ชุดหัวหุ่นจําลองเพื่อการฝึกปฏิบัติสําหรับนิสิตทันตแพทย์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดหัวหุ่นจําลองเพื่อการฝึกปฏิบัติสําหรับนิสิตทันตแพทย์ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 ชุด ดังนี้
1. ความต้องการ เพื่อใช้ฝึกการกรอฟันในชุดหุ่นจําลองคนไข้
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป เป็นชุด Stationary Simulator แบบตั้งพื้น สําหรับจําลองคนไข้
สามารถใช้ไฟกระแสสลับ 220 โวทต์ 50 เฮิร์ต
3. คุณสมบัตทิ างเทคนิคของอุปกรณ์ประกอบดังนี้
* ระบบให้แสงสว่าง โคมไฟ
* ระบบเครื่องกรอฟัน, ระบบควบคุม, ระบบด้ามกรอฟัน
* ระบบดูดน้ําลาย
* ลําตัวหุน่ จําลอง, กะโหลกศีรษะพร้อมแบบฟันจําลอง
* ที่วางอุปกรณ์อเนกประสงค์
* เทรย์สําหรับวางเครื่องมือ
* เก้าอี้ทนั ตแพทย์ล้อเลือ่ น
3.1 ระบบให้แสงสว่าง โคมไฟยึดติดกับตัวเครื่อง สามารถปรับระยะโคมไฟได้ง่าย สะดวกในการทํางาน สามารถเปิด
ปิดด้วยระบบ Touchless Type
3.1.1 หลอดไฟเป็นชนิด 6 LED
3.1.2 แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน
3.1.3 ให้ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสอยู่ระหว่าง 8,000 ลักซ์ และไม่เกิน 30,000 ลักซ์
3.1.4 ระยะโฟกัสที่จุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
3.1.5 Color Temperature อยู่ระหว่าง 5,000-6,300 องศาแคลวิน
3.2 ระบบเครื่องกรอฟัน, ระบบควบคุม, ชุด Holder สําหรับวางชุดด้ามกรอ, ชุดด้ามกรอเร็ว, กรอช้า Triple
syringe, สวิทซ์เท้าควบคุมด้ามกรอและภาชนะบรรจุน้ํา
3.2.1 ระบบเครื่องกรอฟัน สามารถเชื่อมต่อกับลมในระบบส่วนกลางของทางมหาวิทยาลัยและส่งต่อมายังระบบ
ชุดควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบ Suction ได้
3.2.2 ระบบควบคุม
3.2.2.1 มีสวิตซ์เปิด-ปิด ระบบการทํางานของเครื่อง
3.2.2.2 เป็นระบบควบคุมการทํางานต่าง ๆ ด้วยลม All AIR SYSTEM
3.2.2.3 สามารถปรับระดับความแรงน้ํา ได้สะดวกโดยมีปุ่มปรับอยู่ในตําแหน่งที่เห็นชัดเจน
3.2.2.4 มีชุดควบคุมหัวกรอ สายลม สายน้ํา และที่วัดแรงดันลม เก็บอยู่ในส่วนฐานของหุ่นจําลอง
3.2.3 ชุด Holder ที่วางด้ามกรอฟัน มีช่องสําหรับใส่ด้ามกรอไม่น้อยกว่า 3 ช่อง สําหรับด้ามกรอเร็ว 1 ช่อง,
ชุดกรอช้า 1 ช่อง, Triple Syringe 1 ช่อง เมื่อเสร็จงานสามารถเก็บได้อย่างสะดวก กระทัดรัด
3.2.4 ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 1 ตัว
3.2.4.1 เป็นชนิด Ball Bearing มีรูเพื่อระบายความร้อนขณะกรอฟันไม่น้อยกว่า 3 รู มีความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 300,000 รอบ/นาที สามารถทนแรงดันลมไม่น้อยกว่า 2.8 บาร์
3.2.4.2 มีระบบถอดใส่เข็มกรอฟันแบบ Push Button
3.2.4.3 ข้อต่อเป็นแบบ Quick Connecting หมุนได้โดยรอบ
3.2.4.4 มีระบบป้องกันน้ําย้อนกลับ (Non-Water retraction)
3.2.4.5 สามารถอบฆ่าเชื้อได้ด้วย Autoclave ที่ 135 องศาเซลเซียส

-23.2.5 ด้ามกรอช้า (Low Speed Handpiece) จํานวน 1 ชุด
เป็นชนิด Air motor มีความเร็วไม่น้อยกว่า 25,000 รอบ/นาที สามารถปรับความเร็วได้ พร้อมหัวต่อชนิด
