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1. Scan eXam™ 

1.1 Wprowadzenie
W niniejszej instrukcji opisano sposób korzystania 
z cyfrowego skanera płytek obrazowych Scan 
eXam (zwanego dalej urządzeniem), który stanowi 
część cyfrowego systemu do obrazowania 
wewnątrzustnego z użyciem płytek obrazowych 
(zwanego dalej systemem). Kompletny system 
składa się z następujących elementów:

- aparat Scan eXam do obrazowania cyfrowego 
(urządzenie); 

- stomatologiczne płytki obrazowe, osłony 
ochronne, koperty higieniczne oraz inne 
powiązane akcesoria do płytek obrazowych;

- komputer (niedostarczony) z oprogramowaniem 
do obrazowania stomatologicznego;

- kabel sieci lokalnej (LAN) (niedostarczony), 
który jest wymagany, jeśli system ma być 
użytkowany w ramach sieci.  

Urządzenie jest skanerem laserowym 
przeznaczonym do automatycznego odczytu 
stomatologicznych płytek obrazowych 
wielokrotnego użytku firmy KaVo Kerr, które są 
dostępne w rozmiarach 0, 1, 2 oraz 3. Zestaw 
Comfort Occlusal™ 4C umożliwia również  
używanie dwóch płytek obrazowych w rozmiarze 3 
w celu wykonania zdjęcia w projekcji zgryzowej. 
Po zakończeniu odczytu obrazy można wyświetlać 
na komputerze w oprogramowaniu do obrazowania 
stomatologicznego.  

Aparat można podłączyć bezpośrednio do 
komputera lub do sieci za pośrednictwem kabla 
sieci LAN.  
 
Urządzenie można skonfigurować do pracy  
z jednym komputerem (konfiguracja dla jednego 
użytkownika) lub z kilkoma komputerami —  
konfiguracja Express Share dla wielu 
użytkowników.
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W przypadku korzystania z konfiguracji Express 
Share można skonfigurować urządzenie do 
pracy (pojedynczo) z maksymalnie ośmioma 
komputerami połączonymi z aparatem. 
 
UWAGA: 
Instalację i konfigurację urządzenia może 
prowadzić jedynie personel przeszkolony  
i autoryzowany przez producenta aparatu.

Należy korzystać wyłącznie z płytek obrazowych, 
osłon ochronnych oraz kopert higienicznych 
dostarczonych przez producenta aparatu.  
 
Należy zapoznać się z sekcją 7. Ostrzeżenia 
i środki ostrożności przed rozpoczęciem 
korzystania z urządzenia. 

1.2 Instalacja systemu

Ustawianie aparatu
Aparatu nie należy ustawiać w miejscu, do 
którego dociera bezpośrednie światło słoneczne, 
ani w pobliżu źródeł jasnego światła. Światło 
słoneczne ani jasne światło nie mogą padać 
bezpośrednio na drzwiczki aparatu, w których 
umieszcza się płytki obrazowe. 
 
Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej 
powierzchni w celu uniknięcia pogorszenia jakości 
zdjęć na skutek drgań. 
Urządzenie można również zamontować na 
ścianie, na półce lub pod nią z wykorzystaniem 
opcjonalnego zestawu montażowego.

Aparat należy ustawić w taki sposób, aby nie 
stykał się z innymi urządzeniami. Nie można  
go ustawiać na powierzchni innych urządzeń  
ani pod nimi. 
 
Aparat można ustawić w otoczeniu, w którym 
prowadzone jest badanie i leczenie pacjenta 
(otoczenie pacjenta). 
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Ustawianie komputera(-ów) 
Komputera połączonego z aparatem nie należy 
używać w otoczeniu pacjenta. 
Minimalna odległość w poziomie pomiędzy 
pacjentem i komputerem to 1,5 m.
Minimalna odległość w pionie pomiędzy 
pacjentem i komputerem to 2,5 m.  

Inne urządzenia
Do aparatu ani połączonego z nim komputera 
NIE NALEŻY podłączać żadnych innych urządzeń, 
które:

- nie stanowią części dostarczonego systemu,

- nie zostały dostarczone przez producenta 
aparatu,

- nie są zalecane przez producenta aparatu. 



4 SCAN EXAM

2. Aparat do płytek obrazowych do obrazowania wewnątrzustnego 

2. Aparat do płytek obrazowych do obrazowania 
wewnątrzustnego 

2.1 Główne części i elementy sterowania

– kolor zielony = urządzenie włączone
– miganie = przechodzenie do trybu czuwania
– kolor żółty = w trybie czuwania 

Przycisk zasilania i wskaźnik stanu: 

Czujnik obsługi 
bezdotykowej

Drzwiczki 
aparatu 
i nośnik 
płytek

Wyświetlacz

Przycisk 
uruchamiania

Zbiornik płytek obrazowych

Tył aparatu Złącze zasilania do modułu 
zasilającego (PSU).

