
FOCUS™
Aparat do wewnątrzustnych 
zdjęć rentgenowskich 
Instrukcja obsługi

POLISH

  215753 wersja 2 
            0.805.4945





Prawa autorskie Numer: 215753 wersja 2

Copyright © 2018 by Instrumentarium Dental, PaloDEx
Group Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KaVo™ to zarejestrowany znak towarowy lub znak towa-
rowy firmy Kaltenbach & Voigt GmbH w Stanach Zjedno-
czonych i/lub w innych krajach.

FOCUS™ to zarejestrowany znak towarowy lub znak towa-
rowy firmy Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy na
terenie Stanów Zjednoczonych i/lub w innych krajach. 

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowied-
nich właścicieli.

Dokumentacja, znak towarowy i oprogramowanie są chro-
nione prawami autorskimi z zastrzeżeniem wszelkich praw.
Zgodnie z prawami autorskimi niniejsza dokumentacja nie
może być — w całości ani w części — kopiowana, fotoko-
piowana, odtwarzana, tłumaczona ani redukowana do
jakiegokolwiek nośnika elektrycznego bądź formatu nada-
jącego się do odczytu automatycznego bez wcześniej-
szego uzyskania pisemnej zgody od firmy Instrumentarium
Dental, PaloDEx Group Oy.

Niniejsze tłumaczenie powstało w oparciu o podręcznik
w języku angielskim (nr 214760, wersja 2). W przypadku
rozbieżności w interpretacji obowiązuje tekst w języku
angielskim.

Firma Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do opisa-
nych w niniejszym dokumencie danych technicznych
i funkcji oraz do wycofania opisywanego produktu w dowol-
nej chwili bez wcześniejszego powiadomienia. Najbardziej
aktualne informacje można uzyskać od przedstawiciela
firmy Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy.

Producent Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy
Nahkelantie 160
FI-04300 Tuusula
FINLANDIA

Tel. +358 10 270 2000
www.kavokerrgroup.com

W przypadku konieczności wykonania czynności serwiso-
wych należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.





1 Wprowadzenie.............................................................................................................. 1
1.1 Aparat do wewnątrzustnych zdjęć radiologicznych FOCUS™.............................. 1
1.2 Przeznaczenie....................................................................................................... 2
1.3 Profil użytkownika ................................................................................................. 2
1.4 Symbole, które mogą być umieszczone na aparacie............................................ 3
1.5 Typ i wersja ........................................................................................................... 5
1.6 Etykiety na aparacie.............................................................................................. 6
1.7 Konfiguracje .......................................................................................................... 7
1.8 Wytyczne dotyczące ochrony przed promieniowaniem ........................................ 9
1.9 Odpowiedzialność producenta ............................................................................ 10
1.10 Utylizacja............................................................................................................. 11

2 Opis urządzenia ......................................................................................................... 12
2.1 Główne części ..................................................................................................... 12
2.2 Stożki .................................................................................................................. 13
2.3 Symbole na pilocie zdalnego sterowania ............................................................ 15

3 Obsługa aparatu ........................................................................................................ 17
3.1 Środki ostrożności, zapewniające bezpieczne użytkowanie ............................... 17
3.2 Włączanie/Wyłączanie zasilania ......................................................................... 17
3.3 Wybór stożka ...................................................................................................... 18
3.4 Wybór parametrów ekspozycji ............................................................................ 18
3.5 Ustawianie pacjenta ............................................................................................ 20
3.6 Wykonywanie zdjęcia.......................................................................................... 22
3.7 Monitorowanie poziomu dawek........................................................................... 22

4 Ustawienia domyślne ................................................................................................ 23
4.1 Tryb programów.................................................................................................. 23
4.2 Programowalne anatomiczne ustawienia czasu ................................................. 24

5 Komunikaty o błędach .............................................................................................. 25

6 Konserwacja............................................................................................................... 27
6.1 Czyszczenie ........................................................................................................ 27
6.2 Dezynfekowanie.................................................................................................. 27
6.3 Konserwacja okresowa ....................................................................................... 28
6.4 Pomiar dawki promieniowania ............................................................................ 29
6.5 Wymiana bezpieczników..................................................................................... 30

7 Dane techniczne ........................................................................................................ 31
7.1 Dane techniczne ................................................................................................. 31
7.2 Deklaracja EMC .................................................................................................. 35

8 Informacja dla użytkownika...................................................................................... 43

9 Zalecane czasy ekspozycji ....................................................................................... 49





1 Wprowadzenie
1 Wprowadzenie
1.1 Aparat do wewnątrzustnych zdjęć 

radiologicznych FOCUS™ 
FOCUS (nazywany dalej „aparatem”) to mikroprocesor,
sterujący aparatem do wewnątrzustnych zdjęć rentgenow-
skich z generatorem HF DC. Aparat ten wykonuje wysokiej
jakości zdjęcia stomatologiczne, wykorzystując film, płytki
obrazowe lub czujniki cyfrowe.

Dobrze zrównoważone ramię podpierające można łatwo
przemieszczać. Jest ono zarazem bardzo stabilne, tak że
aparat nie porusza się podczas ekspozycji. Aparat ma
szczególną konstrukcję, z generatorem VHF DC wbudo-
wanym w poziomą część ramienia podpierającego apa-
ratu, co zapewnia większą niezawodność oraz łatwość
instalacji i serwisowania.

Generator VHF DC ogranicza dawkę pacjenta do mini-
mum. Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania ma
wstępnie zaprogramowane anatomiczne ustawienia czasu,
dzięki czemu wybór ekspozycji jest szybki i nie wymaga
wysiłku. Ustawienia te można w razie potrzeby przeprogra-
mować.

Inne ustawienia użytkownika obejmują wybór pomiędzy
60 a 70 kV, ustawianie czasu ekspozycji w zakresie od
0,02 do 3,2 sekundy oraz wybór trybu dziecięcego lub dla
dorosłych. Ekspozycję można wyzwolić bezpośrednio
z panelu zdalnego sterowania albo za pomocą opcjonal-
nego zdalnego przycisku ekspozycji. Dzięki możliwości
wyboru długości ramienia oraz mechanicznego mocowania
aparatu w różnych konfiguracjach, aparat ten stanowi sys-
tem rentgenowski o pełnych możliwościach indywidual-
nego dostosowania.

Jako producent usilnie zachęcamy Państwa do przeczyta-
nia niniejszej instrukcji obsługi przed oddaniem tego apa-
ratu do użytkowania.

UWAGA: Aparat musi zostać zainstalowany przez wykwa-
lifikowanego technika zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji instalacji. Do obsługi aparatu należy dopusz-
czać wyłącznie przeszkolony personel.
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1 Wprowadzenie
1.2 Przeznaczenie
Niniejszy aparat jest przeznaczony do stosowania w celu
wykonywania diagnostycznych zdjęć radiologicznych
zębów, szczęk i innych struktur wewnątrzustnych.

PRZESTROGA! Dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczo-
nych: Prawo federalne zezwala na zakup niniejszego urzą-
dzenia wyłącznie przez stomatologa lub innego lekarza
albo na zlecenie stomatologa lub innego lekarza.

1.3 Profil użytkownika
Niniejszy aparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowa-
nia przez profesjonalnie przeszkolony personel stomatolo-
giczny lub medyczny.
Typowym użytkownikiem jest pielęgniarz/ka stomatolo-
giczny/a odpowiednio przeszkolony/a w zakresie obsługi
stomatologicznych aparatów rentgenowskich. 
2 FOCUS



1 Wprowadzenie
1.4 Symbole, które mogą być umieszczone 
na aparacie
W aparacie wykorzystywane są następujące symbole:

Nazwa i adres producenta

Numer seryjny

Lampa RTG: emisja

Ostrzeżenie przed promieniowaniem

Urządzenie emitujące promieniowanie

Plamka ogniskowania

Filtracja

Złącze zdalnego sterowania

Uziemienie ochronne

Część mająca kontakt z ciałem pacjenta 
typu B

Niebezpieczne napięcie
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1 Wprowadzenie
Włączony lub aktywny

Wyłączony lub nieaktywny

Instrukcje obsługi
Więcej informacji można znaleźć 
w instrukcjach obsługi. Instrukcje obsługi 
mogą zostać dostarczone w postaci 
elektronicznej lub papierowej.

Ogólna przestroga

Przestroga: Prawo federalne zezwala na 
sprzedaż niniejszego urządzenia wyłącznie 
licencjonowanemu pracownikowi służby 
zdrowia lub na zlecenie takiego pracownika.

Nie wykorzystywać ponownie

Nadaje się do recyklingu

Ograniczenie ustawiania 
wielowarstwowego
W pionie można ustawić wielowarstwowo 
maksymalnie 4 opakowania transportowe

Symbol CE (0537) 
MDD 93/42/EWG

 

Oznaczenie ETL
Zgodność z normą UL STD 60601-1
Certyfikowane przez CSA 3155129
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1 Wprowadzenie
1.5 Typ i wersja
Typ i wersja aparatu są określone na głównej etykiecie
aparatu, znajdującej się na dolnej powierzchni ramienia
poziomego, oraz na etykiecie zespołu obudowy głowicy/
generatora HV na głowicy lampy. Aparat ten to urządzenie
klasy I, typu B z ochroną klasy IP-20.

Długość ogniskowej podano wraz z typem i wersją na ety-
kiecie stożka. 

Wersja oprogramowania jest na krótko wyświetlana na
wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania po uruchomieniu
aparatu.

