động trong 20-30 giây ở lượng nước tối đa để xả riêng tay cầm
Siêu âm, đầu mút, tay khoan đánh bóng không khí và vòi phun;

Lấy tay cầm ra khỏi thiết bị và rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt tay cầm và các
phụ kiện của chúng (đầu, vòi và cờ lê mô-men xoắn) bằng nước tinh khiết (hoặc
nước cất / nước khử ion);
Lau khô các tay cầm và các phụ kiện của nó bằng vải mềm, sạch và đặt vào khay sạch.
Các biện pháp phòng ngừa:

1) Nước sử dụng ở đây phải là nước tinh khiết, nước cất hoặc nước đã khử ion.

5.2 Làm sạch
Việc vệ sinh tay khoan và các phụ kiện của nó phải được thực hiện không muộn hơn 24
giờ sau khi vận hành.
Việc làm sạch có thể được chia thành làm sạch tự động và làm sạch thủ công. Việc vệ
sinh tự động được ưu tiên nếu có điều kiện.

5.2.1 Làm sạch tự động
Chất tẩy rửa được chứng minh là hợp lệ bởi FDA, chứng nhận CE hoặc phù hợp với EN ISO
15883.
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Phải có một đầu nối xả được kết nối với khoang bên trong của sản phẩm. Quy
trình làm sạch phù hợp với tay cầm và thời gian xả nước là đủ. Nhưng không được
phép làm sạch bằng sóng siêu âm đối với tay khoan siêu âm.

Khuyến nghị sử dụng máy giặt-khử trùng phù hợp với EN ISO 15883. Để biết
quy trình cụ thể, vui lòng tham khảo phần khử trùng tự động trong phần “Khử
trùng”.
Các biện pháp phòng ngừa:

1) Chất làm sạch không nhất thiết phải là nước tinh khiết. Nó có thể là nước cất, deio-

nước nized hoặc đa enzym. Nhưng hãy đảm bảo rằng chất làm sạch đã chọn tương
thích với tay khoan.
2) Nhiệt độ nước không được vượt quá 45 ℃, nếu không protein sẽ đông đặc lại

và rất khó để loại bỏ.
5.2.2 Làm sạch thủ công

· Ngâm tay cầm và các phụ kiện của nó trong chất tẩy rửa (chẳng hạn như multi-enzyme).

Thời gian và nồng độ ngâm ít nhất phải đạt được thời gian và nồng độ do nhà
sản xuất chất tẩy rửa quy định;
· Cẩn thận làm sạch bề mặt của tay cầm và các phụ kiện của nó bằng dụng cụ dùng một lần
vải mềm hoặc bàn chải mềm để loại bỏ bụi bẩn có thể nhìn thấy trên bề mặt;

· Rửa tay cầm và các phụ kiện của nó dưới vòi nước sạch (nước đã khử muối,

nước cất hoặc nước đã khử ion) ít nhất 5 lần với thời gian không ít hơn 60 giây
cho mỗi lần.
· Kiểm tra xem các bộ phận được làm sạch có sạch sẽ hay bị hư hỏng. Nếu việc dọn dẹp không hoàn toàn-

xin hãy lặp lại các quy trình làm sạch trước đó.
Tính phù hợp nội tại của các tay cầm và các phụ kiện của nó đối với việc làm sạch hiệu quả bằng cách sử dụng
quy trình trên đã được xác nhận bởi một cơ sở đã được chứng nhận.
Các biện pháp phòng ngừa:

1) Chất làm sạch được sử dụng ở đây phải tương thích với tay cầm và chỉ
Có thể sử dụng các dung dịch mới chuẩn bị.

2) Nhiệt độ nước không được vượt quá 45 ℃, nếu không protein sẽ đông đặc lại

và rất khó để loại bỏ.

5.3 Khử trùng
Khử trùng phải được thực hiện không muộn hơn 2 giờ sau giai đoạn làm sạch.
Khử trùng tự động được ưu tiên nếu có điều kiện.