Pracując z PSU należy korzystać wyłącznie 
z modułu zasilającego dostarczonego 
z aparatem lub zatwierdzonego, zapasowego 
modułu PSU, dostarczonego przez 
autoryzowanego dystrybutora. (zob. rozdział 
dotyczący danych technicznych).

Komputer (niedołączony) z oprogramowaniem do 
obrazowania cyfrowego zgodnym z dyrektywą MOD

Złącze RJ-45 do kabla sieci Ethernet:
– bezpośrednie podłączenie do komputera;
– połączenie z siecią (LAN).
Kabel sieci Ethernet (niedołączony)
(zob. rozdział dotyczący danych technicznych).

PRZESTROGA:
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2.2 Akcesoria
W celu uzyskania dodatkowych informacji 
na temat wymienionych poniżej akcesoriów 
należy skontaktować się z autoryzowanym 
dystrybutorem. Nie wszystkie akcesoria są 
dostępne osobno w przypadku wszystkich 
aparatów.

Płytki obrazowe. Odpowiadają kliszy  
w rozmiarze 0, 1, 2 oraz 3. 
 
 
 
Wersja IDOT. Płytki obrazowe IDOT (opcjonalne) 
mają specjalne kody identyfikacyjne widoczne na 
zdjęciach. Płytki IDOT ułatwiają dbanie o jakość, 
ponieważ umożliwiają identyfikację płytek, które 
zostały użyte do wykonania poszczególnych zdjęć. 
 
 
 
 

Wersja standardowa (STD). Standardowe 
płytki obrazowe nie mają oznaczenia 
identyfikacyjnego na aktywnej stronie płytki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osłony ochronne. Do płytek obrazowych  
w rozmiarze 0, 1, 2 oraz 3.
 
 
 
 

Koperty higieniczne. Do płytek obrazowych 0, 
1, 2, 3 oraz Comfort Occlusal™ 4C. 
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Ochraniacz zgryzowy Comfort Occlusal™ 4C 
Służy do przytrzymywania dwóch płytek 
obrazowych rozmiaru 3, które są używane do 
wykonywania zdjęć w projekcji zgryzowej. 
 

 
 
PRZESTROGA:
W celu zapewnienia optymalnych rezultatów 
należy korzystać wyłącznie z płytek obrazowych, 
osłon ochronnych i kopert higienicznych 
dostarczonych przez producenta urządzenia lub 
dystrybutorów autoryzowanych przez producenta. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
problemy spowodowane stosowaniem akcesoriów 
innych producentów. 

Pudełko do przechowywania płytek 
obrazowych 
Służy do bezpiecznego i wygodnego 
przechowywania płytek obrazowych.
 
 
 
 
 
 

Ściereczka z mikrofibry
Służy do czyszczenia płytek obrazowych. 
 
 
 
Uchwyty płytek obrazowych
Do ekspozycji skrzydłowo-zgryzowych, 
okołowierzchołkowych i endodontycznych 
(opcjonalne, niedołączone).
Więcej informacji zawiera sekcja 3.4 Uchwyty 
do płytek obrazowych. 
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2.3 Wyświetlane symbole i ich znaczenie
Podczas użytkowania na wyświetlaczu aparatu 
będą pojawiały się symbole i animacje. Mają one 
następujące funkcje:
- wskazywanie stanu aparatu,
- ułatwienie prawidłowej obsługi aparatu,
-  wskazywanie błędów użytkownika oraz 

czynności naprawczych,
- wyświetlanie kodów błędów,
- wyświetlanie podglądu zdjęcia.  
 
Główne symbole to: 

Uruchamianie 
Podczas uruchamiania na wyświetlaczu urządzenia 
pojawia się numer seryjny aparatu, adres IP oraz 
inne informacje.
 
 

 
Nazwisko pacjenta
Informuje o tym, że karta pacjenta jest otwarta. 
Nazwisko pacjenta jest widoczne na wyświetlaczu 
urządzenia.

 
Ikona oczekiwania Express Share 
Ten symbol jest stosowany w przypadku 
konfiguracji Express Share. Aparat nie został 
zarezerwowany przez żaden komputer w systemie. 

Ikona rezerwacji Express Share 
Ten symbol jest stosowany w przypadku konfiguracji 
Express Share. Aparat został zarezerwowany 
przez komputer (np. komputer nr 2).

Trwa dezynfekcja UV 
System przeprowadza cykl automatycznej 
dezynfekcji UV. Na wyświetlaczu będzie 
wyświetlany czas pozostały do zakończenia cyklu. 
 
 
Tryb Comfort Occlusal™ 4C 
W systemie działa tryb obrazowania w projekcji 
zgryzowej.
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Tryb Comfort Occlusal™ 4C 
System działa w trybie obrazowania w projekcji 
zgryzowej. Wprowadź drugą płytę w rozmiarze 3.

