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Ważne informacje
1. O niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja montażu i użytkowania
jest częścią składową urządzenia. Odpowiada ona wersji urządzenia i stanowi techniki w momencie pierwszego wprowadzenia do obrotu.
W przypadku nieprzestrzegania
wskazówek i zaleceń zawartych w
niniejszej instrukcji montażu i obsługi firma Dürr Dental nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji za pewną obsługę urządzenia i jego bezpieczne działanie.
Tłumaczenie zostało wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą. Decydującą wersją jest oryginalna wersja niemiecka. Firma
Dürr Dental nie odpowiada za błędy w tłumaczeniu.

1.1 Wskazówki ostrzegawcze i
symbole
Wskazówki ostrzegawcze
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji
ostrzegają przed możliwymi szkodami osobowymi i rzeczowymi.
Są one oznaczone następującymi symbolami ostrzegawczymi:
Ogólny symbol ostrzegawczy
Ostrzeżenia wyglądają następująco:
OKREŚLENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA
Opis rodzaju i źródła niebezpieczeństwa
Tutaj opisane są ewentualne następstwa zignorowania ostrzeżenia
• Stosować się do tych zaleceń,
aby uniknąć niebezpieczeństwa.
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W zależności od określenia niebezpieczeństwa rozróżnia się cztery stopnie zagrożenia:
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Bezpośrednie zagrożenie
ciężkimi obrażeniami lub
śmiercią
OSTRZEŻENIE Możliwe zagrożenie ciężkimi
obrażeniami lub śmiercią
OSTROŻNIE
Zagrożenie lekkimi
obrażeniami
UWAGA
Zagrożenie znacznymi
szkodami rzeczowymi
Dalsze oznaczenia
Poniższe oznaczenia są używane w instrukcji lub na urządzeniu:
Wskazówki, np. szczególne zalecenia dotyczące ekonomicznego użytkowania urządzenia.
Stosować rękawice ochronne.
Oznakowanie CE
Przestrzegać dołączonych dokumentów.
Zutylizować zgodnie z przepisami
wytycznej UE (2002/96/EG-WEEE)
Wyłącznie do jednorazowego użytku.
Sterylizować w 134 °C
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania jest oznaczona kropką:
• Postąpić w opisany sposób.

1.2 Informacje o prawach autorskich
Dla wszystkich podanych układów, procesów, nazw, oprogramowania i urządzeń zostały zastrzeżone prawa autorskie.
Przedruk instrukcji montażu i użytkowania,
także we fragmentach, dozwolony jest wyłącznie za pisemną zgodą firmy Dürr Dental.
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2. Bezpieczeństwo

2.4 Przeszkolony personel

Firma Dürr Dental opracowała i skonstruowała urządzenie w taki sposób, aby przy
użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem niebezpieczeństwa było w najdalszym stopniu
wykluczone. Pomimo tego mogą pojawić
się inne niebezpieczeństwa. Dlatego też należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Obsługa
Osobami, które mogą obsługiwać urządzenie,
są stomatolodzy i personel stomatologiczny.
Należy zapewnić zgodną z przepisami obsługę
na podstawie swojego wykształcenia i wiedzy.
• Przeszkolić wszystkich użytkowników z
obsługi urządzenia.

2.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Montaż i naprawa
• Montaż, nowe ustawienia, zmiany, rozbudowa i naprawa mogą być wykonywane
wyłącznie przez firmę Dürr Dental lub osoby autoryzowane przez firmę Dürr Dental.

Głowica wymienna Proof jest nasadzaną głowicą do rękojeści kamery VistaCam iX. Za pomocą głowicy wymiennej Proof kamera wewnątrzustna VistaCam iX wykonuje zdjęcia przy użyciu światła ultrafioletowego, które pomagają w
diagnozowaniu próchnicy oraz profilaktyce.

