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Rozdział

 1
Wprowadzenie

Przedstawiamy Twój nowy system obrazowania KaVo OP 3D 
Vision V-Series.
Witamy w rodzinie KaVoTM! Dziękujemy za zakup wyróżnionego nagrodami systemu obrazowania 
KaVo Cone Beam 3D Imaging. Mamy nadzieję, że nasze produkty i usługi będą dla Państwa źródłem 
satysfakcji i zadowolenia.

Ciesząca się dobrą opinią wśród użytkowników, ceniona przez instytucje edukacyjne i społeczność 
stomatologiczną, technologia KaVo  jest powszechnie uznawana za standard obrazowania 
promieniem stożkowym. KaVo nadal  rewolucjonizuje obszar trójwymiarowej radiografii 
stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, dzięki najwyższej wydajności i elastyczności umożliwiającej 
maksymalną kontrolę kliniczną.

Twój nowy system obrazowania KaVo ORTHOPANTOMOGRAPHTM OP 3D Vision V-Series  jest 
systemem nadającym się do modernizacji, który zapewnia trzy opcje rozmiaru skanowania, w 
zależności od potrzeb gabinetu:  KaVo OP 3D Vision V8, KaVo OP 3D Vision V10, oraz 
KaVo OP 3D Vision V17.  Obrazowanie przy użyciu niskiej dawki promieniowania, łatwy tok pracy i 
spójne ustawianie pozycji pacjenta to cechy KaVo OP 3D Vision V-Series dzięki którym możesz 
wybrać opcję produktu najlepiej dopasowaną do potrzeb, bez strat w jakości obrazu.

Zastrzeżone 
narzędzia, takie jak 
sterownik z ekranem 
dotykowym SmartScan 
STUDIOTM oraz 
obrazowanie z niską 
dawką Quick Scan 
oferują Państwu 
wysoki stopień 
elastyczności.  

Naszym celem jest 
zapewnienie 
optymalnej wydajności 
toku Państwa pracy 
dzięki znacznej 
szybkości skanowania i 
rekonstrukcji oraz 
praktycznej integracji 
gabinetu i sieci.
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Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych narzędzi klinicznych, nabycie biegłości w stosowaniu 
systemu KaVo wymaga przeszkolenia i praktyki. Oprócz szkolenia prowadzonego przez 
certyfikowanego instruktora KaVo, zalecamy Państwu i Państwa zespołowi dokładne zapoznanie się z 
treścią niniejszego podręcznika, co zapewni maksymalne wykorzystanie potencjału technologii KaVo w 
bezpieczny i wydajny sposób.

Opis
System obrazowania KaVo OP 3D Vision składa się z następujących podstawowych elementów:

• Skaner
• Sterownik skanera
• Ekran dotykowy z oprogramowaniem SmartScan STUDIO
• Keyboard (Klawiatura)
• Moduł sterujący operatora
• Sterownik zatrzymywania awaryjnego pacjenta
• Oprogramowanie SmartScan STUDIO Manager
• Oprogramowanie DEXISTM Imaging Suite 10 lub DEXIS Eleven (DEXIS jest 

oprogramowaniem opcjonalnym, które nie jest dostępne we wszystkich krajach.)
• Oprogramowanie InVivoDental.

System obrazowania KaVo OP 3D Vision 
KaVo OP 3D Vision jest urządzeniem do obrazowania panoramicznego i tomografii 
wolumetrycznej za pomocą promienia stożkowego, przeznaczonym do badań dentystycznych 
głowy oraz szyi. Składa się ze skanera, sterownika skanera, ekranu dotykowego i klawiatury, z 
przeznaczeniem do użytku biurowego. Urządzenie skanujące ma konstrukcję otwartą, która 
pozwala pacjentowi na siedzenie w pozycji pionowej w czasie procedury. Elektrycznie sterowany 
fotel jest wbudowany w skaner, co ułatwia ustawienie pacjenta w odpowiedniej pozycji. 
Tomografia wolumetryczna z promieniem stożkowym to technika obrazowania medycznego, w 
której wykorzystano promieniowanie RTG do uzyskania obrazów przekrojów głowy lub szyi. Jakość 
obrazów uzależniona jest od poziomu i ilości energii promieniowania RTG dostarczonej do tkanek. 
Obrazowanie pozwala wyświetlić zarówno tkanki o wysokiej gęstości, takie jak kości, jak również 
tkanki miękkie. Interpretacja tych obrazów przez przeszkolonego lekarza dostarcza istotnych i 
przydatnych informacji diagnostycznych.
System gromadzi dane do trójwymiarowej rekonstrukcji czaszki dla następujących procedur:
• Implanty
• Stawy skroniowo-żuchwowe
• Rekonstrukcja panoramiczna
• Rekonstrukcja cefalometryczna
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• Drogi oddechowe, zatoki itp.
• Kanał nerwowy
• PAN - opcjonalna funkcja konwencjonalnej panoramy cyfrowej

System do obrazowania KaVo OP 3D Vision z ekranem dotykowym

Moduł sterujący operatora
Moduł sterujący musi być umieszczony poza środowiskiem pacjenta i może znajdować się 
na stole lub być zamontowany na ścianie. Układy pomieszczeń muszą umożliwiać podczas 
skanowania komunikację głosową i wizualną pomiędzy operatorem i pacjentem. 

ON (WŁ.) włącza zasilanie skanera i powoduje zaświecenie się wskaźnika POWER 
(ZASILANIE), co sygnalizuje WŁĄCZENIE urządzenia.

OFF (WYŁ.) - wyłącza zasilanie urządzenia i powoduje ZGAŚNIĘCIE wskaźników 
POWER (ZASILANIE).

SCAN (SKANUJ) - inicjuje skanowanie RTG pacjenta. 



1-4

KaVo OP 3D Vision Podręcznik użytkownika

032-0355-PL  Rev A 

EMERGENCY STOP (ZATRZYMYWANIE AWARYJNE) - natychmiast wyłącza wszelką 
emisję promieniowania RTG i procedurę skanowania.

UWAGA: Ponadto w górnej części skanera znajdują się następujące wskaźniki.

POWER (ZASILANIE) - wskaźnik świeci się, gdy skaner jest WŁĄCZONY.

READY (GOTOWOŚĆ) - wskaźnik świeci się po zainicjowaniu pracy przez skaner i wskazuje 
gotowość do pracy. Jeśli skaner jest wyposażony w opcjonalny przełącznik typu totman, 
wskaźnik ten będzie migał, powiadamiając operatora o konieczności naciśnięcia przełącznika 
ręcznego.

X-RAY  (EMISJA RTG) - wskaźnik świeci się podczas ekspozycji na RTG.

FAULT (USTERKA) - wskaźnik świeci się w przypadku wystąpienia błędu skanera, np. 
problemu z ekspozycją RTG lub przedwczesnego użycia opcjonalnego przełącznika typu 
totman.

Sterownik zatrzymywania awaryjnego pacjenta

Przeznaczony do użytku pacjenta sterownik zatrzymywania awaryjnego 
pozwala pacjentowi na wyłączenie jednym przyciskiem wszelkiej emisji 
promieniowania RTG i zatrzymanie procedury skanowania.

Sterownik zatrzymywania awaryjnego może wisieć na mechanizmie 
wspornika głowy lub pacjent może trzymać go w ręku.

Oprogramowanie SmartScan STUDIO
Oprogramowanie SmartScan STUDIO jest stosowane do wykonywania skanów przy pomocy 
systemu obrazowania KaVo OP 3D Vision i jest obsługiwane przez sterownik skanera. 
Oprogramowanie SmartScan STUDIO Manager służy do wprowadzania danych pacjenta i do 
wglądu w wyniki badań. Jest ono załadowane do klinicznej stacji roboczej. Inną opcją jest wybór 
oprogramowania DEXIS, zamiast SmartScan STUDIO Manager, które przeznaczone jest do 
administrowania pacjentami.

Oprogramowanie InVivoDental
Oprogramowanie InVivoDental umożliwia rekonstrukcję trójwymiarowego renderingu 
objętościowego obrazów pobranych w systemie do obrazowania KaVo OP 3D Vision. 
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Wskazania/przeznaczenie
Urządzenia z rodziny i-CAT składają się z systemu RTG wykorzystującego wiązkę stożkową z 
sekwencją rotacyjną, który pozwala uzyskać obrazy dwuwymiarowe i trójwymiarowe rekonstrukcje 
uzębienia i okolicy szczękowo-twarzowej, obejmującej rejon ucha, nosa i gardła (ENT) oraz szczękowo-
twarzowy (takie jak badania stawów skroniowo-żuchwowych, szczęka górna i żuchwa do planowania 
implantów, zatoki, drogi oddechowe), do wykorzystania w ramach planowania i wsparcia 
diagnostycznego i w opiece nad dorosłymi i dziećmi.

Urządzenia z rodziny i-CAT obejmują pakiet modułów oprogramowania do obsługi danych 2D i 3D. 
Umożliwiają one rekonstrukcję 3D, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie i przetwarzanie danych 
obrazów 2D i 3D.

PRZESTROGA
Prawo federalne USA dopuszcza zakup tego urządzenia wyłącznie przez dentystów i lekarzy 
lub na ich zlecenie.

UWAGA: Użytkownik oświadcza i zapewnia, że zawsze będzie przestrzegać wszystkich przepisów 
prawnych, w tym HIPAA, które odnoszą się, w sposób bezpośredni lub pośredni, do niego lub jego 
organizacji i które regulują zbieranie, wykorzystanie, transmisję, przetwarzanie, odbiór, raportowanie, 
ujawnianie, konserwację i przechowywanie informacji o pacjentach, oraz że dołoży wszelkich starań, 
aby wszystkie podległe mu lub współpracujące z nim osoby lub podmioty gospodarcze również tychże 
przepisów prawnych przestrzegały.
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 2
Rozpoczęcie pracy

Krótki zarys toku prac
System obrazowania KaVo OP 3D Vision oraz oprogramowanie narzędziowe SmartScan 
STUDIO, DEXIS lub SmartScan STUDIO Manager oraz InVivoDental umożliwiają szybkie 
wykonanie badań u pacjentów oraz przegląd obrazów celem zaplanowania leczenia. 
Najważniejsze etapy w toku prac są następujące:

• Zaplanowanie badania pacjenta
• Wybór protokołu skanowania
• Ustawienie pacjenta w odpowiedniej pozycji
• Wykonanie zdjęcia przeglądowego w celu oceny prawidłowości pozycji
• Wykonanie skanu
• Zwolnienie pacjenta
• Otworzenie i przegląd obrazów.

• Wybór protokół skanowania
• Ustawienie pacjenta w 
odpowiedniej pozycji
• Wykonanie zdjęcia       
przeglądowego
• Wykonanie skanu

• Zaplanowanie badania pacjenta
• SmartScan STUDIO Manager, DEXIS, 

system PM  lub Modality Worklist (Lista 
robocza modalności)

• Otworzenie i przegląd obrazów
• SmartScan STUDIO Manager, 

DEXIS, system PM lub PACS
• InVivoDental
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Włączenie skanera
Skaner i sterownik skanera są zasilane niezależnie od siebie; aby prawidłowo działać, obydwa 
urządzenia muszą być włączone; są one gotowe do pracy natychmiast po włączeniu. Nie jest 
wymagany wstępny rozruch. 

Włączenie zasilania

1. Włączenie zasilania skanera: nacisnąć przycisk ON (WŁĄCZ) na 
module sterującym. Zaświeci się wskaźnik POWER (ZASILANIE) na 
głównym module sterującym oraz skanerze. 

2. Zasilanie sterownika skanera i ekranu dotykowego:  nacisnąć 
przycisk zasilania, umieszczony z przodu sterownika skanera. 
Wyświetlony zostanie ekran logowania. 

Logowanie

Aby zalogować się do SmartScan STUDIO  przy pomocy ekranu dotykowego:

1. Wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło. 

2. Nacisnąć , aby się zalogować. Wyświetlone zostaną zaplanowane badania.



3-1032-0355-PL  Rev A 

Rozdział

 3
Zaplanowanie badania pacjenta

Wprowadzenie
W zależności od toku pracy przyjętego w danym ośrodku, można korzystać z oprogramowania 
SmartScan STUDIO Manager, DEXIS, Practice Management (PM), lub list roboczych modalności 
SmartScan STUDIO Modality Worklist.

Korzystanie z Menedżera SmartScan STUDIO Manager do 
zaplanowania badania pacjenta
Korzystając z Menedżera SmartScan STUDIO w klinicznej stacji roboczej, można zaplanować badanie 
nowego pacjenta lub wybrać z listy pacjenta już zapisanego i zaplanować dla niego kolejne badanie. 
Jeśli konieczna jest modyfikacja jakichkolwiek danych pacjenta po ich wprowadzeniu i zapisaniu, należy 
skontaktować się z administratorem ośrodka.

Zaplanowanie badania dla nowego pacjenta

1. Na klinicznej stacji roboczej uruchomić 
Menedżer SmartScan STUDIO.

2. Wybrać New Exam for a New Patient 
(Nowe badanie dla nowego pacjenta).

3. Wprowadzić dane pacjenta i badania. 
Wymogiem minimalnym jest wpisanie 
ID pacjenta oraz nazwiska. Jeśli 
wprowadzony identyfikator pacjenta jest 
już w użyciu, wyświetlony zostanie 
komunikat o zdublowanym 
identyfikatorze (Duplicate Patient ID).

UWAGA: Wpisy dodane do menu 
rozwijanych są przechowywane wyłącznie 
lokalnie w danej stacji roboczej. Nie zostaną 
wyświetlone w innej stacji roboczej, o ile nie 
zostaną do niej dodane.
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4. Wybrać . Żądanie badania jest przesyłane do SmartScan STUDIO i jest 
wyświetlane w spisie zaplanowanych badań na ekranie dotykowym.

Zaplanowanie nowego badania dla istniejącego pacjenta

1. Na klinicznej stacji roboczej uruchomić 
Menedżer SmartScan STUDIO.

2. Wybrać New Exam for an Existing 
Patient (Nowe badanie dla istniejącego 
pacjenta).

3. Wybrać pacjenta z listy. Aby odnaleźć 
pacjenta, można skorzystać z funkcji 
wyszukiwania.

4. Wybrać typ nowego badania, 
panoramiczne lub CT.

5. Wybrać . Żądanie badania jest 
przesyłane do SmartScan STUDIO i 
jest wyświetlane w spisie 
zaplanowanych badań. 

Korzystanie z DEXIS do zaplanowania badania pacjenta
UWAGA: DEXIS to oprogramowanie opcjonalne, które nie jest dostępne we wszystkich krajach.

Jeśli ośrodek stosuje DEXIS do planowania badań, należy wprowadzić dane pacjenta w programie 
administracyjnym DEXIS. Dodatkowe informacje na ten temat podano w podręczniku dotyczącym 
oprogramowania DEXIS.

Zaplanowanie badania dla nowego pacjenta

1. W klinicznej stacji roboczej uruchomić DEXIS.

2. Na ekranie administracyjnym DEXIS Administration wybrać ikonę New Patient  
(Nowy pacjent).

3. Wprowadzić dane pacjenta i badania. 



3-3

Zaplanowanie badania pacjenta 

032-0355-PL  Rev A 

4. Wybrać OK.

5. Kliknąć  (Extra-oral) (Zewnątrzustne).

6. Kliknąć . Wyświetlony komunikat informuje o zaplanowaniu akwizycji obrazu dla 
wybranego pacjenta. 

7. Kliknąć OK, aby zamknąć okienko.

Zaplanowanie badania dla istniejącego pacjenta
1. W klinicznej stacji roboczej uruchomić DEXIS.

2. Na ekranie administracyjnym DEXIS wybrać pacjenta z listy lub wpisać kryteria 
wyszukiwania, aby odnaleźć pacjenta.

3. Kliknąć  (Extra-oral) (Zewnątrzustne).

4. Kliknąć . Wyświetlony komunikat informuje o zaplanowaniu akwizycji obrazu dla 
wybranego pacjenta. 

5. Kliknąć OK, aby zamknąć okienko.

Korzystanie z Systemu Practice Management do planowania  
badań pacjenta
SmartScan STUDIO może współpracować z obsługiwanymi systemami zarządzania praktykami (PM) 
używającymi interfejsu PM. Jeśli w Państwa ośrodku stosuje się obsługiwany system PM, trzeba 
zainstalować opcjonalne oprogramowanie interfejsu SmartScan STUDIO PM Interface. Należy 
skorzystać z systemu PM, aby poprosić o badanie; wtedy interfejs systemu PM automatycznie je 
planuje. Można wtedy wybrać badanie z listy Scheduled Exams (Grafik badań) w SmartScan STUDIO.
UWAGA: W razie wystąpienia problemów z interfejsem systemu PM, należy zapoznać się z rozdziałem 
Umiejscowienie obrazów z badania w systemie zarządzania praktykami (PM) (page 7-2), aby uzyskać 
dodatkowe informacje.

Korzystanie z listy roboczej modalności do zaplanowania 
badania pacjenta
Jeśli ośrodek korzysta z radiologicznego systemu informatycznego RIS (Radiology Information System) 
w celu przechowywania danych pacjentów, na stacjach roboczych może być zainstalowane opcjonalne 
oprogramowanie SmartScan STUDIO MWL. To oprogramowanie umożliwia import danych 
demograficznych pacjentów z serwera RIS w celu planowania badań.
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1. Uruchomić SmartScan 
STUDIO MWL.

2. Utworzyć kwerendę dla 
pacjentów, dla których 
zaplanowano badanie, 
wprowadzając jeden lub 
więcej z następujących 
wpisów: identyfikator 
pacjenta, numer dostępowy, 
nazwisko, imię, zakres dat 
rozpoczęcia zaplanowanej 
procedury (od - do), 
modalność (CT/DX/PX/
None), nazwę stacji, kod 
procedury.