Szczelina urządzenia
 

 
 

 
Osłona ochronna i płytka obrazowa 
Symbol w kolorze żółtym: zdejmij osłonę 
ochronną. 

 
 

Płytka obrazowa
Symbol w kolorze żółtym: włożono niewłaściwą 
stroną; obróć płytkę.

 
 
 
Osłona ochronna  
 

 
 
 
Wyjmij / odłącz 

 
 
 
 
 
Wprowadź / podłącz 
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System zajęty 
Urządzenie pracuje. 
 

Dezynfekcja UV 
Trwa dezynfekcja w trybie UV. Na wyświetlaczu 
widoczny jest pozostały czas dezynfekcji/czas 
trwania dezynfekcji.

 
Urządzenie w trybie kasowania
 
 
 

Sprawdź  
Problem z urządzeniem lub konieczność wykonania 
innej czynności.   

 

Oprogramowanie do obrazowania 
stomatologicznego 
Oprogramowanie nie jest uruchomione, nie jest 
gotowe lub oczekuje na działanie użytkownika.
 

Podłączenie urządzenia 
Nie podłączono urządzenia lub połączenie nie 
działa. 
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Obróć

 

Stan i numer błędu

 
 

Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną  
z urządzeniem

 

Urządzenie w trybie serwisowym  
(tylko dla pracowników serwisu)
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3 Korzystanie z systemu

3.1 Informacje ogólne
W celu zapewnienia optymalnych rezultatów 
należy korzystać wyłącznie z płytek obrazowych, 
osłon ochronnych i kopert higienicznych 
przeznaczonych do tego aparatu i dostarczonych 
przez autoryzowanych dystrybutorów.  
Wytwórca niniejszego systemu nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy 
spowodowane stosowaniem akcesoriów innych 
producentów. 
Właściwe posługiwanie się płytkami obrazowymi, 
a także odpowiednie ich czyszczenie  
i przechowywanie, zapewniają najlepszą jakość 
obrazów i maksymalny okres eksploatacji płytek 
obrazowych. Więcej informacji zamieszczono 
w części 4. Posługiwanie się płytkami 
obrazowymi i dbanie o nie. 
 
WAŻNA UWAGA: 
Jeśli system jest używany po raz pierwszy, 
należy sprawdzić opcje konfiguracji, aby 
upewnić się, że są odpowiednie do metod 
pracy stosowanych w konkretnym środowisku 
stomatologicznym. Informacje zawiera sekcja 
Załącznik B.3 Opcje konfiguracji.  
 

3.2 Przygotowanie systemu
1. Komputer: Włącz komputer podłączony do 

aparatu. 

2. Komputer: Uruchom oprogramowanie 
do obrazowania stomatologicznego oraz 
otwórz nową lub istniejącą kartę pacjenta, 
gdzie możliwe będzie zapisanie obrazów 
wewnątrzustnych. 

3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć 
urządzenie.  
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Na wyświetlaczu pojawi się animacja 
wskazująca uruchamianie, a aparat 
przeprowadzi autotest, w trakcie którego 
przenośnik płytek obrazowych zostanie 
wysunięty przez drzwiczki aparatu.  
 
 
 
 
 
Po zmianie koloru wskaźnika stanu na zielony 
i pojawieniu się na ekranie aparatu animacji 
gotowości do pracy, wskazującej konieczność 
włożenia płytki obrazowej, aparat jest gotowy 
do użytku (w trybie gotowości do pracy). 
 
 
UWAGA:  
Jeśli animacja trybu gotowości nie jest 
wyświetlana, należy sprawdzić ustawienia 
systemu opisane w instrukcjach instalacji. 
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3.3 Przygotowywanie płytki obrazowej do 
ekspozycji

WAŻNA UWAGA: 
Jeśli płytka obrazowa jest używana po raz pierwszy  
lub nie była wykorzystywana w ciągu ostatnich 
24 godzin, należy wykasować jej zawartość przed 
użyciem w celu usunięcia zamgleń, powstałych na 
skutek oddziaływania promieniowania tła. Więcej 
informacji zawiera część 3.11 Tryb kasowania 
płytek obrazowych (początkowe kasowanie 
płytek obrazowych). 

PRZESTROGA:
Podczas posługiwania się płytkami obrazowymi, 
osłonami ochronnymi i kopertami higienicznymi 
należy stosować odpowiednie procedury i środki  
ostrożności w celu uniknięcia zakażenia krzyżowego. 

UWAGA: 
W przypadku wykonywania zdjęć w projekcji 
zgryzowej należy zapoznać się z sekcją  
3.12 Wykonywanie zdjęć w projekcji 
zgryzowej oraz z osobnymi instrukcjami 
dostarczonymi razem z zestawem Comfort 
Occlusal™ 4C.

