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I. INTRODUCERE

Acest Echipament (Unit) stomatologic integral reprezintă un echipament de concepţie nouă
al  companiei  noastre  şi  este  destinat  pentru  tratamentul  stomatologic.  Echipamentul  este
caracterizat printr-o structură nouă, cu forme atrăgătoare, cu unghiuri largi de rotire a părţilor
componente (măsuţa pentru instrumente stomatologice etc.), cu poziţii de lucru avantajoase şi
confortabile ale scaunului pacientului (inclusiv o poziţie foarte joasă a acestuia), corelată cu
poziţia  şi forma corpului  uman. Scaunul pacientului  este  acţionat  de un motor electric  de
curent continuu, de joasă tensiune. Sunt prevăzute comenzi specifice pentru utilizarea comodă
a echipamentului şi părţilor sale componente. Echipamentul stomatologic este realizat având
în dotare un sistem de alimentare cu apă prevăzut cu termostat, dispozitiv cu pre-setare pentru
umplerea paharului cu apă, precum şi cu alte funcţii specifice, necesare facilitării utilizării
comode  şi  eficiente  a  acestuia.  Acest  echipament  modern  este  adecvat  cerinţelor  pentru
tratamentele dentare din clinici şi spitale stomatologice.
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Vedere generală a Echipamentului şi a principalelor părţi componente

* Figura de mai jos are doar un rol descriptiv, poziţia reală a părţilor componente poate fi în
realitate diferită. 

Fig.

Legendă

1. Capac frontal; 2. Capac inferior; 3. Suport scaun; 4. Scaunul pentru pacient; 
5. Reazem pentru spatele pacientului; 6. Reazem pentru capul pacientului (tetieră) ; 
7. Dispozitiv de aspirare a salivei; 8. Cuvă de colectare a secreţiilor bucale (“scuipătoare”) ; 
9. Dispozitiv pentru umplerea paharului cu apă; 10. Suport pentru lampa stomatologică; 
11. Braţ lampă stomatologică; 12. Lampă stomatologică (scialitică, cu focalizare); 
13. Braţ orizontal; 14. Dispozitiv de vizualizare a radiografiilor dentare; 
15. Pupitru de comandă-control; 16. Manometru pentru presiunea aerului; 
17. Mâner de acţionare a braţului orizontal; 18 Măsuţă pentru instrumente stomatologice; 
19. Cuplaj pentru piesa de mână cu viteză redusă; 
20. Cuplaj pentru piesa de mână cu viteză ridicată;  
21. Cuplaj pentru piesa de mână cu viteză ridicată; 
22. Dispozitiv tip seringă cu trei căi. 

II. PARAMETRII TEHNICI PRINCIPALI 

Alimentarea electrică 220 V ± 22 V - CA
60 / 50 Hz ± 4 Hz

Puterea electrică 1200 VA
Domeniul de extensie a tetierei 100 mm
Domeniul de mişcare a reazemului pentru spatele pacientului 105 0  - 170 0  
Capacitatea de încărcare a scaunului pacientului > 1350 N
Domeniul de mişcare a suprafeţei de aşezare pe scaunul pacientului 420 mm – 680 mm
Cantitatea de lichide ce poate fi evacuată ≥ 55 litri / min.
Presiunea aerului de alimentare 0,5 – 0,8 Mpa
Presiunea apei la intrarea în echipament 0,2 – 0,4 Mpa

Piesa de mână cu viteză ridicată Turaţia la sarcină zero 
≥ 35x104 rot./min.

 Presiunea de lucru: 0,22 Mpa
Piesa de mână cu viteză redusă Turaţia la sarcină zero 

≥ 18x104 rot./min
Presiunea de lucru: 0,32 Mpa

Intensitatea luminoasă a lămpii scialitice cu led Nivel ridicat ≥ 25000 LX
Nivel scăzut ≥ 8000 LX
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III. MONTAJUL ŞI PREGĂTIREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 

1) Montajul

Mai jos se prezintă Schema bloc a Echipamentului terapeutic stomatologic integral 
(Fig. 1 şi 2).

Fig. 1 

Fig. 2

1. Se scot capacul inferior şi capacul frontal, se montează şuruburile de reglaj M12 x 16 în
găurile dispuse în colţurile plăcii inferioare şi se reglează echipamentul stomatologic astfel
încât acesta să fie într-o poziţie orizontală stabilă şi apoi se montează la loc capacul inferior.
2. Se cuplează tubulaturile de intrare şi de evacuare a apei, respectiv de alimentare cu aer şi se
asigură o strângere corespunzătoare a elementelor de cuplare, astfel încât să nu existe scurgeri
de apă şi scăpări de aer. Se pun în poziţia pentru scurgere furtunurile de scurgere (apă, salivă).