ตรง (Straight) และหัวต่อชนิดหักมุม (Contra) เป็นระบบ Push Button อย่างละ 1 หัว
3.2.6 Triple Syringe สามารถเป่าน้ําหรือลม หรือน้ําและลมพร้อมกัน ปลายทิปสามารถถอดออกนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้
สายชุดด้ามกรอและ Triple Syringe ทําจากวัสดุ Vinyl หรือซิลิโคนสามารถทําความสะอาดได้ง่าย
3.2.7 สวิตซ์เท้า สําหรับควบคุมหัวกรอ
3.2.7.1 เป็นชนิด Disc Foot Control ควบคุมการทํางานของด้ามกรอ
3.2.7.2 มีสวิตซ์ปรับเลือกให้หัวกรอทํางานแบบมีน้ําหรือไม่มีน้ําก็ได้
3.2.7.3 ระบบ suction ทํางานอัตโนมัติเมื่อยกหัวดูดน้ําลายขึ้นทํางาน
3.2.8 ภาชนะบรรจุน้ําสําหรับใช้กับหัวกรอ
3.2.8.1 มีจํานวน 1 ขวด และสํารองอีก 1 ขวด
3.2.8.2 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ําหรือทําความสะอาดได้สะดวก
3.3 ระบบดูดน้ําลาย
3.3.1 มีชุดอุปกรณ์สําหรับใช้จับกับส่วนหัวของ Suction ยึดติดกับตัวเครื่อง และสามารถปรับทิศทางเข้าหา
ตําแหน่งในช่องปากได้สะดวกตามความต้องการของผู้ใช้
3.3.2 การควบคุมการทํางานของ Suction อยู่ที่บริเวณที่วาง Suction สามารถทํางานดูดได้ทันทีเมื่อยกหัวดูด
น้ําลาย
3.3.3 เป็นระบบ Air suction จากโรงงานผู้ผลิต
3.3.4 มีภาชนะใส่น้ําทิ้งจากการกรอฟัน 1 ขวด แยกออกจากน้ําที่ใช้กับด้ามกรอฟัน
3.4 ลําตัวหุ่นจําลอง ขากรรไกร หน้ากาก และแบบฟันจําลองฟันแท้และฟันน้ํานม
3.4.1 ส่วนลําตัว ส่วนหัวกะโหลก และส่วนฐาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน
3.4.1.1 ลําตัวหุ่นจําลอง สามารถปรับตําแหน่งให้ ขึ้น-ลง เอนแนวนอน-แนวตั้ง เพื่อสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงเก็บเข้าที่เมื่อเลิกใช้งาน ด้วยปุ่มปรับที่อยู่ในชุดควบคุม และสามารถตั้งโหมดความจําตําแหน่งในการ
ทํางานได้
3.4.1.2 การปรับตําแหน่งการขึ้น-ลง แนวนอน-แนวตั้ง เกียร์ มอเตอร์
3.4.2 ส่วนหัวหุ่นจําลอง (Phantom head)
ทําจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทานผิวเรียบง่ายต่อการทําความสะอาด และดูแลรักษา มีส่วนที่สามารถถอด
ใส่กับส่วนขากรรไกรได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง
3.4.3 ส่วนขากรรไกรจําลอง ทําจากวัสดุ Aluminum alloy ที่มีคณ
ุ ภาพสูง มีความทนทานต่อการใช้งาน
3.4.4 ระบบการยึดติดแบบจําลองฟัน
3.4.4.1 เป็นแบบใช้แม่เหล็กทําให้ง่ายต่อการถอด และเปลี่ยนแบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
3.4.4.2 การเคลื่อนที่ของขากรรไกร สามารถทําอ้าปาก หุบปากได้ และทําให้อยูใ่ นตําแหน่งอ้าปากค้างได้
3.4.5 ส่วนหน้ากาก วัสดุทําจากยางซิลิโคน มีความยืดหยุ่นทนทานต่อการใช้งาน สามารถถอดเปลี่ยนได้สะดวก
จํานวน 1 ชุด และสํารองอีก 1 ชุด
3.4.6 แบบจําลองฟันแท้ เป็นเดนโตฟอร์มฟันแท้
3.4.6.1 ตัวแบบจําลองทําจากพลาสติกที่มคี วามคงทนต่อการใช้งาน
3.4.6.2 เหงือกมีลักษณะนิม่ ทําจากซิลิโคน สามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้เมื่อมีการฉีกขาด