3. Wybrać Process 
(Przetworzyć). Pojawi się 
spis wyników kwerendy. W 
poniższej tabeli zamieszczono komunikaty o stanie, które mogą zostać wyświetlone w 
oknie procesu.

4. Należy przejrzeć wyniki i wybrać żądany wpis z listy. Wybrać Schedule (Zaplanuj), aby 
zaplanować badanie pacjenta. Żądanie badania jest przesyłane do SmartScan STUDIO i 
jest wyświetlane w spisie zaplanowanych badań.

5.  W przypadku wystąpienia błędu należy skontaktować się z lokalnym  
administratorem PACS.

Komunikaty o stanie list roboczych modalności

Komunikat Czynność

Błąd przy dodawaniu rekordów do 
listy. Sprawdzić rejestr.

Błąd w jednym wyniku lub w większej liczbie wyników 
podczas wypełniania widoku listy uzyskanych wyników 
kwerendy.

Nie znaleziono wyniku 
odpowiadającego żądaniu.

Nie można znaleźć pacjentów, którzy odpowiadają wybranym 
kryteriom.



3-5

Zaplanowanie badania pacjenta 

032-0355-PL  Rev A 

Kwerenda listy roboczej 
modalności anulowana przez 
użytkownika.

Kwerenda MWL anulowana przed zakończeniem. 

Kwerenda listy roboczej 
modalności nie powiodła się. 
Sprawdzić w rejestrze wpis o 
błędzie.

Brak komunikacji pomiędzy PACS MWL i RIS. Szczegółowe 
dane o błędzie, który wystąpił, można znaleźć w rejestrze.

Kwerenda listy roboczej 
modalności powiodła się.

Żądana kwerenda została wykonana z powodzeniem. 

Pobieranie rekordów, proszę 
czekać...

PACS MWL pobiera wyniki żądanej kwerendy.

Usunięto. Wybrana konfiguracja serwera została usunięta z ustawień.

C-ECHO nie powiodło się. PACS MWL nie mógł wykonać żądania C-ECHO dla 
wybranego serwera. Skontaktować się z lokalnym 
administratorem PACS.

C-ECHO powiodło się. Żądana operacja C-ECHO powiodła się.

Nie można znaleźć konfiguracji 
serwera dla {0}.

Określona konfiguracja serwera nie istnieje. Skontaktować się 
z lokalnym administratorem PACS.

Wprowadzony adres IP jest 
nieprawidłowy.

Według konwencji IPv4 adres IP serwera jest nieprawidłowy. 
Skontaktować się z lokalnym administratorem PACS.

Niepoprawna zdalna konfiguracja. Parametry konfiguracji serwera wprowadzone w celu 
zapisania konfiguracji są nieprawidłowe lub niekompletne. 
Skontaktować się z lokalnym administratorem PACS.

Wprowadzić właściwy numer portu. Numer portu wprowadzony w celu zapisania konfiguracji 
zdalnego serwera jest nieprawidłowy. Skontaktować się z 
lokalnym administratorem PACS.

Zapisany. Konfiguracja serwera została pomyślnie zapisana w 
Rejestrze.

Wyjątek podczas planowania 
badania pacjenta. Sprawdzić 
rejestr.

Wyjątek podczas planowania pobrania dla pacjenta. 
Szczegółowe dane o błędzie, który wystąpił, można znaleźć w 
rejestrze. 

Komunikat Czynność
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Dla pacjenta o identyfikatorze: {0}, 
Modalność: {1} pomyślnie 
zaplanowano pobranie.

Dla pacjenta z określonym identyfikatorem i modalnością 
pomyślnie zaplanowano pobranie. 

Wpisać nazwę stacji. Pole nazwy stacji jest puste. Wpisać nazwę stacji. 
Skontaktować się z lokalnym administratorem PACS.

Wpisać poprawny tytuł jednostki 
aplikacyjnej (AE).

Wprowadzony tytuł jednostki aplikacyjnej (AE) jest 
nieprawidłowy. Wpisać poprawny tytuł jednostki aplikacyjnej 
(AE). Skontaktować się z lokalnym administratorem PACS.

Komunikat Czynność
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Rozdział

 4
Wybór protokołu

Kontrola dawki
Ważne jest, aby przy doborze protokołu 
skanowania na pierwszym miejscu 
stawiać zdrowie pacjenta. Przy doborze 
protokołu należy pamiętać o 
następujących kwestiach: 
• Ustawienia skanu z wielokrotną 

niską dawką gwarantują 
odpowiedzialną opiekę medyczną 
nad pacjentem.

• Należy dobrać odpowiednią 
wysokość, aby zawęzić obraz oraz 
zastosowaną dawkę wyłącznie do 
obszaru wymagającego 
obrazowania.

• Ustawione fabrycznie pola widzenia 
upraszczają proces obrazowania, 
aby możliwe było wydajne 
skoncentrowanie się na uchwyceniu 
szczegółów anatomicznych 
charakterystycznych dla każdego 
przypadku. Należy celować w 
określone, pożądane zakresy 
obrazowania, w tym szczękę górną 
lub pojedynczy łuk żuchwy, oba łuki, 
stawy skroniowo-żuchwowe, widoki 
cefalometryczne oraz pełny  
widok czaszki.

• Należy dopasować skan, tak aby 
części ciała pacjenta poza wybranym 
polem widzenia nie były narażone  
na ekspozycję.

• Należy przechwycić dane krytyczne 
dla leczenia poprzez pełne 
odpowiedzialności podejście 
kliniczne, obejmujące kontrolę 
narażenia pacjenta na 
promieniowanie rentgenowskie.

UWAGA: Zastosować obrazowanie 
PAN 2D jeśli informacja TK 3D nie  
jest wymagana.

Pole widzenia Pole widzenia 

Pole widzenia 

Pole widzenia Pole widzenia 

Pole widzenia 

Pole widzenia Pole widzenia 

Pole widzenia 

Pole widzenia 

  

Zastrzeżenie: Rysunki tutaj zamieszczone 
mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzec-
zywiste obrazowane szczegóły anatomic-
zne zależne są od wielkości i ustawienia 
ciała pacjenta poddanego badaniu. Opcje 
pola widzenia (FOV) różnią się w zależności 
od opcji systemu, przy czym możliwa jest ich 
rozbudowa.

(FOV) 8 cm x 5 cm (FOV) 8 cm x 8 cm (FOV) 16 cm x 4 cm

(FOV) 16 cm x 6 cm (FOV) 16 cm x 6 cm (FOV) 16 cm x 8 cm

(FOV) 16 cm x 10 cm (FOV) 16 cm x 11 cm (FOV) 16 cm x 13 cm

Szczęka Żuchwa

(FOV) 23 cm x 17 cm
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Domyślne ulubione
Domyślne ulubione protokoły są załadowane fabrycznie w SmartScan STUDIO dla skanów  
TK i panoramicznych.

KaVo OP 3D Vision V17 Favorites (ulubione)

Nazwa ulubionej TK

Rozmiar obrazu 
objętościowego 

(Średnica x wysokość)
Woksel 

(mm)
Czas skanowania 

(sekundy)
DAP 

(mGy cm2)

3D Ceph  16 x 13 0,3 8,9 623,9
3D Ceph Quick scan (szybki skan, niska 
dawka) 16 x 13 0,3 4,8 349,4
3D Ceph Quick Scan+  
(szybki skan, bardzo niska dawka) 16 x 13 0,6

4,8, zredukowane 
mA 99,2

Expanced 3D Ceph (rozszerzony cef.) 23 x 17 0,3 17,8 877,6
Airway Quick Scan (Low Dose) - Szybki 
skan dróg oddechowych (Niska dawka) 16 x 13 0,3 4,8 349,4

Airway i-clAIRityTM 16 x 10 0,6
4,8, zredukowane 

mA 79,6
Arches/TMJ - Łuki/staw skroniowo-
żuchwowy (TMJ) 16 x 10 0,3 8,9 501,3
Arches/TMJ Quick Scan (Low dose ) - 
Łuki/staw skroniowo-żuchwowy (TMJ) 
Szybki skan (Niska dawka) 16 x 10 0,3 4,8 278,1
Arches/TMJ Quick scan+ (Ultra low dose ) 
- Łuki/staw skroniowo-żuchwowy (TMJ) 
Szybki skan  
(Bardzo niska dawka) 16 x 10 0,6

4,8, zredukowane 
mA 79,6

Arches/TMJ HD - Łuki/staw skroniowo-
żuchwowy (TMJ) HD 16 x 10 0,25 26,9 985,6

Mandible - Żuchwa  
16 x 6 

 z przesunięciem dla 
żuchwy

0,3 8,9 291,4

Maxilla - Szczęka 
16 x 6 

 z przesunięciem dla 
szczęki

0,3 8,9 302,9
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Mandible HD - Żuchwa HD 
16 x 6 

 z przesunięciem dla 
żuchwy

0,2 26,9 611,6

Maxilla HD - Szczęka HD 
16 x 6 

 z przesunięciem dla 
szczęki

0,2 26,9 605,2

Arches small Quick Scan (Low dose) - 
Łuki - małe 8 x 8 0,3 8,9 239
Arches small Quick Scan (Low dose) - 
Łuki - małe Szybki skan  
(Niska dawka) 8 x 8 0,3 4,8 134,8
Arches small Quick Scan+ (Ultra low 
dose) - Łuki - małe Szybki skan+  
(Bardzo niska dawka) 8 x 8 0,6

4,8 zredukowane 
mA 40

Arches small HD - Łuki - małe HD 8 x 8 0,2 26,9 500,8
Arches small UltraHD - Łuki - małe 
UltraHD 8 x 8 0,125 26,9 500,8

Mandible small - Żuchwa - mała 
8 x 5

 z przesunięciem dla 
żuchwy

0,3 8,9 168

Maxilla small - Szczęka - mała 
8 x 5

z przesunięciem dla 
szczęki

0,3 8,9 168

Mandible small UltraHD - Żuchwa - mała 
UltraHD 

8 x 5
 z przesunięciem dla 

żuchwy
0,125 26,9 341

Maxilla small UltraHD - Szczęka - mała 
UltraHD 

8 x 5
z przesunięciem dla 

szczęki
0,125 26,9 341

KaVo OP 3D Vision V17 Favorites (ulubione)

Nazwa ulubionej TK

Rozmiar obrazu 
objętościowego 

(Średnica x wysokość)
Woksel 

(mm)
Czas skanowania 

(sekundy)
DAP 

(mGy cm2)
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SureSmile Dentition/Full  
(akwizycja i rekonstrukcja) 
 
Second reconstruction - Druga 
rekonstrukcja:
(ponowne przetwarzanie ręczne nie jest 
wymagane)

16 x 13 0,25 26,9 1257

16 x 8 0,2 Nie dotyczy
Nie 

dotyczy

SureSmile Dentition/Full Quick Scan 
(niska dawka) (akwizycja i rekonstrukcja) 
 
Second reconstruction - Druga 
rekonstrukcja:
(ponowne przetwarzanie ręczne nie jest 
wymagane)

16 x 13 0,25 14,7 659,9

16 x 8 0,2 Nie dotyczy
Nie 

dotyczy

SureSmile Dentition 16 x 8 0,2 26,9 797,4
SureSmile Dentition Quick Scan (Low 
dose) (niska dawka) 16 x 8 0,2 14,7 444,3

Nazwa ulubionej panoramy Projekcja kVp / mA
Czas skanowania 

(sekundy)
DAP 

(mGy cm2)
Panoramic Enhanced - Panoramiczne - 
wzmocnione Standardowy 94 / 5 20,0 146,4
Panoramic Enhanced small - 
Panoramiczne - małe wzmocnione Standardowy 84 / 5 18,3 91
Panoramic (Panoramiczne) Standardowe 94 / 5 20,0 146,4
Panoramic small - Panoramiczne - małe Standardowe 84 / 5 18,3 91

KaVo OP 3D Vision V17 Favorites (ulubione)

Nazwa ulubionej TK

Rozmiar obrazu 
objętościowego 

(Średnica x wysokość)
Woksel 

(mm)
Czas skanowania 

(sekundy)
DAP 

(mGy cm2)
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KaVo OP 3D Vision V10 Favorites (ulubione)

Nazwa ulubionej TK

Rozmiar obrazu 
objętościowego 

(Średnica x wysokość)
Woksel 

(mm)
Czas skanowania 

(sekundy)
DAP 

(mGy cm2)
Airway Quick Scan (Low Dose) - Szybki 
skan dróg oddechowych  
(Niska dawka) 16 x 10 0,3 4,8 278,1
Airway i-clAIRityTM 16 x 10 0,6 4,8, zredukowane mA 79,6
Arches/TMJ - Łuki/staw skroniowo-
żuchwowy (TMJ) 16 x 10 0,3 8,9 501,3
Arches/TMJ Quick scan+ (Low dose) -
Łuki/staw skroniowo-żuchwowy (TMJ) 
Szybki skan (Niska dawka) 16 x 10 0,3 4,8 278,1
Arches/TMJ Quick scan+ (Ultra low dose) 
- Łuki/staw skroniowo-żuchwowy (TMJ) 
Szybki skan+  
(Bardzo niska dawka) 16 x 10 0,6 4,8, zredukowane mA 79,6
Arches/TMJ HD - Łuki/staw skroniowo-
żuchwowy (TMJ) HD 16 x 10 0,25 26,9 985,6

Mandible - Żuchwa  
16 x 6 

 z przesunięciem 
dla żuchwy

0,3 8,9 291,4

Maxilla - Szczęka 
16 x 6 

 z przesunięciem 
dla szczęki

0,3 8,9 302,9

Mandible HD - Żuchwa HD 
16 x 6 

 z przesunięciem 
dla żuchwy

0,2 26,9 611,6

Maxilla HD - Szczęka HD 
16 x 6 

 z przesunięciem 
dla szczęki

0,2 26,9 605,2

Arches small - Łuki - małe 8 x 8 0,3 8,9 239
Arches small Quick Scan (Low dose) - 
Łuki - małe Szybki skan  
(Niska dawka) 8 x 8 0,3 4,8 134,8
Arches small Quick Scan+ (Ultra low 
dose) - Łuki - małe Szybki skan+  
(Bardzo niska dawka) 8 x 8 0,6 4,8, zredukowane mA 40
Arches small HD - Łuki - małe HD 8 x 8 0,2 26,9 500,8
Arches small UltraHD - Łuki - małe 
UltraHD 8 x 8 0,125 26,9 500,8
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Mandible small - Żuchwa - mała 
8 x 5

 z przesunięciem 
dla żuchwy

0,3 8,9 168

Maxilla small - Szczęka - mała 
8 x 5

z przesunięciem 
dla szczęki

0,3 8,9 168

Mandible small UltraHD - Żuchwa - mała 
UltraHD  

8 x 5
 z przesunięciem 

dla żuchwy
0,125 26,9 341

Maxilla small UltraHD - Szczęka - mała 
UltraHD  

8 x 5
z przesunięciem 

dla szczęki
0,125 26,9 341

Nazwa ulubionej panoramy Projekcja
kVp / 
mA

Czas skanowania 
(sekundy)

DAP 
(mGy cm2)

Panoramic Enhanced - Panoramiczne - 
wzmocnione Standardowy 94 / 5 20,0 146,4
Panoramic small Enhanced - 
Panoramiczne - małe wzmocnione Standardowy 84 / 5 18,3 91
Panoramic - Panoramiczne Standardowe 94 / 5 20,0 146,4
Panoramic small - Panoramiczne - małe Standardowe 84 / 5 18,3 91

KaVo OP 3D Vision V8 Favorites (ulubione)

Nazwa ulubionej TK

Rozmiar obrazu 
objętościowego 

(Średnica x wysokość)
Woksel 

(mm)
Czas skanowania 

(sekundy)
DAP 

(mGy cm2)
Arches small - Łuki - małe 8 x 8 0,3 8,9 239
Arches small Quick scan (Low dose) - 
Łuki - małe Szybki skan  
(Niska dawka) 8 x 8 0,3 4,8 134,8
Arches small Quick scan+ (Ultra low 
dose) - Łuki - małe Szybki skan+  
(Bardzo niska dawka) 8 x 8 0,6 4,8, zredukowane mA 40
Arches small HD - Łuki - małe HD 8 x 8 0,2 26,9 500,8
Arches small UltraHD - Łuki - małe 
UltraHD 8 x 8 0,125 26,9 500,8

KaVo OP 3D Vision V10 Favorites (ulubione)

Nazwa ulubionej TK

Rozmiar obrazu 
objętościowego 

(Średnica x wysokość)
Woksel 

(mm)
Czas skanowania 

(sekundy)
DAP 

(mGy cm2)
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UWAGA: 
• Skany 8 x 5 oraz 8 x 8 obejmują mniejsze pole widzenia. Należy wybrać większy wymiar, jeśli 

obszar anatomiczny wymagający skanowania przekracza 8 x 5 lub 8 x 8.
• Można utworzyć niestandardowy protokół skanu TK i zapisać go jako ulubiony, tak jak opisano 

w części Tworzenie toku pracy protokołu niestandardowego w SmartScan STUDIO (page 6-
27).

• Domyślne protokoły panoramiczne występują w wersji ulepszonej i nieulepszonej. Protokoły 
ulepszone podczas przetwarzania obrazu stosują filtr i zazwyczaj zapewniają lepszy obraz. 
Jeśli dowolny skan panoramiczny zostanie ponownie przetworzony, ten filtr nie będzie 
zastosowany.

• W menu protokołu można dodawać protokoły lub je usuwać. Patrz: Korzystanie z Menedżera 
ulubionych (Favorites Manager) (page 8-4).