3. Se deschide ambalajul ansamblului „scuipătoare” (dacă este detaşat), se introduc tubulatura
de curăţare a „scuipătorii” şi tubulatura de alimentare cu apă.

4. Se deschide ambalajul ansamblului suportului lămpii stomatologice (dacă este detaşată), se
introduce axul central în gaura din baza suportului, se trece cablul prin braţul şi prin suportul
lămpii stomatologice. Se cuplează un capăt al cablului la cuplajul din baza suportului, în timp
ce se montează la poziţie suportul lămpii stomatologice şi inelul ornament pe axul central (aşa
cum este arătat în Fig. 3).
Se  cuplează  celălalt  capăt  al  cablului  (cuplajul  braţului  lămpii)  la  cuplajul  lămpii
stomatologice,  în  timp ce se montează  la  poziţie  inelul  ornament  în  jurul  braţului  lămpii
stomatologice, apoi se cuplează împreună cele două părţi cu ajutorul şurubului din setul de
livrare (aşa cum este arătat în Fig. 4). 

Fig. 3 – Montajul suportului lămpii stomatologice
1. Braţ lampă 2. Suport lampă 3. Inel ornament 

4. Ax central 5. Baza suportului 6. Braţ pentru rotire 

Fig. 4 - Montajul suportului lămpii stomatologice
1. Braţ lampă 2. Şurub 3. Cuplaj braţ lampă 

4. Inel ornament 5. Cuplaj lampă stomatologică

2) Pregătirea pentru punerea în funcţiune

După terminarea montajului se va trece la etapa de pregătire pentru punerea în funcţiune a
echipamentului. Trebuie să fie conectate corespunzător toate alimentările cu energie electrică,
cu aer şi cu apă pentru a avea echipamentul în starea de aşteptare (atunci când este aprinsă
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lampa indicatoare a alimentării electrice de pe pupitrul de comandă-control a măsuţei pentru
instrumente stomatologice). 
 
1. Se deschide alimentarea cu aer şi se verifică cutia cu aparatură,  dispozitive şi agregate
dispusă la baza scaunului echipamentului stomatologic, pentru a verifica dacă valoarea afişată
a valvulei de reducere a presiunii aerului este între 0,55 – 0,6 MPa. Această valoare trebuie să
fie reglată astfel încât să se respecte domeniul de presiune necesar, dacă este afişată o altă
valoare. (Operaţiunea în detaliu: se deschide capacul frontal / cutia cu aparatură, dispozitive şi
agregate), se trage de butonul rotativ de pe valvula de reglaj a presiunii aerului şi se roteşte
butonul în sens orar pentru a creşte presiunea, respectiv în sens invers orar, pentru reducerea
presiunii aerului).
2.  Se acţionează  butoanele  Sus-Jos şi  respectiv  Inainte-Inapoi de pe pupitrul  principal  de
comandă-control, precum şi de pe pupitrul auxiliar de comandă-control (pupitrul asistentului
stomatolog) – dacă este montat, pentru a verifica dacă deplasarea scaunului pacientului este
normală.
3.  Se  conectează  lampa  stomatologică  pentru  a  verifica  dacă  comutarea  între  nivelele
intensităţii luminoase (ridicat şi respectiv redus) este normală.
4.  Se  conectează  butonul  dispozitivului  de  vizualizare  a  radiografiilor  dentare,  pentru  a
verifica dacă acesta este iluminat normal.
5.  Se fixează  cuplajele  de furtunuri  în  fiecare  piesă de mână şi  se  face pregătirea  pentru
funcţionare în baza instrucţiunilor specifice, referitoare la piesele de mână.
6. Se fixează la seringa cu trei căi capetele de aspiraţie ridicată şi redusă, pentru a se verifica
funcţionarea lor normală.

IV. MODUL DE UTILIZARE  

Se cuplează alimentările  cu apă,  aer şi alimentarea electrică şi  se reglează scaunul pentru
pacient într-o poziţie corespunzătoare, pentru a permite echipamentului să rămână în poziţia
de aşteptare.