Symbol ten wskazuje, że zużyta aparatura 
elektryczna i elektroniczna nie może być 
utylizowana jako niesortowane odpady 
komunalne i musi być gromadzona osobno. 
W celu uzyskania informacji na temat 
likwidacji aparatu prosimy skontaktować się 
z autoryzowanym przedstawicielem 
producenta.
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1 Wprowadzenie
1.6 Etykiety na aparacie

Etykiety na rycinie służą jedynie dla celów orientacyjnych.
Umieszczony tam tekst może nie być precyzyjny.
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1 Wprowadzenie
1.7 Konfiguracje
OSTRZEŻENIE! OGRANICZENIE UŻYTKOWANIA: Apa-
rat ani jego podzespoły nie mogą być zamieniane ani
modyfikowane w jakikolwiek sposób bez uzyskania akcep-
tacji i instrukcji od producenta.
Korzystanie z akcesoriów, przetworników i przewodów
innych niż określone może skutkować obniżoną ZGODNO-
ŚCIĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ aparatu.

OSTRZEŻENIE! W przypadku podejrzenia jakichkolwiek
zakłóceń elektromagnetycznych, które mogłyby wpływać
na aparat lub być przez niego wywoływane, należy skon-
taktować się z serwisem. Przenośne i bezprzewodowe
urządzenia komunikacyjne wykorzystujące częstotliwości
radiowe mogą zakłócać funkcjonowanie elektrycznych
urządzeń medycznych.

Aparat jest dostępny z trzeba różnymi wersjami długości
ramienia:

Każdy aparat jest wyposażony w pilot zdalnego sterowania
wraz z 10 m przewodem 8-żyłowym z wtyczkami RJ-45
oraz Podręcznik instalacji.

Aparat jest wyposażony w siedem różnych stożków, ryciny
przedstawiające stożki można znaleźć w rozdziale 2.2
Stożki:

KONFIGURACJA DŁUGOŚĆ RAMIENIA POZIOMEGO ZASIĘG

Krótki zasięg 50 cm 176 cm / 69 cali

Średni zasięg 65 cm 191 cm / 75 cali

Bardzo długi zasięg 90 cm 216 cm / 85 cali

STOŻKI

Stożek krótki, okrągły (SSD 229 mm / 9 cali, Ø 60 mm)

Stożek krótki, prostokątny, mały (SSD 229 mm / 9 cali, 28 × 36 mm)

Stożek krótki, prostokątny (SSD 229 mm / 9 cali, 35 × 45 mm)

Stożek długi, okrągły (SSD 305 mm / 12 cali, Ø 60 mm)

Stożek długi, prostokątny (SSD 305 mm / 12 cali, 35 × 45 mm)

Stożek krótki, w całości z metalu, prostokątny (SSD 229 mm / 9 cali, 
35 × 45 mm)

Stożek długi, w całości z metalu, prostokątny (SSD 305 mm / 
12 cali, 35 × 45 mm)
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1 Wprowadzenie
Aparat można montować na dwa sposoby:

Wymienione poniżej wyposażenie dodatkowe stanowią
zatwierdzone elementy, które można zamawiać oddzielnie.

UWAGA: W celu utrzymania bezpiecznej i prawidłowej
pracy aparatu należy stosować wyłącznie zatwierdzone
wyposażenie dodatkowe. Wszystkie standardowe i opcjo-
nalne elementy oraz zatwierdzone wyposażenie dodat-
kowe nadają się do stosowania w środowisku pacjenta.

ŚCIENNE PŁYTY MONTAŻOWE

Wąska ścienna płyta montażowa

Szeroka ścienna płyta montażowa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Stożek krótki, okrągły (SSD 229 mm / 9 cali, Ø 60 mm)

Stożek krótki, prostokątny, mały (SSD 229 mm / 9 cali, 28 × 36 mm)

Stożek krótki, prostokątny (SSD 229 mm / 9 cali, 35 × 45 mm)

Stożek długi, okrągły (SSD 305 mm / 12 cali, Ø 60 mm)

Stożek długi, prostokątny (SSD 305 mm / 12 cali, 35 × 45 mm)

Stożek krótki, w całości z metalu, prostokątny (SSD 229 mm / 9 cali, 
35 × 45 mm)

Stożek długi, w całości z metalu, prostokątny (SSD 305 mm / 
12 cali, 35 × 45 mm)

Krótki zasięg, 176 cm / 69 cali

Średni zasięg, 191 cm / 75 cali

Bardzo długi zasięg, 216 cm / 85 cali

Dodatkowy panel zdalnego sterowania (jeden aparat może mieć 
maksymalnie dwa panele)

Zdalny przełącznik ekspozycji (jeden aparat może mieć 
maksymalnie dwa przełączniki)

Wąska ścienna płyta montażowa

Szeroka ścienna płyta montażowa
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1 Wprowadzenie
1.8 Wytyczne dotyczące ochrony przed 
promieniowaniem
Aparat emituje promieniowanie rentgenowskie na potrzeby
medyczne. W przypadku nieprawidłowego stosowania
aparat ten może spowodować uszczerbek na zdrowiu.
Należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniej-
szym podręczniku i przestrzegać ich podczas obsługi apa-
ratu. Należy przestrzegać wszelkich rządowych
i miejscowych regulacji, dotyczących bezpieczeństwa pod-
czas pracy z promieniowaniem. 

UWAGA dotycząca Stanów Zjednoczonych!
Wiele wymogów zawartych w tych regulacjach opiera się
na zaleceniach National Council on Radiation Protection
and Measurements. Zalecenia dotyczące ochrony przed
promieniowaniem związanym ze zdjęciami stomatologicz-
nymi opublikowano w raporcie NCRP Report #35, dostęp-
nym w NCRP Publications, 7910 Woodmont Avenue, Suite
1016, Bethesda, MD 20814.

Dostępne są osobiste środki monitorowania promieniowa-
nia i urządzenia ochronne, których stosowanie zaleca się
personelowi. Zaleca się także zakładanie pacjentowi fartu-
cha ochronnego. Przed wykonywaniem zdjęć u pacjentek
ciężarnych należy konsultować się z lekarzem. 

OSTRZEŻENIE! Nie wolno stosować aparatu w pomiesz-
czeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.

Stosując ten aparat należy zapewniać ochronę przed pro-
mieniowaniem, zgodnie z IEC 60601-1-3 (i/lub wymogami
miejscowymi).

OCHRONA PRZEZ ODLEGŁOŚĆ

Podczas wszystkich badań użytkownik obsługujący aparat
RTG powinien nosić odzież ochronną. Podczas zwykłej
obsługi aparatu nie jest konieczne przebywanie w pobliżu
pacjenta. Ochronę przed promieniowaniem rozproszonym
można zapewnić, korzystając z pilota zdalnego sterowania
lub przycisku zdalnego wyzwalania ekspozycji, zlokalizo-
wanego w odległości co najmniej 2 metrów od plamki ogni-
skowania i wiązki RTG. Długość przewodu dla opcjonal-
nego przycisku zdalnego wyzwalania ekspozycji wynosi
około 10 metrów. Operator powinien pozostawać w kontak-
cie wzrokowym z pacjentem i widzieć współczynniki tech-
niczne. Pozwala to na natychmiastowe przerwanie promie-
niowania przez zwolnienie przycisku ekspozycji w sytuacji
nieprawidłowej pracy lub zakłóceń.
FOCUS 9



1 Wprowadzenie
 Informacja ostrzegawcza na pilocie zdalnego sterowania

1.9 Odpowiedzialność producenta
Jako producent możemy przyjąć na siebie odpowiedzial-
ność za bezpieczne i wiarygodne działanie niniejszego
aparatu jedynie pod warunkiem:

 Instalacji aparatu zgodnie z podręcznikiem instalacji,
dostarczonym wraz z aparatem.

 Korzystania z aparatu zgodnie z niniejszą instrukcją
obsługi.

 Prowadzenia czynności konserwacyjnych i wykonywa-
nia napraw przez wykwalifikowanego dystrybutora
aparatów do wewnątrzustnych zdjęć rentgenowskich
FOCUS™.

 Korzystania z oryginalnych lub autoryzowanych części
zamiennych.

W przypadku wykonania czynności serwisowych w odnie-
sieniu do aparatu konieczne jest przedstawienie przez ser-
wisanta zlecenia naprawy, zawierającego opis rodzaju
oraz zakresu wykonanej naprawy. Musi ono zawierać infor-
macje dotyczące zmian danych nominalnych lub zakresu
wykonanych czynności. Zlecenie naprawy musi również
zawierać datę naprawy, nazwę wykonującej ją firmy oraz
ważny podpis. Użytkownik powinien zachować to zlecenie
naprawy w celu wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE:
Niniejszy aparat 

rentgenowski może 
stanowić zagrożenie dla 
pacjenta i operatora, jeśli 

nie przestrzega się 
bezpiecznych 

parametrów ekspozycji 
i instrukcji obsługi.
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1 Wprowadzenie
1.10 Utylizacja
Kiedy aparat przestaje spełniać wymogi operacyjne zało-
żone przez producenta pomimo właściwego serwisowania
i napraw, nie ma możliwości dalszego serwisowania apa-
ratu i należy wymienić go na nowy. Należy przestrzegać
wszystkich regulacji dotyczących utylizacji zużytych części.
W aparacie znajdują się co najmniej wymienione poniżej
części, które należą traktować jako odpady stanowiące
zagrożenie dla środowiska:

— Lampa RTG

— Wszystkie obwody elektroniczne
FOCUS 11



2 Opis urządzenia
2 Opis urządzenia
2.1 Główne części

1. System mocowania

Opcje:
• Wąskie mocowanie ścienne (domyślna)
• Szerokie mocowanie ścienne
• Adapter dla unitów stomatologicznych KaVo

2. Skrzynka przyłączeniowa

• Przewody zasilające

3. Ramię poziome

Opcje:
• Krótki zasięg
• Średni zasięg
• Bardzo długi zasięg

Zawiera moduł elektroniczny i przewody wewnętrzne
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2 Opis urządzenia
4. Ramię nożycowe

Zawiera kabel główny i ramię głowicy lampy

5. Głowica lampy

6. Stożek

Opcje:
• Krótki okrągły stożek
• Krótki prostokątny stożek
• Długi okrągły stożek
• Długi prostokątny stożek
• Krótki prostokątny stożek wykonany w całości

z metalu
• Długi prostokątny stożek wykonany w całości

z metalu

7. Panel zdalnego sterowania

Zawiera kabel 10 m i przycisk ekspozycji na panelu 
sterowania.