1. Umieść płytkę obrazową przeznaczoną do 
użycia na osłonie ochronnej. Jasnoniebieska 
(aktywna) strona płytki obrazowej musi być 
ustawiona w kierunku osłony ochronnej  
i zostać umieszczona na tej części osłony, 
która ma taki sam kształt jak płytka obrazowa. 
 
 

2. Zagnij połowę osłony ochronnej z półkolistym 
wycięciem, przykrywając nią płytkę obrazową. 
Metalowy dysk znajdujący się na tylnej 
(czarnej) stronie płytki obrazowej musi być 
widoczny w półkolistym wycięciu. 
 

3. Odwróć osłonę ochronną i płytkę obrazową na 
drugą stronę, aby czarna powierzchnia osłony 
ochronnej znajdowała się na wierzchu. Ułatwi 
to wsunięcie osłony ochronnej oraz płytki 
obrazowej do koperty higienicznej. 
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4. Wsuń do oporu osłonę ochronną oraz płytkę 
obrazową do koperty higienicznej. Upewnij 
się, że czarna powierzchnia osłony ochronnej 
znajduje się po tej samej stronie, co czarna 
powierzchnia koperty higienicznej.  
 
 
 
 
 

5. Oderwij pasek papieru z taśmy przylepnej, 
a następnie zagnij skrzydełko wzdłuż 
zaznaczonej linii i dociśnij je do taśmy 
przylepnej.  
 
 
 
 
 
 

6. Dociśnij i przeciągnij kciukiem wzdłuż taśmy, 
aby zapewnić prawidłowe zaklejenie koperty. 
 
 
 
 
 

7. Odwróć zaklejoną kopertę higieniczną na 
drugą stronę i sprawdź, czy płytka obrazowa 
oraz osłona ochronna są prawidłowo ustawione. 
Musi być widoczna jasna strona osłony 
ochronnej oraz metalowy dysk na płytce 
obrazowej. 
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3.4 Uchwyty do płytek obrazowych
Zaleca się korzystanie z uchwytów do płytek 
obrazowych w celu zagwarantowania dokładnego 
pozycjonowania płytek obrazowych oraz stałej, 
dobrej jakości zdjęć.  
 
 
 

 
 
 

Korzystanie z uchwytów do płytek obrazowych 
skutkuje poprawą jakości zdjęć, ponieważ:
- płytka obrazowa jest prawidłowo ustawiona 

względem zęba;

- nie trzeba dobierać pozycji metodą prób  
i błędów;

- nie dochodzi do wyginania płytki obrazowej, 
dzięki czemu eliminuje się zniekształcenia;

- nie jest możliwy ruch płytki obrazowej 
względem aparatu rentgenowskiego;

- obrazy są wystandaryzowane i odtwarzalne; 

- nie dochodzi do nakładania się obrazu ani 
powstawania artefaktów z obcięcia;

- minimalizowane jest zużycie mechaniczne 
płytek obrazowych;

- możliwe jest utrzymanie jakości zdjęć 
niezależnie od osoby wykonującej ekspozycję;

- oszczędza się czas i zwiększa zyski.
Do problemów wynikających z ręcznego 
pozycjonowania płytek obrazowych należą:
- nieprawidłowe wyrównanie w pionie,

- zniekształcenia,

- artefakty z obcięcia,

- słaba standaryzacja projekcji,

- niższa jakość zdjęć.
W celu uzyskania dodatkowych informacji 
dotyczących uchwytów i systemów do płytek 
obrazowych należy skontaktować się  
z dystrybutorem.
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3.5 Wykonywanie zdjęcia
1. Włóż płytkę obrazową, znajdującą się 

w zaklejonej kopercie higienicznej, 
do odpowiedniego uchwytu do płytek 
obrazowych, a następnie umieść w ustach 
pacjenta w pozycji umożliwiającej wykonanie 
żądanego zdjęcia. 
 
Należy pamiętać, że tylna (czarna) strona  
koperty higienicznej musi być skierowana 
w stronę źródła promieniowania 
rentgenowskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Wybierz wartości ekspozycji odpowiednie do 
wykonywanego zdjęcia.  
 
System pozwala na uzyskiwanie doskonałych 
zdjęć, nawet jeśli wartości ekspozycji odstają  
znacząco od wartości optymalnych. W większości  
przypadków można korzystać z tych samych 
wartości ekspozycji do praktycznie wszystkich 
zastosowań podczas obrazowania.  
 
Do codziennych zastosowań należy wybrać 
czas ekspozycji opisany jako Dorosły Zdjęcie 
skrzydłowo-zgryzowe w poniższej tabeli. 
W razie potrzeby czas ekspozycji można 
wydłużyć w przypadku pacjentów o bardzo 
potężnej budowie ciała, a także skrócić 
podczas wykonywania zdjęć u dzieci.  
 
