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Vigtige oplysninger
1. Om dette dokument
Denne montage- og brugsvejledning er en
del af apparatet. Den svarer til apparatets
udførelse og det tekniske niveau på det
tidspunkt, hvor apparatet første gang blev
DA sendt i handlen.
Ved manglende overholdelse af
anvisningerne og vejledningerne i
denne montage- og brugsvejledning
giver Dürr Dental ingen garanti for
sikker drift og sikker funktion af
apparatet.

Med signalordet skelnes der mellem fire
faretrin i advarslerne:
FARE

Umiddelbar fare for svær
kvæstelse eller død
ADVARSEL Mulig fare for svære kvæstelser
eller død
FORSIGTIG Fare for lettere kvæstelser
OPMÆRK- Fare for omfattende materiel
SOMHED
skade
Yderligere symboler
Følgende symboler anvendes i dokumentet
og på apparatet:
Bemærk, f.eks. specielle oplysninger om apparatets økonomiske
anvendelse.
Brug beskyttelseshandsker.

Oversættelsen er udarbejdet efter bedste
evne. I ethvert tvivlstilfælde gælder den
tyske originaludgave. Dürr Dental kan ikke
holdes ansvarlig for fejl i oversættelsen.

1.1 Advarsler og symboler
Advarsler
Advarsler i dette dokument henviser til mulig
fare for personskade og materiel skade.
De er markeret med følgende advarselssymptomer:
Generelle advarselssymboler
Advarslerne er opbygget som følger:
SIGNALORD
Beskrivelse af typen og kilden
til faren
Her findes de mulige konsekvenser
ved manglende overholdelse af
advarslerne
• Overhold disse forholdsregler for
at undgå faren.

4

CE-mærkning
Vær opmærksom på ledsagedokumenter.
Skal bortskaffes korrekt iht. EUdirektiv (2002/96/EF-WEEE).
Må udelukkende anvendes én gang.
Sterilisering ved 134 °C
Håndteringsanvisninger
Håndteringsanvisninger er markeret med
en prik:
• Udfør handlingstrin.

1.2 Ophavsret
Alle anførte diagrammer, fremgangsmåder,
navne, softwareprogrammer og apparater er
ophavsretligt beskyttede.
Gengivelse af montage- og brugsvejledningen, også delvist, er kun tilladt med skriftlig
tilladelse fra Dürr Dental.

2014/07SE

2. Sikkerhed

2.4 Fagpersonale

Dürr Dental har udviklet og konstrueret apparatet på en sådan måde, at farer i videst
mulig omfang er udelukket ved tilsigtet brug.
Der kan dog forekomme eventuelle restrisici.
Overhold derfor følgende anvisninger.

Betjening
Personer, der betjener apparatet, er tandlæger og tandlægepersonale. De skal på
baggrund af deres uddannelse og kendskab
sikre en korrekt og sikker håndtering.

2.1 Tilsigtet brug

• Alle brugere skal instrueres i korrekt
håndtering af apparatet.

Proof-skiftehovedet er et påsætteligt
kamerahoved til håndstykket VistaCam iX.
Det intraorale kamera VistaCam iX anvender
Proof-skiftehovedet til at lave optagelser med
blåviolet lys, som understøtter profylakse og
cariesdiagnose.

2.2 Utilsigtet brug
ADVARSEL
Der opstår eksplosionsfare ved
tænding af brændbare materialer
• Apparatet må ikke betjenes i rum,
hvor der befinder sig brændbare
materialer, f.eks. i operationsrum.
FORSIGTIG
Det blåviolette lys fra kameraet
kan blænde.
• Ret aldrig kameraet direkte mod
øjet.
Enhver anden anvendelse anses for at være
i modstrid med den tilsigtede brug. Dürr
Dental hæfter ikke for skader, der måtte
opstå som resultat heraf.

2.3 Generelle
sikkerhedsanvisninger
• Ved anvendelse af apparatet skal de lokale love og forskrifter overholdes.
• Kontrollér apparatets funktion og tilstand
før hver anvendelse.
• Apparatet må ikke ombygges eller
ændres.
• Følg montage- og brugsvejledningen.
• Sørg for, at montage- og brugsvejledningen altid er tilgængelig for brugeren
vedapparatet.