5.3.1 Khử trùng tự động
Nếu có thể, chu trình khử trùng phải tuân theo EN ISO 15883. Vui lòng đảm bảo
rằng các tiêu chuẩn sau được đáp ứng khi lựa chọn hệ thống tiệt trùng:
• Máy tiệt trùng được FDA chấp thuận, chứng nhận CE hoặc phù hợp với EN ISO 15883.

• Sử dụng chức năng khử trùng ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ không vượt quá 134 °

C. Nhiệt độ không được quá 20 phút.
• Máy tiệt trùng có một miếng kết nối bằng phẳng được kết nối với bên trong của
tay khoan.
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• Quy trình làm sạch phù hợp với tay cầm và chu kỳ xả nước là đủ
(5-10 phút).
• Chỉ nước cất hoặc nước khử ion có một lượng nhỏ vi sinh vật (<10
cfu / ml) có thể được sử dụng cho tất cả các bước rửa. (Ví dụ, nước tinh khiết
phù hợp với Dược điển Châu Âu hoặc Dược điển Hoa Kỳ).
• Không khí được sử dụng để làm khô phải được lọc bằng HEPA.
• Thường xuyên sửa chữa và kiểm tra thiết bị khử trùng.
Các bước làm sạch và khử trùng bằng cách sử dụng Máy giặt-khử trùng

Cẩn thận đặt tay cầm và các phụ kiện của nó vào giỏ khử trùng. Việc siết chặt các
tay cầm và các phụ kiện của nó nếu chỉ được phép chúng có thể di chuyển tự do
trong bộ cố định. Các tay cầm và các phụ kiện của nó không được phép tiếp xúc với
nhau.
Sử dụng bộ tiếp hợp xả phù hợp và gắn các tay cầm vào các kết nối xả của máy
giặt-khử trùng để có thể xả sạch bề mặt và đường nước bên trong trong quá trình
làm sạch.
Khởi động chương trình.

Sau khi chương trình kết thúc, tháo các tay cầm và các phụ kiện của nó ra khỏi
máy giặt-khử trùng, kiểm tra (tham khảo phần “Kiểm tra và Bảo dưỡng”) và đóng gói
(tham khảo chương “Bao bì”). Làm khô tay cầm và các phụ kiện của nó nhiều lần nếu
cần (tham khảo phần “Làm khô”).
Sự phù hợp nội tại của bộ tay cầm và các phụ kiện của nó để làm sạch và khử trùng
hiệu quả bằng cách sử dụng các quy trình làm sạch và khử trùng tự động ở trên đã được
một cơ sở được chứng nhận xác nhận. (Sử dụng máy giặt-khử trùng của Công ty TNHH
Dụng cụ Y tế Tân Hoa Xã Sơn Đông đặt tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, tuân thủ
EN ISO 15883).
Các biện pháp phòng ngừa:

1) Trước khi sử dụng, bạn phải đọc kỹ hướng dẫn vận hành được cung cấp bởi
nhà sản xuất thiết bị để tự làm quen với quy trình khử trùng và các biện pháp phòng
ngừa.
2) Với thiết bị này, việc làm sạch, khử trùng và làm khô sẽ được thực hiện đểnhiệt độ.

3) Làm sạch: (a) Nhiệt độ nước không được vượt quá 45 ℃, nếu không thì
tein sẽ đông đặc lại và rất khó loại bỏ. (b) Dung dịch được sử dụng có thể là nước tinh
khiết, nước cất, nước khử ion hoặc dung dịch đa enzym, v.v ... và chỉ những dung dịch mới
pha mới được sử dụng. (c) Chất làm sạch phải tương thích với tay khoan. Vui lòng tuân
theo nồng độ và thời gian tiếp xúc do nhà sản xuất cung cấp.
5.3.2 Khử trùng thủ công
Dụng cụ: hộp đựng chất khử trùng, súng bắn nước, súng hơi, khay

Đặt tay cầm và các phụ kiện của nó trong chất khử trùng (ví dụ như cồn y tế 75% hoặc
dung dịch glutaraldehyde 2%) trong ít nhất thời gian do nhà sản xuất quy định.