Optymalne wartości ekspozycji zależą również 
od działania wykorzystywanego aparatu 
rentgenowskiego i mogą różnić się o ±1 krok 
od wartości podanych w poniższej tabeli.   
 
W przypadku użycia zbyt krótkiego czasu 
ekspozycji na zdjęciach pojawi się szum. Takie 
zdjęcia mogą nadal nadawać się do niektórych 
celów diagnostycznych. 
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Przy zbyt długim czasie ekspozycji zdjęcia 
będą zbyt ciemne lub będą uwidaczniały ruch 
pacjenta. Takie zdjęcia nie będą miały jakości 
wystarczającej do dokładnej diagnostyki. 
 
Wartości ekspozycji podane w poniższej tabeli 
powinny być wykorzystywane wyłącznie  
w charakterze wskazówek.  

     Zalecane wartości ekspozycji (s) dla aparatów 
rentgenowskich zasilanych prądem stałym* 

60 kV, 7 mA 70 kV, 7 mA
krótki stożek długi stożek krótki stożek długi stożek
Doro-

sły
Dziec-

ko
Doro-

sły
Dziec-

ko
Doro-

sły
Dziec-

ko
Doro-

sły
Dziec-

ko
Zdjęcie skrzydło-
wo-zgryzowe

0,25 0,16 0,50 0,32 0,12 0,08 0,25 0,16

Siekacz szczęki 0,20 0,12 0,40 0,25 0,10 0,06 0,20 0,12
Kieł szczęki 0,20 0,12 0,40 0,25 0,10 0,06 0,20 0,12
Ząb trzonowy 
szczęki

0,30 0,20 0,63 0,40 0,16 0,10 0,33 0,20

Zdjęcie zgryzowe 0,25 0,16 0,50 0,32 0,12 0,08 0,25 0,16
Siekacz żuchwy 0,20 0,12 0,40 0,25 0,10 0,06 0,20 0,12
Kieł żuchwy 0,25 0,16 0,50 0,32 0,12 0,08 0,25 0,16
Ząb trzonowy 
żuchwy

0,25 0,16 0,50 0,32 0,12 0,08 0,25 0,16

* W przypadku aparatów rentgenowskich zasilanych 
prądem przemiennym czasy ekspozycji należy wydłużyć  
o około 30%.

 

3. Osłoń się przed promieniowaniem  
i wykonaj zdjęcie.  
 
 

4. Po wykonaniu zdjęcia wyjmij z ust pacjenta 
zaklejoną kopertę higieniczną. 
 
PRZESTROGA: 
Jeśli istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego, 
kopertę higieniczną przed otwarciem należy 
umyć, zdezynfekować i wysuszyć. 
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3.6 Odczytywanie płytki obrazowej

Konfiguracja dla pojedynczego użytkownika
UWAGA: 
Jeśli urządzenie pracuje w konfiguracji  
Express Share, należy najpierw zapoznać się  
z konfiguracją Express Share, aby zarezerwować 
skaner. 
 
UWAGA: 
W przypadku wykonywania zdjęć w projekcji 
zgryzowej należy zapoznać się z sekcją  
3.12 Wykonywanie zdjęć w projekcji 
zgryzowej oraz z osobnymi instrukcjami 
dostarczonymi razem z zestawem Comfort 
Occlusal™ 4C. 
 
PRZESTROGA: 
W celu zapewnienia optymalnej jakości obrazu 
płytkę obrazową poddaną ekspozycji należy 
odczytać niezwłocznie po wykonaniu ekspozycji. 
Jeśli poddana ekspozycji płytka obrazowa nie 
zostanie odczytana bezpośrednio po ekspozycji, 
ale pozostanie nieodczytana przez nieokreślony 
czas, należy ją chronić przed światłem z otoczenia 
i promieniowaniem RTG, ponieważ każdy z tych 
rodzajów oprogramowania może spowodować 
pogorszenie jakości obrazu.
 
1.   Pociągnij skrzydełko, aby otworzyć kopertę 

higieniczną. 
 
 

2. Pozostaw płytkę obrazową w osłonie 
ochronnej, aby uniknąć jej dotykania  
i narażenia na działanie światła z otoczenia. 
Wysuń osłonę ochronną oraz płytkę obrazową 
z koperty higienicznej.  
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3. Chwyć osłonę ochronną i płytkę obrazową  
w taki sposób, aby biała powierzchnia osłony 
ochronnej znajdowała się po prawej stronie. 
Metalowy dysk na płytce obrazowej również 
będzie po prawej stronie. 
Włóż płytkę obrazową w szczelinę urządzenia.  
Magnes przytrzyma płytkę obrazową  
w prawidłowej pozycji.  
 
 
 
 

4. Zsuń osłonę ochronną z płytki obrazowej  
i pozostaw płytkę wsuniętą do połowy  
w szczelinę urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
Po zdjęciu osłony ochronnej urządzenie 
wykryje obecność płytki obrazowej  
w szczelinie i przełączy się z trybu czuwania 
w tryb gotowości do użycia, po czym 
automatycznie wsunie płytkę obrazową do 
swojego wnętrza. 
 