2.2 Użytkowanie niezgodnie z
przeznaczeniem
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wybuchu na
skutek zapłonu łatwopalnych
substancji
• Nie korzystać z urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują
się łatwopalne mieszanki, np w salach operacyjnych.
OSTROŻNIE
Światło ultrafioletowe kamery
może oślepiać
• Nie kierować kamery bezpośrednio w oczy.
Użytkowanie w inny sposób lub w sposób wykraczający poza opisany, jest rozumiane jako niezgodne z przeznaczeniem.
Dürr Dental nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikłe z tego powodu.

2.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
• Podczas eksploatacji urządzenia należy
przestrzegać ustaw i przepisów obowiązujących w miejscu użytkowania.
• Przed każdym użyciem urządzenia
sprawdzić jego stan i działanie.
• Nie przebudowywać urządzenia i nie
wprowadzać w nim zmian.
• Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
• Instrukcja montażu i obsługi musi zawsze
znajdować się w pobliżu urządzenia do
dyspozycji użytkownika.
2014/07SE

2.5 Stosowanie wyłącznie oryginalnych części
• Stosować wyłącznie wyposażenie i wyposażenie dodatkowe dopuszczone
przez firmę Dürr Dental.
• Korzystać wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
Dürr Dental nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek
użycia niedopuszczonego wyposażenia, wyposażenia dodatkowego, jak
też materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych innych niż oryginalne.

2.6 Transport
Oryginalne opakowanie zapewnia optymalną ochronę urządzenia w trakcie transportu.
Firma Dürr Dental nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
w trakcie transportu na skutek nieprawidłowego opakowania także w
trakcie okresu gwarancji.
• Urządzenie transportować wyłącznie w
oryginalnym opakowaniu.
• Opakowanie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
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2.7 Utylizacja
Urządzenie
Prawidłowo zutylizować urządzenie.
W ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy je zutylizować zgodnie z wytyczną EU
2002/96/WE (WEEE).
• Pytania dotyczące prawidłowej utylizacji
kierować do firmy Dürr Dental lub specjalistycznych sklepów stomatologicznych.
5

Opis produktu
3. Przegląd
3.1 Zakres dostawy
VistaCam iX
Głowica wymienna Proof�����2108-130-51
Dystans (5 sztuk)
Osłonki jednorazowe (20 sztuk)
Skrócona instrukcja

3.2 Wyposażenie
1

Dystans (5 sztuk)�������������������� 2108-132-50
Jednorazowe osłonki
ochronne (500 sztuk) ������������� 2108-010-50

3.3 Wyposażenie dodatkowe
Pudełko do przechowywania��� 2108-135-50

3.4 Materiały eksploatacyjne i
części zamienne
Materiał eksploatacyjny
Jednorazowe osłonki
ochronne (500 sztuk) ������������� 2108-010-50
FD 350 chusteczki do
dezynfekcji�������������������������� CDF350C0140
Zestaw do czyszczenia
optyki VistaCam��������������������� 2101-025-50
Informacje dotyczące części zamiennych znajdują się w katalogu części zamiennych pod adresem
www.duerr.de/etk.

4. Dane techniczne
4.1 Głowica wymienna Proof
Doświetlenie
Długość fali
nm
światła LED
Płaszczyzna ostrości mm
Kąt rozwarcia
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4 diody LED
405
12
68°

4.2 Warunki otoczenia
Warunki otoczenia
w trakcie przechowywania i transportu
Zakres temperatur
°C -15 do +60
Wzgl. wilgotność po%
maks. 90
wietrza
Ciśnienie powietrza
hPa 700 - 1060
6
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Warunki otoczenia w trakcie pracy
Zakres temperatur
°C
10 do 40
Wzgl. wilgotność po- %
1 wietrza
Ciśnienie powietrza hPa