2.2 Stożki

Krótki okrągły stożek 
SSD 229 mm / 9 cali, Ø 60 mm 

Krótki prostokątny stożek
SSD 229 mm / 9 cali, 35 x 45 mm

Długi okrągły stożek
SSD 305 mm / 12 cali, Ø 60 mm
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2 Opis urządzenia
Długi prostokątny stożek 
SSD 305 mm / 12 cali, 35 x 45 mm

Krótki prostokątny stożek 
wykonany w całości z metalu
SSD 229 mm / 9 cali, 35 x 45 mm 

Długi prostokątny stożek 
wykonany w całości z metalu
SSD 305 mm / 12 cali, 35 x 45 mm
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2 Opis urządzenia
2.3 Symbole na pilocie zdalnego sterowania

Ząb trzonowy szczęki

Kieł szczęki

Zęby sieczne szczęki

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Ząb trzonowy żuchwy

Kieł żuchwy

Siekacze żuchwy

Zdjęcie zgryzowe

Przycisk ekspozycji

Lampa RTG: emisja

Gotowość do ekspozycji

Wybór wielkości pacjenta

Wybór trybu cyfrowego

Wybór napięcia, 60 albo 70 kV

Ostrzeżenie przed promieniowaniem

Czas ekspozycji i wyświetlacz DAP
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2 Opis urządzenia
Kontrola czasu ekspozycji
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3 Obsługa aparatu
3 Obsługa aparatu
3.1 Środki ostrożności, zapewniające 

bezpieczne użytkowanie
Sprawdzić, czy miejsce instalacji umożliwia ustawianie
aparatu we wszystkich pozycjach bez wchodzenia w kon-
takt z jakimikolwiek obiektami.

OSTRZEŻENIE! Nie można zapewnić prawidłowego uzie-
mienia, jeśli aparat nie jest podłączony do odpowiednio
przyłączonego szpitalnego gniazda zasilania.

OSTRZEŻENIE! Jeżeli pacjent ma wszczepiony rozrusznik
serca, przed przystąpieniem do ekspozycji należy skonsul-
tować się z producentem rozrusznika w celu upewnienia
się, że aparat rentgenowski nie zakłóci jego pracy.

OSTRZEŻENIE! Należy zwrócić uwagę, aby nie dotykać
jednocześnie pacjenta i jakichkolwiek odsłoniętych łączy
elektrycznych.

3.2 Włączanie/Wyłączanie zasilania
Przełącznik zasilania znajduje się na spodniej powierzchni
bloku dostępu. W celu uruchomienia urządzenia należy
ustawić przełącznik w pozycji włączonej (I). Zaświeci się
zielona dioda wskaźnikowa. System przeprowadzi reset
i autotest.

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania zaświeci się
i wyświetli zastosowany poprzednio czas ekspozycji.
Zaświecą się również diody wskaźnikowe, odpowiadające
poprzedniemu wyborowi trybu cyfrowego, ustawień Auto
i wyboru kV.

Zielona dioda gotowości READY zaświeci się w momen-
cie, kiedy będzie można przeprowadzić ekspozycję.

W celu wyłączenia urządzenia należy ustawić przełącznik
w pozycji wyłączonej (O). W przypadku aparatów zainsta-
lowanych na stałe jest to podstawowa metoda odcinania
aparatu od źródła zasilania.

OSTRZEŻENIE! W przypadku błędów lub nieoczekiwa-
nego działania aparat należy wyłączyć.
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3 Obsługa aparatu
3.3 Wybór stożka
Wyboru stożka dokonuje się spośród modeli okrągłych
i prostokątnych oraz krótkich lub długich. 

Jeśli istnieje potrzeba użycia stożka o długości innej niż
ustawiona fabrycznie, należy uruchomić tryb programowa-
nia i wybrać żądaną długość stożka, zgodnie z opisem
zawartym w części „Tryb programów” niniejszego podręcz-
nika. W celu zdjęcia stożka należy go obrócić i ściągnąć.
Następnie wcisnąć i obrócić nowy stożek.

UWAGA: Należy upewnić się, że wartości ustawione w try-
bie programowania odpowiadają długości i kształtowi
stożka.

3.4 Wybór parametrów ekspozycji
1. Przy użyciu przycisku kV można przełączać się 

między dwiema wartościami: 60 kV lub 70 kV. 
Dioda LED wskazuje wybraną wartość.

2. Przy użyciu przycisku wielkości pacjenta można 
przełączać się między dwoma trybami: dorosłym lub 
dziecięcym. Sąsiadująca dioda wskazuje wybrany tryb.

3. Przy użyciu przycisku D można przełączać się między 
trybem wykorzystującym kliszę i trybem cyfrowym. 
Świecąca się dioda wskazuje na tryb cyfrowy.
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3 Obsługa aparatu
PRZESTROGA! Należy zwrócić uwagę, czy wybrany jest
właściwy tryb rejestracji obrazu (klisza/ tryb cyfrowy).

4. Wcisnąć jeden z przycisków odzwierciedlających 
osiem anatomicznych ustawień czasu (przyciski 
z zębami). Zaświeci się sąsiadująca dioda 
wskaźnikowa, odpowiadająca wybranej opcji. 
Wszystkie pozostałe diody wskaźnikowe przy zębach 
będą wygaszone.

5. Czas ekspozycji można dostosowywać ręcznie przy 
użyciu przycisków DO GÓRY i DO DOŁU. Czas 
ekspozycji wynika z typu zęba, wielkości pacjenta, 
trybu ekspozycji (klisza lub tryb cyfrowy), wartości 
w kV, czułości kliszy i długości stożka. Czas 
ekspozycji jest wyświetlany na wyświetlaczu 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Za każdym razem, kiedy zmienia się jeden 
z określających go parametrów, dochodzi do 
przeliczenia czasu ekspozycji i aktualizacji 
wyświetlanej wartości.

6. Jeśli jest zainstalowany wyłącznik drzwiowy, należy 
zamknąć drzwi.
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3.5 Ustawianie pacjenta
1. Ustawić głowę pacjenta we właściwej pozycji, 

stosownie do wybranego wariantu obrazowania.

2. Umieścić opakowanie z kliszą/ czujnikiem w jamie 
ustnej pacjenta. Przybliżyć głowicę lampy do skóry 
pacjenta i skierować wiązkę w stronę kliszy/czujnika, 
zwracając uwagę na prawidłowe nachylenie wiązki. 
Kąt stożka w poziomie wskazuje skala położona wokół 
pionowego stawu głowicy lampy.

UWAGA: Przed umieszczeniem czujnika w jamie ust-
nej pacjenta należy zawsze założyć na niego jednora-
zową osłonę higieniczną albo go wysterylizować, aby
zapobiegać zakażeniom krzyżowym.

Zdjęcie zgryzowe szczęki Ząb przedni szczęki Ząb trzonowy szczęki

Zdjęcie zgryzowe żuchwy Ząb przedni żuchwy Ząb trzonowy żuchwy

Kieł żuchwy Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe
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3 Obsługa aparatu
3. Należy stosować możliwie jak największą długość 
ogniskowej, aby uzyskać możliwie najmniejszą 
rozsądną pochłoniętą dawkę.

4. Należy poinstruować pacjenta, aby nie poruszał się 
w trakcie ekspozycji.

OSTRZEŻENIE! Należy uważać, aby podczas ustawiania
pacjenta nie uderzyć go aparatem.

UWAGA: Jeśli uzyskane zdjęcie nie jest zadowalające,
należy upewnić się, że ustawienie pacjenta, ustawienie kli-
szy/czujnika oraz parametry ekspozycji są odpowiednie dla
zaplanowanej ekspozycji.
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3.6 Wykonywanie zdjęcia
1. Kiedy aparat jest gotowy do przeprowadzenia 

ekspozycji, na pilocie zdalnego sterowania zaświeci 
się dioda gotowości READY.

2. Należy użyć albo podręcznego/ ściennego 
zewnętrznego włącznika ekspozycji, albo przycisku 
ekspozycji na pilocie zdalnego sterowania.

3. Wcisnąć przycisk ekspozycji i przytrzymywać go przez 
cały czas trwania cyklu ekspozycji, do czasu 
ustąpienia sygnału dźwiękowego.

W trakcie ekspozycji będzie świecić się żółta dioda ostrze-
gawcza i będzie słyszalny brzęczyk. Te dwa działania
ustaną po zakończeniu ekspozycji lub w przypadku przed-
wczesnego zwolnienia przycisku ekspozycji. Wyświetlacz
z czasem ekspozycji w trakcie ekspozycji będzie pusty,
a po jej zakończeniu będzie wyświetlał miniony czas rze-
czywistej ekspozycji.