1) Valvulele de reglaj (de pe masa instrumentelor de mână) a poziţiei măsuţei pentru 
instrumente stomatologice 

Fig. 7 

Schema valvulelor pentru reglajul aerului şi apei la instrumentele de mână
1. Valvulele pentru reglajul aerului 2. Valvulele pentru reglajul apei

3. Dispozitivul de vizualizare a radiografiilor dentare

2) Instrucţiuni pentru pupitrul de comandă-control
Pupitrul de comandă-control este montat în suportul măsuţei pentru instrumente 
stomatologice. In Fig. 8 se prezintă modul de funcţionare a tastelor. 

Fig. 8 

Schema de principiu a pupitrului de comandă-control 
(doar ca referinţă pentru utilizator) 
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1. Tasta pentru deplasarea spre în sus a scaunului pacientului
2. Tasta pentru deplasarea spre în jos a scaunului pacientului
3. Tasta pentru deplasarea spre înapoi a suportului pentru spatele pacientului  
4. Tasta pentru deplasarea spre înainte a suportului pentru spatele pacientului  

O apăsare lungă a acestor taste asigură comanda de deplasare a scaunului pacientului în sensul
dorit, iar eliberarea apăsării tastelor va produce oprirea mişcării scaunului în poziţia dorită. 
Daca o tasta  este  apăsată  şi  menţinută  apăsată,  scaunul  pacientului  se va deplasa în  mod
continuu, până când se atinge limita mişcării respective. 

5. Tasta poziţiei iniţiale 
Prin apăsarea acestei  taste,  scaunul stomatologic va trece în poziţia  iniţială:  scaunul va fi
coborât în poziţia cea mai de jos, reazemul pentru spatele pacientului se va situa în poziţia sa
limită cea mai spre înainte.

6. Tasta pentru poziţia de “spălare a gurii pacientului”
Prin apăsarea acestei taste, scaunul stomatologic se deplasează din orice poziţie funcţională în
poziţia confortabilă, ce permite “spălarea gurii pacientului”. Prin apăsarea din nou a acestei
taste, scaunul revine la poziţia funcţională iniţială.

7. Tasta pentru setare
Această  tastă  se  utilizează  împreună  cu  alte  taste  pentru  a  realiza  o  setare  completă  a
echipamentului stomatologic.

8. Tasta pentru încălzirea apei
Prin apăsarea acestei taste, porneşte încălzitorul pentru apă, lampa indicatoare a încălzirii apei
clipeşte pe parcursul procesului şi rămâne aprinsă după terminarea încălzirii.
Prin  apăsarea  din  nou  a  acestei  taste,  se  opreşte  încălzirea  apei,  iar  lampa  indicatoare
respectivă se va stinge.

9. Tasta pentru umplerea paharului cu apă 
Prin apăsarea acestei  taste, se asigură umplerea paharului cu apă. Prin apăsarea din nou a
acestei taste, se opreşte această operaţiune.
Cantitatea de apă pentru umplerea paharului poate fi pre-setată. Se apăsă lung această tastă,
până când se aprinde lampa indicatoare SET, apoi se apăsă lung această tastă, până când este
atinsă cantitatea de apă preconizată pentru umplerea paharului, apoi se eliberează tasta, pentru
terminarea setării. Pentru următoarea operaţiune, paharul poate fi umplut cu cantitatea de apă
pre-setată numai printr-o singura apăsarea a acestei taste. 

10. Tasta pentru spălarea secreţiilor din scuipătoare 
Prin apăsarea acestei taste, se asigură spălarea secreţiilor din scuipătoare. Pentru oprirea 
spălării, se apasă din nou această tastă, sau se aşteaptă oprirea procesului de spălare.

3) Instrucţiuni pentru Lampa stomatologică (ca referinţă, vezi Fig. 9).

Fig. 9 
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Schema de principiu a comenzii-controlului Lămpii stomatologice

1 deplasare la poziţia 1 pentru a comuta lampa stomatologică la lumină scăzută 
2 deplasare la poziţia 2 pentru a stinge lampa stomatologică
3 deplasare la poziţia 3 pentru a comuta lampa stomatologică la lumină puternică 
4. se conectează / deconectează lampa stomatologică prin mişcarea mâinii prin faţa 
   senzorului lămpii stomatologice (dacă este montat).

4) Instrucţiuni pentru Comutatorul pedalei 

Vezi Fig. 10 – Instrucţiuni ale comutatorului pedalei simple

Fig. 10 

Schema comutatorului pedalei simple
1. Comutator de comandă – control a piesei manuale de lucru. 

Prin acţionarea acestui comutator, porneşte piesa manuală de lucru.

Vezi Fig. 11 – Instrucţiuni ale comutatorului pedalei multifuncţionale (dacă este montat).