Montage og reparation
• Få altid udført montage, nyindstilling, ændringer, udvidelser og reparation hos Dürr
Dental eller hos et af Dürr Dental autoriseret servicested.

2.5 Anvend kun originaldele
• Anvend udelukkende tilbehør eller specialtilbehør, som er angivet eller frigivet af
Dürr Dental.
• Anvend kun originale sliddele og
reservedele.
Dürr Dental påtager sig intet ansvar
for skader, der opstår som følge
af brugen af ikke frigivet tilbehør,
specialtilbehør og andre dele end
originale sliddele og reservedele.

2.6 Transport
Kun originalemballagen sikrer optimal beskyttelse af apparatet under transport.
Dürr Dental påtager sig intet ansvar
for skader, der opstår under transport som følge af mangelfuld eller for
ringe indpakning. Det gælder også,
selvom det er inden for garantiperioden.
• Transportér kun apparatet i original
emballage.
• Emballagen skal holdes uden for børns
rækkevidde.

2.7 Bortskaffelse
Apparat
Bortskaf det brugte apparat korrekt.
Bortskaffes inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i henhold til EU-retningslinje
2002/96/EF (WEEE).
• Henvend dig til Dürr Dental eller en
dentalfaghandler ved spørgsmål om
bortskaffelse.

2014/07SE
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Produktbeskrivelse
3. Oversigt
3.1 Leveringsomfang
VistaCam iX
Proof-skiftehoved ���������������2108-130-51
Afstandsholder (5 stk.)
Hygiejneposer (20 stk.)
Hurtigvejledning

DA

3.2 Tilbehør
1

Afstandsholder (5 stk.) ����������� 2108-132-50
Hygiejneposer (500 stk.)��������� 2108-010-50

3.3 Specialtilbehør
Opbevaringsboks������������������� 2108-135-50

3.4 Slid- og reservedele
Forbrugsmateriale
Hygiejneposer (500 stk.)��������� 2108-010-50
FD 350
desinfektionsservietter���������� CDF350C0140
Rensesæt til VistaCam Optik��� 2101-025-50
Du finder oplysninger om reservedele i reservedelskataloget på www.
duerr.de/etk.

4. Tekniske data
4.1 Proof-skiftehoved
Belysning
Bølgelængde
LED-lys
Skarphedsplan
Åbningsvinkel

nm
mm

4 LED'er
405
12
68°

4.2 Omgivelsesbetingelser
Omgivelsesbetingelser
ved opbevaring og transport
Temperaturområde
°C
-15 til +60
Rel. luftfugtighed
%
maks. 90
Lufttryk
hPa
700 - 1060

6
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Omgivelsesbetingelser under drift
Temperaturområde °C
10 til 40
Rel. luftfugtighed
1 Lufttryk

%
hPa

20 til maks. 75
700 - 1060

5. Funktion
5.1 Proof-skiftehoved
Med Proof-skiftehovedet (1) og håndstykket
til VistaCam iX (2) kan du optage intraorale
2 billeder til konstatering af caries, plak og
tandsten.

2

Omkring optikken (3) er arrangeret fire LED'er
(4) med blåviolet lys (bølgelængde 405 nm).
Det energirige blåviolette lys stimulerer den
hårde tandsubstans (tandemalje, dentin) og
stofskifteprodukter fra cariesbakterier (porphyrin) til fluorescering. Substanserne udsender
3 forskellige farver (egenfluorescens). Derved
kan cariesaktiviteten vurderes, og en mulig
tandlidelse genkendes.
4
Farve af
egenfluorescens

Substans

Grøn

Hård tandsubstans
(tandemalje, dentin)
stofskifteprodukter
fra cariesbakterier
(porphyrin)

rød

3

2014/07SE

Anvendelsesområder for Proof-skiftehoved:
– Konstatering af plak og tandsten
– Konstatering af caries allerede i den tidlige fase
-- Svært konstaterbar fissurcaries
-- Nøjagtig lokalisering af carieslæsioner
på glatte flader
-- Optisk støttet kontrol under
ekskavering
– Kontrol og dokumentation af tandlidelser
og arkivering i DBSWIN
Proof-skiftehovedet har en optik med fast
fokus til intraorale optagelser.

