VistaCam iX Proxi

Instrukcja montażu i obsługi

9000-618-254/31



1608V0034&

PL

Spis treści
Ważne informacje

W trakcie pracy

1

O niniejszej instrukcji������������������������� 2
1.1 Wskazówki ostrzegawcze i
symbole������������������������������������� 2
1.2 Informacje o prawach autorskich ����������������������������������������� 2

6

Obsługa��������������������������������������������� 8
6.1 Przygotowanie urządzenia ��������� 8
6.2 Ustawienie urządzenia w prawidłowej pozycji������������������������� 9
6.3 Korzystanie z urządzenia ��������� 10

2

Bezpieczeństwo�������������������������������� 3
2.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem������������������������������� 3
2.2 Użytkowanie niezgodnie z
przeznaczeniem������������������������� 3
2.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa����������������������������������� 3
2.4 Przeszkolony personel��������������� 3
2.5 Ochrona przed napięciem elektrycznym ����������������������������������� 3
2.6 Korzystać wyłącznie z oryginalnych części ������������������������������� 4
2.7 Transport����������������������������������� 4
2.8 Utylizacja����������������������������������� 4

7

Czyszczenie i dezynfekcja��������������� 11
7.1 Czyszczenie i dezynfekcja głowicy����������������������������������������� 11
7.2 Czyszczenie optyki������������������� 11
7.3 Oczyszczanie uchwytu do pozycjonowania��������������������������� 12

Poszukiwanie błędów
8

Porady dla użytkownika i serwisanta ����������������������������������������������� 14

Opis produktu
3

Przegląd��������������������������������������������� 5
3.1 Zakres dostawy������������������������� 5
3.2 Wyposażenie����������������������������� 5
3.3 Wyposażenie dodatkowe����������� 5
3.4 Materiały eksploatacyjne������������� 5
3.5 Materiały eksploatacyjne i części zamienne ����������������������������� 5

4

Dane techniczne ������������������������������� 6
4.1 Głowica wymienna Proxi������������� 6

5

Działanie ������������������������������������������� 6
5.1 Diagnoza����������������������������������� 7

9000-618-254/31 1608V0031

PL

Ważne informacje
1

O niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest
częścią składową urządzenia.
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.

1.1

–– UWAGA
Zagrożenie lekkimi obrażeniami
–– UWAGA
Zagrożenie znacznymi szkodami
rzeczowymi
Dalsze symbole
Poniższe symbole użyte zostały w dokumencie, na urządzeniu lub w jego wnętrzu:
Wskazówki, np. szczególne zalecenia
dotyczące ekonomicznego użytkowania urządzenia.

Wskazówki ostrzegawcze i
symbole

Przestrzegać dołączonych dokumentów.

Wskazówki ostrzegawcze
Informacje w niniejszym dokumencie służące ochronie przed ewentualnymi szkodami
osobowymi lub szkodami rzeczowymi.
Są one oznaczone następującymi symbolami ostrzegawczymi:

Oznakowanie CE

Data produkcji

Ogólny symbol ostrzegawczy

Utylizować w sposób prawidłowy
zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE
(WEEE).

Wskazówki ostrzegawcze wyglądają następująco:

Nie używać ponownie.

OKREŚLENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA
Opis rodzaju i źródła niebezpieczeństwa
W tym miejscu opisane są możliwe
następstwa nieprzestrzegania wskazówek ostrzegawczych
ii Stosować się do tych zaleceń,
aby uniknąć niebezpieczeństwa.
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W zależności od określenia niebezpieczeństwa wśród ostrzeżeń wyróżnia się cztery
stopnie zagrożenia:
–– NIEBEZPIECZEŃSTWO
Bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń lub śmierci
–– OSTRZEŻENIE
Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich
obrażeń lub śmierci
2

Część wchodząca w kontakt z ciałem
typu B
Sterylizować parowo w 134 °C

Stosować rękawice ochronne.