Mandible small - Żuchwa - mała 
8 x 5

 z przesunięciem 
dla żuchwy

0,3 8,9 168

Maxilla small - Szczęka - mała 
8 x 5

z przesunięciem 
dla szczęki

0,3 8,9 168

Mandible small UltraHD - Żuchwa - mała 
UltraHD  

8 x 5
 z przesunięciem 

dla żuchwy
0,125 26,9 341

Maxilla small UltraHD - Szczęka - mała 
UltraHD  

8 x 5
z przesunięciem 

dla szczęki
0,125 26,9 341

Nazwa ulubionej panoramy Projekcja
kVp / 
mA

Czas skanowania 
(sekundy)

DAP 
(mGy cm2)

Panoramic Enhanced - Panoramiczne - 
wzmocnione Standardowy 94 / 5 20,0 146,4
Panoramic Enhanced small - 
Panoramiczne - małe wzmocnione Standardowy 84 / 5 18,3 91
Panoramic - Panoramiczne Standardowe 94 / 5 20,0 146,4
Panoramic small - Panoramiczne - małe Standardowe 84 / 5 18,3 91

KaVo OP 3D Vision V8 Favorites (ulubione)

Nazwa ulubionej TK

Rozmiar obrazu 
objętościowego 

(Średnica x wysokość)
Woksel 

(mm)
Czas skanowania 

(sekundy)
DAP 

(mGy cm2)



4-8

KaVo OP 3D Vision Podręcznik użytkownika

032-0355-PL  Rev A 

Wybór najlepszej opcji skanowania dla pacjenta
Aby wykonać najlepszy skan, należy wybrać odpowiedni protokół skanowania dla danego pacjenta i 
przypadku. Przy wyborze opcji skanu należy kierować się poniższymi wskazówkami:

• Dłuższy czas skanowania oznacza większą szczegółowość obrazu, ale zwiększenie dawki dla 
pacjenta. Najlepsze wyniki osiąga się, gdy pacjent nie porusza się.

• Krótszy czas skanowania oznacza mniejszą dawkę dla pacjenta.
• Gdy jest to możliwe, należy kolimować, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.
• Jeśli istnieje możliwość, że pacjent poruszy się podczas skanowania, należy korzystać z opcji 

szybkiego skanowania (Quick Scan).
• W przypadku pacjentów pediatrycznych należy korzystać z opcji Quick Scan lub Quick Scan+, 

aby zmniejszyć czas skanowania i dawkę. Wybrać protokół zapewniający odpowiednią jakość 
obrazu przy możliwie jak najmniejszej dawce.

• Dla obrazowania uszu, nosa, gardła użyć 3D Ceph (Standard, Expanded lub Quick Scan).  
Do obrazowania wyłącznie nosa, użyć opcji Arches/TMJ (Standard lub Quick Scan.

• Jedna opcja nie pasuje do wszystkich przypadków: należy starać się dobierać racjonalnie jak 
najniższą możliwą dawkę.

• Zawsze wybierać dawkę przed ustawieniem pacjenta we właściwej pozycji.
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*sugerowana opcja

Typ skanu Wysokość (cm)

Rozdzielczość
(rozmiar 
woksela)

Czas 
skanowania
(sekundy)

Quick scan+ - 
Szybki skan+
Quick Scan 
(lower dose) - 
Szybki skan
(niższa dawka)

Ciąg dalszy
Rejestrowanie postępu
TMJ (staw skroniowo-żuchwowy)
Trzecie trzonowce
Dzieci
Skłonność do ruchu
Dane cefalometryczne
Uszy, nos, gardło

V17: 13, 11, 10, 
8, 6, 5, 4

V10: 10, 8, 
6, 5, 4

V8: 8, 5

0,6, 0,4, 0,3* 4,8

Standard -
Standardowe

Implanty
Trzecie trzonowce
Dane cefalometryczne
Uszy, nos, gardło 
 

V17: 13, 11, 10, 
8, 6, 5, 4

V10: 10, 8, 
6, 5, 4

V8: 8, 5

0,4, 0,3* 8,9

Quick Scan HD - 
Szybki skan HD
HD
(wysoka 
rozdzielczość)

Endo
Pęknięcia korzenia
Patologia
Wklinowania
Zęby nadliczbowe
Stany chorobowe ozębnej 

V17: 13, 11, 10, 
8, 6, 5, 4

V10: 10, 8, 
6, 5, 4

V8: 8, 5

0,25, 0,2*, 
0,125

14,7
26,9

Expanded 3D 
Ceph - 
Rozszerzone 3D 
Cef 

Dane cefalometryczne dla dużych 
czaszek
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Uszy, nos, gardło

Wyłącznie 
V17: 17

0,3 
wzmocniony* 17,8

0,3, 0,4 8,9
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Rozdział

 5
Ustawienie pacjenta  
w odpowiedniej pozycji

Ustawienie pacjenta w odpowiedniej pozycji do wykonania 
skanu CT – zarys
Należy tak ustawić pacjenta, aby zminimalizować możliwość jego poruszenia się, oraz zapewnić jak 
najwyższą jakość obrazu. Aby zapobiec możliwości poruszenia się pacjenta:

• Jeśli to możliwe, użyć wspornika głowy, opaski i miseczki podbródkowej.
• Ustabilizować stopy pacjenta przy użyciu podnóżka.
• Jeśli prześwit pomiędzy maszyną i ramionami jest zbyt mały, należy obniżyć wysokość fotela i 

odchylić podbródek w górę.
• Wykonać Dry Run (Przebieg próbny), aby sprawdzić prześwit.  

1. Wyregulować wysokość 
fotela. Fotel jest zwykle 
ustawiony w górnej 
szczelinie. Należy ustawić 
wysokość tak, aby pozioma 
linia laserowa znajdowała się 
na wysokości linii uśmiechu 
pacjenta.

2. Zamknąć bramkę.

3. Upewnić się, że podbródek 
pacjenta spoczywa 
wygodnie, lecz jest solidnie 
osadzony w miseczce 
podbródkowej.

4. Zabezpieczyć głowę 
pacjenta na wsporniku i 
zapiąć opaskę wokół czoła.

5. Wyregulować nachylenie 
szczęki. Płaszczyzna 
zgryzu powinna być w 
poziomie. Odnośnik 
zewnętrzny: pozioma linia 
ala - tragus.

• Nie przełykać w trakcie skanowania.
• Podczas skanowania należy 

oddychać powoli i płytko.
• Zamknąć oczy podczas skanowania.
• W miarę możliwości nie poruszać się.

Jeżeli bramka nie zamyka się, należy:
• Użyć wspornika/opaski głowowej 

bez miseczki podbródkowej. 
Pozostawić bramkę otwartą i 
zdemontować metalowy 
mechanizm wspornika podbródka.

LUB
• Zdjąć wspornik głowy i użyć tylko 

miseczki podbródkowej.
LUB
• Zsunąć pacjenta lekko w przód, 

tworząc miejsce na oparcie się na 
skanerze, na fotelu ustawionym w 
górnych szczelinach.

Dla celów ortodontycznych:
• Użyć tylko wspornika/opaski głowy, 

aby miseczka podbródkowa nie była 
widoczna. Zdemontować metalowy 
mechanizm wspornika podbródka.

Wskazówki:

Poinstruować pacjenta 
przed wykonaniem badania
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Ustawienie pacjenta w odpowiedniej pozycji do wykonania skanu panoramicznego - zarys

Pacjent pochylony
do dołu o 10o

Wspornik podbródka
Końcówka do zagryzania
Uchwyt

Laser poziomy

Płaszczyzna zgryzowa

1. Umieścić fotel w górnych szczelinach, aby oparcie fotela nie 
przeszkadzało pacjentowi w siedzeniu w pozycji wyprostowanej.

2. Jeżeli wspornik głowy jest zainstalowany, należy poluzować gałkę 
blokującą i zdemontować wspornik głowy. Wsunąć uchwyt głowy do 
skanów panoramicznych na miejsce i dokręcić gałkę blokującą.

3. Wprowadzić wąskie krawędzie końcówki do zagryzania pomiędzy 
pionowe elementy uchwytu końcówki do zagryzania. Następnie 
obrócić końcówkę do zagryzania o ¼ obrotu, aby zablokować.

4. Umieścić podporę podbródka i uchwyt końcówki do zagryzania w 
bloku pozycjonującym.

5. Posadzić pacjenta w fotelu w pozycji wyprostowanej. Szyja musi być 
wyciągnięta i maksymalnie wyprostowana, aby uniknąć pojawienia 
się kręgosłupa w polu widzenia. Zamknąć bramkę.

6. Wyregulować wysokość fotela tak, aby 
podbródek pacjenta znajdował się na 
podporze podbródka, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
wyprostowanej postawy.

7. Pochylić głowę pacjenta do dołu tak, 
aby płaszczyzna zgryzowa tworzyła 
kąt około 5o do 10o z poziomą linią 
laserową.

8. Przy użyciu lasera strzałkowego 
(laser przedni środkowy) upewnić 
się, czy pacjent jest ustawiony 
centralnie z twarzą skierowaną 
prosto do przodu.

9. Poinstruować pacjenta, aby zagryzł rowek na końcówce do zagryzania i zamknął usta wokół końcówki do 
zagryzania, jak przy piciu przez słomkę. Zgodnie z potrzebą wyregulować wspornik uchwytu końcówki do 
zagryzania.

10. Zamknąć ramiona uchwytu głowy tak, aby okładziny skroniowe znalazły się przy skroniach pacjenta. Jeśli to 
konieczne, należy poluzować gałkę wspornika głowy i wyregulować uchwyt głowy przesuwając go zależnie od 
potrzeby do przodu lub do tyłu, aby dopasować wspornik głowy do pacjenta. Dokręcić gałkę.

11. Należy poinstruować pacjenta, aby przełknął ślinę i nie poruszał się, przyciskając język do podniebienia przez czas 
trwania ekspozycji.

Wąska
krawędź

Gałka
głowy

Okładziny
skroniowe
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Pozycjonowanie pacjenta - szczegółowe informacje
Prawidłowa pozycja pacjenta oraz minimalizacja jego ruchów mają kluczowe znaczenie dla uzyskania 
optymalnych wyników skanowania. W celu zapewnienia prawidłowego ustawienia pacjenta można 
skorzystać z kilku funkcji skanera, co zapewni, że w polu widzenia pojawią się wszystkie niezbędne 
szczegóły anatomiczne, w tym objęte zainteresowaniem ENT.

Poniższy rysunek przedstawia lokalizację tych funkcji oraz kolejność, w jakiej są zwykle stosowane podczas 
pozycjonowania pacjenta.

2. Zamknąć bramkę
3. Zgodnie z 

potrzebą 
wyregulować 
wspornik 
podbródka oraz 
miseczkę 
podbródkową

4. Jeśli konieczne, wyregulować wspornik 
głowy i użyć opaski głowowej

5. Za pomocą świateł laserowych 
sprawdzić pozycję pacjenta

1. Wyregulować 
wysokość 
fotela
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Fotel pacjenta   

Występują dwa zestawy szczelin do mocowania fotela. Wstępne ustawienie fotela należy wykonać 
posługując się zamieszczoną niżej tabelą:

UWAGA: Należy upewnić się, że fotel jest w pełni osadzony w szczelinach, aby nie poruszył się, 
gdy pacjent na nim usiądzie.

Wysokość fotela można regulować przy użyciu przycisków PATIENT ALIGN (WYRÓWNYWANIE 
PACJENTA) na panelu wyrównywania pacjenta. Te elementy sterujące pozwalają przemieszczać 
fotel do góry (▲) i do dołu (▼)w celu wyrównania pacjenta ze wspornikiem podbródka.

Inne czynniki, które należy uwzględnić podczas pozycjonowania pacjenta na fotelu:

• W przypadku pacjentów o bardzo wysokim wzroście (powyżej 213 cm), może zachodzić 
konieczność zsunięcia się na fotelu, aby uzyskać odpowiednie wyrównanie z panelem 
sensora.

Wzrost pacjenta Pozycja fotela

183 cm (6’ 0”) lub powyżej Dolne szczeliny

Poniżej 183 cm (6’ 0”) Górne szczeliny

Przyciski 
wyrównywania 

pacjenta

Szczeliny do 
mocowania fotela

Bramka

Panel czujnika
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• W przypadku dorosłych o niższym wzroście lub dzieci, może zachodzić konieczność 
użycia podnóżka, aby ustabilizować stopy.

• Do uzyskania prawidłowego wyrównania dzieci może być potrzebne siedzisko 
podwyższające.

Bramka

Bramka otwiera się obrotowo, umożliwiając pacjentowi zajęcie pozycji siedzącej. Pacjent powinien 
siedzieć twarzą do przodu, z dłońmi spoczywającymi na udach.
UWAGA: Podczas zamykania bramki może dojść do przycięcia. Nie należy zbliżać rąk ani innych 
części ciała do bramki podczas jej zamykania.
Bramkę należy zamknąć przed rozpoczęciem skanowania, upewniając się, że magnes utrzymuje 
ją w pozycji zablokowanej.

Wspornik podbródka
Wspornik podbródka składa się z kilku 
elementów pomagających w uzyskaniu 
prawidłowej pozycji pacjenta w celu 
wykonania skanu TK. W większości badań 
miseczka podbródkowa powinna być 
wyrównana z dolną częścią panelu 
sensora.
Aby wyregulować wspornik podbródka, 
należy:

1. Umieścić suwak w bloku suwaka.

2. Włożyć miseczkę podbródkową.

3. Podnieść lub opuścić miseczkę 
podbródkową do żądanej 
wysokości, a następnie dokręcić 
gałkę regulacyjną, aby zablokować 
miseczkę w tej pozycji. 

Miseczka 
podbród-
kowa

Suwak Gałka regulacyjna
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Wspornik głowy i opaska głowowa

Wspornik głowy można przesuwać do przodu i do tyłu w celu zapewnienia stabilizacji głowy. Głowa 
pacjenta powinna wspierać się mocno pomiędzy miseczką podbródkową i wspornikiem głowy. 
Należy poluzować gałkę regulacyjną wspornika głowy, a następnie przy użyciu gałki przesunąć 
wspornik do przodu lub do tyłu, aby ustawić go w odpowiedniej pozycji. Gdy wspornik znajdzie się 
we właściwej pozycji, należy dokręcić gałkę.

Do ustabilizowania głowy można również wykorzystać opaskę głowową. Wraz z systemem 
dostarczany jest zestaw do unieruchamiania głowy z rzepami Velcro. Aby użyć opaski głowowej, 
najpierw należy przytwierdzić rzepy Velcro do tylnej części wspornika głowy.

W przypadku skanów panoramicznych, do podparcia głowy pacjenta należy użyć uchwytu głowy do 
skanów panoramicznych. 

Gałka blokująca 
wspornika głowy

Wspornik głowy 
Gałka regulacyjna

Wspornik 
głowy
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OSTRZEŻENIE
W przypadku skanów TK, nie należy ustawiać wspornika głowy w najdalszym ustawieniu 
tylnym ani gantry w najdalszym ustawieniu przednim podczas wykonywania skanu. W sytuacji 
tego typu, przy obrocie gantry, panel sensora może zetknąć się ze wspornikiem głowy.  
 
W przypadku pacjentów o nietypowej budowie ciała należy użyć miseczki podbródka jako 
elementu naprowadzającego i przesunąć wspornik głowy w przód, aby zapewnił pacjentowi 
podporę i nie znalazł się w polu panelu sensora. Następnie usunąć miseczkę i przesunąć 
element wykonując skan. Zaleca się, celem zminimalizowania ruchów pacjenta, zastosować 
opaskę głowową, jeśli nie korzysta się z miseczki.

Aby zainstalować rzepy Velcro, należy:

1. Poluzować gałkę blokującą i zdemontować  
wspornik głowy.

2. Przymocować rzepy i, jeśli to konieczne, przyciąć  
ich nadmiar.

3. Zainstalować wspornik głowy i dokręcić  
gałkę blokującą.

Aby użyć opaski głowowej, należy:

1.  Przymocować jeden koniec opaski głowowej po 
jednej stronie wspornika głowy.

2. Owinąć opaskę głowową wokół czoła pacjenta i 
przymocować po drugiej stronie wspornika głowy.

W przypadku skanów właściwych dla stawów skroniowo-
żuchwowych i ortodoncji należy używać tylko wspornika 
głowy i opaski głowowej. Zaleca się, aby nie używać 
wspornika podbródka, ponieważ może on mieć wpływ na 
pozycję kłykcia w dole kłykciowym i kolidować z tkankami miękkimi okolic podbródka.

Podkładki Velcro



5-8

KaVo OP 3D Vision Podręcznik użytkownika

032-0355-PL  Rev A 

Oświetlenie wyrównawcze 

UWAGA: Promienie laserowe mogą powodować uszkodzenia wzroku. Nie patrzeć na wiązkę lasera. 
Należy poinstruować pacjenta, aby unikał patrzenia na promień. Używanie przyrządów optycznych, 
takich jak okulary o wysokiej liczbie dioptrii, lub luster zwiększa zagrożenie dla oczu ze strony  
tego produktu.
Naciśnięcie przycisku Alignment Light (Oświetlenie wyrównawcze) powoduje wyświetlenie poziomej i 
pionowej linii laserowej krzyża celowniczego z boku skanera oraz pionowej linii strzałkowej w dół 
środka lasera, aby ułatwić ustawienie pacjenta w odpowiedniej pozycji. Naciśnięcie tego przycisku 
WŁĄCZA laserowe oświetlenie wyrównawcze na 2 minuty lub do czasu WYŁĄCZENIA poprzez 
naciśnięcie tego przycisku.
Generalnie oświetlenie wyrównawcze powinno zajmować następującą pozycję:

• Pozioma linia świetlna - ustawić w płaszczyźnie zgryzowej pomiędzy ustami (linia uśmiechu).
• Pionowa linia świetlna - ustawić 3,8 cm (1,5 cala) przed kłykciami.
• Strzałkowa linia świetlna - zwykle linia ta powinna przebiegać przez środek głowy pacjenta i 

wspornika podbródka.
Pozycja poziomej linii wyrównującej może nieznacznie się różnić w zależności od pozycji pacjenta i 
wybranej wysokości skanu. Docelowa pozycja pionowej linii wyrównującej również może się różnić,  
w zależności od anatomii pacjenta oraz od tego, czy konieczne jest uchwycenie pełnego profilu  
tkanek miękkich.