20 do maks. 75
700 - 1060

5. Działanie
5.1 Głowica wymienna Proof

2

Za pomocą głowicy wymiennej Proof (1)
2 oraz rękojeści VistaCam iX (2) wykonuje
się zdjęcia wewnątrzustne do wykrywania
próchnicy, płytki i kamienia nazębnego.
Wokół optyki (3) znajdują się cztery diody LED
(4) emitujące światło ultrafioletowe (długość
fali 405 nm). Bogate energetycznie światło ultrafioletowe pobudza tkankę twardą zębów
(szkliwo, zębina) i produkty przemiany bakterii próchnicotwórczych (porfiryna) do fluore3 scencji. Substancje te świecą na różne kolory (fluorescencja własna). Dzięki temu można
ocenić zaawansowanie próchnicy i rozpoznać
4
ewentualne choroby zębów.
Kolor własnej Tkanka
fluorescencji
zielona
czerwona

3
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Tkanka twarda zębów
(szkliwo, zębina)
Produkty przemiany materii bakterii próchniczych
(porfiryna)

Obszary zastosowań głowicy wymiennej
Proof:
– wykrywanie kamienia i płytki nazębnej
– wykrywanie próchnicy we wczesnym
stadium
-- Trudno rozpoznawalna próchnica
szczelinowa
-- Precyzyjna lokalizacja ubytków próchniczych na gładkich powierzchniach
-- Optyczne wsparcie podczas opracowania zęba
– Kontrola przebiegu chorób zębów, dokumentacja i archiwizacja w DBSWIN
Głowica wymienna Proof posiada optykę ze
stałym fokusem do zdjęć wewnątrzustnych.

7
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5.2 Ocena
Zdjęcia podlegają ocenie na komputerze w
programie DBSWIN do obrazowania lub w
VistaEasy.
Widok profilaktyki (rysunek 4) przedstawia
oryginalne zdjęcie. W widoku próchnicy (rysunek 5) przy pomocy filtra próchnicy oceniana jest fluorescencja własna tkanek. Skala kolorów oraz wartości liczbowe zapewniają wiarygodne diagnozowanie ubytków
próchniczych:
Zdrowe szkliwo

4

1,0
1,5
2,0

Próchnica początkowa, początki próchnicy szkliwa
Próchnica szkliwa do granicy szkliwo-zębina
Przekroczona granica zębiny

2,5
Głęboka próchnica zębiny

5
5.3 Dystans
Dystans (5) umożliwia wykonywanie optymalnych zdjęć do oceny. Pozycja oraz odległość zdjęcia są powtarzalne. Dodatkowo
5 dystans osłania obszar zdjęcia oraz minimalizuje wpadanie światła z zewnątrz.
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Montaż
Informacje dotyczące montażu, podłączenia i instalacji patrz instrukcja
montażu i obsługi rękojeści VistaCam iX (9000-618-176) oraz instrukcja instalacji i konfiguracji VistaCam
iX (nr dokumentu 9000-618-179).

Praca
6. Przygotowanie
Poniższe czynniki mogą mieć wpływ na fluorescencję, a przez to także na ocenę:
-

Zabrudzenia i resztki pokarmu
Kamień nazębny, złogi
Środki barwiące kamień nazębny
Pasty profilaktyczne/z fluorem
Pasty do zębów/polerujące

6.1 Przygotowanie zębów do badania profilaktycznego
Widok profilaktyczny stanowi wyraźny dowód stanu higieny jamy ustnej.
• Do badania profilaktycznego nie czyścić
zębów w sposób profesjonalny.

6.2 Przygotowanie zębów do badania próchniczego
Do widoku próchnicy zęby muszą być wyczyszczone oraz suche
• Wykonać profesjonalne czyszczenie
zębów.
• Usunąć pastę polerującą dmuchawkostrzykawka.
• Osuszyć zęby.

PL
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7. Obsługa
OSTROŻNIE
Światło ultrafioletowe kamery
może oślepiać
• Nie kierować kamery bezpośrednio w oczy.

7.1 Wymiana głowicy wymiennej
Działanie kamery zależy od głowicy wymiennej.
Głowicę wymienną zawsze przechowywać na rękojeści lub w pudełku
do przechowywania.