Lấy tay cầm và các phụ kiện của nó ra khỏi chất khử trùng và rửa sạch bằng nước
tinh khiết, nước cất hoặc nước khử ion ít nhất 5 lần với thời gian không ít hơn 60
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giây của mỗi lần.
Làm khô tay cầm và các phụ kiện của nó bằng khí nén đã lọc (áp suất tối đa: 3
bar).
Sau khi chương trình kết thúc, tháo các tay cầm và các phụ kiện của nó ra khỏi
máy giặt-khử trùng, kiểm tra (tham khảo phần “Kiểm tra và Bảo dưỡng”) và đóng gói
(tham khảo chương “Bao bì”). Làm khô tay cầm và các phụ kiện của nó nhiều lần nếu
cần (tham khảo phần “Làm khô”).
Việc xác minh tính phù hợp cơ bản của bộ tay cầm và các phụ kiện của nó để làm sạch và khử trùng
thủ công hiệu quả đã được cung cấp bởi một phòng thí nghiệm kiểm tra đã được xác minh.
Các biện pháp phòng ngừa:

1) Chất khử trùng được sử dụng để cấu hình chất khử trùng phải tương thích với
bàn tay và chất làm sạch, và phải được kiểm tra hiệu quả (ví dụ: DGHM, FDA đã phê duyệt hoặc
chứng nhận CE).

2) Chất khử trùng phải được sử dụng phù hợp với nồng độ và tiếp xúc
thời gian do nhà sản xuất quy định.

3) Chất khử trùng được sử dụng phải là dung dịch mới được pha chế và không tạo bọt
cho phép.

5.4 Làm khô
Nếu quy trình làm sạch và khử trùng của bạn không có chức năng làm khô tự động, hãy làm
khô nó sau khi làm sạch và khử trùng.
Phương pháp:

1) Trải một tờ giấy trắng sạch (vải trắng) trên mặt bàn phẳng, hướng các tay cầm và
phụ kiện của nó trên giấy trắng (vải trắng), sau đó làm khô tay cầm và các phụ kiện của nó
bằng khí nén khô đã lọc (áp suất tối đa 3 bar). Cho đến khi không có chất lỏng nào được
phun lên giấy trắng (vải trắng), quá trình làm khô đã hoàn thành.

2) Nó có thể được làm khô trực tiếp trong tủ sấy y tế (hoặc tủ sấy). Đề nghị
nhiệt độ sấy là 80 ℃ ~ 120 ℃ và thời gian nên là 15 ~ 40 phút.
Các biện pháp phòng ngừa:

1) Việc làm khô sản phẩm phải được thực hiện ở nơi sạch sẽ.

2) Nhiệt độ sấy không được vượt quá 138 ℃;
3) Các thiết bị được sử dụng cần được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên.

5.5 Kiểm tra và bảo dưỡng
1) Kiểm tra các tay cầm và các phụ kiện của nó. Nếu vẫn còn có thể nhìn thấy vết bẩn trên han-

sau khi làm sạch / khử trùng, toàn bộ quá trình làm sạch / khử trùng phải được
lặp lại.
2) Kiểm tra các tay cầm và các phụ kiện của nó. Nếu nó rõ ràng bị hư hỏng, bị đập vỡ,
bị bong ra, bị ăn mòn hoặc bị uốn cong thì phải cạo bỏ và không được phép tiếp tục sử dụng.
3) Kiểm tra tay khoan. Nếu các bộ phận cấu trúc (vòng chữ O, đèn LED, đèn dẫn sáng, v.v.)
bị hỏng, vui lòng thay thế nó trước khi sử dụng. Nhưng các bộ phận được thay thế phải được làm sạch, khử trùng
và làm khô.
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4) Nếu thời gian bảo dưỡng (số lần) của tay khoan siêu âm đạt đến tiêu chuẩn
Tuổi thọ (số lần) đã được cải tiến, vui lòng thay thế nó kịp thời.