UWAGA: Stosowanie systemu w środowisku o skrajnie
wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych może
skutkować zmianą jakości zdjęć. W przypadku występowa-
nia zakłóceń należy skontaktować się z dystrybutorem
firmy KaVo Dental.

3.7 Monitorowanie poziomu dawek
Obliczona dawka jest wyświetlana jako iloczyn dawki
i powierzchni wiązki mierzony jako iloczyn DAP (Dose
Area Product) w mGycm2. Można ją odczytać z panelu
zdalnego sterowania.

Aby zobaczyć wartość DAP (mGycm2) po zakończeniu
ekspozycji, należy wcisnąć jednocześnie przyciski „trybu
cyfrowego” i „strzałki w dół”.

Wartość DAP jest wyświetlana przez około 5 sekund,
w tym czasie świeci się dioda LED mGycm2.

UWAGA: Wartość DAP zależy od wybranego stożka.
Przed odczytaniem wartości DAP należy upewnić się, że
w trybie programu wybrano odpowiedni rodzaj stożka
(patrz rozdział 4).
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4 Ustawienia domyślne
4.1 Tryb programów

Tryb programów włącza się lub wyłącza, naciskając i przy-
trzymując przycisk kV przez co najmniej dwie sekundy.
Brzęczyk wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy. Kiedy aparat
znajduje się w trybie programów, nie jest możliwa ekspozy-
cja. Dioda gotowości READY będzie wyłączona.

Przez opcje wyboru tego menu przechodzi się przy
pomocy przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ. Wejście lub wyj-
ście z wybranej pozycji następuje przez naciśnięcie przyci-
sku kV. Dane edytuje się przyciskiem W GÓRĘ.

Tryb programów wyłączy się automatycznie po 30 sekun-
dach bezczynności. Kiedy układ sterowania wróci do trybu
operacyjnego, na wyświetlaczu będzie wyświetlany zaktu-
alizowany czas ekspozycji.

Opcje menu Treść na wyświetlaczu

Typ kliszy Pr1
klisza czuła (Speed F) SF

klisza czuła (Ekta speed, E) SE
klisza o niskiej czułości (Ultra speed, D) Sd

Wybór stożka Pr2
krótki okrągły 1

krótki prostokątny 2
długi okrągły 3

długi prostokątny 4
krótki prostokątny dla czujnika w rozmiarze 1 5
krótki prostokątny dla czujnika w rozmiarze 2 6

Licznik ekspozycji Pr3
Pierwszy (0–999) Wyświetlane 2 cyfry

Drugi (1000–99 000) Wyświetlane 3 cyfry
Automatyczny wybór AEC (NIEUŻYWANY) Pr4

Włączony wybór AEC AEC
Wyłączony wybór AEC ---

Ustawienie wartości fabrycznych, dwa 
sygnały dźwiękowe

Pr5

Dostosowanie głośnika Pr6
Głośność (1 = min., 8 = maks.) 1-8

DAP (iloczyn dawki skumulowanej 
i powierzchni)

Pr7
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* Dla różnego rodzaju czujników można zaprogramować
różne czasy ekspozycji (w podobny sposób jak to opisano
w podrozdziale 4.2. Programowalne anatomiczne ustawie-
nia czasu)

4.2 Programowalne anatomiczne ustawienia 
czasu
Anatomiczne ustawienia czasu (przyciski z zębami) zostały
wstępnie zaprogramowane w fabryce, jednak w razie
potrzeby mogą zostać zmienione przez użytkownika. 
Najpierw należy wydłużyć lub skrócić czas ekspozycji przy-
ciskami W GÓRĘ i W DÓŁ. Następnie należy nacisnąć
i przytrzymać odpowiedni przycisk z zębem przez co naj-
mniej dwie sekundy. Brzęczyk wyda dwukrotny sygnał
dźwiękowy. Nowe ustawienie czasu zostało zapisane
w pamięci.

w celu zresetowania licznika dawki
skumulowanej należy nacisnąć D

Wybór typu czujnika* Pr8
wewnątrzustny czujnik promieniowania

rentgenowskiego (domyślny)
GEN

(alternatywny czujnik wewnątrzustny) SIG
Płytka fosforowa PHO

Dostosowanie przyspieszonego wstępnego 
nagrzewania 

Pr9

(włączone w przypadku wersji generatora 1.x) On
(wyłączone w przypadku wersji generatora 2.x) Wył.

Opcje menu Treść na wyświetlaczu
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5 Komunikaty o błędach
Komunikaty o błędach zostały pogrupowane w dwie kate-
gorie. Błędy użytkownika (H) i błędy z winy systemu (E).
Błędy użytkownika muszą albo zostać potwierdzone, albo
zostaną usunięte po skorygowaniu błędu. Jeśli dojdzie do
błędów z winy systemu, należy skontaktować się z serwi-
santem.

Treść na 
wyświetlaczu

Błąd lub problem Działanie

E1 Problem 
dotyczący KV

Należy skontaktować 
się z serwisem

E2 Problem 
dotyczący MA

Należy skontaktować 
się z serwisem

E3 Problem 
dotyczący PREH

Należy skontaktować 
się z serwisem

E4 Temperatura głowicy 
lampy zbyt wysoka 
lub zbyt niska

Poczekać na 
odpowiednią 
temperaturę głowicy 
lampy

E5 Niskie napięcie 
zasilania

Należy skontaktować 
się z serwisem

E6 (NIEUŻYWANY) Nie dotyczy Należy skontaktować 
się z serwisem

E7 Problem dotyczący 
EEPROM

Należy skontaktować 
się z serwisem

H1 (konieczny czas 
oczekiwania)

Cykl pracy Czekać na 
schłodzenie głowicy

H2 (miga 
naprzemiennie 
z upływem czasu 
ekspozycji)

Przedwczesne 
zwolnienie przycisku

Zatwierdzić 
przyciskiem W GÓRĘ 
lub W DÓŁ

H3 Otwarty wyłącznik 
drzwiowy (połączony 
z częścią do 
regulacji)

Sprawdzić, czy drzwi 
są zamknięte

H4 Otwarty wyłącznik 
drzwiowy (połączony 
z panelem zdalnego 
sterowania)

Sprawdzić, czy drzwi 
są zamknięte

H5 System w trybie 
serwisowym 

Przejść do trybu 
użytkownika
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H6 (NIEUŻYWANY) Nie dotyczy Nie dotyczy

H7 (NIEUŻYWANY) Nie dotyczy Nie dotyczy

Treść na 
wyświetlaczu

Błąd lub problem Działanie
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6.1 Czyszczenie

Stożek należy czyścić po każdym użyciu u pacjenta. Ele-
menty i powierzchnie, dla których nie ma specjalnych
instrukcji dotyczących czyszczenia, dezynfekcji i steryliza-
cji, można po każdym użyciu czyścić miękką ściereczką
zwilżoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.

OSTRZEŻENIE! Przed czyszczeniem lub dezynfekcją
aparatu należy zawsze odłączyć go od źródła zasilania
albo wyłączyć zasilanie. Nie wolno dopuszczać do przedo-
stania się jakichkolwiek płynów do wnętrza aparatu.

PRZESTROGA! Nie należy dopuścić do przedostania się
wody lub innych płynów czyszczących do wnętrza aparatu,
gdyż może to spowodować uszkodzenie.

Do czyszczenia należy używać ściereczki zwilżonej zimną
lub lekko ciepłą wodą z mydłem, tak aby zapobiegać
koagulacji i dzięki temu ułatwić usuwanie substancji białko-
wych. Następnie przetrzeć ściereczką zwilżoną czystą
wodą. Można stosować łagodny roztwór detergentu. Nigdy
nie należy stosować jakichkolwiek rozpuszczalników.
W przypadku wątpliwości co do charakteru środka czysz-
czącego nie należy go używać.

Poniżej wymieniono przykładowe dozwolone (i niedozwo-
lone) środki czyszczące do czyszczenia paneli aparatu:

Dozwolone:

mydło, alkohol butylowy, 96% etanol (alkohol etylowy),
metanol (alkohol metylowy).

Niedozwolone:

benzen, jakiekolwiek roztwory chloru, fenol, aceton, eter
octowy

6.2 Dezynfekowanie
Do dezynfekowania wyposażenia należy używać 96% eta-
nolu. Przecierać ręcznie czystą szmatką, zwilżoną roztwo-
rem dezynfekującym. Nigdy nie należy stosować środków
dezynfekujących o właściwościach żrących ani na bazie
rozpuszczalników. Wszystkie elementy i powierzchnie
powinny zostać wysuszone przed kolejnym użyciem.
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UWAGA:  Podczas procesu dezynfekcji należy nosić ręka-
wiczki i inne wyposażenie ochrony osobistej.

OSTRZEŻENIE! Nie należy stosować środków odkażają-
cych w aerozolu, gdyż pary mogą ulec zapaleniu i spowo-
dować obrażenia.

Techniki dezynfekcji aparatu i pomieszczenia muszą być
zgodne z wymogami przepisów prawa i regulacji lokalnej
jurysdykcji.