Światło laserowe strzałkowe
Przycisk Oświetlenie 

wyrównawcze

Światło laserowe krzyża celowniczego
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Skany podglądowe i przebiegi próbne
UWAGA: Skany podglądu oraz przebiegi próbne opisano szczegółowo w rozdziale Akwizycja.

Zaleca się wykonanie skanu podglądowego, aby zweryfikować pozycję pacjenta. Skan podglądowy 
naraża pacjenta na promieniowanie trwające ułamek sekundy, lecz dostarcza obraz, który można 
wykorzystać do sprawdzenia, czy pacjent przyjął pozycję pozwalającą uchwycić żądane pole widzenia.

Przebieg próbny jest zalecany dla pacjentów, którzy chcą zobaczyć demonstrację ruchu maszyny oraz 
w celu sprawdzenia prześwitu pomiędzy maszyną i ramionami. Przebieg próbny polega po prostu na 
obrocie gantry w dokładnie taki sam sposób, jaki jest wymagany dla wybranego protokołu, jednakże nie 
naraża pacjenta na działanie jakiegokolwiek promieniowania.

Płaszczyzna zgryzowa 
pozioma. Płaszczyzna 
frankfurcka nieco 
pochylona ku górze.

Pozycja oświetlenia wyrównawczego:
Pozioma: Płaszczyzna zgryzowa pomiędzy wargami.
Pionowa: 3,8 cm (1,5 cala) przed kłykciem (wspornik podbródka ustawiony w pozycji akwizycyjnej).
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Instrukcje dla pacjenta przed wykonaniem badania
Bardzo ważne jest poinformowanie pacjentów, czego mogą się spodziewać podczas skanowania, co 
pozwoli ich przygotować oraz uniknąć poruszenia w czasie skanowania.

UWAGA: Podczas pracy z pacjentami pediatrycznymi, należy dokładnie przekazać poniższe 
instrukcje.

• Podczas skanowania gantra obraca się wokół głowy.
• W trakcie obrotu emitowany jest akustyczny sygnał ekspozycji.

Pacjenta należy poinstruować, aby przed rozpoczęciem badania lub w jego trakcie wykonał następujące 
czynności:

• Usunął wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się powyżej ramion, w tym również okulary.
• Położył dłonie na udach lub chwycił dolną część fotela.
• Nie przełykał w trakcie skanowania.
• Podczas skanowania oddychał przez nos.
• Zachowywał maksymalnie nieruchomą pozycję do czasu zakończenia ruchu gantry.
• Zamknął oczy podczas skanowania.
• Lekko zacisnął zęby, utrzymując je w tej samej pozycji.

UWAGA: Pacjent podczas skanowania musi mieć na sobie ołowiany fartuch.
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Rozdział

 6
Wykonanie skanu

Tok pracy skanowania w SmartScan STUDIO

SmartScan STUDIO udostępnia prosty interfejs dotykowy, ułatwiający szybkie wykonanie zdjęcia 
podczas badania pacjenta. Typowy tok pracy składa się z następujących kroków. 

Krok Cel Wyświetlenie

1
Wybór badania dla pacjenta (page 6-12)

2
Wybór protokołu (page 6-13)

3

LUB

Pozycja pacjenta w przypadku skanu PAN 
i ustawienie pola widzenia (page 6-16)

Pozycja pacjenta w przypadku skanu PAN 
i ustawienie pola widzenia (page 6-23)
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Procedura korzystania ze SmartScan STUDIO (krok po kroku)

Dla żądanego toku pracy należy wykonać krok po kroku niżej opisaną procedurę:

• Wykonanie skanu TK (page 6-3)
• Wykonanie skanu panoramicznego (page 6-4)
• Tworzenie niestandardowego protokołu (page 6-11)

4 Wykonanie skanu (page 6-19)

5

LUB

Przegląd obrazów z badania (page 6-20)

Przegląd zdjęcia panoramicznego. 
(page 6-25)

6
Badanie zakończone/niezakończone 
(page 6-26)
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Wykonanie skanu TK

1. W SmartScan STUDIO wybrać wpis badania w grafiku badań. 

2. Nacisnąć , aby przejść do protokołów.

3. Wybrać żądany protokół.

4. Przejrzeć informacje o protokole w nagłówku.

5. Nacisnąć , aby kontynuować.

6. Ustawić pacjenta w odpowiedniej pozycji do wykonania skanu. Patrz: Ustawienie pacjenta 
w odpowiedniej pozycji do wykonania skanu CT – zarys (page 5-1).

7. Z wybraną opcją  (skan poglądowy), nacisnąć . 

8. Niezbędne jest poinstruowanie pacjenta, aby siedział nieruchomo, przełknął ślinę przed 
skanowaniem, oddychał płytko w trakcie skanowania, oraz zamknął oczy, aby nie wodzić 
wzrokiem za gantrą podczas skanowania. 

9. Gdy pojawi się monit, nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) na module sterującym.
Podczas ekspozycji na promieniowanie emitowany jest alarm akustyczny i świeci lampka 
X-RAY ON (EMISJA RTG). Skaner pobiera dane i tworzy obraz.

PRZESTROGA
Jeśli skaner jest wyposażony w opcjonalny ręczny wyłącznik automatyczny, przed 
naciśnięciem przycisku Scan (Skanuj) należy nacisnąć i przytrzymać wyłącznik, a następnie 
przytrzymać wyłącznik wciśnięty na czas trwania ekspozycji (sygnalizator X-ray [RTG] 
będzie świecić). Wcześniejsze zwolnienie przycisku wstrzymuje ekspozycję i powoduje 
włączenie sygnalizatora świetlnego Fault (Usterka). Konieczne będzie powtórzenie badania 
u tego pacjenta.

10. Obejrzeć zdjęcie przeglądowe. Aby upewnić się, że skan uchwyci całość żądanego 
obszaru anatomicznego, między krawędzią skanu przeglądowego a tymże obszarem 
należy zachować odległość co najmniej 1 cm. W razie potrzeby skorzystać ze 
sterowników wizualizacji.

11. Jeśli pozycja pacjenta nie jest prawidłowa, należy ją skorygować lub skorzystać z okna 
pola widzenia, aby odpowiednio ustawić gantrę i maskownice. Powtórzyć kroki 7-10, aby 
wykonać kolejny skan przeglądowy.
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12. Gdy pozycja pacjenta będzie odpowiednia do wykonania skanu, należy sprawdzić, czy 
wybrano opcję Full Scan (Pełny skan)  i nacisnąć .

13. Niezbędne jest poinstruowanie pacjenta, aby siedział nieruchomo, przełknął ślinę przed 
skanowaniem, oddychał płytko w trakcie skanowania, oraz zamknął oczy, aby nie wodzić 
wzrokiem za gantrą podczas skanowania. 

14. Gdy pojawi się monit, nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) na module sterującym.
Podczas ekspozycji na promieniowanie emitowany jest alarm akustyczny i świeci lampka 
EMISJI RTG. Skaner pobiera dane i tworzy obraz.

PRZESTROGA
Jeśli skaner jest wyposażony w opcjonalny ręczny wyłącznik automatyczny, przed 
naciśnięciem przycisku Scan (Skanuj) należy nacisnąć i przytrzymać wyłącznik, a 
następnie przytrzymać wyłącznik wciśnięty na czas trwania ekspozycji (sygnalizator X-
ray [RTG] będzie świecić). Wcześniejsze zwolnienie przycisku wstrzymuje ekspozycję i 
powoduje włączenie sygnalizatora świetlnego Fault (Usterka). Konieczne będzie 
powtórzenie badania u tego pacjenta.

15. Obejrzeć obraz i sprawdzić, czy jakość jest odpowiednia. Widok po prawej stronie 
ekranu obraca się, dzięki czemu można szybko sprawdzić obraz. W razie potrzeby 
skorzystać ze sterowników wizualizacji.

16. Nacisnąć , aby kontynuować.

17. Jeśli skan TK nie może być zaakceptowany, należy ustawić pacjenta we właściwej 
pozycji i ponowić skan.

18. Jeśli skan TK może być zaakceptowany:
• Należy upewnić się, że skaner jest zresetowany.
• Zdjąć opaskę głowową i odsunąć wspornik.
• Poprosić pacjenta, aby usiadł w wyprostowanej pozycji, z podbródkiem poza 

miseczką, ostrożnie otworzyć bramkę i wypuścić pacjenta.

Wykonanie skanu panoramicznego
1. Przygotować skaner do skanu panoramicznego. Zajrzeć do części Ustawienie 

pacjenta w odpowiedniej pozycji do wykonania skanu panoramicznego - zarys.

2. W SmartScan STUDIO wybrać wpis badania w grafiku badań.
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3. Nacisnąć , aby przejść do protokołów. 

4. Wybrać protokół. Nacisnąć , aby kontynuować.

5. Ustawić pacjenta w odpowiedniej pozycji do wykonania skanu. Patrz: Ustawienie 
pacjenta w odpowiedniej pozycji do wykonania skanu panoramicznego - zarys 
(page 5-2).

6. Z wybraną opcją   (skan poglądowy), nacisnąć .

7. Należy poinstruować pacjenta, aby przełknął ślinę i nie poruszał się, przyciskając 
język do podniebienia przez czas trwania ekspozycji.

8. Gdy pojawi się monit, nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) na module sterującym.
Podczas ekspozycji na promieniowanie emitowany jest alarm akustyczny i świeci 
lampka EMISJI RTG. Skaner pobiera dane i tworzy obraz.

PRZESTROGA
Jeśli skaner jest wyposażony w opcjonalny ręczny wyłącznik automatyczny, przed 
naciśnięciem przycisku Scan (Skanuj) należy nacisnąć i przytrzymać wyłącznik, a 
następnie przytrzymać wyłącznik wciśnięty na czas trwania ekspozycji (sygnalizator X-
ray [RTG] będzie świecić). Wcześniejsze zwolnienie przycisku wstrzymuje ekspozycję i 
powoduje włączenie sygnalizatora świetlnego Fault (Usterka). Konieczne będzie 
powtórzenie badania u tego pacjenta.

9. Należy przejrzeć skan przeglądowy pod kątem następujących elementów:
• Zweryfikować prawidłowość pozycji pacjenta z 

zachowaniem kąta 10o. Nacisnąć i przeciągnąć 
przycisk dla linii płaszczyzny zgryzowej (żółtej), aby 
ustawić ją nad płaszczyzną zgryzową pacjenta na 
obrazie podglądu. Linia powinna w przybliżeniu 
znajdować się pomiędzy tylną częścią linii uśmiechu 
pacjenta i punktem, w którym pacjent zagryza 
końcówkę do zagryzania. Użyć suwaków do regulacji 
jasności oraz przycisków do regulacji kontrastu.

• Upewnić się, że końcówka do zagryzania znajduje się w pozycji poziomej, a jej 
uchwyt - w pozycji pionowej.

• Należy upewnić się, że wargi pacjenta są zamknięte, a górne i dolne zęby 
znajdują się w nacięciach końcówki do zagryzania.
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• Należy upewnić się, że podbródek nie jest „obcięty" ani nie znajduje się zbyt 
nisko. Pozostawić 5 mm przestrzeni między dolną granicą podbródka a granicą 
skanu przeglądowego.

10. Jeżeli pozycja pacjenta jest nieprawidłowa, należy użyć przycisków na panelu 
 
wyrównywania pacjenta, aby obniżyć lub podnieść fotel. Aby zmniejszyć kąt 
nachylenia, należy obniżyć fotel. Aby zwiększyć kąt nachylenia, należy podnieść 
fotel. Może zajść potrzeba odpowiedniego wyregulowania uchwytu głowy i uchwytu 
końcówki do zagryzania. Powtórzyć kroki 6-9, aby wykonać kolejny skan 
przeglądowy.

11. Gdy pozycja pacjenta będzie odpowiednia do wykonania skanu, należy sprawdzić, 
czy wybrano opcję Full scan (Pełny skan)" . Nacisnąć , aby 
kontynuować.

12. Poinstruować pacjenta, aby zamknął usta wokół końcówki do zagryzania, jak 
podczas picia przez słomkę, przełknął ślinę i nie poruszał się, przyciskając język do 
podniebienia przez czas trwania ekspozycji. 

13. Gdy pojawi się monit, nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) na module sterującym.
Podczas ekspozycji na promieniowanie emitowany jest alarm akustyczny i świeci 
lampka EMISJI RTG. Skaner pobiera dane i tworzy obraz.

PRZESTROGA
Jeśli skaner jest wyposażony w opcjonalny ręczny wyłącznik automatyczny, przed 
naciśnięciem przycisku Scan (Skanuj) należy nacisnąć i przytrzymać wyłącznik, a 
następnie przytrzymać wyłącznik wciśnięty na czas trwania ekspozycji (sygnalizator X-
ray [RTG] będzie świecić). Wcześniejsze zwolnienie przycisku wstrzymuje ekspozycję i 
powoduje włączenie sygnalizatora świetlnego Fault (Usterka). Konieczne będzie 
powtórzenie badania u tego pacjenta.

14. Obejrzeć obraz i sprawdzić, czy jakość jest odpowiednia. W razie potrzeby 
skorzystać ze sterowników wizualizacji.

15. Nacisnąć , aby kontynuować. 

16. Jeśli skan panoramiczny nie może być zaakceptowany, należy ustawić pacjenta we 
właściwej pozycji i ponowić skan.
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17. Jeśli skan panoramiczny może być zaakceptowany:
• Należy upewnić się, że skaner jest zresetowany.
• Nacisnąć dźwignię Push to Release (Wciśnij, aby zwolnić) na uchwycie głowy, 

aby otworzyć ramiona. Nie otwierać ramion ręcznie używając siły. Otworzyć 
bramkę.

• Poprosić pacjenta, aby usiadł w wyprostowanej pozycji, z podbródkiem poza 
miseczką i klockiem zagryzowym, ostrożnie otworzyć bramkę i wypuścić 
pacjenta.

• Jeżeli zakończono wykonywanie skanów panoramicznych, należy 
zdemontować uchwyt głowy i zainstalować z powrotem wspornik głowy. 

Wykonanie skanu PAN przy użyciu interfejsu Twain SmartScan STUDIO
Procedurę tę należy zastosować w przypadku, jeśli ośrodek używa interfejsu SmartScan 
STUDIO Twain do łączenia się ze skanerem. Oprogramowanie interfejsu Twain 
obsługiwane przez SmartScan STUDIO musi być zainstalowane na każdej stacji 
roboczej, która będzie z niego korzystać. Informacje można znaleźć w Instrukcji 
instalacji.

UWAGA: Dane pacjenta nie są współużytkowane przez system PMS oraz SmartScan 
STUDIO. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnić, że badany jest ten pacjent, dla 
którego zainicjowano żądanie skanowania w PMS. Dzięki temu, w PMS zeskanowany 
obraz będzie skojarzony z właściwym pacjentem.

Badania pacjenta zaplanowane przy użyciu interfejsu Twain nie są ujęte na liście 
Scheduled Exams (Grafik badań). Gdy SmartScan STUDIO odbiera żądanie skanu z 
Twain, automatycznie zostanie wyświetlony ekran protokołu, który będzie zawierać 
wyłącznie dwa protokoły PAN dostępne dla żądania Twain.

Jeśli trzeba anulować żądanie skanu po zainicjowaniu go przy użyciu interfejsu Twain, 
konieczne będzie anulowanie tego skanu w SmartScan STUDIO. Jeśli żądanie skanu 
zostanie wysłane do skanera będącego w trakcie pracy, wyświetlone zostanie okno 
dialogowe z poleceniem wykonania tej czynności w późniejszym czasie.
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1. Korzystając z systemu 
PMS ośrodka, wybrać 
pacjenta i pobrać 
obraz przy użyciu 
źródła FLX Twain. 
Wyświetlone zostanie 
okno interfejsu 
SmartScan STUDIO 
Twain.

2. Należy sprawdzić, czy 
wybrany jest 
odpowiedni skaner. 
Jeśli nie, należy 
wybrać skaner.

3. Opcjonalnie - 
wprowadzić 
informacje o 
pacjencie. Dane 
wprowadzone tutaj nie 
są współużytkowane z 
systemem PMS. Służą wyłącznie kojarzeniu pacjenta ze skanem. Jeżeli dane 
pacjenta nie zostaną wprowadzone, do skanu zostanie automatycznie przypisany 
Patient ID (identyfikator pacjenta) (rok i miesiąc badania). 

4. Nacisnąć przycisk Request Scan (Żądanie wykonania skanu). Przed ustawieniem 
pacjenta w pozycji do badania należy sprawdzić, czy żądanie zostało przesłane do 
SmartScan STUDIO i wyświetlony jest status „InProgress” (W toku).
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5. Ustawić pacjenta w odpowiedniej pozycji do wykonania skanu.  Patrz: Ustawienie 
pacjenta w odpowiedniej pozycji do wykonania skanu panoramicznego - zarys 
(page 5-2).

6. Przejść do sterownika skanera obsługującego SmartScan STUDIO.  Zostanie 
wyświetlony ekran protokołu, z dwiema opcjami PAN.

7. Należy kontynuować kroki 4-14 w Wykonanie skanu panoramicznego (page 6-4) aby 
wykonać skan.

8. Po przejrzeniu skanu nacisnąć . Wybrać New Exam (Nowe badanie), aby 
kontynuować. Obraz skanu panoramicznego jest przesyłany do systemu PMS i 
kojarzony z pacjentem wybranym przy żądaniu skanu.