7
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5.2 Analyse
På computeren evalueres billederne i
billeddannelsesprogrammet DBSWIN eller
VistaEasy.
Profylaksevisningen (billede 4) viser
originaloptagelsen. Cariesvisningen (billede
5) evaluerer egenfluorescens af substanserne vha. cariesfilteret. Farveskalaen og
talværdierne udgør en pålidelig indikation af
carieslæsioner:

DA

Sund tandemalje
1,0

4
1,5
2,0
2,5

Initialcaries, startende
emaljecaries
Emaljekaries ind til emalje/
dentin-grænsen
Dentin-grænse allerede
overskredet
Dyb dentincaries

5
5.3 Afstandsholder
Afstandsholderen (5) muliggør optimalt aflæselige optagelser. Positionen og afstanden
for optagelsen kan reproduceres. Desuden
5 afskærmer afstandsholderen optagelsesområdet og minimerer indtrængningen af
udefrakommende lys.

6
8
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Montage
Oplysninger om montering, tilslutning og installation: Se montage- og
brugsvejledningen til VistaCam iXhåndstykket (9000--618-176) samt
installations- og konfigurationsvejledningen til VistaCam iX (dokumentnr.
9000-618-179).

Anvendelse
6. Forberedelse
Følgende faktorer kan påvirke fluorescens
og dermed evalueringen:
-

Tilsmudsning og madrester
Tandsten
Hjælpemiddel til farvning af plak
Profylakse-/flourtandpasta
Tand-/poleringspasta

DA

6.1 Forberedelse af tænder til
profylaksevisning
Profylaksevisningen giver en tydelig angivelse af statussen af mundhygiejnen.
• Tænder til profylaksevisning må ikke
renses professionelt.

6.2 Forberedelse af tænder til
cariesvisning
Til cariesvisningen skal tænderne være rene
og tørre.
• Udfør professionel tandrensning.
• Fjern poleringspasta med luft/
vand-sprøjte.
• Tør tænderne.

2014/07SE
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7. Betjening
FORSIGTIG
Det blåviolette lys fra kameraet
kan blænde
• Ret aldrig kameraet direkte mod
øjet.

7.1 Skift af skiftehoved
Kameraets funktion afhænger af skiftehovedet.
Opbevar altid skiftehovedet på
håndstykket eller i opbevaringsboksen.

DA
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FORSIGTIG
Afledningsstrøm kan være for
høj ved berøring af de åbne
kontakter
• Rør aldrig ved en patient og
åbne kontakter på håndstykket
samtidig.
• Aftrækning af skiftehoved
• Træk skiftehovedet af håndstykket ved at
trække opad.

8

Påsætning af skiftehoved
• Kontrollér, at håndstykket og skiftehovedet er fuldstændigt tørre.
• Hold skiftehovedet og håndstykket, så
optikken er på siden af billedsensoren.
• Skub skiftehovedet på håndstykket, til
den går i indgreb.

7.2 Tænding af kamera
• Slut kameraet til en USB-port på computeren vha. forbindelseskablet.
• Start billeddannelsesprogrammet, se
softwarevejledningen (DBSWIN 2100725-91, VistaEasy 9000-618-137).

10
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7.3 Anvendelse af hygiejnepose
ADVARSEL
Fare for krydskontaminering ved
manglende eller gentagen brug
af hygiejneposen
• Brug ikke kameraet uden
hygiejneposen.
• Brug ikke hygiejneposen flere
gange (engangsartikel).

DA
Bær beskyttelseshandsker ved
overtrækning af hygiejneposen.

9

• Hold kameraet sådan, at optikken vender
nedad.
• Løft op i hygiejneposens hvide kant, og
før kamerahovedet ind i posen. Den gennemsigtige plastside skal vende opad.
• Overstræk hygiejneposen 2 - 3 mm, så
posen ligger tæt ind mod optikken.
• Tryk forsigtigt hygiejneposen mod det
optiske vindue med fingerspidserne. Hold
øje med, at der ikke er luftbobler mellem
det optiske vindue og hygiejneposen.
• Hold fast i hygiejneposens hvide kant,
og træk den gennemsigtige plastside af i
kamerahovedets retning.
• Træk papirundersiden af kamerahovedet i
håndstykkets retning.

10

7.4 Påsætning af afstandsholder
Steriliser afstandsholderen i vakuumsterilisator før hvert brug (se 9.3
Klargøring af afstandsholder).