Fig. 11 

Schema comutatorului pedalei multifuncţionale
1. Comutator de comandă deplasării scaunului pacientului 

2. Buton pentru “suflarea” apei 3. Alimentarea cu apă 
4. Spălarea secreţiilor 5. Controler pentru apă 6. Controler pentru aer 

1. Comutator de comandă a deplasării scaunului pacientului 
Acţionaţi acest comutator pentru a deplasa scaunul stomatologic, acţionaţi acest comutator în 
sus / pentru a ridica scaunul, în jos / pentru a coborî scaunul, spre stânga / pentru a deplasa 
spre înapoi reazemul pentru spatele pacientului, spre dreapta / pentru a deplasa spre înainte 
reazemul pentru spatele pacientului.

2. Buton pentru “suflarea” piesei de mână. Acţionaţi acest comutator pentru a sufla apa de pe
piesa de mână.

3. Buton pentru alimentarea cu apă 
Acţionaţi acest comutator pentru a porni umplerea cu apă a paharului. 

4. Buton pentru spălarea secreţiilor 
Acţionaţi acest comutator pentru a porni spălarea secreţiilor 

5. Controler pentru apă 
Acţionaţi acest comutator pentru a deschide alimentarea cu apă pentru piesele de mână.

6. Controler pentru aer 
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Acţionaţi acest comutator pentru a deschide alimentarea cu aer pentru piesele de mână.

5) Va rugăm să reţineţi 
1.  Prin  apăsarea  oricărei  taste  de  pe  panoul  de  comandă-control,  se  va  opri  deplasarea
scaunului pacientului, fără a avea relevanţă în ce sens se deplasa acesta anterior.
2. Întreruperea bruscă a alimentării electrice (pană de curent), a alimentării cu apă, va opri
operaţiunea curentă, aflată în derulare, fără a se produce nici o problemă de siguranţă pentru
echipamentul stomatologic, iar pentru a continua lucrul, este necesară, oricum, o re-pornire a
sistemului.
3. Echipamentul  stomatologic va da un semnal sonor, “Beep”,  atunci când ştecherul va fi
conectat  la  priza alimentării  electrice,  apoi lampa indicatoare  a alimentării  electrice  se va
aprinde, iar echipamentul stomatologic va porni auto-verificarea generală de funcţionare. 

V. ÎNTREŢINEREA TEHNICĂ

Personalul  cu  atribuţii  pentru  întreţinerea  tehnică,  trebuie  să  cureţe  echipamentul,  toate
tubulaturile  şi  conductele,  să  ia  măsurile  necesare  pentru  prevenirea  scurgerilor,  pentru
asigurarea  unor  cuplaje  funcţionale,  care  să  permită  mişcări  “line”,  fără  blocaje  etc.  ale
părţilor componente ale echipamentului stomatologic,  prin utilizarea lubrifianţilor adecvaţi.
De asemenea, acest personal de întreţinere tehnică trebuie să ia din timp toate măsurile ce se
impun pentru a asigura funcţionarea normală a echipamentului stomatologic. 

1. Există un filtru de apă sub capacul frontal (sau în interiorul cutia cu aparatură, dispozitive şi
agregate  de  la  baza  scaunului  echipamentului  stomatologic)  utilizat  pentru  filtrarea  apei
furnizate către scuipătoare, paharul pentru apă, piesele de mână şi dispozitivul tip siringă cu
trei  căi.  În  situaţie  normală,  filtrul  de  apă  trebuie  curăţat  la  fiecare  trei  luni,  în  cazul
alimentării cu apă curentă de la reţea. Efectul de filtrare poate fi diminuat, datorită blocajelor
apărute prin ne-efectuarea întreţinerii periodice necesare. 
2. Scuipătoarea trebuie curăţată în mod regulat,  iar filtrul scuipătorii  trebuie curăţat zilnic,
pentru a se evita orice blocaje. 
3. Utilizaţi şi menţineţi cu atenţie în stare tehnică adecvată Piesele de mână, în conformitate
cu Instrucţiunile specifice ale acestora.
4.  Utilizaţi  şi  menţineţi  cu  atenţie  în  stare  tehnică  adecvată  Lampa  stomatologică,  în
conformitate cu Instrucţiunile specifice ale acesteia.
5.  Suprafaţa  tapiţeriei  scaunului  pentru  pacient  trebuie  curăţată  periodic,  după  utilizarea
acesteia în timp. Este interzisă utilizarea obiectelor ascuţite. Aplicarea unei învelitori textile
adecvate reprezintă o modalitate uzuală pentru prevenirea deteriorării tapiţeriei. 
6.  Motorul  pentru  acţionarea  scaunului  stomatologic  este  prevăzut  doar  pentru  un  sistem
intermitent de lucru. Este interzisă o funcţionare continuă a acestuia mai mult de 1 minut. 