6.3 Konserwacja okresowa
Aparat zaprojektowano w taki sposób, aby działał nieza-
wodnie i przez wiele lat przynosił satysfakcję klientom. Dla
zapewnienia bezpiecznego działania aparat musi być kon-
trolowany przez wykwalifikowanego serwisanta. Czas
wykonywania czynności serwisowych zależy od stopnia
wykorzystywania aparatu, dlatego określanie konieczności
przeprowadzenia serwisowania należy do obowiązków
użytkownika. Zapewnienie i zorganizowanie przeprowadze-
nia czynności serwisowych należy do obowiązków właści-
ciela. W celu umówienia takiej usługi należy skontaktować
się autoryzowanym dystrybutorem. Poza okresową konser-
wacją należy natychmiast zgłaszać dystrybutorowi wszelkie
odchylenia od prawidłowego działania.

OSTRZEŻENIE! Dostęp do wewnętrznych części aparatu
może uzyskiwać tylko przeszkolony i wykwalifikowany per-
sonel.

PRZESTROGA! Po działaniu w trybie serwisowym należy
wyłączyć aparat.

Użytkownik powinien raz w miesiącu przeprowadzać
następujące czynności kontrolne:

– Wzrokowo sprawdzić, czy wszystkie widoczne 
etykiety są nienaruszone i czytelne.

– Sprawdzić, czy przewód zasilania sieciowego jest 
prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego. 
Ocenić wzrokowo, czy przewód nie jest uszkodzony. 
W przypadku uszkodzenia przewodu może on być 
wymieniany wyłącznie przez autoryzowanego 
serwisanta.

– Wzrokowo sprawdzić, czy dioda wskaźnika 
ekspozycji świeci się przez cały czas trwania 
ekspozycji.

– Potwierdzić, że przez cały czas trwania ekspozycji 
słychać dźwięk wskaźnika dźwiękowego.
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– Sprawdzić, czy podczas cyklu ekspozycji konieczne 
jest ciągłe przytrzymywanie wciśniętego przycisku 
ekspozycji.

– Sprawdzić, czy w chwili przedwczesnego zwolnienia 
przycisku dochodzi do zakończenia ekspozycji.

– Sprawdzić wszystkie funkcje pilota zdalnego 
sterowania. 

6.4 Pomiar dawki promieniowania
Jeśli użytkownik chce okresowo mierzyć dawkę promienio-
wania i sprawdzać jej niezmienność, można dokonać tego
pomiaru w następujący sposób.

Należy użyć elementu testowego (arkusz aluminium
o grubości 6 mm lub inny obiekt o wielkości filtracji odpo-
wiadającej 6 mm Al), odpowiadającego typowemu pacjen-
towi, umieścić detektor promieniowania (nie dostarczany
wraz z aparatem) na elemencie testowym i skierować sto-
żek aparatu na detektor promieniowania.

Zalecane parametry techniczne do przeprowadzenia tego
testu to: 70 kV, czas ekspozycji 0,2 s. 

Oczekiwaną dawkę przy stosowaniu tej metody można
znaleźć w tabeli przedstawiającej iloczyn dawki
i powierzchni w rozdziale 7. Zmierzona wielkość dawki
zależy od stosowanego stożka, zmienności między urzą-
dzeniami, dokładności czujnika promieniowania itp.

UWAGA: Mierzona dawka jest szacunkową wartością
dawki docierającej do pacjenta.

Zwiększanie wartości parametrów technicznych (kV, s)
zwiększa dawkę ekspozycji.
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6.5 Wymiana bezpieczników
Bezpieczniki znajdują się blisko włącznika zasilania na dol-
nej powierzchni bloku dostępu.

Dociśnij do wewnątrz podstawę bezpiecznika i obróć ją
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za
pomocą wkrętaka. Można będzie wyjąć bezpiecznik wraz
z podstawą.

Wyjmij bezpiecznik z podstawy i wymień go na nowy.
Powtórz powyższe czynności dla wszystkich przepalonych
bezpieczników. Zamocuj oba bezpieczniki, dociskając pod-
stawę i obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara za pomocą wkrętaka.

OSTRZEŻENIE! Należy wymieniać bezpieczniki wyłącznie
na bezpieczniki tego samego typu i o takich samych para-
metrach. 
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7.1 Dane techniczne

Producent: Instrumentarium Dental, 
PaloDEx Group Oy, 
Nahkelantie 160
FI-04300 Tuusula, FINLANDIA

System jakości producenta: Zgodnie z normą ISO 13485 oraz 
ISO 9001

System zarządzania 
środowiskiem:

Zgodnie z normą ISO 14001

Zgodność z normami: IEC 60601-1
IEC 60601-1-4
IEC 60601-1-3
IEC 60601-2-7
IEC 60601-2-28
IEC60601-2-65
CAN/CSA –C22.2 nr 601-1-M90
Modele oznaczone symbolem CE 
zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
wyrobów medycznych 93/42/EWG.

Nazwa produktu Aparat do wewnątrzustnych zdjęć 
radiologicznych FOCUS™ 

Typ FOCUS

DANE DOTYCZĄCE APARATU
Zabezpieczenie przez 
porażeniem prądem

Klasa I

Stopień ochrony Typ B
Zabezpieczenie przed 
przedostaniem się cieczy do 
wnętrza urządzenia

IP20

Tryb pracy Praca ciągła z nieregularnym 
ładowaniem

Zasilanie Podłączenie do sieci zasilania za 
pomocą wtyczki lub na stałe

Wersja oprogramowania 3.0 lub wyższa

GENERATOR PROMIENIOWANIA RTG
Typ generatora Potencjał stały
Nominalna moc 490 W
Wysokie napięcie Prąd stały
Częstotliwość zasilania 100–200 kHz
Liczba faz 1
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Referencyjny iloczyn natężenia 
prądu i czasu

7 mAs (70 kV, 7 mA, 1 s)

Najniższy iloczyn natężenia 
prądu i czasu

0,14 mAs (70 kV, 7 mA, 0,02 s)

Współczynnik zmienności DAP < 0,05

MODELOWE URZĄDZENIE DO MONTOWANIA UNITU 
STOMATOLOGICZNEGO
Długość ramienia poziomego 330 mm (od osi do osi), 

418 mm (całkowita długość)
Długość modułu generatora 500 mm
Średnica trzonu ramienia 
poziomego

32 mm

Długość przewodu zasilającego 5230 mm 
(mierzona od modułu generatora 
do ramienia nożycowego)

ZESPÓŁ GŁOWICY LAMPY
Typ zespołu głowicy lampy THA-I
Typ lampy Toshiba D-0711SB albo Kailong 

KL 21 SB albo ich odpowiednik
Maks. napięcie lampy 60 lub 70 kV
Maks. prąd lampy 7 mA
Maks. wyjściowa moc 
elektryczna

490 W (70 kV; 7 mA)

Oś odniesienia Porusza się osiowo wraz ze 
stożkiem

Kąt anody 16 stopni
Plamka ogniskowania 0,7 mm 

(zgodnie z normą 
IEC 60336/2005)

Nominalna moc wejściowa 
anody

940 W

Maksymalne symetryczne pole 
promieniowania

∅60 mm przy długości ogniskowej 
200 mm

Całkowita filtracja 2,0 mm Al (70 kV)
Filtracja podstawowa 1 mm Al (70 kV)
Stała filtracja dodatkowa 1,0 mm Al (70 kV)
Maks. entalpia anody 7 kJ
Maks. zawartość ciepła zespołu 
lampy RTG

140 kJ

Maks. ciągłe rozpraszanie 
ciepła przez zespół głowicy 
lampy RTG

19 W

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Nominalne napięcie sieci 
zasilającej

115 VAC ± 10%
230 VAC ± 10%

Częstotliwość wejściowa 
zasilania

60 Hz
50 Hz
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Prąd nominalny 7,63 A 
3,55 A

Bezpiecznik sieci zasilania, 
zwłoczny

6.25 AT

Pozorna oporność sieci 
zasilania

0,68 Ω

Zużycie energii 816 VA / 230 VAC
877 VA / 115 VAC

Typ złącza do sieci zasilania 
dla USA/Kanady

115 V / NEMA 6-15P lub podobny

Typ przewodów zasilania H05VV5-F / AWG 14 (UL 2587)
Nominalny najkrótszy czas 
napromieniowania

0,02 s

Zakres czasu ekspozycji 0,02–3,2 s
Zakres czasu ekspozycji 
w trybie AEC

0,02–1,6 s

NARZĘDZIE OGRANICZAJĄCE WIĄZKĘ
Wymiary stożka Okrągłe: ∅60 mm

Prostokątne: 35 × 45 mm / 
28 × 36 mm

WYMIARY FIZYCZNE I TEMPERATURA POKOJOWA:
Długość ogniskowania 
(standardowe/długie)

229 mm (9 cali) / 305 mm (12 cali)

Instalacja Standardowe mocowanie do 
ściany 
Opcjonalna podstawa dla aparatu 
wolnostojącego

Wysokość × szerokość × 
głębokość (mm)

Aparat: 1059 mm × 279 mm × 
946 / 1096 / 1346 mm
Zespół głowicy lampy: 
112 mm × 260 mm × 201 mm

Masa Urządzenie: około 30 kg 
Zespół głowicy lampy: 
około 4,5 kg

Typ i długość przewodu 
zdalnego przełącznika 
ekspozycji

Długość około 10 m, 
Wtyczka RJ-45 na obu końcach 
(8 przewodów)

Transport i przechowywanie od –40°C do +70°C,
RH od 10% do 100%

Środowisko robocze od +10°C do 40°C,
RH maks. 70%, 
700–1060 mbarów
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ILOCZYN DAWKI I POWIERZCHNI (DAP)
DAP skorygowany względem kVp

Stożek krótki, 
okrągły (229 mm / 

9 cali)

Stożek długi, okrągły 
(305 mm / 12 cali)