5) Không sử dụng máy khi máy đang được làm sạch / khử trùng / tiệt trùng.

5.6 Bao bì
Bàn tay đã khử trùng và làm khô cùng các phụ kiện của chúng được lắp ráp và đóng gói
nhanh chóng trong túi khử trùng y tế (hoặc hộp đựng đặc biệt, hộp vô trùng).
Các biện pháp phòng ngừa:

1) Gói được sử dụng phù hợp với ISO 11607;

2) Nó có thể chịu được nhiệt độ cao 138 ℃ và có đủ khả năng thấm hơi nước;
3) Môi trường đóng gói và các dụng cụ liên quan phải được làm sạch thường xuyên để đảm bảo

sạch sẽ và ngăn ngừa sự xâm nhập của các chất gây ô nhiễm;
4) Tránh tiếp xúc với các bộ phận của các kim loại khác nhau khi đóng gói.

5.7 Tiệt trùng
Chỉ sử dụng các quy trình khử trùng bằng hơi nước sau đây (quy trình hút chân không sơ bộ
phân đoạn *) để khử trùng và các quy trình khử trùng khác bị cấm:
Máy tiệt trùng bằng hơi nước phù hợp với EN13060 hoặc được chứng nhận theo EN 285 để
phù hợp với EN ISO 17665;

Nhiệt độ khử trùng cao nhất là 138 ℃;
Thời gian tiệt trùng ít nhất 4 phút ở nhiệt độ 132 ℃ / 134 ℃ và áp suất 2.0
bar ~ 2.3 bar.
Cho phép thời gian tiệt trùng tối đa là 20 phút ở 134 ℃.
Việc xác minh tính phù hợp cơ bản của các sản phẩm đối với việc khử trùng bằng hơi nước hiệu quả đã được
cung cấp bởi phòng thử nghiệm đã được xác minh.
Các biện pháp phòng ngừa:

1) Chỉ những sản phẩm đã được làm sạch và khử trùng hiệu quả mới được phép
được khử trùng;

2) Trước khi sử dụng máy tiệt trùng để tiệt trùng, hãy đọc Hướng dẫn sử dụng được cung cấp

của nhà sản xuất thiết bị và làm theo hướng dẫn.
3) Không sử dụng khử trùng bằng không khí nóng và khử trùng bằng bức xạ vì điều này có thể dẫn đến

mage cho sản phẩm;
4) Vui lòng sử dụng các quy trình khử trùng được khuyến nghị để khử trùng. Không phải vậy

khuyến cáo nên khử trùng bằng các quy trình khử trùng khác như ethylene oxide,
formaldehyde và khử trùng bằng plasma ở nhiệt độ thấp. Nhà sản xuất không chịu
trách nhiệm về các quy trình không được khuyến nghị. Nếu bạn sử dụng các quy
trình tiệt trùng chưa được khuyến nghị, vui lòng tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu quả
liên quan và xác minh tính phù hợp và hiệu quả.
* Quy trình hút chân không sơ bộ phân đoạn: quy trình khử trùng bằng hơi nước
Ting chân không sơ bộ, quy trình được sử dụng ở đây là hơi nước được khử trùng bằng ba máy hút trước.
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6 Bảo trì, bảo quản và vận chuyển
6.1 Bảo trì
6.1.1 Bộ lọc khí

1) Khi nước tích tụ trong bộ lọc, hãy xoay núm ở dưới cùng của bộ lọc
theo chiều kim đồng hồ để xả nước và vặn chặt núm theo chiều kim đồng hồ.

2) Thay thế phần tử bộ lọc: Sử dụng cờ lê bộ lọc để tháo phần trong suốt
nắp bộ lọc không khí, sau đó sử dụng cờ lê để tháo đai ốc màu đen ở đầu dưới
của phần tử bộ lọc, tháo phần tử lọc màu trắng và bỏ vào thùng rác, thay thế
bằng phần tử lọc mới và lắp lại đai ốc màu đen. và vỏ trong suốt. Nên thay lõi
lọc 24 tháng một lần và lõi lọc dự phòng được bao gồm trong phụ kiện.