1.2

Informacje o prawach
autorskich

Wszystkie użyte układy, sposoby postępowania, nazwy, programy komputerowe i
urządzenia są chronione prawem autorskim.
Przedruk instrukcji montażu i użytkowania,
także we fragmentach, dozwolony jest wyłącznie za pisemną zgodą firmy Dürr Dental.
9000-618-254/31 1608V003
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Bezpieczeństwo

Urządzenie zostało opracowane przez firmę
Dürr Dental tak, aby w jak największym
stopniu zminimalizować zagrożenia podczas
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Mimo tego wciąż mogą wystąpić zagrożenia
szczątkowe. W związku z tym należy przestrzegać poniższych wskazówek.

2.1

Użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem

Głowica wymienna Proxi jest głowicą nasadzaną na rękojeść kamery VistaCam iX od
numeru seryjnego B000484.
Umożliwia ona rozpoznanie próchnicy powierzchni stycznych dzięki przejrzystości
zdrowego szkliwa dla fal świetlnych w zakresie podczerwieni.

2.2

Użytkowanie niezgodnie z
przeznaczeniem

Użytkowanie w inny sposób lub w sposób
wykraczający poza opisany, jest rozumiane
jako niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek takiego stosowania.
Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wybuchu
na skutek zapłonu łatwopalnych
substancji
ii Nie stosować urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalne mieszanki,
np. w salach operacyjnych.

PRZESTROGA
Światło kamery jest bardzo jasne
i może oślepiać
ii Nie kierować kamery bezpośrednio w oczy.

2.3

Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa

ii W trakcie użytkowania urządzenia przestrzegać wytycznych, przepisów i zarządzeń obowiązujących w miejscu użytkowania.
ii Przed każdym użyciem urządzenia
sprawdzić jego stan i działanie.
ii Nie przebudowywać urządzenia i nie
wprowadzać w nim zmian.
ii Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
ii Instrukcję montażu i użytkowania należy
udostępnić użytkownikowi w pobliżu
urządzenia.

2.4

Przeszkolony personel

Obsługa
Osobami, które mogą obsługiwać urządzenie, są stomatolodzy i personel stomatologiczny.
Należy zapewnić bezpieczną i pewną obsługę na podstawie swojego wykształcenia i
wiedzy.
ii Przeszkolić wszystkich użytkowników z
obsługi urządzenia.
Montaż i naprawa
ii Montaż, ponowne regulacje, zmiany, rozbudowa i naprawy muszą być wykonywane przez Dürr Dental lub przez placówkę posiadającą odpowiednie upoważnienie Dürr Dental.

2.5

Ochrona przed napięciem
elektrycznym

ii Przy pracach przy urządzeniu należy
przestrzegać odpowiednich elektrycznych przepisów bezpieczeństwa.
ii Nigdy nie dotykać jednocześnie pacjenta
i odkrytych połączeń wtykowych urządzenia.
ii Uszkodzone przewody i urządzenia
wtyczkowe muszą być niezwłocznie wymienione.

9000-618-254/31 1608V0033
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Przestrzegać przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej dla produktów
medycznych
Informacje dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej (EMV) patrz instrukcja montażu i obsługi VistaCam
iX (Nr zam. 9000-618-176).

2.6

2.7

Firma Dürr Dental nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w
trakcie transportu na skutek nieprawidłowego opakowania także w trakcie
okresu gwarancji.

Korzystać wyłącznie z
oryginalnych części

ii Korzystać wyłącznie z wymienionego lub
dopuszczonego przez firmę Dürr Dental
wyposażenia standardowego lub dodatkowego.
ii 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.
Użycie niedopuszczonego wyposażenia, wyposażenia dodatkowego, jak
też materiałów eksploatacyjnych i
części zamiennych innych niż oryginalne (np. kabla sieciowego) może
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne oraz kompatybilność
elektromagnetyczną.

Transport

Oryginalne opakowanie zapewnia optymalną ochronę urządzenia w trakcie transportu.
Na życzenie można zamówić oryginalne
opakowanie urządzenia w firmie Dürr Dental.

ii Urządzenie transportować wyłącznie w
oryginalnym opakowaniu.
ii Opakowanie trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2.8

Utylizacja

Urządzenie
Urządzenie zutylizować zgodnie z
przepisami. W ramach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego zutylizować
zgodnie z wytyczną 2012/19/UE
(WEEE).
ii Pytania dotyczące prawidłowej utylizacji
kierować do specjalistycznych sklepów
stomatologicznych.
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Przegląd
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3.1