Krótki prostokątny 
stożek 

(229 mm / 9 cali)

Długi prostokątny 
stożek

(305 mm / 12 cali)
60 kV 70 kV 60 kV 70 kV 60 kV 70 kV 60 kV 70 kV

Ustawiony 
czas eks-
pozycji (s)

DAP 
mGycm2 

DAP 
mGycm2 

DAP 
mGycm2 

DAP 
mGycm2 

DAP 
mGycm2 

DAP 
mGycm2 

DAP 
mGycm2 

DAP 
mGycm2 

0,020 2,9 3,8 1,8 2,2 1,6 2,1 1,0 1,2
0,025 3,7 5,0 2,3 2,8 2,1 2,8 1,3 1,6
0,032 4,9 6,6 2,9 3,7 2,7 3,7 1,6 2,1
0,040 6,2 8,3 3,6 4,7 3,5 4,6 2,0 2,6
0,050 7,8 10,4 4,6 6,3 4,4 5,8 2,6 3,5
0,063 9,9 13,2 5,8 7,5 5,5 7,4 3,2 4,2
0,080 12,7 16,9 7,4 9,5 7,1 9,4 4,1 5,3
0,100 15,9 21,3 9,2 12,1 8,9 11,9 5,1 6,7
0,125 20,0 26,8 11,5 15,1 11,1 14,9 6,4 8,4
0,160 25,8 34,5 14,7 19,9 14,4 19,2 8,2 11,1
0,200 32,4 43,2 18,4 24,8 18,0 24,1 10,2 13,8
0,250 40,5 54,4 23,0 30,5 22,6 30,3 12,8 17,0
0,320 52,1 69,7 29,4 38,9 29,0 38,9 16,4 21,7
0,400 65,2 87,4 36,7 48,9 36,3 48,7 20,5 27,2
0,500 81,7 109,7 45,9 61,1 45,5 61,1 25,6 34,1
0,630 103,0 138,1 57,8 77,1 57,4 76,9 32,2 42,9
0,800 130,7 175,5 73,2 97,7 72,8 97,8 40,8 54,4
1,000 163,2 219,4 91,5 122,1 90,9 122,2 51,0 68,0
1,250 204,0 274,2 114,5 152,8 113,6 152,8 63,8 85,1
1,600 260,7 350,5 146,5 196,2 145,3 195,3 81,6 109,3
2,000 325,5 437,3 182,7 246,3 181,3 243,7 101,8 137,2
2,500 405,7 546,7 228,1 308,1 226,0 304,6 127,1 171,7
3,200 518,5 697,1 291,2 393,2 288,9 388,4 162,3 219,1

Wyświetlana wartość DAP jest obliczana poprzez wyskalowanie zmie-
rzonej (domyślnej) wartości DAP stosownie do wykorzystanych parame-
trów ekspozycji i stożków. 

Równanie, według którego obliczana jest wartość DAP: 
DAP = A*(współczynnik korekty kV)*dawka domyślna*czas ekspozycji
(sekundy),

gdzie
„A” odpowiada wybranemu stożkowi (powierzchnia dawki).
„Współczynnik korekty kV” zależy od wybranej wielkości kV.
„Dawka domyślna” to dawka zmierzona podczas ekspozycji o parame-
trach 70 kV, 7 mA i 1 s.

Każda wskazywana wartość DAP jest skalowana na podstawie dawki 
zmierzonej dla ekspozycji o parametrach 70 kV, 7 mA i 1 sekunda.
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7.2 Deklaracja EMC
UWAGA: Medyczne urządzenia elektryczne wymagają
podjęcia specjalnych środków ostrożności dotyczących
zgodności elektromagnetycznej i muszą być instalowane
zgodnie z informacjami dotyczącymi EMC.

Testy zgodnie z normą IEC60601-1-2 wyd. 4 potwierdziły,
że stymulacja o charakterze zakłóceń elektromagnetycz-
nych nie wpływa na funkcje urządzenia ważne dla bezpie-
czeństwa. Dotyczy to pozycjonowania pacjenta oraz
innych warunków wstępnych obrazowania, wyboru warto-
ści do programów obrazowania, a także procesu obrazo-
wania.

Jeśli zostanie zaobserwowane nieprawidłowe działanie,
takie jak pogorszenie zasadniczego działania w postaci
zmniejszenia rozróżnialności par linii, konieczne może być
zastosowanie dodatkowych działań — na przykład zmiana
orientacji albo zmiana lokalizacji aparatu.

Urządzenie jest odpowiednie do użytku zarówno w profe-
sjonalnych zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach /
dużych klinikach), jak i w środowisku domowej opieki zdro-
wotnej (w przychodniach w pomieszczeniach mieszkal-
nych oraz podłączonych bezpośrednio do niskonapięcio-
wych sieci zasilających zaopatrujących w energię budynki
mieszkalne).

Wyjątki dotyczące profesjonalnych zakładów opieki zdro-
wotnej: Aparatu nie należy używać ani instalować
w pobliżu SPRZĘTU CHIRURGICZNEGO DO LECZENIA
PRĄDEM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ani w pomiesz-
czeniach z ekranowaniem chroniącym przed wysokimi
częstotliwościami w SYSTEMACH MAGNETOELEK-
TRYCZNYCH do obrazowania metodą rezonansu magne-
tycznego, w których natężenie ZAKŁÓCEŃ MAGNETO-
ELEKTRYCZNYCH jest wysokie.
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Tabela 1: Emisje elektromagnetyczne IEC 60601-1-2 wyd. 4

Aparat jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym o podanych parametrach. 
Nabywca lub użytkownik aparatu powinien zapewnić jego wykorzystanie w opisanych poniżej 
warunkach elektromagnetycznych:

Test emisji Poziom 
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne

Emisje o częstotliwości
radiowej CISPR11

Grupa 1 Urządzenie wykorzystuje energię RF wyłącznie do 
realizacji swoich funkcji wewnętrznych. Dlatego też 
jego poziom emisji o częstotliwościach radiowych jest 
bardzo niski i nie powinien mieć wpływu na działanie 
sprzętu elektronicznego, znajdującego się w pobliżu.

Emisje o częstotliwości
radiowej CISPR11

Klasa B Urządzenie jest odpowiednie do użytku zarówno 
w profesjonalnych zakładach opieki zdrowotnej 
(szpitalach / dużych klinikach), jak i w środowisku 
domowej opieki zdrowotnej (w przychodniach 
w pomieszczeniach mieszkalnych oraz podłączonych 
bezpośrednio do niskonapięciowych sieci 
zasilających zaopatrujących w energię budynki 
mieszkalne). 
Wyjątki dotyczące profesjonalnych zakładów opieki 
zdrowotnej:
Aparatu nie należy używać ani instalować w pobliżu 
SPRZĘTU CHIRURGICZNEGO DO LECZENIA 
PRĄDEM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ani 
w pomieszczeniach z ekranowaniem chroniącym 
przed wysokimi częstotliwościami w SYSTEMACH 
MAGNETOELEKTRYCZNYCH do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego, w których 
natężenie ZAKŁÓCEŃ MAGNETOELEKTRYCZ-
NYCH jest wysokie.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

IEC61000-3-2
Klasa A

Wahania napięcia/
migotanie
IEC 61000-3-3

Zgodny
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Tabela 2: Odporność elektromagnetyczna IEC 60601-1-2, wydanie 4

Aparat jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym o podanych parametrach. 
Nabywca lub użytkownik aparatu powinien zapewnić jego wykorzystanie w opisanych poniżej 
warunkach elektromagnetycznych:

Test odporności Poziom testu 
IEC60601-1-2

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne

Wyładowania 
elektrostatyczne 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

± 8 kV dla 
wyładowania 
stykowego

± 2, 4, 8, 15 kV dla 
wyładowania przez 
powietrze

± 8 kV dla 
wyładowania 
stykowego

± 2, 4, 8, 15 kV dla 
wyładowania przez 
powietrze

Podłogi są drewniane, betonowe lub 
wyłożone płytkami ceramicznymi 
bądź pokryte materiałem 
syntetycznym, a wilgotność 
względna wynosi co najmniej 
30 procent.

Impulsy 
elektryczne/
przebiegi 
przejściowe 
IEC 61000-4-4

±2 kV dla linii 
zasilania (100 kHz)

±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia 
(100 kHz)

±2 kV dla linii 
zasilania

±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia

Jakość zasilania odpowiada 
typowemu środowisku 
komercyjnemu i/lub szpitalnemu.

Skoki napięcia 
IEC 61000-4-5

± 0,5, 1 kV tryb 
różnicowy

± 0,5, 1, 2 kV tryb 
wspólny

± 0,5, 1 kV tryb 
różnicowy

± 0,5, 1, 2 kV tryb 
wspólny

Jakość zasilania odpowiada 
typowemu środowisku 
komercyjnemu i/lub szpitalnemu.

Zapady napięcia, 
krótkie przerwy 
i zmienność 
napięcia w liniach 
wejścia zasilania 
IEC 61000-4-11

0% U sieci 
zasilającej; 0,5 cyklu 
przy 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° oraz 315°

0% U sieci 
zasilającej; 1 cykl, 
przy 0° –70% U sieci 
zasilającej; 25/30 
cykli przy 0° 

0 % U sieci 
zasilającej; 
250/300 cykli przy 0° 

0% U sieci 
zasilającej; 0,5 cyklu 
przy 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° oraz 315°

0% U sieci 
zasilającej; 1 cykl, 
przy 0° –70% U sieci 
zasilającej; 25/30 
cykli przy 0° 

0 % U sieci 
zasilającej; 
250/300 cykli przy 0° 

Jakość zasilania odpowiada 
typowemu środowisku 
komercyjnemu i/lub szpitalnemu. 
Jeżeli użytkownik urządzenia 
wymaga ciągłej pracy podczas 
przerw w zasilaniu, zaleca się 
zasilanie urządzenia z zasilacza 
bezprzerwowego.