5

• Sæt afstandsholderen (5) på kameraet
ovenfra. Sørg derved for, at afstandsholderen ikke dækker Proof-skiftehovedets
optiske vindue.

11
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7.5 Optagelse af billede
Til cariesvisningen skal tænderne
renses professionelt og tørres (se 6.
Forberedelse).

DA
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• Reducer indtrængning af udefrakommende lys. Sluk eller dæmp udefrakommende
lyskilder (f.eks. operationslampe).
• Sæt kameraet med afstandsholder på
den pågældende tand.
• Tryk på et punkt på håndudløseren.
Aktivér alternativt fodkontakten eller softwaregrænsefladen.
Kameraet skifter til frys-tilstand.
Stillbilledet overføres til billeddannelsesprogrammet eller skærmen.
• Rediger og gem billedet i billeddannelsesprogrammet. (Der findes
flere oplysninger i vejledningen til
billeddannelsesprogrammet.)
• Tryk på trykringen igen for at gå tilbage til
live-tilstand.

7.6 Slukning af kamera
• Træk forsigtigt hygiejneposen af, og kassér den.
• Rengør kameraet (se 9.1 Rengøring af
skiftehoved).
• Læg kameraet i håndstykkeholderen.
Kameraet slukker automatisk.

13
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Opbevar altid kameraet med påsat
skiftehoved.

2014/07SE

8. Analyse
Så snart der er optaget et stillbillede,
gemmes det i billedannelsesprogrammet (i
DBSWIN i billedserier).
Vælg visning:
Skift til profylaksevisning (billede
15).

Skift til cariesvisning (billede 16).

14

8.1 Evaluering af
profylaksevisning
I profylaksevisningen vises billedet uden
filter.
Røde pletter tyder på cariesforårsagende
bakterier. Grønne pletter viser den sunde
tandemalje.

8.2 Evaluering af cariesvisning
Cariesvisningen evaluerer billedet med
anvendt cariesfilter. Farveskalaen og
talværdierne udgør en pålidelig indikation af
carieslæsioner:
Sund tandemalje
1,0

15

1,5
2,0
2,5

Initialcaries, startende
emaljecaries
Emaljekaries ind til emalje/
dentin-grænsen
Dentin-grænse allerede
overskredet
Dyb dentincaries

16
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9. Rengøring og
desinfektion
6 9.1 Rengøring af skiftehoved

DA

17

OPMÆRKSOMHED
Beskadigelse af skiftehovedet på
grund af forkert rengøring
• Rengør kun skiftehovedets
overflade.
• Rengør ikke skiftehovedet indvendigt fra.
• Benyt udelukkende desinfektionsog rengøringspræparater, som er
godkendt af Dürr Dental.
• Undlad at bruge aggressive eller
slibende rengøringsmidler.
• Rengør udelukkende skiftehovedet gennem aftørring med desinficerende væske.
• Rengør aldrig skiftehovedet gennem nedsænkning i eller sprøjtning med desinficerende væske.
• Autoklaver ikke skiftehovedet.
• Tør skiftehovedets overflade af med en desinfektionsserviet (f.eks. FD 350).
Udelad derved det optiske vindue.

9.2 Rengøring af optik
OPMÆRKSOMHED
Beskadigelse af optik på grund
af forkert rengøring
• Anvend kun rensesæt til VistaCam
Optik (bestillingsnummer 2101025-50).
Rester af desinfektionsmiddel
tilsmudser optikken.
• Rens det optiske vindue på skiftehovedet
(6) ved rensesættet til VistaCam Optik.