Głowica wymienna Proxi
Rękojeść z wymienną głowicą
Podstawka pod rękojeść
Kabel połączeniowy USB (do komputera)
Uchwyt pozycjonujący
Osłonka jednorazowa Poly, Proxi
Pudełko do przechowywania (opcjonalnie)

Zakres dostawy

Zakres dostawy obejmuje podane poniżej
elementy:
Wymienna głowica Proxi do
VistaCam iX���������������������������2108-130-56
–– Głowica wymienna Proxi
–– Uchwyt pozycjonujący (3 sztuki)
–– Osłonki jednorazowe Poly, Proxi (20
sztuk)
–– Instrukcja montażu i obsługi
–– Skrócona instrukcja

Wyposażenie

Poniższe komponenty są niezbędne do korzystania z urządzenia, w zależności od zastosowań:
Uchwyt pozycjonujący
(3 sztuki)��������������������������������� 2108-132-52
Osłonki jednorazowe Poly,
Proxi (500 sztuk)��������������������� 2108-010-60
Osłonki jednorazowe Poly,
Proxi (100 sztuk)����������������������2108010053

3.3

Wyposażenie dodatkowe

Poniższe elementy można stosować opcjonalnie w połączeniu z urządzeniem:
Pudełko do przechowywania�� � 2108-135-50

3.4

Materiały eksploatacyjne

Poniższe materiały ulegają zużyciu w trakcie
eksploatacji urządzenia i należy je ponownie
zamawiać:
Osłonki jednorazowe Poly,
Proxi (500 sztuk)��������������������� 2108-010-60
Osłonki jednorazowe Poly,
Proxi (100 sztuk)����������������������2108010053
Czyszczenie i dezynfekcja
FD 350 chusteczki do
dezynfekcji�������������������������� CDF350C1040
Szybka dezynfekcja
powierzchni FD 333 ������������ CDF333C6150
Szybka dezynfekcja
powierzchni FD 322 ������������ CDF322C6150
FD 366 sensitive Dezynfekcja
delikatnych powierzchni ������ CDF366C6150

3.5

Materiały eksploatacyjne i
części zamienne

Poniższe części eksploatacyjne muszą być
wymieniane w regularnych odstępach czasu:
Uchwyt pozycjonujący
(3 sztuki)��������������������������������� 2108-132-52

9000-618-254/31 1608V0035
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4.1

Głowica wymienna Proxi

Głowica wymienna Proxi
Źródło światła

Dioda

Długość fali

nm

850

Płaszczyzna ostrości

mm

7

Działanie
1
2
3
4

Rękojeść z głowicą wymienną Proxi
Długość
Waga (bez kabla)

mm

190

g

51

5

1
Uchwyt pozycjonujący
2
Optyka
3
Głowica wymienna Proxi
4
Wyzwalacz w uchwycie
5
Rękojeść
Rękojeść kamery VistaCam iX z głowicą wymienną Proxi wykonuje czarno-białe zdjęcia
do wykrywania próchnicy w przestrzeniach
stycznych.
Optyka zostaje przyłożona do łuku zębowego, a po naciśnięciu wyzwalacza w rękojeści
zostaje wykonane zdjęcie. Uchwyt pozycjonujący ułatwia ustawienie optyki na łuku zębów. Dodatkowo uchwyt pozycjonujący
osłania obszar zdjęcia oraz minimalizuje
wpadanie światła z zewnątrz.
W optyce umieszczone są dwie wydajne
diody LED podczerwone. Światło podczerwone prześwietla ząb i w zależności od
translucencji (przepuszczalności światła)
zmiany w strukturze zęba są odzwierciedlone niezwykle wyraźnie. Odbite światło jest
przechwytywane przez optykę i przedstawione w postaci czarno-białego zdjęcia w
programie DBSWIN do obrazowania (od
wersji 5.6) lub w VistaEasy (od wersji 5.6).