Częstotliwość 
(50/60 Hz) pola 
magnetycznego 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Natężenie pola magnetycznego 
o częstotliwości sieciowej znajduje 
się na poziomie odpowiadającym 
typowemu środowisku 
komercyjnemu i/lub szpitalnemu. 
Urządzenie nie może być używane w 
odległości mniejszej niż 15 cm od 
źródeł pola magnetycznego 
o częstotliwości 50/60 Hz.

UWAGA: UT stanowi napięcie prądu przemiennego (AC) przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Tabela 3: Odporność sprzętu lub systemu niepodtrzymującego życia na emisje 
o częstotliwości radiowej IEC 60601-1-2 wyd. 4

Aparat jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym o podanych parametrach. 
Nabywca lub użytkownik aparatu powinien zapewnić jego wykorzystanie w opisanych poniżej 
warunkach elektromagnetycznych:

Test odporności Poziom testu 
IEC60601-1-2

Poziom 
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne

Zakłócenia 
przewodzone 
o częstotliwości 
fal radiowych
IEC 61000-4-6

3 V od 150 kHz 
do 80 MHz, 6 V 
w pasmach 
radiowych ISM 
i pasmach 
amatorskich 
w zakresie od 
0,15 MHz do 
80 MHz (zgodnie 
z tabelą 60601-1-2. 
wyd. 4. tabela 5/8).

3 V od 150 kHz 
do 80 MHz, 6 V 
w pasmach 
radiowych ISM 
i pasmach 
amatorskich 
w zakresie od 
0,15 MHz do 
80 MHz (zgodnie 
z tabelą 60601-1-2. 
wyd. 4. tabela 5/8).

Przenośne i mobilne urządzenia do 
komunikacji radiowej nie powinny być 
używane w pobliżu żadnej części 
aparatu, w tym kabli, w odległości 
mniejszej niż obliczona z równania 
odpowiedniego dla danej częstotliwości 
nadajnika.

Zalecana odległość separacji:
150 kHz–80 MHz
od 80MHz do 800 MHz
od 800 MHz do 2,7 GHz

Gdzie P oznacza maksymalną 
wyjściową moc znamionową nadajnika 
w watach (W), podaną przez 
producenta nadajnika, natomiast d to 
zalecana odległość separacji, wyrażona 
w metrach (m). Natężenie pola ze 
stałych nadajników pracujących z 
częstotliwością radiową, określone 
na podstawie inspekcji 
elektromagnetycznej na miejscu,* jest 
poniżej poziomu zgodności dla każdego 
zakresu częstotliwości.** 

Do zakłóceń może dochodzić w pobliżu 
urządzeń oznaczonych następującym 
symbolem:

Promieniowane 
zakłócenia 
o częstotliwościach 
radiowych 
IEC 61000-4-3

10 V/m 80 MHz do 
2,7 GHz 
Odporność na pola 
krótkozasięgowe 
ze sprzętu do 
radiowej 
komunikacji 
bezprzewodowej 
na poziomach 
zgodnych z tabelą 
60601-1-2 wyd. 4, 
tabela 9.

10 V/m 80 MHz do 
2,7 GHz 
Odporność na pola 
krótkozasięgowe 
ze sprzętu do 
radiowej 
komunikacji 
bezprzewodowej 
na poziomach 
zgodnych z tabelą 
60601-1-2 wyd. 4, 
tabela 9.
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UWAGA: Urządzenia do łączności radiowej mogą mieć
wpływ na pracę urządzeń medycznych.

* Natężeń pól emitowanych przez nadajniki stałe, takie jak stacje bazowe telefonów komórkowych oraz 
urządzeń radiowych sieci lądowych, amatorskich urządzeń radiowych, radiowych (AM i FM) i telewizyjnych 
(TV) stacji nadawczych, nie można przewidzieć teoretycznie z dużą dokładnością. Aby dokonać oceny 
środowiska elektromagnetycznego pod kątem obecności stałych nadajników radiowych, należy 
przeprowadzić analizę pomieszczenia pod względem promieniowania elektromagnetycznego. Jeżeli 
zmierzona moc pola przekracza dopuszczalny poziom zgodności, należy obserwować aparat, aby upewnić 
się, czy działa prawidłowo w każdej lokalizacji. Jeżeli zaobserwowane zostanie nieprawidłowe działanie, 
należy podjąć dodatkowe czynności, takie jak zmiana ustawienia lub położenia aparatu.

Wytyczne dotyczące czynności do wykonania można znaleźć w dokumencie AAMI TIR 18:2010, Guidance 
on electromagnetic compatibility of medical devices in healthcare facilities (Wytyczne dotyczące zgodności 
elektromagnetycznej urządzeń medycznych w zakładach opieki zdrowotnej).

UWAGA: Środki ostrożności, jakie należy zastosować, gdy miejsce eksploatacji znajduje się w pobliżu 
(np. w odległości mniejszej niż 1,5 km) anten nadawczych stacji radiowych AM, FM lub albo stacji 
telewizyjnych.

** W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola są mniejsze niż 3 V/m. Zalecane 
odległości separacji podano w kolejnej tabeli.

UWAGA: Podane wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. 
Na rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego ma wpływ zjawisko pochłaniania 
i odbijania się fal od struktur, obiektów i ludzi.

Tabela 3: Odporność sprzętu lub systemu niepodtrzymującego życia na emisje 
o częstotliwości radiowej IEC 60601-1-2 wyd. 4

Aparat jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym o podanych parametrach. 
Nabywca lub użytkownik aparatu powinien zapewnić jego wykorzystanie w opisanych poniżej 
warunkach elektromagnetycznych:
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Tabela 4: Odległość separacji

Zalecane odległości separacji dla przenośnego i mobilnego sprzętu do komunikacji radiowej 
IEC 60601-1-2

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym 
zakłócenia radiowe są kontrolowane. Użytkownik aparatu może pomóc w eliminowaniu zakłóceń 
elektromagnetycznych, zachowując minimalną zalecaną odległość pomiędzy przenośnymi i mobilnymi 
urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a niniejszym urządzeniem, zgodnie z poziomem 
maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń do komunikacji.

Częstotliwość 
nadajnika

Równanie

Maksymalna 
znamionowa moc 
wyjściowa nadajnika 
(w watach)

od 150 kHz do 80 MHz

Odległość separacji 
(w metrach)

od 80 MHz do 800 MHz

Odległość separacji 
(w metrach)

od 800 MHz do 2,7 GHz

Odległość separacji 
(w metrach)

0,01 0,20*** 0,06*** 0,06***

0,1 0,63 0,19*** 0,19***

1 2 0,6 0,6

10 6,32 1,90 1,90

100 20 6 6

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną 
odległość separacji d w metrach (m) można określić za pomocą równania odpowiedniego dla 
częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną wyjściową mocą znamionową nadajnika w watach (W), 
podaną przez producenta nadajnika. 

UWAGA: Dla częstotliwości 80 MHz zastosowanie ma odległość wyliczona dla wyższego zakresu 
częstotliwości.

UWAGA: Podane wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. 
Na rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego ma wpływ zjawisko pochłaniania 
i odbijania się fal od struktur, obiektów i ludzi.

OSTRZEŻENIE! *** Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak 
kable anten i anteny zewnętrzne) nie powinny być używane w odległości mniejszej niż 30 cm od żadnej 
części niniejszego aparatu (co dotyczy kabli określonych przez producenta). W przeciwnym wypadku może 
dojść do pogorszenia parametrów wydajności aparatu.
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OGRANICZENIE UŻYTKOWANIA:

Elementy zewnętrzne

OSTRZEŻENIE! Użycie akcesoriów, przetworników i kabli
innych niż określone lub udostępnione przez producenta
opisywanego sprzętu może doprowadzić do zwiększenia
emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenia odporności
elektromagnetycznej tego urządzenia i spowodować jego
nieprawidłowe działanie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI I KONTROLI
ŚRODOWISKA:

W celu zminimalizowania ryzyka powstania zakłóceń
należy stosować się do poniższych wytycznych.

Ekranowanie kabli i uziemienie

Wszystkie kable łączące się z urządzeniami peryferyjnymi
muszą spełniać wymogi podane w sekcji Dane techniczne.
Użycie niewłaściwych kabli może skutkować generowa-
niem zakłóceń o częstotliwościach radiowych.

Środowisko i zalecenia dotyczące wyładowań elektro-
statycznych

W celu zminimalizowania zakłóceń ze strony wyładowań
elektrostatycznych należy zainstalować podłogę rozpra-
szającą ładunki elektryczne, aby zapobiegać ich groma-
dzeniu.

• Jeśli ma to zastosowanie, materiał rozpraszający
ładunki elektryczne, z którego wykonana jest pod-
łoga, musi być podłączony do uziemienia systemu.

• Należy utrzymywać wilgotność względną na pozio-
mie powyżej 30 procent.

Ustawianie elementów i aparatów na sobie

OSTRZEŻENIE! Aparatu nie należy używać w pobliżu
innego sprzętu, nie można również ustawiać na nim lub
pod nim innych urządzeń. Jeśli konieczne jest użycie
w takim układzie, należy obserwować aparat pod kątem
prawidłowej pracy w konfiguracji, w której będzie użytko-
wany.