UWAGA: Nie można wykonać kolejnych skanów przy użyciu interfejsu Twain, jeśli nie 
zostanie wybrana opcja New Exam (Nowe badanie).

9. Jeśli skan PAN nie może być zaakceptowany, należy powtórzyć kroki wskazane 
powyżej, aby zainicjować kolejne badanie dla pacjenta w PMS, ponownie ustawić 
pacjenta w pozycji do badania i powtórzyć skan.

10. Jeśli skan panoramiczny może być zaakceptowany:
• Należy upewnić się, że skaner jest zresetowany.
• Nacisnąć dźwignię Push to Release (Wciśnij, aby zwolnić) na uchwycie głowy, 

aby otworzyć ramiona. Nie otwierać ramion ręcznie używając siły. Otworzyć 
bramkę.

• Poprosić pacjenta, aby usiadł w wyprostowanej pozycji, z podbródkiem poza 
miseczką i klockiem zagryzowym, ostrożnie otworzyć bramkę i wypuścić 
pacjenta.

Usuwanie błędów w interfejsie Twain
UWAGA: Dane pacjenta nie są współdzielone przez system PMS oraz SmartScan 
STUDIO. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnić, że badany jest ten pacjent, dla 
którego utworzono żądanie skanu w PMS. Dzięki temu zeskanowany obraz będzie 
skojarzony z właściwym pacjentem w PMS.
Jeśli podczas korzystania z interfejsu Twain SmartScan STUDIO wystąpi błąd, np. utrata 
komunikacji ze sterownikiem skanera, zostanie wyświetlone okno dialogowe, zawierające 
trzy opcje naprawy błędu. Należy wybrać działanie dopasowane do aktualnej sytuacji. 
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Recover Scan (Odzyskaj skan) - jeśli błąd wystąpi podczas skanowania i nadal możliwe 
jest przeprowadzenie skanu tego pacjenta, należy wybrać opcję "Recover Scan" i 
kontynuować pracę.

Cancel (Anuluj) - jeśli błąd wystąpił podczas poprzedniego skanu, a w chwili obecnej w 
systemie PMS wybrano innego pacjenta, należy wybrać opcję Cancel. Wybranie tej opcji 
umożliwi:

a. wybranie poprzedniego pacjenta w PMS i skorzystanie z opcji Recover Scan 
(Odzyskaj skan), aby skojarzyć dany skan z pacjentem. Do określenia, z którym 
pacjentem należy skojarzyć dany skan, należy użyć daty oraz identyfikatora 
pacjenta wskazanego w interfejsie i oknie dialogowym Twain.

b. wybranie Discard Scan (odrzuć skan), jeśli użytkownik nie chce zachować 
skanu.

Discard Scan) Odrzuć skan) - jeśli podczas skanowania wystąpił błąd, a skan nie jest 
już potrzebny, wybrać opcję "Discard Scan". Przez krótki czas skan pozostanie w 
sterowniku skanera, ale nie zostanie odesłany do systemu PMS.
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Tworzenie niestandardowego protokołu
Zapoznać się z częścią Korzystanie z Menedżera ulubionych (Favorites Manager) (page 8-
4), aby uzyskać informacje na temat zarządzania ulubionymi protokołami.

1. Przejść do ekranu protokołów i wybrać .

2. Z paska filmowego wybrać żądany szczegół anatomiczny. Nacisnąć .

3. Wybrać rozdzielczość dla skanu. Nacisnąć .

4. Wybrać dawkę dla skanu. Dostępne opcje będą różnić się w zależności od wyborów 
dokonanych w dwóch poprzednich krokach.

5. Nacisnąć . W oknie dialogowym wpisać unikalną nazwę protokołu. Nacisnąć 
, aby zapisać protokół niestandardowy. Użyte zostaną wartości domyślne dla 

danego typu akwizycji.

UWAGA: Aby zapisać skan przeglądowy jako typ akwizycji, wybrać  w opcji 
Choose Type (Wybierz typ), a następnie wykonać krok 5 (powyżej), aby zapisać ten 
protokół.
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SmartScan STUDIO – szczegóły

Wybór badania dla pacjenta

UWAGA: Jeśli podczas wejścia do tego ekranu wyświetlone zostanie powiadomienie o 
nadchodzących lub pominiętych kalibracjach, należy kliknąć OK, aby uznać powiadomienie 
przed kontynuacją pracy. Należy wykonać żądane kalibracje jak najszybciej.
Ze spisu badań wybrać badanie dla pacjenta.
Spis zawiera wszystkie aktualnie zaplanowane badania. Żądane badania są zapisywane w 
grafiku stacji roboczej przy użyciu SmartScan STUDIO lub DEXIS.
Należy dotknąć i przeciągnąć po spisie, aby przewinąć i wybrać wpis badania.

Kontynuować wybrane badanie.

Przejść do “Utilities" (Opcje narzędziowe)".  
Uwaga: To jest jedyny punkt dostępu użytkownika do menu Utilities 
(Opcje narzędziowe).

Wyjść z aplikacji. Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia. 

Nacisnąć , aby potwierdzić lub , aby anulować i powrócić.
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Wybór protokołu

Opcja V17

Opcja V10

Opcja V8
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Wybrać protokół dla danego badania. Zgodnie z potrzebą, dotknąć i przewinąć opcje.
UWAGA: W przypadku ośrodków łączących się ze skanerem poprzez interfejs Twain 
SmartScan STUDIO dostępne są wyłącznie protokoły PAN.
Zdefiniowane dla danego protokołu parametry skanu są wyświetlone w nagłówku.
Menu protokołów zawiera zarówno protokoły domyślne, jak i niestandardowe. Protokoły 
domyślne znajdują się w SmartScan STUDIO. Protokoły niestandardowe to protokoły 
zdefiniowane przez użytkownika, utworzone przy użyciu Tworzenie toku pracy protokołu 
niestandardowego w SmartScan STUDIO (page 6-27).

Parametr nagłówka Definicja
Logged in as 
(Zalogowany jako)

Nazwa użytkownika bieżącego użytkownika.

Patient Name (Imię i 
nazwisko pacjenta)

Nazwisko i data urodzenia wybranego pacjenta.

Total exam DAP 
(Całkowita dawka w 
badaniu)

Całkowita przyjęta dawka promieniowania ze wszystkich skanów 
przeglądowych i pełnych wykonanych podczas bieżącego badania 
pacjenta wyrażona jako DAP (iloczyn dawki i obszaru) mGy*cm2 
(miliGray cm2).

Modality (Modalność) Typ żądanego badania: panoramiczne lub TK.

Volume Size  
(Rozmiar obrazu 
objętościowego) (TK)
Projection (Projekcja) 
(PAN)

Średnica i wysokość skanu w centymetrach. 
Standardowy lub mały

Voxel Size (Rozmiar 
woksela) (TK)
Patient Size (Wymiar 
pacjenta) (PAN)"

0,6, 0,4, 0,3, 0,25, 0,2, lub 0,125 w milimetrach.
Duży lub Mały

Scan Time (Czas 
skanowania) 

Całkowity czas skanowania w sekundach. W skanach TK promienie 
RTG są emitowane w impulsach. W trakcie skanowania pacjent nie 
jest wystawiony na ciągłe promieniowanie RTG.

Nazwa protokołu Nazwa wybranego protokołu.

Czas ekspozycji Czas ekspozycji wyrażony w sekundach.

kV Ustawienie kilowolt dla danego skanu.
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mA Ustawienie miliamperów dla danego skanu.

Scan DAP (DAP dla 
skanu)
Scout Scan DAP (DAP 
dla skanu 
przeglądowego)
Dry Run DAP (DAP dla 
przebiegu próbnego)

Dawka wyrażona w DAP mGy*cm2 dla pełnego skanu, zdjęcia 
przeglądowego i przebiegu próbnego.  
Wartość DAP dla przebiegu próbnego wynosi 0. 

Kontynuować wybrany protokół.

Wrócić i wybrać inne badanie. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe potwierdzenia. Nacisnąć  

 , aby potwierdzić lub , aby anulować i powrócić do 

bieżącego badania.

Stworzyć protokół niestandardowy dla skanu TK. Patrz: Tworzenie 
toku pracy protokołu niestandardowego w SmartScan STUDIO 
(page 6-27). 
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Pozycja pacjenta w przypadku skanu PAN i ustawienie pola widzenia

Należy ustawić pacjenta i wybrać typ skanu. Więcej informacji zawiera rozdział Ustawienie 
pacjenta w odpowiedniej pozycji (page 5-1).
Należy użyć laserów i sterowników okna do pomocy przy pozycjonowaniu. Aby upewnić się, 
że skan uchwyci całość żądanego obszaru anatomicznego, między krawędzią skanu 
przeglądowego a tymże obszarem należy zachować odległość co najmniej 1 cm.
Poinformować pacjenta, że podczas przebiegu próbnego gantra będzie się obracać, lecz nie 
zostaną pobrane żadne obrazy.
W przypadku zdjęć przeglądowych i pełnych skanów niezbędne jest poinstruowanie 
pacjenta, aby siedział nieruchomo, przełknął ślinę przed skanowaniem, oddychał płytko w 
trakcie skanowania, oraz zamknął oczy.

 
 
 

Dry Run - przebieg próbny polega na obrocie gantry w 
dokładnie taki sam sposób, jaki jest wymagany dla wybranego 
protokołu, jednakże nie naraża pacjenta na działanie 
jakiegokolwiek promieniowania. Wykonać przebieg próbny, 
aby zademonstrować pacjentowi ruch maszyny, oraz aby 
sprawdzić prześwit między maszyną i ramionami. Wartość 
DAP dla przebiegu próbnego wynosi 0.
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Scout Scan  (Skan przeglądowy) - pacjent jest narażony na 
niewielką dawkę promieniowania RTG. Stosowany do 
sprawdzenia prawidłowości pozycji pacjenta pod kątem 
uchwycenia żądanego szczegółu anatomicznego na zdjęciu. 
Wartość DAP dla skanu przeglądowego jest wyświetlona w 
nagłówku. Jeśli podczas badania pacjenta wykonanych będzie 
kilka skanów, w nagłówku wyświetlona zostanie zbiorcza 
wartość DAP jako Total Exam DAP (Całkowita dawka w 
badaniu).

 

Full Scan (Pełny skan) - wykorzystywany do celów 
diagnostycznych. Może to być zarówno skan TK, jak i 
panoramiczny. Wartość DAP dla danego skanu jest 
wyświetlana w nagłówku.

Kontynuować wybrany skan. Użytkownik ma dwie minuty, aby 
nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) na module sterującym 
operatora, zanim upłynie limit czasowy skanera. Jeśli limit 
czasowy skanera upłynie, nie zostanie wykonany pełny skan. 
Należy ponownie rozpocząć tok pracy.

 

 
 
 
 
 
 

Okno pola widzenia, „Field of View”  (FOV), wyświetla obraz po 
skanie przeglądowym. Linia pionowa wskazuje środek obrotu 
gantry. Linia pozioma wskazuje oś wiązki RTG. Należy 
dotknąć i przesunąć okno FOV, aby zmienić pozycję gantry i/
lub maskownic wedle potrzeby podczas pozycjonowania. 

Przesunięcie okna FOV w poziomie przesuwa gantrę w przód 
lub w tył. Gdy zmieniona jest pozycja gantry, musi upłynąć 
kilka sekund, aż przyciski skanowania stają się aktywne.

Przesunięcie okna FOV w pionie przesuwa maskownice. Gdy 
zmieniona jest pozycja maskownicy, musi upłynąć kilka 
sekund (dłużej niż w przypadku ruchu gantry) aż przyciski 
skanowania stają się aktywne.

Istnieje niewielki margines możliwości ruchu w pionie, zanim 
okno faktycznie przemieści się w górę lub w dół. Ta cecha 
ułatwia wykonanie wyłącznie poziomego ruchu bez zmiany 
pozycji w pionie, ponieważ w przypadku ruchu pionowego 
potrzeba więcej czasu na uaktywnienie przycisków 
skanowania.



6-18

KaVo OP 3D Vision Podręcznik użytkownika

032-0355-PL  Rev A 

Reguluje jasność obrazu. 

Reguluje kontrast obrazu. 

Zapisać wybrane parametry skanu (anatomia, rozdzielczość, 
dawka, typ akwizycji). W oknie dialogowym wpisać unikalną 
nazwę protokołu. Nacisnąć  

, aby zapisać protokół niestandardowy albo , aby 
anulować.

Przejść z powrotem do wyboru innego protokołu. Ta opcja 
dostępna jest przed wykonaniem jakichkolwiek skanów 
poglądowych.

Anulować aktualny skan. Ta opcja dostępna jest po wykonaniu 
skanu poglądowego.
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Wykonanie skanu

Po przyjęciu przez pacjenta prawidłowej pozycji, wykonać pełny skan.

Niezbędne jest poinstruowanie pacjenta, aby siedział nieruchomo, przełknął ślinę przed 
skanowaniem, oddychał płytko podczas skanowania, oraz żeby miał oczy zamknięte. 

 

Wyświetlany, gdy pobierany jest skan HD, Standard lub Enhanced 
CT (HD, Standardowy, Ulepszony TK). Przełączyć, aby przejrzeć 
pierwszą i ostatnią klatkę skanu pod kątem ruchu pacjenta. Klatki 
będą identyczne, jeśli pacjent się nie poruszył. W przypadku 
wykrycia ruchu rozważyć ponowne wykonanie skanu.

Anulować przetwarzanie obrazu. Wyświetlany do momentu, gdy 
tworzenie obrazu jest zakończone. Pacjent był wystawiony na 
promieniowanie RTG. 
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Przegląd obrazów z badania

Opcja V17

Opcja V10

Opcja V8
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Należy obejrzeć obraz, aby upewnić się, że pobrany skan ma odpowiednią jakość.

W razie potrzeby skorzystać ze sterowników wizualizacji.

Przejść do okna dialogowego „Complete" z 
opcjami dla następnego skanu.

Ustawia jasność obrazu bezpośrednio nad 
suwakiem. Prawe i lewe okno z obrazem 
jest wyposażone w osobne sterowniki.

Ustawia kontrast obrazu bezpośrednio nad 
suwakiem. Prawe i lewe okno z obrazem 
jest wyposażone w osobne sterowniki.

Przełączać, aby wyświetlić lub ukryć linię 
wskaźnika osiowego.

 

 

Widok projekcji maksymalnej 
intensywności (MIP): Widok wstępny po 
zakończeniu skanu.  
 
Widok prawy obraca się w sposób ciągły w 
pozycji od -90o do +90o, aby możliwe było 
szybkie sprawdzenie obrazu. Aby 
zatrzymać obrót, należy dotknąć obrazu 
(niemożliwe jest ponowne uruchomienie).  
 
Obraz można obrócić ręcznie poprzez 
przesunięcie. 
 
Przeciągnąć linię wskaźnika w prawym 
okienku ekranu w górę lub w dół, aby 
przeglądać warstwy osiowe w lewym 
okienku ekranu. 

Warstwa osiowa

    Lewe okienko ekranu
Osiowy

MIP Prawe okiendo akranus
(projekcja maksymalnej 

intensywności)

Obrót MIP 
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Wybrać Coronal view (Widok czołowy). 
 
Przeciągnąć linię wskaźnika w prawym 
okienku ekranu w górę lub w dół, aby 
przeglądać warstwy osiowe w lewym 
okienku ekranu.  
 
Przeciągnąć linię wskaźnika w lewym 
okienku ekranu w górę lub w dół, aby 
przeglądać warstwy czołowe w prawym 
okienku ekranu.  
 
 
 

 

 

Wybrać Saggital view (Widok strzałkowy). 
 
Przeciągnąć linię wskaźnika w prawym 
okienku ekranu w górę lub w dół, aby 
przeglądać warstwy osiowe w lewym 
okienku ekranu.  
 
Przeciągnąć linię wskaźnika w lewym 
okienku ekranu w prawo lub w lewo, aby 
przeglądać warstwy strzałkowe w prawym 
okienku ekranu.  
 
 
 
 

Warstwa osiowa

Czołowy

Warstwa czołowa

   Lewe okienko ekranu
              Osiowy

Prawe okienko ekranu

Warstwa osiowa

Osiowy Strzałkowy

Warstwa strzałkowa

    Lewe okienko ekranu Prawe okienko ekranu
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Pozycja pacjenta w przypadku skanu PAN i ustawienie pola widzenia 

Należy wykonać przeglądowy skan panoramiczny, aby sprawdzić, czy pozycja pacjenta jest 
odpowiednia do uchwycenia żądanego szczegółu anatomicznego.
Poinstruować pacjenta, aby zamknął usta wokół końcówki do zagryzania, jak podczas picia 
przez słomkę, przełknął ślinę i nie poruszał się, przyciskając język do podniebienia przez 
czas trwania ekspozycji.
Jeśli podczas badania pacjenta wykonanych będzie kilka skanów, w nagłówku wyświetlona 
zostanie zbiorcza wartość DAP jako Total Exam DAP (Całkowita dawka w badaniu).
Przy pomocy linii płaszczyzny zgryzowej sprawdzić prawidłowość pozycji pacjenta.

 
 

Scout Scan  (Skan przeglądowy) - pacjent jest narażony 
na niewielką dawkę promieniowania RTG. Stosowany do 
sprawdzenia prawidłowości pozycji pacjenta pod kątem 
uchwycenia żądanego szczegółu anatomicznego na 
zdjęciu. Wartość DAP dla skanu przeglądowego jest 
wyświetlona w nagłówku.