PL
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5.1

Diagnoza

Struktury o zróżnicowanej przepuszczalności światła są przedstawione na czarno-białym zdjęciu z różną jaskrawością. Im niższa
translucencja, tym wyższy poziom odbicia
światła podczerwonego, przez co struktura
jest tym jaśniejsza. Można rozróżnić poniższe struktury:
–– Zdrowe szkliwo jest ciemne, wysoka
przepuszczalność
–– Próchnica na powierzchniach stycznych
jest jasna, niska przepuszczalność
–– Zębina jest jasna, niska przepuszczalność
–– Kilka uzupełnień protetycznych jest
jasnych, brak przepuszczalności

ciemnego, przepuszczającego światło
szkliwa. Ubytki sięgają aż do wewnętrznej
połowy szkliwa.
System nie rozróżnia struktur o identycznej
przepuszczalności światła. Dlatego też nie
należy stosować go do diagnozowania:
–– Próchnicy wtórnej pod uzupełnieniami
protetycznymi
–– Próchnicy zębiny
–– Centralnej próchnicy zgryzowej
W przypadku pacjentów z silnie przejrzystym szkliwem, wydaje się ono jaśniejsze.
Zdiagnozowanie próchnicy jest w takim
przypadku utrudnione ze względu na mniejsze różnice w kontraście.

Rysunek 1: Ubytki na powierzchniach mezjalnych można rozpoznać jako rozległe
rozjaśnienie aż do granicy szkliwa i zębiny.
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Rysunek 2: Ubytki szkliwa na powierzchniach mezjalnych są widoczne w postaci
struktur w kształcie klina wewnątrz
9000-618-254/31 1608V0037

W trakcie pracy
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).
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Obsługa

6.1

Przygotowanie urządzenia

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

Stosowanie osłonek jednorazowych
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zakażenia
krzyżowego w przypadku niekorzystania lub wielokrotnego stosowania osłonek jednorazowych
ii Nie korzystać z urządzenia bez
osłonek jednorazowych.
ii Nie korzystać kilkakrotnie z osłonek jednorazowych (produkt
jednorazowego użytku).
Przy naciąganiu osłonki jednorazowej
korzystać z rękawiczek ochronnych.
ii Tak trzymać kamerę, aby optyka była
skierowana w dół.
ii Podnieść białe krawędzie osłonki jednorazowej i wsunąć kamerę w osłonkę.
Strona przeźroczysta musi być przy tym
skierowana ku górze.

PL

ii Naciągnąć osłonkę jednorazową 2 - 3
mm, tak aby przylegała ona ciasno do
optyki.
ii Ostrożnie docisnąć osłonkę jednorazową
palcem wskazującym do szybki optyki.
Zwrócić przy tym uwagę, aby między
szybką optyki a osłonką nie utworzyły się
pęcherzyki powietrza.
8
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ii Przytrzymać osłonkę za białą krawędź i
zdjąć przeźroczysty plastik w kierunku
głowicy kamery.

uwagę, aby uchwyt pozycjonujący nie zakrywał optyki głowicy wymiennej.

ii Dolną, papierową stronę zdjąć z głowicy
kamery w kierunku rękojeści.

6.2

Nakładanie uchwytu pozycjonującego

Aby uzyskać dobrą jakość zdjęcia, kamera
musi być prawidłowo umieszczona.
ii Ustawić kamerę w jednej linii z zębami.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zakażenia
krzyżowego w przypadku używania bez oczyszczenia lub po
nieprawidłowym oczyszczeniu
ii Przed każdym użyciem wysterylizować ochronę przed światłem
w sterylizatorze parowym (patrz
"7.3 Oczyszczanie uchwytu do
pozycjonowania").

Ustawienie urządzenia w
prawidłowej pozycji

ii Nałożyć od góry uchwyt pozycjonujący
na głowicę wymienną. Zwrócić przy tym

PL

ii Przyłożyć dystans prostopadle do powierzchni zębów. Dystans musi dotykać
zębów.
9000-618-254/31 1608V0039
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ii W przypadku wycinka zębów zwrócić
uwagę, aby obszar powierzchni stycznych znajdował się pośrodku zdjęcia.
ii Jeśli struktura pod szkliwem jest niewidoczna, należy lekko zmienić kąt kamery.