3.4.6.3 ในชุดประกอบด้วยซี่ฟันทั้งหมด 28 ซี่ และยึดติดกับฐานแบบจําลองด้วยระบบสกรู

-33.4.7 แบบจําลองฟันน้ํานมสําหรับงานบูรณะฟัน
3.4.7.1 ตัวฐานจําลองทําจากวัสดุแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
3.4.7.2 ฐานเหงือกนิ่มคล้ายเหงือกจริง สามารถถอดเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้
3.4.7.3 ขากรรไกรทําจากวัสดุแข็งแรงไม่เป็นสนิมสามารถอ้าแบบจําลองได้กว้างสุดไม่น้อยกว่า 30 องศา
3.4.7.4 ตัวฟันในชุดมีจํานวน 24 ซี่ เป็นฟันน้ํานม 20 ซี่ และฟันแท้สี่ตําแหน่ง ซี่ 16, 26, 36, 46 ทําจาก
อิพอกซี่เรซิน (Epoxy resin)
3.4.7.5 ยึดติดฐานเหงือกด้วยระบบเสียบหรือสกรู
3.4.7.6 แบบจําลองฟันสามารถถอดออกจากหุ่นปฏิบัติการได้ง่าย
3.4.7.7 ทุกชุดมีไขควง 1 อัน
3.5 มีที่สําหรับใช้วางอุปกรณ์
ยึดติดกับบริเวณเสาโคมไฟหรือยึดติดส่วนตัวเครื่อง 1 ที่ เพื่อใช้สาํ หรับเขียนโน้ตหรือวางเอกสารต่าง ๆ หรือวาง
คอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค
3.6 มีเทรย์สําหรับวางเครื่องมือ
3.6.1 ยึดติดอยู่ใกล้กับตําแหน่งชุดด้ามกรอ
3.6.2 มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 18x28 เซนติเมตร
3.7 เก้าอีท้ ันตแพทย์ล้อเลื่อน
3.7.1 มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ํา ของเก้าอี้ได้ด้วยระบบ Pneumatic
3.7.2 มี Lumbar Support
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัทผูผ้ ลิต และมี Catalog ตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิต
4.2 ชุดหัวหุ่นจําลอง เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป หรือเอเชีย และผู้เสนอขาย
ต้องแสดงใบรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรง
4.3 ผู้ขายจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาจัดอบรมสาธิตวิธีการใช้งานและการบํารุงเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของทาง
มหาวิทยาลัย ให้ใช้งานได้ดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้
4.4 มีคมู่ ือการใช้และบํารุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุด
4.5 มีช่างมาทําการซ่อมภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการแจ้งจากทางมหาวิทยาลัย ในกรณีเครื่องมีปัญหา
ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ และถ้าเกิดการเสียจากการใช้งานปกติจนต้องเปลี่ยนอะไหล่จะต้องหาอะไหล่มาเปลี่ยนให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากทําการเปลี่ยนอะไหล่ถึง 2 ครั้งแล้วเครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติบริษัทฯ ต้องทําการ
เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
4.6 รับประกันคุณภาพพร้อมอะไหล่เป็นระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันตรวจรับ
4.7 บริษัทฯ ต้องส่งช่างมาตรวจเช็คเครื่องพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุก 3 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
------------------------------------------------

