
Hướng dẫn sử dụng  

THIẾT BỊ AcceleDent® Aura 
 

Sản xuất và phân phối bởi: OrthoAccel® Technologies, Inc. – USA. 

 

Công dụng: 

AcceleDent Aura là thiết bị hỗ trợ chỉnh nha sử dung trong suốt quá trình điều trị. Nó 

được sử dụng kết hợp với khí cụ chỉnh nha khác như mắc cài và hỗ trợ tạo di chuyển 

nhóm răng trước. 

1. Chống chỉ định: 

 Sử dụng thuốc loãng xương. 

 Vệ sinh miệng kém. 

 Các bệnh về nha chu mà không được điều trị  dứt điểm trước 3-4 tháng trước khi 

sử dụng.  

2. Các phụ kiện 

 
Thiết bị có các phụ kiện: 

 Thiết bị tạo rung. 

 Máng ngậm. 

 Giắc cắm nguồn. 

 Cáp USB. 

 Hộp đựng. 
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3. Lắp đặt và sạc pin. 

 Xạc pin suôt đêm đảm bảo pin đầy trước khi sử dụng. Thiệt bị sẽ tự động xạc khi 

được cắm nguồn. 

 Đèn LED chỉ thị mầu cam và nháy chậm. Với thời gian sử dụng 20 phút - 1 lần – 1 

ngày, thiết bị  nên được xạc khoảng 3 ngày – ít nhất 2 giờ hoặc khi đèn LED mầu 

da cam nháy nhanh. 

 Không được để hết pin. 

 Không được sử dụng thiết bị khi đang xạc hoặc khi được cắm vào máy tính. 

 Liên lạc ngay với nha sĩ nếu bạn có thắc mắc. 

4. Sử dụng. 

a. Lắp máng ngậm vào dụng cụ rung. Đảm bảo máng và bộ rung được gắn 

chặt, không có khoảng trống. Hai khe nhỏ ở cuối của máng ngậm đảm bảo 

máng được lắp đúng chiều. Một khoảng trống nhỏ không ảnh hưởng đến 

kết nối. 

b. Bật Activator “ON”.  

Nhấn nút nguồn , Activator sẽ bắt đầu tạo sung. Đèn LED mầu xanh bật báo thiết 

bị đã được bật. 

c. Đặt AcceleDent Aura miệng và cắn nhẹ. 

Cắn nhẹ với lực vừa đủ giữ AcceleDent Aura đúng chỗ. Không cần phải cắn mạnh quá 

mức cần thiết. Không cần giữ AcceleDent Aura bằng tay. Chỉ cần đặt và giữ bằng 2 hàm. 

Sử dụng tạy để điều chỉnh vị trí phù hợp cho AcceleDent Aura. Bạn sẽ thoái mái khi sử 

dụng AcceleDent Aura vì chỉ cần đặt vào giữa 2 hàm ngậm nhẹ và thả lỏng.  

Ngậm AcceleDent Aura liên tục trong  ở chế độ hoạt động trong 20 phút. Khi một nửa 

thời gian (10 phút) trôi qua, khí cụ sẽ rung 3 lần để báo hiệu. Có thể tạm dừng băng cách 

nhấn nút tắt trên khí cụ. 

Làm sạch khí cụ. 

Máng ngậm được làm bằng vật liệu y tế, tương thích sinh học không cần qui trình vệ sinh 

đặc biệt. Tháo máng ngậm khỏi Activator, đưa vào vòi nước, rửa sạch. Khi tháo 

Activator phải kéo thẳng, không xoắn, vặn.  

Tuyệt đối không để Acivator trong nước hoặc nơi có độ ẩm cao. 

Xạc điện cho Activator 

Khi đèn LED nháy sáng mầu da cam báo hiệu Acivator cần được xạc it nhất 2 tiếng. Nếu 

bạn xạc Activator đúng cánh, đèn LED mầu da cam nháy sáng chậm và chuyển sang mầu 

xanh. Activator có thể xạc bằng cổng USB máy tính. 

Ortho Accel khuyến nghị mang theo AcceleDent Aura mỗi lần thăm khám bác sĩ. 

