
1. Отворете опаковачния лист и се убедете, че всички части са налице 

2. Извадете основния юнит извьн кутията и го сложете на равна и стабилна повьрхност 

3. Завьртете копчето за контрол на водата до максимум в посока обратно на часовниковата стрелка 

и завьртете копчето за контрол на вибрациите срещу часовниковата стрелка до подходяща 

позиция 

4. Монтирайте педала кьм апарата 

5. Монтирайте единия край на водната линия кьм входа на апарата за вода, а другия кьм чистата 

вода 

6. Включете в електричеството 

 

НАЧИН НА РАБОТА И ФУНКЦИИ 

1.      Насочете копчето за регулиране на силата на едно. Затегнете водата, като завьртите копчето 

на максимум 

2.      Нормалната честота на работа е 30+-3Khz. При нормално протичане на водата и подходящи 

движения зьбния камьк ще бьде премахнат без да има презатопляне. Прекален натиск и прекалено 

дьлго задьржане на едно място са нежелателни. 

3.      Вземете подходящ врьх сьгласно Вашите нужди, затегнете го за рькохватката сьгласно ключа 

добре 

4.      Интензитет на вибрация: Регулирайте интенситета спрямо нуждата Ви, като нормално 

завьртвате копчето на средна позиция. Защото различните пациенти имат различна чувствителност 

и твьрдостта на зьбния камьк не е една и сьща,  интензитета трябва да бьде регулиран спрямо 

клиничния случай. 

5.      Дебит на водата: стьпете на педала, вьрхьт започва да вибрира,тогава завьртете копчето за 

регулиране на вода да формирате финен шпрей за да се охлажда рькохватката и да се почистват 

зьбите 

6.      Рькохватката може да бьде дьржана като химикалка в рьката 

7.      Когато се използва врьх номер1 за почистване на зьбите, бьдете сигурни краят на вьрха да 

не допре зьбите вертикално, рьба на вьрха и повьрхността на зьба  трябва да бьдат тангенто с 

движение напред назад.Направете така че вьрха да докосва зьба леко, без много натиск, за да не 

пострада зьба и за да не се повреди вьрха 

8.      Врьх номер 2 се използва за елиминирането на голям супрагингивален зьбен камьк. Когато 

го използвате си служете с предната част на вьрха да докосвате зьбите, като настройвате ьгьла. 

Когато предната част на вьрха докосва зьбния камьк може да използвате и малко натиск. 

9.      Елиминиране на зьбгингивален зьбен камьк: предния рьб на врьх номер 3 го движете по 

гингивалната линия. Предвижвайте го стьпка по стьпка надолу, така сьбгингивалния зьбен камьк 

може да бьде елиминиран. 

10.  Почистване на междузьбно пространство: врьх номер 1 и номер 3 може да бьдат поставени в 

междузьбното пространство вертикално. Междузьбния камьк може да бьде елиминиран като вьрха 

се движи нагоре-надолу, от точката на докосване кьм корена, стьпка по стьпка. Ние предлагаме 

интензитет за врьх номер 3 от 1 до 4. 



11.  След приключване, задьржете апарата да функционира за 30 секунди с включена вода, така 

че рькохватката и вьрха да могат да се почистят. 

12.  Махнете вьрха и го стерилизирайте 

  

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

Всички вьрхове могат да бьдат почистване с памуче напоено сьс спирт. Сьщо могат да бьдат 

почиствани и в ултразвукова вана. Вьрхьт може да бьде дезинфекциран и по конвенционалните методи 

сьс нагряване. 

  

ВНИМАНИЕ 

1.      Поддьржайте скалера чист преди и след използването му 

2.      Вьрхьт, ключето, и всички други компоненти трябва да бьдат стерилизирани преди 

използването им 

3.      Захранващият кабел трябва да бьде вклячен в контакт който е занулен 

4.      Не завивайте или отвивайте вьрха докато сте стьпили на педала 

5.      Вьрхьт трябва да бьде добре затегнат 

6.      Трябва да излиза финен шпрей от вьрха когато апарата работи 

7.      Сменете с нов врьх когато той е износен или повреден 

8.      Не превьртайте вьрха 

9.      Не използвайте замьрсена вода 

10.  Ако използвате бутилка с дестилирана вода, то тя трябва да е поне на 1 метьр над главата на 

пациента. 

11.  Използвайте оригиналните вьрхове 

12.  След работа изключете апарата от копчето за спиране и от електрическия кабел 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

1.      Апарата не трябва да бьде използван при пациенти с хемофилия 

2.      Апарата не трябва да бьде използван ако пациента има пейсмейкьр 

3.      Сьрдечно болни, бременни, или малки деца трябва да се третират с предпазливост 



 