Hình 9 Sơ đồ thay thế phần tử bộ lọc
6.1.2 Bộ lọc nước bên ngoài

Vệ sinh bộ lọc: Vặn đầu nối nước bên ngoài ở mặt sau thiết bị, lấy bộ lọc hình
đĩa bên trong ra và dùng nhíp kẹp bộ lọc trên ngọn lửa bên ngoài của đèn cồn
trong 5 hoặc 10 giây (cẩn thận để tránh bỏng), sau đó sử dụng nước cất hoặc
nước tinh khiết để làm sạch. Nếu sử dụng nước bên ngoài thường xuyên thì nên
vệ sinh 1 lần / tuần. Nên vệ sinh 1-2 tháng một lần nếu không thường xuyên sử
dụng.
Thay thế phần tử lọc 24 tháng một lần và phần tử lọc dự phòng được bao gồm trong
phụ kiện.

Ghi chú:Bác sĩ nên thay lõi lọc gió và miếng lọc nước bên ngoài theo đúng
hướng dẫn trong sách hướng dẫn.
6.2 Lưu trữ
6.2.1 Thiết bị phải được xử lý cẩn thận và nhẹ nhàng. Hãy chắc chắn rằng nó còn xa

rung, và được lắp đặt hoặc giữ ở nơi mát, khô và thông gió.
6.2.2 Không cất giữ máy cùng với các vật phẩm độc hại, dễ bắt lửa,
ăn da, hoặc chất nổ.

6.2.3 Máy này nên được bảo quản trong phòng có độ ẩm tương đối
ty là 10% ~ 93%, áp suất khí quyển là 70kPa ~ 106kPa, và nhiệt độ là
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- 20 ℃ ~ + 55 ℃.

6.2.4 Khi không sử dụng thiết bị, hãy tắt nguồn điện và rút phích cắm điện
phích cắm. Nếu nó không được sử dụng trong một thời gian dài, nó nên được cung cấp năng lượng và kết nối với nước và
không khí mỗi tháng một lần trong năm phút.

6.3 Vận chuyển
6.3.1 Cần ngăn ngừa va đập và rung lắc quá mức trong quá trình vận chuyển. Đặt nó cẩn thậnđầy đủ và nhẹ nhàng.

6.3.2 Không xếp chung với hàng nguy hiểm trong quá trình vận chuyển.
6.3.3 Tránh tiếp xúc với nắng, mưa và tuyết trong quá trình vận chuyển.

7 Bảo vệ môi trường
Phần
Đơn vị chính

andpiece

Mẹo
Vòi phun

Đạp chân

Các chất hoặc phần tử độc hại hoặc có hại

Pb
○
○
○
○
○

Hg
○
○
○
○
○

○

○

Đĩa CD

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

PBB
○
○
○
○
○

PBDE
○
○
○
○
○

○

○

○

Cr6 +

Cơ khí
các yếu tố,

kể cả

bu lông, đai ốc,

○

máy giặt,
vân vân.

○: Chỉ ra rằng hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận thấp
hơn yêu cầu giới hạn được quy định trong Yêu cầu giới hạn của SJ / T-11363-2006 đối với các
chất độc hại và nguy hiểm trong các sản phẩm thông tin điện tử.

×: chỉ ra rằng hàm lượng chất độc hại trong ít nhất một trong các vật liệu đồng nhất của
bộ phận vượt quá yêu cầu giới hạn quy định trong SJ / T-11363-2006. Vui lòng xử lý theo
luật pháp địa phương hoặc tham khảo ý kiến của đại lý mà bạn đã mua về việc xử lý
chất thải.
8 Sau khi dịch vụ
Chúng tôi cung cấp một năm sửa chữa miễn phí đối với thiết bị theo phiếu bảo hành. Việc sửa chữa
thiết bị nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho
bất kỳ thiệt hại không thể khắc phục được do người không chuyên nghiệp gây ra.