 
PRZESTROGA: 
Jeśli płytka obrazowa nie zostanie wsunięta 
do aparatu po zdjęciu osłony ochronnej, 
oznacza to, że płytka została umieszczona 
nieprawidłowo lub włożono ją do urządzenia 
niewłaściwą stroną. Zmień ustawienie płytki  
i włóż ją ponownie do urządzenia.  
 
Jeśli po zmianie pozycji płytki nadal nie 
zostanie ona wsunięta do urządzenia, 
naciśnij przycisk uruchamiania, aby ręcznie 
przełączyć urządzenie z trybu czuwania w tryb 
gotowości do pracy, co spowoduje wsunięcie 
płytki obrazowej do urządzenia po zdjęciu 
osłony ochronnej. 
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Na wyświetlaczu pojawi się animacja 
wskazująca pracę urządzenia, co oznacza 
odczytywanie płytki obrazowej.  
 
 
 
Po kilku sekundach na wyświetlaczu 
urządzenia pojawi się podgląd zdjęcia. 
 
Komputer: Na ekranie komputera pojawi  
się okno z postępem procesu odczytu.  
Po kilku sekundach w oprogramowaniu do 
obrazowania stomatologicznego pojawi się 
zdjęcie. 
W tym momencie będzie możliwe jego 
zapisanie. Więcej informacji na ten temat 
znajduje się w dokumentacji dołączonej do 
używanego oprogramowania do obrazowania 
stomatologicznego. 
 
PRZESTROGA: 
Jeśli na cyfrowym zdjęciu widać metalowy 
dysk znajdujący się na tylnej stronie płytki, 
oznacza to, że przeprowadzono ekspozycję 
płytki obrazowej po niewłaściwej stronie.  
 
 
 
 
 
PRZESTROGA — ODZYSKIWANIE ZDJĘĆ 
Jeśli zdjęcie nie zostało przesłane do 
komputera na skutek awarii sieci, komputera 
lub oprogramowania, można je odzyskać  
z pamięci urządzenia, dopóki NIE zostanie 
ono wyłączone. 
Więcej informacji o tym, jak to zrobić, zawiera 
sekcja 3.9 Odzyskiwanie ostatniego zdjęcia. 

5. Po odczytaniu płytki obrazowej jej zawartość 
zostanie automatycznie wykasowana,  
a następnie płytka zostanie wysunięta  
z urządzenia do zbiornika płytek.  
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 UWAGA: 
Urządzenie można skonfigurować w taki 
sposób, aby płytka obrazowa pozostawała  
w nośniku płytek (wówczas nie jest wysuwana 
do zbiornika płytek). Gdy płytka obrazowa 
znajduje się w zbiorniku płytek, łatwiej 
jest ją przenosić i możliwe jest bardziej 
przestrzeganie bardziej rygorystycznych norm 
dotyczących higieny.  
Zob. Załącznik B.3.4 Strona Tok pracy 
(Workflow). 
 
 
Po wysunięciu lub wyjęciu płytki obrazowej na 
wyświetlaczu urządzenia ponownie pojawi się 
animacja gotowości do pracy. Urządzenie jest 
w tej chwili gotowe do odczytania następnej 
płytki obrazowej.
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Konfiguracja Express Share
 Aby zarezerwować urządzenie, należy kliknąć 

urządzenie wybrane z listy Wybierz urządzenie 
(Select Device). Jeśli urządzenie jest gotowe 
do użycia, ikona zmieni kolor na zielony oraz 
pojawi się ptaszek i komunikat „Gotowe” 
(Ready). 
 
Oznacza to, że użytkownik dokonał 
rezerwacji urządzenia, które może być teraz 
wykorzystywane w celu odczytania zdjęcia.

 
UWAGA: 
Jeśli urządzenie nie będzie gotowe po jego 
wyborze, różne kolory/symbole oznaczają 
jego stan. 
 
ŻÓŁTY — urządzenie zostało zarezerwowane 
przez innego użytkownika i nie jest gotowe do 
połączenia. Należy poczekać, aż urządzenie 
zwolni się lub będzie gotowe.

 SZARY — urządzenie nie może zostać 
odnalezione, jest wyłączone, odłączone 
lub trwa proces jego podłączania. Należy 
sprawdzić, czy urządzenie jest włączone 
i podłączone do komputera, a następnie 
poczekać na połączenie.
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3.7 Wyjmowanie płytek obrazowych ze 
zbiornika płytek

Podczas wyjmowania płytek obrazowych ze 
zbiornika płytek należy trzymać je za krawędzie. 
Można również wyciągnąć zbiornik płytek  
z urządzenia i wysypać płytki obrazowe na 
płaską, czystą powierzchnię. Jeśli płytki nie będą 
ponownie wykorzystywane od razu lub w krótkim 
czasie, odłóż je do pudełka do przechowywania. 