5. Lên lịch sử dụng. 

Sử dụng AcceleDent Aura (không cần dùng tay giữ) trong 20 phút mỗi ngày tạo ra độ 

rung nhỏ hoặc rất nhỏ giúp cho hàm răng của bạn đáp ứng các điều trị chỉnh nha nhanh 

hơn. Dùng AcceleDent Aura đều đặn mỗi ngày, là một bước điêu trị không dduowwcj 

quên. Hãy sử dụng AcceleDent Aura vào thời điểm cố định trong ngày. Tốt nhất không 

nên tạm dừng khi đang sử dụng. Điều chỉnh vị trí khí cụ theo bằng tay nếu cần thiết. 



Một vài bệnh nhân sử dụng AcceleDent Aura ngay khi thức giấc và đánh răng vào buổi 

sáng. Những người khác sử dụng trong thời gian tham gia các hoạt động khác như: xem 

TV đọc sách. Hãy lựa chọn thời điểm phù hợp cho bản thân. 

Có thể kết nối AcceleDent Aura vào máy tính qua cổng USB để xem báo cáo sử dụng 

“Fast Trac”. 

Bạn có thể tạm dừng và tiếp tục sử dụng nếu cần thiết. Nhấn nút nguồn để tạm dừng và 

nhấn thêm lần nữa để tiếp tục. 

AcceleDent Aura sẽ lưu lại thời gian bạn đã sử dụng trong 5 phút và cộng thêm vào thời 

gian sử dụng nếu bạn sử dụng  lại không quá 5 phút. Nếu bạn tạm dừng lâu hơn 5 phút, 

thì khi sử dụng tiếp tục, AcceleDent Aura sẽ bắt đầu tính từ đầu. 

Không vệ sinh AcceleDent Aura bằng máy. Chỉ được vệ sinh bằng tay. 

 

6. Báo cáo sử dụng FastTrac 

Để xem báo cáo sử dụng, kết nối AcceleDent Aura vào cổng USB máy tính. Máy tính sẽ 

nhận AcceleDent Aura như ổ USB thông thường. Người sử dụng mở ổ USB này để xem 

báo cáo. 

Với hệ điều hành window, mở và di chuyển đến thư mục AcceleDent. 

Với hệ điều hành Mac, biểu tượng ổ đĩa sẽ hiển thị trên màn hình. 

Mở file FastTrac.html để xem. Chỉ sử dụng Internet Explorer và chấp nhận Active X. 

Dữ liệu sẽ hiển thị 3 mục chính 

(1) The AcceleDent Usage Summar 

(2) The AcceleDent Daily Usage Graph 

(3) The AcceleDent Daily Usage Table 

(4) The AcceleDent Usage Summar 

The AcceleDent Usage Summar: Báo cáo sẽ hiện thị tổng số ngày sử dụng, tổng số phút 

sử dụng, thời gian trung bình, thời gian, bộ đêm nguồn.  

Nếu pin AcceleDent bị hỏng hoặc không đủ nguồn các dữ liệu có thể không chính xác. 

The AcceleDent Daily Usage Graph: báo cáo thời gian, tỷ lệ sử dụng có đồ thị. 

The AcceleDent Daily Usage Table: báo cáo dạng bảng. 

Kết thúc xem báo cáo: 

Đóng file báo cáo. 

Nhấn vào biểu tượng ổ USB và “Safe and remove Hardware” sau đó rút AcceleDent 

Aura khỏi máy tính. 

AcceleDent có thể hỏng nếu không rút đúng cách. 

7. Điều chỉnh thời gian: 

Nhấn mở FastTrac.htm trong trình duyệt. 

Nhấn tổ hợp phím  “Ctrl+S” để lưu file. 

Xác định vị trí lưu file là ổ đĩa USB ACCELEDENT. 

Xác nhận mục "Save as type" là text file (.txt, .text).  

Đặt tên file là “SETCLOCK.txt”  

Nhấn nut  “Save”. 

Đóng  FastTrac Report và tháo  Activator khỏi máy tính 



Cắm  activator lại vào máy tính và kiểm tra thời gian đã được cập  

 