Sản phẩm này là một thiết bị chính xác. Nếu có vấn đề cần được sửa chữa,
nên trả lại cho Woodpecker hoặc xử lý bởi các chuyên gia.
9 Quyền của nhà sản xuất
Chúng tôi có quyền thay đổi thiết kế của thiết bị, kỹ thuật, phụ kiện, hướng dẫn
sử dụng và nội dung của danh sách đóng gói ban đầu bất kỳ lúc nào mà không
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lưu ý. Nếu có một số khác biệt giữa bản thiết kế và thiết bị thực, hãy lấy thiết bị thực
làm tiêu chuẩn.

10 Lệnh ký hiệu
nhà chế tạo
Tham khảo các tài liệu
kèm theo

Ngày sản xuất

Thiết bị thông thường

B loại áp dụng phần

Sự hồi phục

Thiết bị chống nhỏ giọt

Xử lý cẩn thận

Giữ khô

Dòng điện xoay chiều

Chỉ sử dụng trong nhà

Điều chỉnh lượng nước

Đạp chân

công tắc điện

Cung cấp chai nước

Cấp nước bên ngoài

Nối đất bảo vệ

Sản phẩm được đánh dấu CE

Chế độ tưới

Chế độ khan

Tiệt trùng dưới nhiệt
độ cao

Công tắc điện

Nước đầu vào, áp suất: 0,1MPa-0,5MPa

Khí vào, áp suất: 0,55MPa-0,75MPa
Điều kiện bảo quản, giới hạn áp suất không khí: 70kPa ~ 106kPa

Điều kiện bảo quản, giới hạn nhiệt độ: -20 ℃ ~ + 55 ℃
Điều kiện bảo quản, giới hạn độ ẩm: 10% ~ 93%
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Chỉ thị WEEE tuân thủ thiết bị
Đại diện được ủy quyền tại CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

11 đại diện được ủy quyền tại Châu Âu

12 EMC-Tuyên bố về sự phù hợp
Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất về phát xạ điện từ
Mô hình PT-A được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định bên dưới. Khách hàng
hoặc người sử dụng mô hình PT-A phải đảm bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường như vậy.

Tuân thủ

Kiểm tra khí thải

Phát xạ RF
CISPR 11

Phát xạ RF
CISPR 11

Môi trường điện từ - hướng dẫn
Mô hình PT-chỉ sử dụng năng lượng RF
cho chức năng bên trong của nó. Do đó,
phát xạ RF của nó rất thấp và không có
khả năng gây nhiễu cho các thiết bị điện
tử gần đó.

Nhóm 1

Hạng B

Harmonic

khí thải IEC

Mô hình PT-chỉ sử dụng năng lượng RF
cho chức năng bên trong của nó. Do đó,
phát xạ RF của nó rất thấp và không có
khả năng gây nhiễu cho các thiết bị điện
tử gần đó.

Hạng A

61000-3-2

Vôn

biến động /
nhấp nháy

khí thải IEC

Tuân thủ

61000-3-3

Hướng dẫn & Tuyên bố - miễn nhiễm điện từ
Mẫu PT-A 1 được thiết kế để sử dụng 1 trong môi trường điện từ được chỉ định bên dưới. Khách hàng
hoặc người sử dụng mô hình PT-A phải đảm bảo rằng Mô hình được sử dụng trong môi trường như
vậy.
Thử nghiệm IEC 60601
Kiểm tra khả năng miễn dịch

cấp độ

Tĩnh điện
phóng điện

(ESD) IEC

Tiếp điểm ± 8 kV
Không khí ± 15 kV

Tuân thủ
cấp độ

Tiếp điểm ± 8 kV
Không khí ± 15 kV

61000-4-2
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Môi trường điện từ sự hướng dẫn

Sàn nhà phải bằng gỗ, bê tông
hoặc gạch men Nếu sàn được phủ
bằng vật liệu tổng hợp, độ ẩm
tương đối ít nhất phải là 30%.