 

3.8 Tryb czuwania
Jeśli w określonym przedziale czasu w aparacie 
nie zostanie umieszczona płytka obrazowa, 
urządzenie wyemituje kilka sygnałów dźwiękowych, 
a jego wskaźnik stanu zacznie migać. Gdy kolor 
wskaźnika stanu ulegnie zmianie na żółty,  
a wyświetlacz urządzenia zostanie wyłączony, 
oznacza to, że urządzenie działa w trybie czuwania.    
 
Urządzenie automatycznie wyjdzie ze stanu 
czuwania po umieszczeniu nowej płytki obrazowej 
lub naciśnięciu przycisku uruchamiania. 

Po czterech godzinach aparat zakończy pracę 
w trybie czuwania i zostanie automatycznie 
wyłączony. 
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3.9 Odzyskiwanie ostatniego zdjęcia
Jeśli ostatnie odczytane zdjęcie nie zostało 
przesłane do komputera z powodu awarii sieci, 
łączności, komputera lub oprogramowania, 
możliwe jest jego odzyskanie. 

WAŻNA UWAGA 
Odzyskanie OSTATNIEGO odczytanego zdjęcia 
jest możliwe jedynie wtedy, gdy urządzenie nie 
zostało wyłączone. Po wyłączeniu aparatu 
zdjęcie zostanie utracone. 
 
 
Pobieranie ostatniego przetworzonego zdjęcia:

1. Usunąć problem, który spowodował błąd 
komunikacji. Po ponownym nawiązaniu 
łączności pomiędzy aparatem i komputerem 
ostatnio przetworzone zdjęcie zostanie 
automatyczne przesłane do komputera.

2.  Komputer: Jeśli zdjęcie nie zostanie 
automatycznie przesłane do komputera, 
należy wybrać stronę Ustawienia 
urządzenia > Obraz (Device Settings 
> Image) z poziomu wykorzystywanego 
oprogramowania do obrazowania.

3.  Komputer: Kliknąć przycisk Pobierz teraz 
(Retrieve now), aby pobrać z pamięci 
urządzenia ostatnio przetwarzany obraz.

 UWAGA: 
Można wybrać inne parametry  
(np. rozdzielczość itp.) dla pobieranego zdjęcia.

4.  Komputer: Kliknąć Zapisz (Save), aby 
zamknąć okno Ustawienia (Setup). Ostatnie 
przetworzone zdjęcie zostanie przesłane do 
komputera.
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3.10 Wyłączanie urządzenia 
 Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/

wyłączania.  
Cykl dezynfekcji UV, jeśli jest aktywny (patrz 
sekcje dotyczące instalacji i konfiguracji/ 
dbania o higienę), zostanie wykonany 
automatycznie, zanim urządzenie się wyłączy.  
 
Jeśli wymagane jest wyłączenie urządzenia 
zanim zakończy się cykl dezynfekcji UV, 
należy ponownie nacisnąć i przytrzymać 
(przez 4 sekundy) przycisk włączania/
wyłączania, co spowoduje wyłączenie 
urządzenia.  
 
Aby wrócić do normalnego trybu pracy, należy 
nacisnąć i przytrzymać (przez 4 sekundy) 
przycisk uruchamiania. 
 
UWAGA: 
Jeśli w pamięci urządzenia znajduje się 
nieprzesłane zdjęcie, urządzenia nie można 
wyłączyć. Najpierw należy przesłać zdjęcie. 
Informacje na ten temat zawiera sekcja  
3.9 Odzyskiwanie ostatniego zdjęcia. 
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3.11 Tryb kasowania płytek obrazowych 
(początkowe kasowanie płytek obrazowych).

Jeśli płytka obrazowa jest używana po raz 
pierwszy lub nie była wykorzystywana przez 
24 godziny i nie była wystawiona na działanie 
światła otoczenia, należy przeprowadzić 
procedurę kasowania zawartości płytki obrazowej 
przed jej użyciem. Procedura kasowania pozwala 
na usunięcie zamgleń powstałych na skutek 
oddziaływania promieniowania tła. 
Dedykowany tryb kasowania powoduje wymazanie  
płytki obrazowej, jednak nie skutkuje przesłaniem 
(pustego) zdjęcia do oprogramowania do 
obrazowania stomatologicznego. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania 
przez kilka sekund, aż na wyświetlaczu 
urządzenia pojawi się animacja trybu kasowania.  
Urządzenie pracuje teraz w trybie kasowania.    
 