Do zakłóceń może dochodzić w pobliżu urządzeń oznaczo-
nych następującym symbolem:
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8 Informacja dla użytkownika
Instrukcja użycia urządzenia i informacje ostrzegawcze
stanowią fragment Instrukcji obsługi aparatu.

WSPÓŁCZYNNIKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE 
UPŁYWU PROMIENIOWANIA

Maksymalny szczytowy znamionowy potencjał lampy
wynosi 70 kVp, przy maksymalnym znamionowym natęże-
niu prądu stałego lampy równym 1,5 mA.

ZGODNOŚĆ POMIĘDZY URZĄDZENIEM 
OGRANICZAJĄCYM WIĄZKĘ A ZESPOŁEM 
OBUDOWY LAMPY

Zespół obudowy lampy THA-I jest zgodny z urządzeniem
ograniczającym wiązkę.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA DLA 
ZESPOŁU OBUDOWY LAMPY

Maksymalne napięcie operacyjne wynosi 70 kVp. Nomi-
nalna plamka ogniskowania to 0,7 mm.

Nr
katalogowy

Numer
części

Stożki Tryb programu 
Pr2

Nr typu stożka
0.805.0057 50410-img Długi okrągły stożek

SSD 305 mm / 12 cali, Ø 60 mm
3

0.805.0058 50420-img Długi prostokątny stożek
SSD 305 mm / 12 cali, 35 × 45 mm

4

0.805.0059 50540-img Krótki okrągły stożek
SSD 229 mm / 9 cali, Ø 60 mm

1

0.805.0060 50550-img Krótki prostokątny stożek
SSD 229 mm / 9 cali, 35 × 45 mm

2

0.805.0061 50551-img Stożek krótki, prostokątny, mały
SSD 229 mm / 9 cali, 28 × 36 mm

5

0.805.0062 50720-img Długi prostokątny stożek wykonany 
w całości z metalu
SSD 305 mm / 12 cali, 35 × 45 mm

4

0.805.4235 50750-img Krótki prostokątny stożek wykonany 
w całości z metalu
SSD 229 mm / 9 cali, 35 x 45 mm

6
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8 Informacja dla użytkownika
Lampa rentgenowska: Toshiba D-0711SB lub D-0711S.
Dodatkowe informacje znajdują się w kartach specyfikacji
lampy.

MAKSYMALNE ODCHYLENIE OD WSKAZANYCH 
WARTOŚCI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA

Znamionowe napięcie nominalne 115/230 VAC, 60/50 Hz,
jedna faza. Zakres napięcia liniowego wynosi 115±10%
i 230±10% VAC. Automatyczna regulacja wszystkich war-
tości napięcia w ramach zakresu napięcia liniowego.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć porażenia prądem, aparat
może być podłączany wyłącznie do gniazda sieciowego
z uziemieniem. Nie można zapewnić prawidłowego uzie-
mienia, jeśli aparat nie jest podłączony do odpowiednio
przyłączonego szpitalnego gniazda zasilania.

OSTRZEŻENIE! Jeśli aparat musi zostać podłączony do
listwy zasilającej, nie należy jej umieszczać na podłodze.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać przedłużaczy umożli-
wiających podłączanie kilku urządzeń.

OSTRZEŻENIE! Aparat rentgenowski musi być podłą-
czony do własnego, odrębnego źródła zasilania. Komputer
lub wszelkie inne urządzenia zewnętrzne NIE MOGĄ być
podłączane do tego samego źródła zasilania, z którego
korzysta aparat rentgenowski.

MAKSYMALNY PRĄD ZASILANIA

W przypadku systemów zasilania elektrycznego 115 VAC
maksymalny prąd liniowy w czasie ekspozycji to 8 A, w try-
bie oczekiwania maksymalnie 0,2 A. Bezpieczniki linii sys-
temowej to bezpieczniki zwłoczne 6,25 A.

W przypadku systemów zasilania elektrycznego 230 VAC
maksymalny prąd liniowy w czasie ekspozycji to 5 A, w try-
bie oczekiwania maksymalnie 0,1 A. Bezpieczniki linii sys-
temowej to bezpieczniki zwłoczne 6,25 A.

PARAMETR WSKAZANA WARTOŚĆ ODCHYLENIE

Napięcie lampy 60–70 kVp ±4%
Prąd lampy 7 mA ±10%
Czas ekspozycji 0,02–3,2 s (±10% + 1 ms)
Iloczyn dawki i powierzchni 1,0–697,1 mGycm2 ±50%
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PARAMETRY LAMPY, KRZYWA CHŁODZENIA GŁOWICY
LAMPY

Ryc. 8.1. Tabela maksymalnych parametrów (D-0711SB lub D-0711S)
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Ryc. 8.2.  Charakterystyka termiczna anody lampy (D-0711SB lub D-0711S)

CHARAKTERYSTYKA TERMICZNA GŁOWICY LAMPY

Ryc. 8.3. Krzywa chłodzenia zespołu głowicy lampy
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CZAS OCZEKIWANIA POMIĘDZY EKSPOZYCJAMI

Poniżej podano czasy oczekiwania dla różnych ekspozycji.

 ZARYS WYMIARÓW GŁOWICY LAMPY

Ryc. 8.4. Wymiary głowicy lampy i lokalizacja plamki ogniskowania

Czas eksp. Czas 
oczek.

Czas eksp. Czas 
oczek.

0,02 s 10 s 0,32 s 10 s

0,03 s 10 s 0,40 s 10 s

0,04 s 10 s 0,50 s 10 s

0,05 s 10 s 0,63 s 19 s

0,06 s 10 s 0,80 s 24 s

0,08 s 10 s 1,00 s 30 s

0,10 s 10 s 1,25 s 50 s

0,12 s 10 s 1,60 s 64 s

0,16 s 10 s 2,00 s 80 s

0,20 s 10 s 2,50 s 100 s

0,25 s 10 s 3,20 s 128 s
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UWAGA: Diagramy okablowania, schematy i inne doku-
menty niezbędne podczas naprawy aparatu zostaną
dostarczone na żądanie.

KRYTERIA POMIARU WARUNKÓW CZYNNIKA
ŁADOWANIA

Czas ekspozycji

Czas ekspozycji składa się z punktu początkowego i koń-
cowego, mierzonych przez kalibrowane urządzenie moni-
torujące promieniowanie rentgenowskie na poziomie 70%
szczytowej fali promieniowania.

kVp

Wartość szczytowa wysokiego napięcia, mierzona na
wysokonapięciowym oporniku sprzężenia zwrotnego za
pomocą kalibrowanego woltomierza.

mA

Średnie natężenie prądu lampy, liczone poprzez dzielenie
napięcia przez wartość uzyskaną z opornika sprzężenia
zwrotnego. Napięcie mierzy się za pomocą skalibrowa-
nego woltomierza.

Nominalne napięciu prądu lampy rentgenowskiej, równe
70 kV, uzyskuje się przy maksymalnym natężeniu prądu
równym 7 mA.

Nominalne natężenie prądu lampy rentgenowskiej,
równe 7 mA, uzyskuje się przy maksymalnym napięciu
prądu równym 70 kV.

Maks. wyjściową moc elektryczną uzyskuje się przy
napięciu prądu równym 70 kV i natężeniu prądu
równym 7 mA.

Nominalna moc/ekspozycja: 490 W

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowol-
nym momencie zmian technicznych.
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Zalecane czasy ekspozycji w przypadku czujników cyfro-
wych i płytek fosforowych. Są to jednocześnie wstępne
ustawienia fabryczne.

Zalecane czasy ekspozycji w przypadku kliszy (F-speed)

60 kV, 7 mA 70 kV, 7 mA
stożek 9 cali stożek 12 cali stożek 9 cali stożek 12 cali

Dorosły Dziecko Dorosły Dziecko Dorosły Dziecko Dorosły Dziecko
Zdjęcie skrzydłowo-
zgryzowe

0,250 0,160 0,500 0,320 0,125 0,080 0,250 0,160

Siekacz szczęki 0,200 0,125 0,400 0,250 0,100 0,063 0,200 0,125
Kieł szczęki 0,250 0,160 0,500 0,320 0,125 0,080 0,250 0,160
Ząb trzonowy szczęki 0,320 0,200 0,500 0,400 0,160 0,100 0,320 0,200
Zdjęcie zgryzowe 0,250 0,160 0,500 0,320 0,125 0,080 0,250 0,160
Siekacz żuchwy 0,200 0,125 0,400 0,250 0,100 0,063 0,200 0,125
Kieł żuchwy 0,250 0,160 0,500 0 300 0,125 0,080 0,250 0,160
Ząb trzonowy żuchwy 0,250 0,160 0,500 0,320 0,125 0,080 0,250 0,160

stożek 9 cali
60 kV 70 kV

Dorosły Dziecko Dorosły Dziecko
Zdjęcie skrzydłowo-
zgryzowe

0,320 0,200 0,160 0,100

Siekacz szczęki 0,250 0,160 0,125 0,080
Kieł szczęki 0,320 0,200 0,160 0,100
Ząb trzonowy szczęki 0,400 0,250 0,200 0,125
Zdjęcie zgryzowe 0,320 0,200 0,160 0,100
Siekacz żuchwy 0,200 0,125 0,100 0,063
Kieł żuchwy 0,250 0,160 0,125 0,080
Ząb trzonowy żuchwy 0,250 0,160 0,125 0,080
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