Điện nhanh
bùng nổ nhất thời

IEC 61000-4-4

± 2kV cho

± 2kV cho nguồn điện

bộ chuyển đổi điện

đường cung cấp

dòng

± 1kV cho

± 1 kV cho

kết nối với nhau

cáp

đầu ra đầu vào

dòng

Đường dây ± 1 kV đến
Dâng trào

đường kẻ

Đường dây ± 1 kV đến

IEC 61000-4-5

Đường dây ± 2 kV đến

đường kẻ

(> 95% nhúng vào

sự gián đoạn

và điện áp
các biến thể trên

Nguồn cấp

UT.) Với giá 0,5

UT.)

40% UT

40% Ur
(Giảm 60% trong UT

) trong 5 chu kỳ

70% UT

(Giảm 30% trong UT

IEC 61000-4-

) trong 25 chu kỳ

<5% UT

(> 95% nhúng 1n

UT) trong 5 giây

(Giảm 60% trong UT

trong 5 chu kỳ

70% UT

(Giảm 30% trong UT

trong 25 chu kỳ

<5% UT

3A / m

Chất lượng nguồn điện chính phải
là của môi trường thương mại hoặc
bệnh viện điển hình Nếu người
dùng kiểu PT-A yêu cầu tiếp tục
hoạt động trong thời gian nguồn
điện bị gián đoạn, thì nên cấp
nguồn cho kiểu PT-A từ bộ chuyển
đổi điện liên tục hoặc pin.

UT)

trong 5 giây

Từ trường tần số nguồn phải ở các
mức đặc trưng của một vị trí điển
hình trong môi trường thương mại
hoặc bệnh viện điển hình.

tần số

từ trường

của môi trường thương mại hoặc bệnh

(> 95% nhúng vào

Quyền lực

(50/60 Hz)

Chất lượng nguồn điện phải là chất lượng

(> 95% nhúng vào

trong 0,5 chu kỳ

xe đạp

dòng đầu vào

11

viện điển hình.

<5% UT

<5% UT

ngắn

của môi trường thương mại hoặc bệnh

viện điển hình.

Trái đất

Giảm điện áp,

Chất lượng nguồn điện phải là chất lượng

3A / m

IEC 61000-4-8

CHÚ THÍCH: Ur là điện áp nguồn xoay chiều trước khi áp dụng mức thử nghiệm.

Hướng dẫn & Tuyên bố - Miễn nhiễm điện từ
Mô hình PT-A được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định bên dưới. Khách
hàng hoặc người sử dụng mô hình PT-A phải đảm bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường
như vậy.
Kiểm tra khả năng miễn dịch

IEC 60601
mức độ kiểm tra

Tuân thủ
cấp độ

Môi trường điện từ - hướng dẫn
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Thiết bị thông tin liên lạc RF di động và di
động không được sử dụng gần bất kỳ bộ
phận nào của model PT-A, kể cả cáp, hơn
khoảng cách tách biệt được khuyến nghị
được tính toán từ phương trình áp dụng cho
tần số của máy phát.
Khoảng cách tách biệt được đề xuất d
= [3.5 / V1] × P1/2

RF dẫn

d = 1,2 × P1/2 80 MHz đến 800 MHz

3 Vrms

IEC 61000-4- 150 kHz đến
6
80 MHz

RF bức xạ

3V / m

IEC 61000-4- 80 MHz đến
3
2,5 GHz

d = 2,3 × P1/2 800 MHz đến 2,5 GHz

3V
3V/m

Trong đó P là định mức công suất đầu ra tối đa
của máy phát Tính bằng watt (W) theo nhà sản
xuất máy phát và d Là khoảng cách tách biệt
được khuyến nghị tính bằng mét (m).