 

Full Scan (Pełny skan) - wykorzystywany do celów 
diagnostycznych. Może to być zarówno skan TK, jak i 
panoramiczny. Wartość DAP dla danego skanu jest 
wyświetlana w nagłówku.
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Kontynuować wybrany skan. Użytkownik ma dwie minuty, 
aby nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) na module 
sterującym operatora, zanim upłynie limit czasowy 
skanera. Jeśli limit czasowy skanera upłynie, nie zostanie 
wykonany pełny skan. Należy ponownie rozpocząć tok 
pracy.

Przeciągnąć sterownik dla linii płaszczyzny zgryzowej, aby 
ustawić ją nad płaszczyzną zgryzową pacjenta na obrazie 
podglądu. Linia powinna w przybliżeniu znajdować się 
pomiędzy tylną częścią linii uśmiechu pacjenta i punktem, 
w którym pacjent zagryza końcówkę do zagryzania. 
 

Reguluje jasność obrazu. 

Reguluje kontrast obrazu. 

Przejść z powrotem do wyboru innego protokołu. Ta opcja 
dostępna jest przed wykonaniem jakichkolwiek skanów 
poglądowych.

Anulować aktualny skan. Ta opcja dostępna jest po 
wykonaniu skanu poglądowego.
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Przegląd zdjęcia panoramicznego.

Należy obejrzeć obraz panoramiczny, aby upewnić się, że pobrany skan ma odpowiednią 
jakość. 

W razie potrzeby skorzystać ze sterowników wizualizacji.

UWAGA: Jeśli w ulepszonym obrazie panoramicznym wystąpią nieoczekiwane artefakty, 
należy spróbować przetworzyć obraz ponownie, co spowoduje usunięcie filtra użytego do 
przetworzenia obrazu. Patrz Ponowne przetworzenie badania (page 8-3).

Przejść do okna dialogowego „Complete" z opcjami dla 
następnego skanu.

Reguluje jasność obrazu.

Reguluje kontrast obrazu.
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Badanie zakończone/niezakończone

Complete (Zakończone) - tok pracy pobierania obrazu jest dla tego badania zakończony.

Incomplete (Niezakończone) - tok pracy pobierania obrazu nie jest dla tego badania 
zakończony.

New Exam  (Nowe badanie) - Przejść do Scheduled Exams (Grafik 
badań) i wybrać kolejne badanie. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe potwierdzenia. Nacisnąć  

, aby potwierdzić lub , aby anulować.

Same Exam (To samo badanie) - Kontynuować istniejące badanie 
i powrócić do menu protokołów. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli 
żądanie dotyczące badania zostało przesłane z interfejsu Twain 
interface SmartScan STUDIO.

 
Zamknąć badanie i wylogować się. Badanie zostanie usunięte ze 
spisu Scheduled Exams (Grafik badań). Nacisnąć  

, aby potwierdzić lub , aby anulować.
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Tworzenie toku pracy protokołu niestandardowego w 
SmartScan STUDIO

Tok pracy protokołu niestandardowego umożliwia stworzenie protokołu niestandardowego dla 
skanów CT poprzez wybór anatomii (średnica i wysokość), rozdzielczości (rozmiar woksela) oraz 
dawki dla tego protokołu.

Nacisnąć  w menu protokołów, aby utworzyć protokół niestandardowy.

Krok Cel Ekran

1
Wybór anatomii (page 6-28)

2
Wybór rozdzielczości (page 6-
31)

3
Wybór dawki (page 6-32)
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Wybór anatomii 

Opcja V17

Opcja V10

Opcja V8
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Wybrać anatomię dla protokołu skanu. Parametr nagłówka Volume Size (rozmiar objętości) 
podświetli wybraną wartość.

Całkowita dawka dla skanu (DAP) nie będzie wyświetlona do momentu wybrania dawki na 
ekranie wyboru dawki.

Anatomia
Średnica x wysokość 
(cm)

Dostępne opcje:

V17 V10 V8

Mandible - small 
(Żuchwa - mała) 8 x 5 żuchwa X X X

Maxilla - small  
(Szczęka - mała) 8 x 5 szczęka X X X

Both Arches - small  
(Oba łuki - małe) Oba 
łuki - małe 8 x 8 X X X

Single Arch (Pojedynczy 
łuk) 16 x 4 X X

Mandible (Żuchwa) 16 x 6 żuchwa X X

Maxilla (Szczęka) 16 x 6 szczęka X X

Both Arches (Oba łuki) 16 x 8 X X

Arches/TMJ (Łuki/stan 
skroniowo-żuchwowy) 16 x 10 X X

Arches/TMJ - large(Łuki/
stan skroniowo-
żuchwowy - duża) 16 x 11 X
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3D Ceph (3D Cef) 16 x 13 X

Expanded 3D Ceph 
(Rozszerzony 3D Cef) 23 x 17 X

Przejść do opcji Wybrać rozdzielczość.

Przejść do menu Protokół.
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Wybór rozdzielczości 

Wybrać rozdzielczość dla skanu. Dostępne opcje rozdzielczości zależą od wybranego 
szczegółu anatomicznego. Parametr nagłówka Voxel Size (rozmiar woksela) podświetla 
wybraną wartość.

Całkowita dawka dla skanu (DAP) nie będzie wyświetlona do momentu wybrania dawki na 
ekranie wyboru dawki.

 

Wybrać rozmiar 
woksela  
(w milimetrach). 

Przejść do opcji 
Choose dose 
(Wybrać dawkę)

Przejść do opcji 
Choose anatomy 
(Wybrać 
anatomię)

0,4 0,3 0,25 0,2 0,1250,6



6-32

KaVo OP 3D Vision Podręcznik użytkownika

032-0355-PL  Rev A 

Wybór dawki 

Wybierz dawkę dla danego protokołu.

Parametry nagłówka - czas skanu, czas ekspozycji, kV, mA, oraz DAP dla skanu - 
podświetlają wartości wynikowe w oparciu o opcje wybrane na wszystkich ekranach 
protokołu niestandardowego.

Dostępne opcje różnią się w zależności od wyborów dla protokołu niestandardowego.

UWAGA: W przypadku systemów V8 istnieje ograniczenie opcji skanowania do średnicy 8 cm.

Dla średnicy 8 i 16 cm, skany z wokselem 0,6:

Quick Scan+ - tryb z najniższą dawką. Wykorzystuje połowę obrotu i zredukowane mA. 
Przejrzystość obrazu jest niższa, niż w przypadku Quick Scan.

Dla średnicy 8 i 16 cm, skany z wokselem 0,3 i 0,4:

Quick Scan+ - tryb z najniższą dawką. Wykorzystuje połowę obrotu i zredukowane mA. 
Przejrzystość obrazu jest niższa, niż w przypadku Quick Scan.

Quick Scan - dawka mniejsza niż w trybie standardowym. Wykorzystuje połowę obrotu. 
Przejrzystość obrazu jest ogólnie niższa niż w trybie standardowym.

Standard - korzysta ze standardowych ustawień czasu w celu zapewnienia najwyższej 
przejrzystości obrazu.
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Dla średnicy 8 i 16 cm, skany z wokselem 0,125, 0,2 oraz 0,25:

Quick Scan HD  (Szybki skan HD) - stosuje krótszy czas ekspozycji i mniejszą dawkę niż 
skan HD, ale charakteryzuje się niższą rozdzielczością.

HD - stosuje dłuższy czas ekspozycji w celu zapewnienia wysokiej rozdzielczości obrazu.

Dla średnicy 23 cm, skany z wokselem 0,3 i 0,4 (wyłącznie opcja V17):

Standard - korzysta ze standardowych ustawień czasu ekspozycji.

Enhanced (Ulepszony) - stosuje dłuższy czas ekspozycji w celu zapewnienia maksymalnej 
jakości obrazu.

Zapisać wybrane parametry skanu (anatomia, rozdzielczość, 
dawka, typ akwizycji) jako protokół niestandardowy. W oknie 
dialogowym wpisać unikalną nazwę protokołu. Nacisnąć  

, aby zapisać protokół niestandardowy albo , aby 

skasować.

Kontynuować wybrany protokół.

Powrócić do opcji Wybrać rozdzielczość.
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Rozdział

 7
Otwieranie obrazów

Wprowadzenie
W zależności od toku pracy przyjętego w danym ośrodku, można korzystać z oprogramowania 
SmartScan STUDIO Manager, oprogramowania DEXIS, systemu Practice Management (PM) lub 
oprogramowania SmartScan STUDIO Query/Retrieve (PACS) celu uzyskania dostępu do badań 
obrazowych pacjenta. 

Wyszukiwanie obrazów z badań w SmartScan STUDIO Manager
1. Na klinicznej stacji roboczej 

uruchomić Menedżera SmartScan 
STUDIO.

2. Wybrać Exam List (Lista badań). 
 
 
 
 
 
 

3. Wybrać pacjenta z listy. Aby odnaleźć 
pacjenta, można skorzystać z funkcji 
wyszukiwania.

4. Wybrać strzałkę, aby rozwinąć dane z 
badania pacjenta, a następnie wybrać 
badanie.

5. Dwukrotnie kliknąć żądane badanie. 
Modalności:
CT - pełny skan CT (3D)
RAW_CT - surowe dane ze skanu TK 
(nie można otworzyć w in 
InVivoDental)
DX - skan przeglądowy (obraz 2D)
PX - skan panoramiczny (obraz 2D)

6. Badanie otwiera się w InVivoDental. 
Obrazy dwuwymiarowe mogą być 
oglądane, ale funkcje trójwymiarowe 
są wyłączone.
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Wyszukiwanie obrazów z badań w DEXIS
UWAGA: DEXIS to oprogramowanie opcjonalne, które nie jest dostępne we wszystkich krajach.

Jeśli ośrodek stosuje obsługiwaną wersję DEXIS, należy wprowadzić dane pacjenta w programie 
administracyjnym DEXIS. Dodatkowe informacje na ten temat podano w podręczniku dotyczącym 
oprogramowania DEXIS.

1. Odnaleźć pacjenta w DEXIS, a następnie kliknąć , aby otworzyć ekran Extra-oral 
(Zewnątrzustne).

2. Kliknąć dwukrotnie ramkę i-CAT, aby uruchomić InVivoDental i 
załadować badanie. 

3. Obejrzeć skan w InVivoDental.

Umiejscowienie obrazów z badania w systemie zarządzania 
praktykami (PM)
Jeśli w Państwa ośrodku stosuje się obsługiwany system PM do umiejscowienia i pobierania obrazów, 
trzeba zainstalować opcjonalne oprogramowanie interfejsu SmartScan STUDIO PM Interface. To 
oprogramowanie umożliwia systemowi PM otwarcie badania pobranego przy użyciu SmartScan 
STUDIO z wykorzystaniem  InVivoDental,  lub przeglądarki Dolphin 3D. Jeśli w stacji roboczej 
zainstalowano więcej niż jedną obsługiwaną przeglądarkę, na ekranie pojawi się monit dotyczący 
wyboru przeglądarki dla każdego z badań.
Interfejs PM został skonfigurowany podczas instalacji. W razie wystąpienia problemu można sprawdzić 
komunikaty o statusie interfejsu PM dla serwera ośrodka. Należy przejść do panelu sterowania (Control 
Panel), wybrać SmartScan STUDIO Integration Services, następnie wybrać zakładkę PM Interface.
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UWAGA: 
• Jeśli badania nie są zwracane do systemu PM tak jak należy, proszę upewnić się, że pole 

wyboru Disable All PM Exam Output (Wyłączyć podawanie wszystkich danych wyjściowych 
PM o badaniu) nie jest zaznaczone.

• W przypadku gdy ukończone badania nie są przesyłane z powrotem do systemu PM wskutek 
wystąpienia błędu, można przetworzyć badanie ponownie, bez konieczności ponownego 
skanowania u pacjenta. Patrz Ponowne przetworzenie badania (page 8-3).

Komunikaty o statusie interfejsu systemu PM

Przechowywanie i pobieranie obrazów w PACS
W przypadku ośrodków dysponujących PACS (Picture Archiving and Communication System, 
system archiwizacji obrazów i komunikacji) do przechowywania obrazów, istnieje możliwość 
korzystania z opcjonalnego oprogramowania SmartScan STUDIO PACS zainstalowanego na 
klinicznych stacjach roboczych. Oprogramowanie to umożliwia użytkownikowi:

Komunikat Czynność Możliwa przyczyna
Plugin PM NIE 
działa.

Należy sprawdzić, 
czy kontroler skanera 
i serwery ośrodka są 
uruchomione i w pełni 
sprawne. Należy 
skoordynować 
działania 
administratora PM 
oraz pracowników 
pomocy technicznej. 
 
 
 

Usługa została zatrzymana lub nie została 
jeszcze uruchomiona (nieoczekiwany błąd 
oprogramowania).

BRAK dostępu do 
lokalizacji pliku. 
 

Folder PM.xml nie może zostać użyty przez 
interfejs PM, ponieważ ścieżka dostępu do 
folderu jest nieprawidłowa, nie może być 
odnaleziona lub nie przydzielono prawa 
dostępu dla Integration Services.

NIE można uzyskać 
dostępu do 
skanera.
 

Połączenie ze sterownikiem skanera nie może 
zostać ustanowione, zazwyczaj wskutek tego, 
że sterownik jest wyłączony lub obsługa 
internetowa nie działa. 

Można uzyskać 
dostęp do lokalizacji 
pliku, ale nie 
przedłożono 
żadnego badania.

Dostęp do folderu PM.xml jest możliwy, jednak 
plik PM.xml nie istnieje albo nie znaleziono 
żadnego wpisu badania w pliku PM.xml.

PM żąda badania 
(badań) X.

Wyłącznie informacja. W PM.xml znaleziono pewną liczbę 
poprawnych wpisów badań; system PM 
przedkłada badania.
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• monitorowanie przechowywania obrazu wykonanego przy użyciu SmartScan STUDIO 
w PACS

• kwerendy oraz pobieranie zbiorów danych z PACS, oraz przeglądanie ich przy użyciu 
InVivoDental lub innej zatwierdzonej przeglądarki w klinicznej stacji roboczej.

Monitorowanie przechowywania obrazu ze SmartScan STUDIO w PACS
1. Na klinicznej stacji roboczej uruchomić Menedżera SmartScan STUDIO.
2. Wybrać Exam List (Lista badań) i odszukać badanie do monitorowania.

3. W kolumnie PACS Status (Status PACS) podano stan obrazu dla danego badania. 
Wpisy: 

4. Aby ręcznie umieścić w kolejce badanie do wysłania do PACS, należy wybrać  
obok badania. Wyświetlony zostanie następujący komunikat: „Umieszczanie w 
kolejce badania do wysłania do PACS, proszę czekać." 
Jeśli ta operacja się nie powiedzie, wyświetlony zostanie następujący komunikat: 
„Umieszczanie w kolejce badania do wysłania do PACS nie powiodło się, proszę 
sprawdzić dzienniki. Należy sprawdzić połączenie z siecią i w razie potrzeby 
skontaktować się z pomocą techniczną."

5. Jeśli wysłanie obrazu lub zatwierdzenie go do przechowania w PACS nie powiedzie 
się, należy skontaktować się z lokalnym administratorem PACS.

Status Opis
Wysłany Wysłanie badania do zdalnego serwera powiodło się.

Zatwierdzone Zatwierdzenie zmagazynowania powiodło się

Wysłanie nie 
powiodło się Przesłanie badania do PACS nie powiodło się.

Zatwierdzenie 
nie powiodło się

Badanie przesłano do PACS, ale zatwierdzenie 
zmagazynowania nie powiodło się.
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Pobieranie obrazów z PACS

1. Uruchomić SmartScan 
STUDIO QR.

2. Utworzyć kwerendę dla 
badań pacjentów, 
wprowadzając jeden lub 
więcej z następujących 
wpisów: identyfikator 
pacjenta, numer 
dostępowy, nazwisko, imię, 
zakres dat rozpoczęcia 
zaplanowanej procedury 
(od - do), identyfikator 
badania.

3. Wybrać Query (Kwerenda) 
Pojawi się spis wyników 
kwerendy. W poniższej 
tabeli zamieszczono 
komunikaty o stanie, które mogą zostać wyświetlone w oknie kwerendy.

4. Należy przejrzeć wyniki i wybrać żądany wpis z listy. Wybrać Retrieve (Pobierz), aby 
pobrać badanie pacjenta i skopiować je do lokalnej stacji roboczej, na której można 
je otworzyć w obsługiwanej przeglądarce (InVivoDental). 

5. Jeśli zachodzi potrzeba, kliknąć View Log (Wyświetl dziennik), aby przejrzeć 
zakończone transakcje lub sprawdzić, czy nie wystąpiły błędy. W przypadku 
wystąpienia błędu należy skontaktować się z lokalnym administratorem PACS.

Komunikaty statusu kwerendy/pobierania

Komunikat Czynność
Lista serwera PACS nie może być 
pusta.

Nie skonfigurowano serwera dla Q/R. Przejść do opcji 
"Config" (Konfiguracja) i dodać konfigurację serwera. 
Skontaktować się z lokalnym administratorem PACS.

Niepoprawny zakres daty. Wartość w polu „From Date” (Od dnia) jest większa niż 
wartość „To Date” (Do dnia).

Błąd przy wypełnianiu widoku listy. 
Sprawdzić w rejestrze wpis o 
błędzie.

Błąd w jednym wyniku lub w większej liczbie wyników 
podczas wypełniania widoku listy uzyskanych wyników 
kwerendy.
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Nie znaleziono wyniku 
odpowiadającego żądaniu.

Nie można znaleźć pacjentów, którzy odpowiadają wybranym 
kryteriom.

Kwerenda anulowana przez 
użytkownika.

Kwerenda anulowana przed zakończeniem.

Kwerenda nie powiodła się. 
Sprawdzić w rejestrze wpis o 
błędzie.

Brak komunikacji pomiędzy PACS QR i serwerem. 
Szczegółowe dane o błędzie, który wystąpił, można znaleźć w 
rejestrze. Skontaktować się z lokalnym administratorem 
PACS.