7

OSTROŻNIE
Prąd upływowy może być zbyt
wysoki w momencie dotknięcia
otwartych styków
• Nigdy nie dotykać jednocześnie
pacjenta i odkrytych połączeń
wtykowych rękojeści.
• Zdejmowanie głowicy wymiennej
• Zsunąć głowicę wymienną z rękojeści
do góry.

8

Nakładanie głowicy wymiennej
• Upewnić się, że rękojeść oraz głowica
wymienna są całkowicie suche.
• Tak trzymać głowicę wymienną i rękojeść, aby optyka znajdowała się po stronie czujnika zdjęciowego.
• Nasunąć głowicę wymienną na rękojeść
do zatrzaśnięcia.

7.2 Włączanie kamery
• Podłączyć kamerę kablem przyłączeniowym do złącza USB komputera.
• Uruchomić program do obrazowania, patrz instrukcja oprogramowania (DBSWIN 2100-725-91, VistaEasy
9000-618-137).

PL
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7.3 Stosowanie osłonek jednorazowych
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zakażenia
krzyżowego w przypadku niekorzystania lub wielokrotnego stosowania osłonek jednorazowych
• Nie korzystać z kamery bez osłonek jednorazowych.
• Nie korzystać kilkakrotnie z osłonek jednorazowych (produkt jednorazowego użytku).
Przy naciąganiu osłonki jednorazowej korzystać z rękawiczek ochronnych.

9

• Tak trzymać kamerę, aby optyka była
skierowana w dół.
• Podnieść białe krawędzie osłonki jednorazowej i wsunąć kamerę w osłonkę.
Strona przeźroczysta musi być przy tym
skierowana ku górze.
• Naciągnąć osłonkę jednorazową 2 - 3
mm, tak aby przylegała ona ciasno do
optyki.
• Ostrożnie docisnąć osłonkę jednorazową palcem wskazującym do szybki optyki. Zwrócić przy tym uwagę, aby między
szybką optyki a osłonką nie utworzyły się
pęcherzyki powietrza.
• Przytrzymać osłonkę za białą krawędź i
zdjąć przeźroczysty plastik w kierunku
głowicy kamery.
• Zdjąć papierową część dolną z głowicy
kamery w kierunku rękojeści.

10

7.4 Nakładanie dystansu
5

Przed każdym użyciem dystans wysterylizować w sterylizatorze parowym (patrz 9.3 Przygotowanie dystansu).
• Nałożyć od góry dystans (5) na kamerę.
Zwracać przy tym uwagę, aby dystans nie
zasłaniał okienka optyki głowicy wymiennej Proof.

11
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7.5 Wykonanie zdjęcia
Do widoku próchnicy zęby muszą
być profesjonalnie wyczyszczone
oraz suche (patrz 6. Przygotowanie).

12

• Zredukować wpływ światła zewnętrznego. Wyłączyć lub przygasić źródła światła
z zewnątrz (np. światła operacyjne).
• Umieścić kamerę z dystansem na odpowiednim zębie.
• Nacisnąć punkt na ręcznym wyzwalaczu.
Alternatywnie nacisnąć przełącznik nożny
lub przycisk w programie.
Kamera przechodzi w tryb Freeze.
Stopklatka zostaje przesłana do programu do obrazowania lub do monitora.
• Opracować zdjęcie w programie do obrazowania i zapisać. (Więcej informacji patrz instrukcja programu do obrazowania.)
• Aby przejść do trybu Live, ponownie nacisnąć pierścień.

7.6 Wyłączanie kamery
• Ostrożnie zdjąć osłonkę jednorazową i
zutylizować.
• Wyczyścić kamerę (patrz 9.1 Czyszczenie
głowicy wymiennej).
• Odłożyć kamerę na podstawkę na rękojeść.
Kamera wyłącza się automatycznie.

13

Kamerę zawsze przechowywać z
założoną głowicą wymienną.