Cường độ trường từ các máy phát RF cố
định, được xác định bằng khảo sát vị trí
điện từ, a phải nhỏ hơn mức tuân thủ
trong mỗi dải tần số. b
có thể xảy ra nhiễu Trong vùng lân cận của
thiết bị được đánh dấu bằng biểu tượng giảm
mức fol:

CHÚ THÍCH 1: Ở 80 MHz - 800 MHz, áp dụng dải tần số cao hơn.
CHÚ THÍCH 2: Những hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi tình huống. Sự lan truyền điện
từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.

A) Cường độ trường từ máy phát cố định, chẳng hạn như trạm gốc cho điện thoại vô
tuyến (di động / không dây) và đài di động mặt đất, đài nghiệp dư, phát sóng radio
AM và FM và phát sóng TV về mặt lý thuyết không thể dự đoán chính xác. Để đánh
giá môi trường điện từ do các máy phát RF cố định, cần xem xét khảo sát vị trí điện
từ. Nếu cường độ trường đo được ở vị trí mà mô hình PT-A được sử dụng vượt quá
mức tuân thủ RF áp dụng ở trên, mô hình PT-A phải được quan sát để xác minh hoạt
động bình thường. Nếu quan sát thấy hiệu suất bất thường, có thể cần các biện
pháp bổ sung, chẳng hạn như định hướng lại hoặc di dời mô hình PT-A.

B) Trong dải tần từ 150 kHz đến 80 MHz, cường độ trường phải nhỏ hơn 3V / m.
Khoảng cách phân cách được đề xuất giữa

thiết bị thông tin liên lạc RF di động và di động và kiểu PT-A
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Mẫu PT-A được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ trong đó nhiễu RF
bức xạ được kiểm soát. Khách hàng hoặc người sử dụng mô hình PT-A có thể
giúp ngăn chặn nhiễu điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu giữa thiết
bị truyền thông RF di động và di động (thiết bị phát) và mô hình PT-A được
khuyến nghị dưới đây, theo công suất đầu ra tối đa của thiết bị truyền thông
Trang thiết bị.
Đánh giá tối đa
Khoảng cách ly theo tần số của máy phát m
công suất đầu ra của

máy phát W

0,01
0,1
1
10
100

150kHz đến 80MHz
d = 1,2 × P1/2

0,12
0,38
1,2
3.8
12

80MHz đến 800MHz
d = 1,2 × P1/2

0,12
0,38
1,2
3.8
12

800MHz đến 0,5GHz
d = 2,3 × P1/2

0,23
0,73
2.3
7.3
23

Đối với máy phát được đánh giá ở mức công suất đầu ra lớn nhất không được liệt kê ở trên, khoảng
cách tách biệt được khuyến nghị d tính bằng mét (m) có thể được ước tính bằng cách sử dụng
phương trình áp dụng cho tần số của máy phát, trong đó P là công suất đầu ra lớn nhất của máy phát
tính bằng watt ( W) phù hợp với nhà sản xuất máy phát.

CHÚ THÍCH I: Ở 80 MHz - 800 MHz, áp dụng khoảng cách tách biệt cho dải tần số cao
hơn.
LƯU Ý Ⅱ Những hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi tình huống. Sự lan truyền điện từ bị
ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.

Thiết bị đã được thử nghiệm và tương đồng phù hợp với EN 60601-1-2 cho
EMC. Điều này không đảm bảo rằng thiết bị này sẽ không bị ảnh hưởng bởi
nhiễu điện từ Tránh sử dụng thiết bị trong môi trường điện từ cao.

26

13 Tuyên bố
Woodpecker có quyền thay đổi thiết kế của thiết bị, kỹ thuật, phụ kiện, hướng dẫn sử
dụng và nội dung của danh sách đóng gói ban đầu bất kỳ lúc nào mà không cần thông
báo thêm. Những hình ảnh chỉ để tham khảo. Quyền giải thích cuối cùng thuộc về Guilin
Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. Sự xuất hiện của sản phẩm đã được cấp bằng
sáng chế, và hàng giả sẽ bị kiện!

(Vui lòng tham khảo nhãn bao bì để biết ngày sản xuất. Tuổi thọ: 10 năm)
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