VI. DEPANAREA DEFECŢIUNILOR 

Defecţiunea Cauzele defecţiunii Modul de depanare
Echipamentul 
(Unit) stomatologic 
nu funcţionează

1. Alimentarea electrică nu este 
conectată

Se conectează alimentarea 
electrică

2. Siguranţa alimentării electrice
de la reţea este arsă

Se înlocuieşte siguranţa 
alimentării electrice
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3. Siguranţa echipamentului 
stomatologic este arsă

Se înlocuieşte siguranţa arsă

4. Alimentarea cu aer nu este 
conectată

Se conectează alimentarea cu 
aer

5. Comutatorul principal al 
alimentării electrice este 
neconectat 

Se conectează comutatorul 
principal al alimentării 
electrice 

Lampa stomatologică 
nu funcţionează

1. Lampa stomatologică este 
arsă 

Se înlocuieşte lampa 
stomatologică

2. Contact electric 
necorespunzător pentru lampa 
stomatologică

Se remediază contactul 
electric respectiv 

3. Contact necorespunzător între
cuplaje 

Se remediază contactul 
respectiv 

4. Siguranţa transformatorului 
este arsă

Se înlocuieşte siguranţa arsă a
transformatorului 

5. Fir întrerupt la cuplajul rotativ Se înlocuieşte firul întrerupt
Spălarea scuipătorii şi a 
dispozitivului de umplere
a paharului cu apă nu 
poate fi deconectată

1. Corpuri străine în interiorul 
valvulei solenoidului 

Se curăţă carcasa valvulei 
solenoidului

2. Defecţiune a plăcii de circuit 
pentru destinaţie terapeutică 

Se înlocuieşte placa de circuit
respectivă 

Nu există apă furnizată 
de la duzele pentru 
spălarea scuipătorii şi a 
umplerii paharului pentru
apă 

1. Tubulatură pentru apă 
necorespunzătoare 

Se remediază sau se 
înlocuieşte tubulatura

2. Valvula solenoidului arsă Se înlocuieşte valvula 
solenoidului

3. Defecţiune a plăcii de circuit 
pentru destinaţie terapeutică 

Se înlocuieşte placa de circuit
respectivă 

Temperatură ridicată a 
apei de umplere a 
paharului 

1. Rezistenţa termostatului 
încălzitorului este deteriorată 

Se înlocuieşte încălzitorul 

Scurgere 
necorespunzătoare a 
scuipătorii

1. Blocaj în tubulatură Se curăţă reziduurile din 
tubulatură 

2. Tubulatură de scurgere 
necorespunzătoare

Se remediază sau se 
înlocuieşte tubulatura de 
scurgere 

Scurgeri de apă din piesa 
de mână aflată în starea 
“în gol”

1. Defecţiune la conectarea 
valvulei de presiune sau a 
valvulei de distribuţie a 
controlului aerului

Se curăţa carcasele valvulelor
sau se lungeşte resortul de 
reglaj

2. Comanda aerului 
comutatorului pedalei nu este 
resetat

Se resetează comutatorului 
pedalei

Nu există deloc 
alimentare cu apă pentru 
lucrul piesei de mână

1. Presiunea apei este prea 
scăzută

Se reglează presiunea apei

2. Valvula de reglaj pentru apă 
este decuplată

Se cuplează valvula de reglaj 
pentru apă

Nu există alimentare cu 
apă pentru lucrul piesei 
de mână sau sunt bule de 

1. La valvula de presiune este 
deteriorată fişa de conexiuni 

Se înlocuieşte fişa de 
conexiuni

2. La valvula pilot a piesei de Se înlocuieşte fişa de 
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apă care ies din piesa de 
mână