PL

12

2014/07SE

8. Ocena
Gdy tylko zostanie wykonana stopklatka,
jest ona przesyłana do programu do obrazowania (w przypadku DBSWIN do paska zdjęć).
Wybór widoku:
Przejście do widoku profilaktyki (Rys. 15).
Przejście do widoku próchnicy
(Rys. 16).

14

8.1 Ocena widoku profilaktyki
Widok profilaktyki przedstawia zdjęcie bez
filtrów.
Czerwone obszary wskazują na obecność
bakterii powodujących próchnicę. Zielone
obszary oznaczają zdrowe szkliwo.

8.2 Ocena widoku próchnicy
Widok próchnicy pozwala na ocenę zdjęcia
z filtrem próchnicy. Skala kolorów oraz wartości liczbowe zapewniają wiarygodne diagnozowanie ubytków próchniczych:
Zdrowe szkliwo
1,0

15

1,5
2,0

Próchnica początkowa, początki próchnicy szkliwa
Próchnica szkliwa do granicy szkliwo-zębina
Przekroczona granica zębiny

2,5
Głęboka próchnica zębiny
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9. Czyszczenie i
dezynfekcja
6 9.1 Czyszczenie głowicy wy-

miennej

17

UWAGA
Możliwość uszkodzenia głowicy
przez nieprawidłowe czyszczenie
• Czyścić wyłącznie powierzchnię
zewnętrzną głowicy.
• Nie czyścić głowicy od środka.
• Stosować wyłącznie preparaty do
dezynfekcji i czyszczenia dopuszczone przez Dürr Dental.
• Nie stosować agresywnych lub
ściernych środków czyszczących.
• Głowicę dezynfekować wyłącznie
przez wycieranie.
• Nie dezynfekować głowicy poprzez zanurzanie lub spryskiwanie.
• Nie sterylizować głowicy w autoklawie.
• Zewnętrzną powierzchnię głowicy wycierać
chusteczką do dezynfekcji (np. FD 350).
Pominąć przy tym okno optyki.

9.2 Czyszczenie optyki
UWAGA
Możliwość uszkodzenia optyki
przez nieprawidłowe czyszczenie
• Stosować wyłącznie zestaw do
czyszczenia optyki VistaCam (nr
zam. 2101-025-50).
Pozostałości środków do dezynfekcji mogą zabrudzić optykę.

PL

• Okno optyki głowicy wymiennej (6) czyścić zestawem do czyszczenia optyki VistaCam.
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9.3 Przygotowanie dystansu
Poniższa instrukcja została zatwierdzona
przez Dürr Dental jako właściwa do przygotowania dystansu do ponownego użycia.
Sposób oczyszczania:
1.	Czyszczenie i dezynfekcja (automatyczne
lub ręczne)
2.	Sterylizacja w sterylizatorze próżniowym
Osoba czyszcząca ponosi odpowiedzialność za
to, aby przeprowadzane oczyszczanie przy pomocy zastosowanego wyposażenia, materiałów
i personelu zapewniło pożądany efekt.
Osoba czyszcząca ponosi odpowiedzialność
za każde odstępstwo od zatwierdzonego
oczyszczania, mogące mieć wpływ na skuteczność i ewentualne następstwa oczyszczania.
• Przeprowadzanie walidacji i kontrola postępowania procesu oczyszczania.
• Przy czyszczeniu, dezynfekcji, sterylizacji
i magazynowaniu dystansu przestrzegać
obowiązujących przepisów krajowych.
Automatyczne czyszczenie i dezynfekcja
Z urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji korzystać w sposób zalecany
przez producenta.
• Większe zabrudzenia usunąć jednorazową chusteczką do dezynfekcji (np.
FD 350).
• Tak umieścić dystans w urządzeniu, aby
mógł zostać dobrze opłukany i aby woda
mogła odpłynąć.
• Cykl czyszczenia i dezynfekcji przeprowadzić w sposób zalecany przez producenta.
• Po zakończeniu cyklu czyszczenia i dezynfekcji sprawdzić, czy na dystansie nie
pozostały ślady zabrudzeń. Jeśli trzeba,
powtórzyć cykl.
Ręczne czyszczenie i dezynfekcja poprzez proces chemiczny w zanurzeniu
W trakcie ręcznego czyszczenia w
procesie chemicznym w zanurzeniu
stosować środki do dezynfekcji znajdujące się na liście VAH/DGHM.
Przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
2014/07SE