14
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9.3 Klargøring af afstandsholder
Dürr Dental har valideret nedenstående
anvisning som egnet til klargøring af afstandsholderen til genanvendelse.
Fremgangsmåde ved hygiejnebehandling:
1.	Rengøring og desinfektion (automatisk
eller manuel)
2.	Sterilisering i vakuumsterilisator
Det er brugerens ansvar, at der gennem den
hygiejnebehandling, der udføres med det
anvendte udstyr, materiale og personale, opnås
de ønskede resultater.
Ved enhver afvigelse fra den validerede
hygiejnebehandling er brugeren ansvarlig
for hygiejnebehandlingens effektivitet og
eventuelle uhensigtsmæssige følger.
• Foretag validering og rutineovervågning
af hygiejnebehandlingsproceduren.
• Overhold de gældende nationale forskrifter for rengøring, desinfektion, sterilisering
og opbevaring af afstandsholderen.
Automatisk rengøring og desinfektion
Brug et rengørings- og desinfektionsapparat, som opfylder producentens krav.
• Fjern grove urenheder med en desinficerende engangsklud (f.eks. FD 350).
• Før afstandsholderen ind i apparatet på
en sådan måde, at den skylles grundigt,
og vandet kan strømme bort.
• Udfør rengørings- og desinfektionscyklussen i henhold til producentens angivelser.
• Kontrollér afstandsholderen for resterende urenheder, når rengørings- og desinfektionscyklussen er afsluttet. Gentag
om nødvendigt cyklussen.
Manuel rengøring og desinfektion ved
hjælp af vådkemisk metode
Ved manuel rengøring ved hjælp af
vådkemisk metode skal der benyttes
et VAH/DGHM-godkendt desinfektionspræparat.
Overhold vejledningerne fra producenten af desinfektionsmidlet.
• Fjern grove urenheder med en desinficerende engangsklud (f.eks. FD 350).

2014/07SE

• Læg afstandsholderen helt ned i en
instrumentdesinfektions- og rengøringsopløsning (f.eks. ID 212, ID 212 forte,
ID 213).
• Kontrollér afstandsholderen for resterende urenheder, når rengørings- og desinfektionscyklussen er afsluttet. Gentag
om nødvendigt cyklussen.
• Skyl afstandsholderen af med vand.
• Tør afstandsholderen med hygiejnisk egnede
engangsklude eller med trykluft.
Sterilisering
OPMÆRKSOMHED
Beskadigelse af afstandsholder
på grund af forkert rengøring.
• Overskrid ikke 134 °C.
• Steriliser ikke i varmluftsterilisator.
• Steriliser altid sammen med instrumenter for at opnå en afbalanceret
temperaturfordeling.
• Undgå metalkontakt mellem
afstandsholderen og andre instrumenter eller bakkekanten.
• Placer ikke afstandsholderen i nærheden af varmestaven, og undgå
kontakt til indervæggene.
• Pak afstandsholderen i en beholder eller i
en steril emballage.
• Bestyk steriliseringsbakken med filterpapir.
• Læg afstandsholderen på den midterste
steriliseringsbakke.
• Steriliser afstandsholderen.
- Temperatur: 134 °C
- Ventetid: 3 min
- Tryk: 3 bar / 0,3 MPa absolut
- Fugtighed: 100 %
Opbevaring
Opbevar afstandsholderen, så den er
beskyttet mod kontamination.

10. Vedligeholdelse
Industrikameraet er vedligeholdelsesfrit.
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Fejlfinding
11. Tip til brugere og teknikere
Fejl
Billedet indeholder
DA meget rødt; sund
tandsubstans er ikke
rigtig grøn

Billede uklart, mælket

Mulige årsager

Afhjælpning

• Indtrængning af udefrakommende lys

• Kontrollér positionen af
afstandsholderen (direkte
på tand).
• Sluk eller dæmp udefrakommende lyskilder (f.eks.
operationslampe). Reducer
lyset i rummet.

• Hygiejneposen ligger
ikke korrekt til det optiske vindue.

• Læg hygiejneposen rigtigt
ind til det optiske vindue.

• Det optiske vindue er
snavset.

• Rengør det optiske vindue
(se 9.2 Rengøring af optik).

• Billedsensoren er
snavset.

• Rengør billedsensoren (se
9.2 Rengøring af optik).

• Optikken er ridset.

• Skift skiftehoved.

• Håndstykke er defekt.

• Send håndstykket til
reparation.

Billedet er for mørkt.

• LED'er er defekte.

• Skift skiftehoved.

Intet billede

• USB-kablet er ikke
tilsluttet.

• Tilslut USB-kablet.

• USB-kablet er defekt.

• Udskift USB-kablet.

• Computeren er ikke
tændt; softwaren er
ikke startet.

• Tænd computeren, og start
softwaren.

• Kameradriveren er ikke
installeret korrekt.

• Kontrollér driverinstallationen
og softwareindstillingerne.
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Hersteller/Manufacturer:
DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