mână este deteriorată fişa de 
conexiuni

conexiuni

Aspiraţie 
necorespunzătoare 
sau nici un efect de 
aspiraţie

1. Blocaj din cauza reziduurilor 
în interiorul tubulaturii de 
aspiraţie

Se curăţă reziduurile sau se 
înlocuieşte tubulatura 

2. Blocaj din cauza reziduurilor 
în interiorul filtrului paharului 
pentru apă

Se curăţă filtrul paharului 
pentru apă

3. Poziţie defectuoasă a 
pistonului la valvula de control a
aerului 

Se curăţă valvula şi se aplică 
unsoare siliconică

4. Nu există presiune de aer la 
valvulă 

Se reglează valvula

5. Presiune scăzută a aerului sau 
apei

Se reglează presiunea aerului 
sau a apei

Motorul de acţionare a 
scaunului pacientului nu 
funcţionează 

1. Cablu deconectat Se reconectează cablul
2. Tastă defectă la pupitrul de 
control 

Se înlocuieşte tastatura 
pupitrului

3. Cutie de control defectă Se înlocuieşte cutia de 
control

4. Motor de acţionare defect Se înlocuieşte motorul
5. Comutatorul de poziţie al 
liniei este defect sau blocat

Se înlocuieşte sau se reglează
comutatorul 

VII. SCHEMA ELECTRICĂ DE PRINCIPIU 

 Fig. 

Notă: Această schema este doar pentru referinţă

Legendă
1. Transformator 1; 2. Transformator 2; 
3. Valvulă solenoid - filtru de apă pentru pahar;
4. Valvulă solenoid pentru apa de spalare a scuipătorii;
5. Încălzitor; 
6. Dispozitiv de vizualizare a radiografiilor dentare;
7. Echipament (Unit) pentru tratament; 
8. Pupitru de control pentru asistentul stomatologic;
9. Lampă pentru operare; 
10. Pupitru de control principal;
11. Comutator de limitare reazem pentru spatele pacientului;
12. Comutator de limitare pentru scaunul pacientului; 
13. Controler pentru sistem; 
14. Motor electric de acţionare a reazemului pentru spatele pacientului;
15. Motor electric pentru acţionarea scaunului pacientului;
16. Pupitru de control principal; 17. Pupitru de control pentru asistentul stomatologic;
18. Comutator pentru pedală. 
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VIII. SCHEMA DE PRINCIPIU PENTRU AER ŞI APĂ 

Legendă

1. Piesă de mână cu turaţie ridicată;2. Piesă de mână cu turaţie ridicată; 
3. Piesă de mână cu turaţie redusă; 4. Siringă cu 3 căi – apă rece;
5. Valvulă de reglaj pentru apă; 6. Valvulă de reglaj pentru apă; 
7. Valvulă de reglaj pentru apă; 8. Valvulă pentru diafragmă;
9. Braţ pentru echilibrare; 10. Valvulă pentru apă cu acţionare pneumatică;
11. Barometru aer; 12. Valvulă pneumatică de blocare;
13. Valvulă pentru suportul piesei de mână; 14. Valvulă pentru suportul piesei de mână;
15. Valvulă pentru suportul piesei de mână; 
16. Comunator pneumatic de blocare; 17. Comutator pentru scula multifuncţională;
18. Ramificaţie pentru aspiraţie salivă (cantitate mare); 
19. Ramificaţie pentru aspiraţie salivă (cantitate mică); 
20. Siringă cu 3 căi – apă caldă; 21. Control pneumatic pentru starea apei;
22. Comutator electric şi pneumatic (pentru interblocarea echipamentului şi a scaunului);
23. Corp cu trei conexiuni; 24. Corp cu trei conexiuni;
25. Comutator pentru alimentarea cu apă; 
26. Tubulatură pentru umplerea paharului cu apă;
27. Tubulatură pentru curăţarea scuipătorii;
28. Pahar pentru filtrare salivă (cantitate mare);
29. Pahar pentru filtrare salivă (cantitate mică);
30. Valvulă pneumatică pentru suflare; 
31. Aer pentru operare; 32. Sticlă cu apă pură; 
33. Valvulă aspiraţie salivă (cantitate mare);
34. Valvulă aspiraţie salivă (cantitate mică);
35. Comutator pedală; 36. Comutator pneumatic pentru sticla cu apă;
37. Valvulă solenoid – filtru de apă pentru pahar;
38. Valvulă simplă de reducţie; 39. Valvulă solenoid – apă de spalare scuipătoare ;
40. Valvulă pneumatică de contro cu dublă conexiune;
41. Corp cu trei conexiuni; 42. Valvulă pentru suport piesă de mână; 
43. Incălzitor; 44.Valvulă pentru suport piesă de mână; 
45. Valvulă pentru suport piesă de mână; 
46. Valvulă de reducţie-filtrare pentru aer; 47. Filtru de apă. 

* Schema următoare este prezentată doar ca referinţă

Fig. 
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