Kwerenda powiodła się. Żądana kwerenda została wykonana z powodzeniem.

Pomyślnie pobrano zbiór danych 
dla pacjenta o Identyfikatorze: {0} z 
modalnością: {1}.

Zbiór danych z określonym Identyfikatorem pacjenta oraz 
modalnością pobrany pomyślnie.

Pobieranie nie powiodło się. 
Sprawdzić w rejestrze wpis o 
błędzie.

Brak komunikacji pomiędzy PACS QR i serwerem. 
Szczegółowe dane o błędzie, który wystąpił, można znaleźć w 
rejestrze. Skontaktować się z lokalnym administratorem 
PACS.

Pobieranie rekordów, proszę 
czekać...

PACS QR pobiera wyniki żądanej kwerendy.

Pobieranie zestawu danych, proszę 
czekać...

PACS QR pobiera żądany zestaw danych.

Usunięto. Wybrana konfiguracja serwera została usunięta z ustawień.

C-ECHO nie powiodło się. PACS QR nie mógł wykonać żądania C-ECHO dla 
wybranego serwera. Skontaktować się z lokalnym 
administratorem PACS.

C-ECHO powiodło się. Żądana operacja C-ECHO powiodła się.

Wpis z ustawieniami DICOM nie 
istnieje.

Określona konfiguracja serwera nie istnieje. Skontaktować się 
z lokalnym administratorem PACS.

Wpisać poprawny tytuł jednostki 
aplikacyjnej (AE).

Wprowadzony tytuł jednostki aplikacyjnej (AE) jest 
nieprawidłowy. Wpisać poprawny tytuł jednostki aplikacyjnej 
(AE). Skontaktować się z lokalnym administratorem PACS.

Niepoprawna zdalna konfiguracja. Parametry konfiguracji serwera wprowadzone w celu 
zapisania konfiguracji są nieprawidłowe lub niekompletne. 
Skontaktować się z lokalnym administratorem PACS.

Komunikat Czynność
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Użytkowanie InVivoDental
Podręcznik InVivoDental zawiera szczegółowe informacje na temat stosowania InVivoDental.

PRZESTROGA
Podczas instalacji, InVivoDental został skonfigurowany tak, aby zapisywać wszystkie 
dane z opracowań w stacji roboczej lub we wspólnym folderze InVivoDental Cases 
(Przypadki). NIE zapisywać danych z opracowań w folderze ImageRoot, ponieważ 
spowoduje to nadpisanie oryginalnych danych ze skanowania.

Wprowadzony adres IP jest 
nieprawidłowy.

Według konwencji IPv4 adres IP serwera jest nieprawidłowy.

Wprowadzić właściwy numer portu. Numer portu wprowadzony w celu zapisania konfiguracji 
zdalnego serwera jest nieprawidłowy. Skontaktować się z 
lokalnym administratorem PACS.

Zapisany. Konfiguracja serwera została pomyślnie zapisana w 
Rejestrze.

Wpisać nazwę stacji. Pole nazwy stacji jest puste. Wpisać nazwę stacji.

Komunikat Czynność
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Kalibracja i konserwacja

Najczęściej używane opcje
Menu Utilities (Opcje narzędziowe) zawiera opcje przydatne do przeprowadzenia kalibracji oraz 
testów zapewnienia jakości, opcje ponownego przetworzenia badania oraz zarządzania 
ulubionymi protokołami utworzonymi przez użytkownika. 

W SmartScan Studio, nacisnąć , aby przejść do menu Utilities (Opcje narzędziowe). Poniżej 
podano najczęściej używane opcje. Szczegółowe informacje na temat innych opcji menu Utilities 
(Opcje narzędziowe) zawiera Instrukcja technicznaKaVo OP 3D Vision.

PRZESTROGA
Jeśli skaner jest wyposażony w opcjonalny ręczny wyłącznik automatyczny, przed 
naciśnięciem przycisku Scan (Skanuj) należy nacisnąć i przytrzymać wyłącznik, a 
następnie przytrzymać wyłącznik wciśnięty na czas trwania ekspozycji (sygnalizator X-ray 
[RTG] będzie świecić się). Wcześniejsze zwolnienie przycisku wstrzymuje ekspozycję i 
powoduje włączenie sygnalizatora świetlnego Fault (Usterka). Konieczne będzie 
powtórzenie badania u tego pacjenta.

Opcja Opis

PanelCal (Kalibracja 
panelu)

Zaleca się, aby kalibrację panelu wykonać raz na sześć tygodni 
w celu zapewnienia jakości obrazu. Użytkownik zostanie 
powiadomiony jednorazowo na tydzień przed terminem zalecanej 
kalibracji panelu podczas wejścia do ekranu Scheduled Exams" 
(Grafik badań) oraz raz dziennie po tym terminie, do czasu 
wykonania kalibracji panelu.

ShutterCal (Kalibracja 
maskownicy) 

Zaleca się, aby kalibrację maskownicy wykonać raz na sześć 
tygodni w celu zapewnienia jakości obrazu. Użytkownik zostanie 
powiadomiony jednorazowo na tydzień przed terminem zalecanej 
kalibracji maskownicy podczas wejścia do ekranu Scheduled 
Exams (Grafik badań) oraz raz dziennie po tym terminie, do czasu 
wykonania kalibracji maskownicy.

Ponowne 
przetworzenie badania 

Funkcja umożliwia ponowne przetworzenie pobranego skanu, 
którego surowe dane są dostępne w sterowniku skanera.

Favorites Manager 
(Menedżer ulubionych)

Zawiera opcje do zarządzania ulubionymi protokołami.
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Kalibracja panelu
Kalibrację panelu przeprowadza się zarówno w pozycji poziomej jaki i pionowej (wyłącznie 
systemy V17) i dla rozdzielczości 4 x 4 oraz 2 x 2. Podczas kalibracji panelu wykonywanych 
jest kilka testów. Diagram kołowy wskazuje stan. 

Przeprowadzenie kalibracji panelu

1. Wybrać PanelCal (Kalibracja panelu).

2. Należy upewnić się, że pole widzenia skanera jest wolne.

3. Nacisnąć . Następuje inicjalizacja skanera.

4. Gdy pojawi się monit, nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) na module sterującym. 
Podczas ekspozycji na promieniowanie emitowany jest alarm akustyczny i świeci 
lampka EMISJI RTG.

5. Pojawi się monit, aby nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) dla każdego testu.
UWAGA: Przy rozpoczęciu testów portretowych panel obróci się do pozycji portretowej 
(jedynie systemy V17).

6. Po zakończeniu kalibracji panelu pojawi się komunikat Calibration Complete 
(Kalibracja zakończona).

7. Nacisnąć , aby wyświetlić ekran Complete (Gotowe) i wybrać inną opcję.

Niepowodzenie kalibracji panelu
Jeśli kalibracja nie powiedzie się, wyświetlony zostanie następujący komunikat:  
Panel Calibration Processing Failure (Proces kalibracji panelu nie powiódł się).
Nacisnąć , aby wyjść.
Należy sprawdzić, czy pole widzenia jest wolne od wszelkich przedmiotów i czy na linii 
obrotu gantry nie ma żadnych przeszkód. Powtórzyć kalibrację panelu. 
Jeśli awaria wystąpi ponownie, skontaktować się z Pomocą techniczną.

Kalibracja maskownicy
Kalibracja maskownicy (Shutter Cal) składa się z kilku testów w pozycji poziomej i pionowej 
(wyłącznie systemy V17). Diagram kołowy wskazuje stan.
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Kalibracja maskownicy

1. Wybrać ShutterCal (Kalibracja maskownicy).

2. Należy upewnić się, że pole widzenia skanera jest wolne.

3. Nacisnąć . Następuje inicjalizacja skanera.

4. Gdy pojawi się monit, nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) na module sterującym. 
Podczas ekspozycji na promieniowanie emitowany jest alarm akustyczny i świeci 
lampka EMISJI RTG.

5. Pojawi się monit, aby nacisnąć przycisk Scan (Skanuj) dla każdego testu.
UWAGA: Przy rozpoczęciu testów portretowych panel obróci się do pozycji portretowej 
(jedynie systemy V17).

6. Kiedy kalibracja maskownicy zostanie zakończona, pojawi się komunikat 
Calibration Complete (Kalibracja zakończona). Miniatury obrazów każdego 
z testów kalibracji maskownicy są dostępne do wglądu.

7. W razie potrzeby wybrać miniaturę obrazu w celu dokonania przeglądu.

8. Nacisnąć , aby wyświetlić ekran Complete (Gotowe) i wybrać inną opcję.

Niepowodzenie kalibracji maskownicy
Jeśli kalibracja maskownicy nie powiedzie się, wyświetlony zostanie następujący 
komunikat:  
Shutter Calibration Processing Failure (Proces kalibracji maskownicy nie powiódł 
się).
Nacisnąć , aby wyjść.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, powtórzyć kalibrację panelu (Panel Cal), a następnie 
powtórzyć kalibrację maskownicy (Shutter Cal). W przeciwnym razie należy sprawdzić, 
czy pole widzenia jest wolne od wszelkich przedmiotów i czy na linii obrotu gantry nie ma 
żadnych przeszkód. Powtórzyć kalibrację maskownicy. Jeśli awaria wystąpi ponownie, 
skontaktować się z Pomocą techniczną.

Ponowne przetworzenie badania
Lista Reprocess Exam (Ponowne przetworzenie badania) zawiera pobrane skany, których 
surowe dane są dostępne w sterowniku skanera. Surowe dane są przechowywane 
w sterowniku skanera przez krótki czas. Dane z badania są usuwane ze sterownika tylko 
wtedy, gdy zostały pomyślnie przeniesione.
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Gdy wystąpi problem z rekonstrukcją pomyślnie pobranego skanu, może okazać się 
konieczne powtórne przetworzenie badania. Badania TK są przetwarzane ponownie w takich 
samych ustawieniach, w których zostały wykonane. Badania panoramiczne są przetwarzane 
ponownie bez filtra, który mógł zostać użyty podczas wstępnej obróbki. Najnowsze skany 
znajdują się w górnej części listy.

1. Wybrać Reprocess Exam (Ponowne przetworzenie badania).

2. Wybrać badanie z listy  i nacisnąć . Nastąpi utworzenie obrazu.

3. Dokonać przeglądu obrazu. Zapoznać się z rozdziałem Przegląd obrazów z badania 
(page 6-20) (skany TK) lub Przegląd zdjęcia panoramicznego. (page 6-25) 
(skany PAN).

4. Nacisnąć , aby przejść do listy Reprocess Exam (Ponowne przetworzenie 
badania).

Korzystanie z Menedżera ulubionych (Favorites Manager)
Menedżer ulubionych umożliwia zmianę kolejności protokołów w menu protokołów oraz 
zmianę nazw i usuwanie utworzonych wcześniej elementów ulubionych. Można również 
wybrać dodanie protokołów domyślnych, które zostały dostarczone w zestawie ze 
SmartScan STUDIO.

Przenosi wybrany ulubiony element w górę lub w dół listy. Protokoły 
zostaną wyświetlone w menu protokołów w takiej właśnie kolejności.

Wprowadzenie nowej nazwy dla wybranego ulubionego protokołu.

Usunięcie wybranego ulubionego protokołu.

 
 

Wyświetla listę domyślnych ulubionych protokołów ze SmartScan 
STUDIO.  

Wybrać ulubiony i nacisnąć , aby go dodać. Może być 
konieczne, jeśli element domyślny został usunięty lub jego nazwa 
została zmieniona. Ponadto, przy użyciu dzięki tej opcji, wszystkie 
nowe ulubione elementy, które są dodane do SmartScan STUDIO po 
aktualizacji oprogramowania mogą zostać dodane do menu 
protokołów.

Powrót do menu Utilities (Opcje narzędziowe).
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Rutynowe czyszczenie
Należy regularnie czyścić i dezynfekować wszystkie przedmioty, które mają styczność 
z pacjentem, przy użyciu jednego z niżej wymienionych środków czyszczących i dezynfekujących 
lub ich zamiennika:
Opti-Cide3® roztwór i/lub chusteczki czyszczące, prod. Biotrol International
CaviCide® prod. Metrex (DIN:02161656)
Nałożyć środek dezynfekujący na powierzchnię i pozostawić go na trzy minuty w temp. pokojowej 
(69oF / 20oC), a następnie wytrzeć do sucha czystym ręcznikiem papierowym lub ścierką. Należy 
zapoznać się z pełną instrukcją stosowania środka dezynfekującego, zamieszczoną na jego 
etykiecie. 
Podczas skanowania następujące elementy mogą mieć styczność z ciałem pacjenta:

• Przycisk zatrzymywania awaryjnego pacjenta
• Wspornik głowy
• Miseczka podbródkowa/Podpora podbródka
• Uchwyt głowy do skanów panoramicznych
• Siedzisko podwyższające/Podnóżek
• Końcówki do zagryzania.

Sprzęt należy czyścić często, zwłaszcza w przypadku obecności żrących środków chemicznych. 
Jeżeli nie zalecono inaczej, należy używać ściereczki zwilżonej wodą z delikatnym mydłem, aby 
przetrzeć wszystkie powierzchnie w celu wyczyszczenia ich z kurzu i plam. Nie używać silnych 
środków czyszczących ani rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić warstwy 
wykończeniowe. Przed rozpoczęciem czyszczenia zaleca się wyłączyć zasilanie. Podczas 
czyszczenia należy uważać, aby płyn nie dostał się do wnętrza gantry.
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Rozdział

 9
Wyłączanie

Wyłączanie skanera

Wylogowanie

1. Nacisnąć . Ten przycisk jest dostępny poprzez funkcję Schedule Exam 
(Zaplanuj badanie) lub na końcu toku skanowania.

2. W oknie dialogowym potwierdzającym wylogowanie należy nacisnąć , aby 
zamknąć badanie i wylogować się. Wyświetlone zostanie menu z następującymi 
opcjami:

• Acquire (Akwizycja) - rozpoczęcie toku pracy.

• Pomoc techniczna - Dostęp do witryny Pomocy technicznej.

• Pomoc zdalna - Dostęp do witryny w celu uzyskania zdalnej pomocy.

3. Nacisnąć , aby wylogować się ze SmartScan STUDIO. Wyświetlony zostanie 
ekran logowania. 

Wyłączenie zasilania

1. Wyłączenie zasilania skanera:  nacisnąć przycisk OFF (WYŁĄCZ) na 
module sterującym. Skaner zostanie wyłączony, a wskaźniki POWER 
(ZASILANIE) na głównym module sterującym oraz skanerze ZGASNĄ. 

2.  Wyłączanie sterownika skanera i ekranu dotykowego:  nacisnąć 
przycisk zasilania znajdujący się z przodu sterownika skanera. W oknie 
dialogowym potwierdzającym zamiar wyłączenia nacisnąć , aby 
wyłączyć urządzenie.
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Załącznik

 A
Wytyczne dotyczące 
bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo radiologiczne
Omawiane urządzenie zapewnia wysoki stopień ochrony przed zbędnym promieniowaniem RTG. 
Jednakże w praktyce żadna konstrukcja nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony, ani zapobiec 
ekspozycji operatorów i innych osób na zbędne promieniowanie. Istotne jest ograniczanie 
stosowania oraz przestrzeganie wszelkich stosownych przepisów rządowych w zakresie ochrony 
przed promieniowaniem RTG.

O ile nie jest to konieczne, kobiety w ciąży nie powinny być wystawiane na promieniowanie RTG. 
Należy zastosować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować dawkę dla płodu.

Środki ochrony przed promieniowaniem
W celu zapewnienia ochrony własnej i pacjenta przed niezamierzoną ekspozycją na 
promieniowanie należy stosować wymienione niżej środki ochrony. Każda osoba znajdująca 
się w pobliżu pacjenta w trakcie wykonywania badania obowiązana jest do zachowania 
poniższych środków ostrożności:

• Zachowanie adekwatnej odległości od nieosłoniętego źródła promieniowania.
• Czas ekspozycji należy skrócić do minimum, zwłaszcza w przypadku dzieci.
• W przypadku wszystkich pacjentów stosować środki ochrony osobistej (fartuch ołowiany etc.).
• Podczas wykonywania skanu u dzieci należy pamiętać o wynikającej z ich fizycznej 

konstytucji wzmożonej reakcji na promieniowanie RTG.
• Noszenie dozymetru w kształcie długopisu i/lub dawkomierza w postaci identyfikatora z 

filmem.
• Lekarz odpowiada za ochronę pacjenta przed zbędnym napromieniowaniem.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub zgon.

• W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi urządzenie RTG może być 
niebezpieczne dla pacjenta i operatora. Zabrania się używania skanera przez 
osoby, które nie zostały przeszkolone w zakresie wykonywania danej procedury.

• Skaner RTG może spowodować potencjalnie szkodliwą interakcję z aktywnymi, 
wszczepialnymi i znajdującymi się na ciele urządzeniami medycznymi. Należy 
zasięgnąć opinii producenta takich urządzeń.
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• Użycie elementów sterujących i regulatorów lub wykonywanie procedur innych od 
tutaj podanych może doprowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na 
promieniowanie.

• Modyfikacje skanera mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy, które posiadają 
oficjalną autoryzację od producenta. Należy stosować wyłącznie oprogramowanie i 
sprzęt znajdujący się w zestawie ze skanerem.

• Nie zdejmować pokryw ani przewodów skanera, ani nie korzystać z niego, gdy 
pokrywy są otwarte lub zdjęte. W skanerze występuje wysokie napięcie. Używanie 
skanera przy otwartych lub zdemontowanych pokrywach może powodować 
odsłonięcie ruchomych elementów mechanicznych, które mogą spowodować 
poważne lub śmiertelne obrażenia ciała u operatora lub pacjenta. Pokrywy skanera 
mogą być demontowane jedynie przez wykwalifikowany i upoważniony personel 
serwisowy.

• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych zachowań sprzętu, problemów 
mechanicznych lub niemożliwych do usunięcia usterek sprzętu, należy niezwłocznie 
skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem technicznym, aby uniknąć 
jakiegokolwiek potencjalnego zagrożenia dla operatorów lub pacjentów.

• Promienie laserowe mogą powodować uszkodzenie wzroku. Należy poinstruować 
pacjenta, aby zamknął oczy i unikał patrzenia na wiązkę. 

• Spoglądanie na wiązkę laserową przy użyciu pewnych instrumentów optycznych 
(lup, szkieł powiększających, mikroskopów) z odległości mniejszej niż 100 mm 
może stanowić zagrożenie dla wzroku. Spoglądanie na wiązkę laserową przy użyciu 
pewnych instrumentów optycznych przeznaczonych do obserwacji na odległość 
(teleskopów, lornetek) może stanowić zagrożenie dla wzroku.

• Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta w zakresie właściwego 
stosowania i czyszczenia skanera, aby zapobiec zakażeniom krzyżowym między 
pacjentami.

• W pobliżu skanera nie mogą znajdować się żadne płyny.
• Podczas zamykania bramki może dojść do przycięcia. Nie należy zbliżać rąk ani 

innych części ciała do bramki podczas jej zamykania.
• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, sprzęt należy podłączać 

wyłącznie do sieci zasilania z uziemieniem.
• W przypadku pożaru sprzętu elektrycznego należy używać wyłącznie gaśnic 

odpowiednio oznakowanych do tego celu. Użycie wody lub innych płynów do 
gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych może prowadzić do śmiertelnych lub 
poważnych obrażeń ciała.

• W przypadku pożaru sprzętu elektrycznego, aby zmniejszyć ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do gaszenia pożaru należy podjąć 
próbę odłączenia sprzętu elektrycznego od źródła zasilania.

• Sprzęt nie nadaje się do użytku w obecności łatwopalnych anestezjologicznych 
mieszanin związków chemicznych z powietrzem ani w środowiskach z wysokim 
stężeniem azotu lub tlenu.
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PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie zamieszczonych niżej instrukcji może spowodować niewielkie lub 
umiarkowane obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

• Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, należy poprosić pacjenta, aby zamknął oczy, 
oddychał powoli i płytko, nie poruszał się i nie przełykał śliny podczas skanowania. 
Należy to dokładnie wyjaśnić dzieciom.

• Jeśli skaner jest wyposażony w opcjonalny ręczny wyłącznik automatyczny, przed 
naciśnięciem przycisku Scan (Skanuj) należy nacisnąć i przytrzymać wyłącznik, a 
następnie przytrzymać wyłącznik wciśnięty na czas trwania ekspozycji (sygnalizator 
X-ray [RTG] będzie świecić się). Wcześniejsze zwolnienie przycisku wstrzymuje 
ekspozycję i powoduje włączenie sygnalizatora świetlnego Fault (Usterka). 
Konieczne będzie powtórzenie badania u tego pacjenta.

Urządzenia zabezpieczające
System ostrzegawczy
Skaner stwarza możliwość podłączenia świateł ostrzegawczych i/lub alarmów akustycznych 
działających równocześnie z zasilaniem źródła promieniowania RTG.

System blokady
System daje możliwość podłączenia obwodu blokady, którego otwarcie powoduje wyłączenie 
zasilania źródła promieniowania RTG. Użycie obwodu blokady jest opcjonalne i zależy od 
wymagań obowiązujących w ośrodku. 

Obwód blokady może być użyty do przełącznika drzwi, przełącznika typu totman lub obu tych 
przełączników. Jeśli w gabinecie, w którym znajduje się skaner, zainstalowany jest 
przełącznik drzwi, po otworzeniu drzwi ekspozycja zostanie wstrzymana. Jeśli zainstalowany 
jest przełącznik typu totman, w trakcie skanowania przełącznik należy wcisnąć i przytrzymać. 
Przedwczesne zwolnienie wstrzyma ekspozycję.

Wyłączniki zatrzymywania awaryjnego
W nagłym wypadku operator i/lub pacjent powinien użyć przycisków Zatrzymywania 
awaryjnego, aby wyłączyć zasilanie wszystkich ruchomych części w celu umożliwienia 
bezpiecznego usunięcia pacjenta ze skanera. Przyciski zatrzymywania awaryjnego znajdują 
się na module sterującym operatora i na sterowniku zatrzymywania awaryjnego 
przeznaczonym dla pacjenta. Nagły wypadek oznacza sytuację, w której jakikolwiek ruchomy 
element zderzy się z częścią skanera lub komponentem środowiska, lub gdy pacjent poruszy 
się lub z jakiegokolwiek powodu będzie potrzebować natychmiastowej pomocy.
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Awaryjna ewakuacja pacjenta

1. Nacisnąć przycisk zatrzymywania awaryjnego.

2. Po ustaleniu, że można bezpiecznie ewakuować pacjenta, należy chwycić bramkę i 
pociągnąć ją w kierunku na zewnątrz. Upewnić się, że nie dojdzie do kontaktu głowy 
pacjenta z górną częścią gantry i pomóc pacjentowi wstać z fotela.

3. Aby zresetować przycisk zatrzymywania awaryjnego, należy obrócić go w prawo.

4. W SmartScan STUDIO pojawi się komunikat The Emergency Stop button was 
activated (Zatrzymywanie awaryjne zostało aktywowane). Należy upewnić się, że 
przycisk został zresetowany i że środowisko pacjenta jest wolne od przeszkód.

5. Nacisnąć  w oknie dialogowym. Skaner automatycznie przejdzie w stan 
gotowości do normalnego działania.

Naprawa błędu po kolizji

1. W SmartScan STUDIO pojawi się komunikat A scanner stall was detected 
(Wykryto zawieszenie skanera).

2. Jeśli skanowanie było w toku, należy ustalić, czy można bezpiecznie ewakuować 
pacjenta, a następnie należy chwycić bramkę i pociągnąć ją w kierunku na zewnątrz. 
Upewnić się, że nie dojdzie do kontaktu głowy pacjenta z górną częścią gantry i 
pomóc pacjentowi wstać z fotela.

3. Jeśli kolizję spowodowała przeszkoda w obszarze pracy, a nie pacjent, należy ją 
usunąć.

4. Nacisnąć  w oknie dialogowym. Skaner automatycznie przejdzie w stan 
gotowości do normalnego działania.
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Załącznik

B
Wskaźniki stanu i komunikaty 
operacyjne

Wskaźniki stanu
SmartScan STUDIO Manager wyświetla trzy wskaźniki stanu w prawym górnym rogu ekranu. 
Przesunąć mysz po wskaźniku, aby wyświetlić szczegółowe dane o statusie.
Skaner - wskazuje stan połączenia między stacją roboczą 
obsługującą Menedżera SmartScan STUDIO oraz sterownikiem 
skanera.
Baza danych. 

• Pierwszy wskaźnik pokazuje stan komunikacji między 
stacją roboczą obsługującą Menedżera SmartScan 
STUDIO oraz obsługą internetową SmartScan STUDIO 
Integration Services. 

• Drugi wskaźnik pokazuje stan komunikacji między stacją 
roboczą obsługującą Menedżera SmartScan STUDIO 
oraz folderem Image Root.

Jeśli kontrola stanu nie powiedzie się, wskaźnik zamieni się w 
czerwony X. 
Szczegółowe informacje na temat usuwania usterek związanych 
ze wskaźnikami stanu zawiera Podręcznik instalacji KaVo OP 3D 
Vision Installation Manual. Jeśli usterka powraca, należy 
skontaktować się z Pomocą techniczną.

Informacje o produkcie
Dostęp do numeru zainstalowanej wersji SmartScan STUDIO można uzyskać poprzez ekran 
logowania.
Na ekranie logowania należy wybrać , aby przejść do okna z informacjami o systemie 
(System Information). W tym oknie wyświetlone są następujące dane:

• Numer seryjny systemu
• Wersja obrazu PC SmartScan STUDIO
• Wersja oprogramowania SmartScan STUDIO

Numer aktualnie zainstalowanej wersji SmartScan STUDIO Manager można znaleźć w oknie 
ustawień SmartScan STUDIO Manager.

W Menedżerze SmartScan STUDIO wybrać , aby przejść do okna ustawień (Settings).
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Komunikaty operacyjne
SmartScan STUDIO może wyświetlić w oknie dialogowym komunikat systemowy. Komunikaty 
tego typu mają charakter wyłącznie informacyjny lub mogą wskazywać na konieczność 
przywrócenia normalnego działania po wystąpieniu błędu. Należy postępować zgodnie z 
instrukcją wyświetloną w oknie dialogowym komunikatu. Jeżeli po wykonaniu wskazanych 
czynności problemy powtarzają się, należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego.

Komunikat Czynność Możliwa przyczyna
Nastąpiła aktywacja przycisku 
zatrzymywania awaryjnego.

Nacisnąć OK po zresetowaniu 
przycisku zatrzymywania 
awaryjnego, gdy środowisko 
pacjenta (Patient Environment) 
jest gotowe do zresetowania.

Naciśnięto przycisk 
zatrzymywania awaryjnego.

Urządzenie jest wyłączone. Włączyć skaner. Zasilanie skanera jest 
wyłączone.

Limit czasowy systemu został 
przekroczony.

Ponowić skanowanie. Przycisk skanowania nie został 
naciśnięty w ciągu dwóch minut 
od inicjalizacji skanera.

Obrazy zostały pomyślnie 
zapisane.

Wyłącznie informacja. Zostały pobrane i zapisane 
surowe dane.

Obróbka obrazu anulowana 
przez użytkownika.

Wyłącznie informacja. Jeśli 
potrzebne jest przetworzenie 
obrazu, należy użyć Reprocess 
Exam (Ponowne przetworzenie 
obrazu).

Użytkownik anulował obróbkę 
obrazu.

Wykryto zawieszenie skanera. Nacisnąć OK, gdy środowisko 
pacjenta (Patient Environment) 
jest gotowe do zresetowania.

Zawieszenie skanera.

Obrazy zostały pomyślnie 
zapisane. Obrazy mogą zostać 
przetworzone ponownie dzięki 
funkcji Reprocess Exam 
(Ponowne przetworzenie 
badania).

Jeśli potrzebne jest 
przetworzenie obrazu, należy 
użyć Reprocess Exam (Ponowne 
przetworzenie obrazu).

Po pomyślnym skanowaniu 
użytkownik anulował obróbkę 
obrazu.
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Ekspozycja RTG przerwana ze 
względu na otwarcie drzwi lub 
przedwczesne zwolnienie 
przełącznika RTG.

W oknie dialogowym nacisnąć 
przycisk Reset Scanner (Resetuj 
skaner). Po zresetowaniu 
skanera wznowić skanowanie 
pacjenta.

Drzwi zostały otwarte lub 
przełącznik typu totman został 
zwolniony podczas ekspozycji.

Przewód Ethernet skanera został 
odłączony podczas skanu.
 

Jeśli to możliwe, ponownie 
podłączyć przewód Ethernet do 
tylnej części sterownika skanera 
oraz tylnej części skanera. 
Zainicjować skan, gdy 
urządzenie jest gotowe do pracy.

Przewód Ethernet skanera 
został odłączony.

Wykryto błąd skanera (1000).

Postępować według instrukcji w 
oknie dialogowym.

Błąd RTG w sterowniku RTG.

Konieczny reset skanera (1001). Platforma musi przejść do 
pozycji wyjściowej.

Konieczny reset skanera (1002). Obrót musi przejść do pozycji 
wyjściowej.

Wykryto błąd skanera (1003). Ogranicznik wiązki nie jest 
zainicjowany.

Wykryto błąd skanera (1004). Błąd pozycji panelu.

Wykryto błąd skanera (1005). Zwarcie w lampie RTG.

Wykryto błąd skanera (1006). Przekroczenie limitu 
czasowego Watchdog RTG.

Wykryto błąd skanera (1007). Błąd Linux Watchdog.

Wykryto błąd skanera (1008). Błąd akwizycji

Wykryto błąd zapewniania 
jakości (1009).

Skan zapewniania jakości jest 
nieważny lub uszkodzony.

Wykryto usterkę QA MTF (1010). Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

Błąd jakości obrazu. 
Rozdzielczość przestrzenna 
QA MTF nieprawidłowa.

Komunikat Czynność Możliwa przyczyna
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Wykryto usterkę Kalibracji panelu 
(1011).

Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

Mediany wzmocnienia przy 
kalibracji panelu wykraczają 
poza zakres.

Reset skanera powiódł się. Wyłącznie informacja. Naprawa błędu powiodła się.

Ponowić próbę resetu skanera? Jeśli konieczne, podjąć próbę 
naprawy błędu skanera.

Naprawa błędu skanera nie 
powiodła się.

Ponowić próbę z oryginalnym 
skanem?

Jeśli konieczne, kontynuować 
skanowanie.

Naprawa błędu systemu 
powiodła się, ale przed 
wykonaniem skanu wystąpił 
błąd.

Reset skanera nie powiódł się. Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

Naprawa błędu nie powiodła 
się.

Niewystarczająca przestrzeń na 
dysku. Proszę skontaktować się 
z pomocą techniczną.

Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

Niewystarczająca przestrzeń 
na dysku.

Wykryto błąd wymagający 
specjalistycznej pomocy. Proszę 
skontaktować się z pomocą 
techniczną.

Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

Wystąpił problem przy 
tworzeniu zadania naprawy.

Brakuje informacji o pacjencie. 
Proszę skontaktować się z 
pomocą techniczną.

Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

W skanie brakuje informacji o 
pacjencie.

Wystąpił błąd podczas pobierania 
obrazów. Proszę skontaktować 
się z pomocą techniczną.

Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

Wystąpił błąd podczas 
pobierania surowych danych.

Wykryto błąd podczas inicjalizacji 
skanu.

Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

Błąd pobierania przed 
naciśnięciem przycisku 
skanowania.

Wykryto błąd przetwarzania 
obrazu.

Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

Błąd rekonstrukcji lub błąd 
przetwarzania danych 
wyjściowych rekonstrukcji.

Wystąpił błąd systemu. Skontaktuj się z Działem Pomocy 
Technicznej.

Nieznany błąd.
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Urządzenie nie jest skalibrowane. 
Należy wykonać kalibracje.

Urządzenie może być użyte, 
zalecamy jednak wykonanie 
kalibracji.

Konieczne jest wykonanie 
kalibracji.

Proces przetwarzania kalibracji 
nie powiódł się (panelu, 
maskownicy lub geometrycznej).

Spróbować ponownie 
przeprowadzić kalibrację. Jeśli 
kalibracja ponownie się nie 
powiedzie, należy skontaktować 
się z pomocą techniczną.

Akwizycja do kalibracji 
powiodła się, ale wystąpił błąd 
podczas obliczeń.

Proszę ponownie wykonać 
kalibrację panelu PanelCal, a 
następnie powtórzyć kalibrację 
maskownicy ShutterCal. 
 

Ponownie wykonać kalibrację 
panelu (Panel Calibration), a 
następnie wykonać kalibrację 
maskownicy. Należy 
skontaktować się z pomocą 
techniczną, jeśli nie udało się 
rozwiązać problemu.

Niepoprawne lub nieaktualne 
wyniki kalibracji panelu będą 
przyczyną awarii kalibracji 
maskownicy. 

Kalibracja (panelu, maskownicy 
lub geometryczna) powiodła się. 
Konieczny reset skanera.

Postępować według instrukcji w 
oknie dialogowym.

Kalibracja zakończona 
pomyślnie, ale konieczna jest 
naprawa błędu.

Kalibracja (panelu, maskownicy, 
fotela lub geometryczna) oraz 
reset skanera powiodły się.

Kontynuować kalibrację. Kalibracja zakończona 
pomyślnie oraz naprawa błędu 
zakończona pomyślnie.

Przeprowadzić ponownie 
kalibrację (panelu, maskownicy, 
fotela lub geometryczną)?

Kontynuować kalibrację. Kalibracja nie powiodła się, ale 
naprawa błędu zakończona 
pomyślnie.

Należy skalibrować skaner. 
Należy skontaktować się z 
pomocą techniczną w sprawie 
dodatkowej pomocy.

Przeprowadzić kalibracje. Jeśli 
problem powraca, należy 
skontaktować się z Pomocą 
techniczną.

Żądane pozycje maskownicy 
są poza zakresem 
standardowych rozmiarów.

Kontynuować kalibrację? Jeśli konieczne, kontynuować 
kalibrację.

Bieżący etap kalibracji 
zakończony pomyślnie z 
błędami, jednak konieczne są 
kolejne etapy.
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Wybrany typ fantomu nie jest 
prawidłowy lub nie jest właściwie 
ustawiony.

Należy ustawić prawidłowy 
fantom. Informacje można 
znaleźć w instrukcji 
instalacjiKaVo OP 3D Vision.

Niewłaściwy fantom lub fantom 
nie jest wyśrodkowany. 

Fantom jest przechylony lub nie 
jest wyśrodkowany. 

Należy poprawnie ustawić 
fantom. Informacje można 
znaleźć w instrukcji 
instalacjiKaVo OP 3D Vision.

Fantom nie jest ustawiony 
pionowo lub nie jest 
wyśrodkowany. 

Fantom nie jest wyśrodkowany. 
 

Należy poprawnie ustawić 
fantom. Informacje można 
znaleźć w instrukcji 
instalacjiKaVo OP 3D Vision.

Fantom nie jest wyśrodkowany. 
 

Wyliczona oś detektora poza 
zakresem. Dozwolone: +/- xxx 
stopni Rzeczywiste: yyy stopni.

Wyregulować oś detektora. 
Skontaktować się z Pomocą 
techniczną. 

Oś detektora poza regulacją. 
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