6.3

Korzystanie z urządzenia

ii Zredukować wpływ światła zewnętrznego. Wyłączyć lub przygasić źródła światła
z zewnątrz (np. światła operacyjne).
ii Wysuszyć łuk zębowy sprężonym powietrzem.
ii Umieścić kamerę z uchwytem pozycjonującym nad powierzchnią styczną łuku zębów. Obydwie diody LED podczerwieni
prześwietlają wtedy zarówno mezjalny,
jak i dystalny obszar szkliwa obydwu sąsiadujących zębów.

ii Nacisnąć punkt na ręcznym wyzwalaczu.
Kamera przechodzi w tryb Freeze. Stopklatka zostaje przesłana do programu do
obrazowania lub do monitora.
ii Opracować zdjęcie w programie do obrazowania i zapisać. (Więcej informacji
patrz instrukcja do programu)
ii Aby wrócić do trybu Live, ponownie nacisnąć punkt na ręcznym wyzwalaczu.

PL
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7

Czyszczenie i
dezynfekcja

7.1

Czyszczenie i dezynfekcja
głowicy

Stosować poniższe środki do dezynfekcji
poprzez wycieranie i czyszczenia:
––
––
––
––
––

FD 350 chusteczki do dezynfekcji
Chusteczki do dezynfekcji FD 333
wipes
Szybka dezynfekcja powierzchni FD
322
Szybka dezynfekcja powierzchni FD
333
FD 366 sensitive Dezynfekcja delikatnych powierzchni

7.2

Czyszczenie optyki
UWAGA
Możliwość uszkodzenia optyki
przez nieprawidłowe czyszczenie
ii Stosować wyłącznie zestaw do
czyszczenia optyki VistaCam.
Pozostałości środków do dezynfekcji mogą zabrudzić optykę.

ii Okno optyki głowicy wymiennej wyczyścić od zewnątrz ściereczką z mikrofibry
z kroplą środka do czyszczenia optyki
VistaCam lub alkoholu.

UWAGA
Możliwość uszkodzenia głowicy
na skutek stosowania niewłaściwego czyszczenia i dezynfekcji
ii Czyścić wyłącznie powierzchnię
zewnętrzną głowicy.
ii Nie czyścić głowicy od środka.
ii Stosować wyłącznie preparaty
do dezynfekcji i czyszczenia dopuszczone przez Dürr Dental.
ii Nie stosować agresywnych lub
ściernych środków czyszczących.
ii Głowicę dezynfekować wyłącznie przez wycieranie.
ii Nie dezynfekować głowicy poprzez zanurzanie lub spryskiwanie.
ii Nie sterylizować głowicy parowo.
ii Zewnętrzną powierzchnię głowicy wycierać chusteczką do dezynfekcji (np.
FD 350).
Rezultat:
Aby uniknąć zabrudzenia głowicy wymiennej podczas magazynowania, po
wyczyszczeniu umieścić ją w pudełku
do przechowywania.
9000-618-254/31 1608V00311
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ii Wyczyścić powierzchnię czujnika zdjęciowego przy zdjętej głowicy wymiennej zestawem do czyszczenia optyki VistaCam.

ii Jeśli na zdjęciu nadal widać zabrudzenia,
wyczyścić do sucha głowicę wymienną
od środka sprężonym powietrzem lub patyczkiem z pianką (z zestawu do czyszczenia).

7.3

Oczyszczanie uchwytu do
pozycjonowania

Poniższa instrukcja została uznana przez firmę Dürr Dental za prawidłową do oczyszczania produktu przed ponownym użyciem.
Sposób oczyszczania:
1.	Czyszczenie i dezynfekcja (automatyczne
lub ręczne)
2.	Sterylizacja w sterylizatorze parowym
Osoba oczyszczająca odpowiada za osiągnięcie zamierzonego rezultatu poprzez
przeprowadzone oczyszczania za pomocą
użytego wyposażenia, materiałów i personelu. W przypadku jakichkolwiek odstępstw
od zaakceptowanego sposobu oczyszczania osoba oczyszczająca odpowiada za
skuteczność i ewentualne negatywne skutki
oczyszczania.
ii Przeprowadzić walidację i rutynowy nadzór procesu oczyszczania.
ii Przy czyszczeniu, dezynfekcji, sterylizacji
i magazynowaniu przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
Automatyczne czyszczenie i dezynfekcja
Z urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji korzystać w sposób zalecany
przez producenta.
ii Większe zabrudzenia usunąć jednorazową chusteczką do dezynfekcji (np.
FD 350).
ii Tak umieścić produkt w urządzeniu, aby
mógł zostać dobrze opłukany i aby woda
mogła odpłynąć.
ii Cykl czyszczenia i dezynfekcji przeprowadzić w sposób zalecany przez producenta.
ii Po zakończeniu cyklu czyszczenia i dezynfekcji sprawdzić, czy na produkcie nie
pozostały ślady zabrudzeń. Jeśli trzeba,
powtórzyć cykl.