• Większe zabrudzenia usunąć jednorazową chusteczką do dezynfekcji (np.
FD 350).
• Zanurzyć całkowicie dystans w roztworze
środka do dezynfekcji i czyszczenia instrumentów (np. ID 212,
ID 212 forte, ID 213).
• Po zakończeniu cyklu czyszczenia i dezynfekcji sprawdzić, czy na dystansie nie
pozostały ślady zabrudzeń. Jeśli trzeba,
powtórzyć cykl.
• Opłukać dystans wodą.
• Wysuszyć dystans higienicznymi chusteczkami jednorazowymi lub sprężonym powietrzem.
Sterylizacja
UWAGA
Możliwość uszkodzenia dystansu
przez nieprawidłową sterylizację.
• Nie przekraczać 134 °C.
• Nie sterylizować w sterylizatorze
powietrznym.
• Zawsze sterylizować z instrumentami, aby zapewnić równomierny rozkład temperatur.
• Unikać kontaktu dystansu z innymi
instrumentami lub krawędzią tacki.
• Nie umieszczać dystansu w pobliżu
grzałki, nie może też dotykać ścianek wewnętrznych.
• Zapakować dystans w pojemnik lub w
opakowanie sterylne.
• Umieścić filtr papierowy na tacce do sterylizacji.
• Umieścić dystans na środkowej tacce do
sterylizacji.
• Wysterylizować dystans.
- Temperatura: 134 °C
- Czas: 3 min
- Ciśnienie: bezwzględne 3 bar / 0,3 MPa
- Wilgotność: 100 %
Przechowywanie
Dystans przechowywać chroniąc przed zabrudzeniem.

10. Konserwacja
Kamera przemysłowa jest bezobsługowa.
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Szukanie błędów
11. Porady dla użytkownika i serwisanta
Błąd

Możliwa przyczyna

Usuwanie

Na zdjęciu jest bardzo
dużo czerwieni, zdrowa
tkanka zębów nie jest
odpowiednio zielona

• Wpływ światła z
zewnątrz

• Sprawdzić pozycję dystansu
(bezpośrednio na zębie).
• Wyłączyć lub przyciemnić
źródła światła z zewnątrz
(np. lampę zabiegową), zaciemnić pomieszczenie.

Zdjęcie zamazane, rozmyte

• Osłonka jednorazowa
umieszczona nieprawidłowo na oknie optyki

• Umieścić osłonkę jednorazową prawidłowo na oknie
optyki.

• Okno optyki zabrudzone.

• Wyczyścić okno optyki (patrz 9.2 Czyszczenie
optyki).

• Czujnik zdjęciowy zabrudzony.

• Wyczyścić czujnik zdjęciowy (patrz 9.2 Czyszczenie
optyki).

• Optyka porysowana

• Wymienić głowicę wymienną.

• Rękojeść uszkodzona.

• Wysłać rękojeść do naprawy.

Zdjęcie zbyt ciemne

• Uszkodzone diody LED

• Wymienić głowicę wymienną.

Brak obrazu

• Przewód USB niepodłączony

• Podłączyć przewód USB.

• Przewód USB uszkodzony

• Wymienić przewód USB.

• Komputer niewłączony, program nieuruchomiony

• Włączyć komputer i uruchomić program.

• Sterownik kamery nieprawidłowo zainstalowany

• Sprawdzić instalację sterownika i ustawienia programu.

PL
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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