PL
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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.
ii Większe zabrudzenia usunąć jednorazową chusteczką do dezynfekcji (np.
FD 350).
ii Zanurzyć całkowicie produkt w roztworze
środka do dezynfekcji i czyszczenia instrumentów (np. ID 212,ID 212 forte,
ID 213).
ii Po zakończeniu cyklu czyszczenia i dezynfekcji sprawdzić, czy na produkcie nie
pozostały ślady zabrudzeń. Jeśli trzeba,
powtórzyć cykl.
ii Opłukać produkt wodą.
ii Wysuszyć produkt higienicznymi chusteczkami jednorazowymi lub sprężonym
powietrzem.

ii Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użycia sterylizatora parowego
oraz prawidłowego rozłożenia produktów
do sterylizacji.
ii Przestrzegać wszystkich krajowych i
miejscowych wytycznych oraz zaleceń
dotyczących sterylizacji produktów medycznych.
Przechowywanie
ii Produkt przechowywać zabezpieczony
przed zakażeniem.

Sterylizacja w autoklawie
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowa sterylizacja
zmniejsza skuteczność i może
prowadzić do uszkodzeń produktu
ii Dozwolona wyłącznie sterylizacja parowa.
ii Stosować się do parametrów
procesu.
ii Nie stosować żadnych innych
procesów.
Parametry procesu
Temperatura: 134 °C
Nadciśnienie w stosunku do otoczenia: 2,16 bar / 0,216 MPa
Czas: 5 min
ii Przedmioty do sterylizacji przed każdym
użyciem sterylizować w małym sterylizatorze parowym zgodnie z normą
EN 13060 w cyklu sterylizacyjnym typu B
z końcowym suszeniem.
9000-618-254/31 1608V00313
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Poszukiwanie błędów
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Porady dla użytkownika i serwisanta
Prace naprawcze, wykraczające poza normalną konserwację, mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę lub przez nasz serwis.

Błąd

Możliwa przyczyna

Obraz w określonym re- Kąt kamery w stosunku do
gionie jest zbyt jasny
zęba nie jest optymalny

Sposób usunięcia
ii Zmienić kąt trzymania kamery w stosunku do zęba.

Odstęp kamery od zębów
zbyt duży, brak optymalnego
doświetlenia

ii Zwrócić przy tym uwagę,
aby dystans dotykał zębów.

Kamera użyta bez dystansu

ii Do zdjęć z głowicą wymienną Proxi zawsze korzystać z
dystansu.

Ciemna plama na
zębinie

Osłonka higieniczna lub optyka zabrudzone

ii Sprawdzić osłonkę higieniczną, w razie potrzeby
wyczyścić lub wymienić.
ii Sprawdzić optykę, w razie
potrzeby wyczyścić (patrz
"7.2 Czyszczenie optyki").

Obraz jest za jasny lub
za ciemny

Ustawienia w programie do
obrazowania nieprawidłowe

ii Zmienić jasność obrazu w
programie do obrazowania.
ii Aby na stałe zmienić
ustawienia jasności, należy
dopasować jasność w
konfiguracji programu do
obrazowania.

Zbyt wiele odbić na
zdjęciu

Ślina w ustach

ii Ślinę wytrzeć lub osuszyć
sprężonym powietrzem.
ii Lekko zmienić kąt trzymania
kamery.

Zęby ze znaczącymi wypełnieniami i niewielką powierzchnią z nienaruszonym
szkliwem na wycinku zdjęcia

ii Na tym wycinku zdjęcia
nie jest możliwe dokonanie
dokładnej analizy.

Obraz jest zakłócony

PL

14

9000-618-254/31 1608V003

Hersteller/Manufacturer:
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