 
 

2. Chwyć płytkę obrazową za krawędzie (lub 
użyj osłony ochronnej) i ustaw płytkę w taki 
sposób, aby metalowy dysk (z tyłu płytki) 
znalazł się po prawej stronie. 
Włóż płytkę obrazową przez szczelinę 
urządzenia (zdejmij osłonę ochronną, jeśli 
była stosowana). Magnes przytrzyma płytkę 
obrazową w prawidłowej pozycji, a następnie 
zostanie ona automatycznie wsunięta do 
urządzenia. 
 
UWAGA: 
Wymazywanie płytek obrazowych w trybie 
kasowania może trwać dłużej niż podczas 
zwykłego odczytu i kasowania. Ma to na 
celu zapewnienie prawidłowego wymazania 
zawartości płytek obrazowych, które nie były 
ostatnio używane.

3. Po wykasowaniu zawartości płytka obrazowa 
zostanie wysunięta z urządzenia. Teraz jest 
możliwe użycie płytki obrazowej do wykonania 
ekspozycji.

4. Aby wyjść z trybu kasowania, odczekaj 
15 sekund, po upływie których urządzenie 
automatycznie zakończy ten tryb, albo naciśnij  
i przytrzymaj przycisk uruchamiania, aż pojawi 
się animacja dotyczą kasowania.
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3.12 Wykonywanie zdjęcia w projekcji 
zgryzowej

Zdjęcia Comfort Occlusal™ 4C wykonuje się, 
używając DWÓCH płytek obrazowych w rozmiarze 
3, ochraniacza zgryzowego Comfort Occlusal 
oraz koperty higienicznej (do zdjęć w projekcji 
Comfort Occlusal 4C). Należy zapoznać się  
z osobnymi instrukcjami dostarczanymi razem  
z zestawem Comfort Occlusal™ 4C. 
 
WAŻNA UWAGA:
Ze względu na geometrię obrazowania w projekcji  
zgryzowej oraz pozycjonowanie płytek obrazowych  
nie jest możliwe wykonywanie dokładnych pomiarów  
odległości i kątów na podstawie zdjęć w projekcji 
zgryzowej.

1. Komputer: Wybrać projekcję zgryzową 
z Ustawienia urządzenia > Zgryzowe 
(Device settings > Occlusal) lub Ustawienia 
> Skaner > Zgryzowe (Setup > Scanner 
> Occlusal) (zob. B.3.7 Strona Zgryzowe 
(Occlusal)), w zależności od używanego 
oprogramowania. 

2. Umieść dwie płytki obrazowe w rozmiarze 3  
w odpowiednich osłonach ochronnych. 

3. Wsuń dwie płytki obrazowe w rozmiarze 3 
oraz osłony ochronne do ochraniacza 
zgryzowego Comfort Occlusal. Umieść 
ochraniacz zgryzowy Comfort Occlusal oraz 
płytki obrazowe w kopercie higienicznej 
Comfort Occlusal i zaklej kopertę. 

4. Umieść płytki obrazowe zamknięte w kopercie 
higienicznej Comfort Occlusal 4C w ustach 
pacjenta i wykonaj ekspozycję. 

5. Wyjmij płytki obrazowe zamknięte w kopercie 
higienicznej Comfort Occlusal 4C z ust pacjenta. 

6. Otwórz zamkniętą kopertę higieniczną 
Comfort Occlusal 4C, w której znajdują się 
płytki obrazowe. Wyjmij dwie płytki obrazowe 
rozmiaru 3, a następnie je zeskanuj.
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3.13 Błędy i ostrzeżenia
• W przypadku wystąpienia problemu  

z urządzeniem na jego wyświetlaczu pojawi 
się symbol stanu błędu wraz z numerem błędu. 
 
Uruchom ponownie urządzenie. Błąd  
nie powinien pojawić się ponownie. Jeśli 
będzie widoczny nadal, skontaktuj się  
z autoryzowanym dystrybutorem w celu 
uzyskania pomocy. 

• Ostrzeżenie — spalona lampa UV. 
UWAGA:  
Urządzenia można używać nawet w przypadku, 
gdy lampa dezynfekcyjna UV jest spalona. 
Aby kontynuować używanie urządzenia, 
naciśnij przycisk uruchamiania.  
Informacje dotyczące całkowitego wyłączenia 
dezynfekcji UV zawiera część: B.3.6 Strona 
Higiena (Hygiene). 

• Komputer: Jeśli komunikat:  
 
Obniżona jakość zdjęć (Degraded image 
quality) 
 
pojawi się na komputerze podczas odczytu 
płytki obrazowej (albo po odczycie), oznacza 
to, że jakość zdjęcia może nie mieścić się 
w skonfigurowanych fabrycznie wartościach 
granicznych.  
Jeśli zdjęcie wygląda prawidłowo, nie jest 
konieczne podejmowanie jakichkolwiek 
czynności. Jeśli ten komunikat pojawia się 
często, skontaktuj się z autoryzowanym 
dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.
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4. Posługiwanie się płytkami obrazowymi  
i dbanie o nie

Właściwe posługiwanie się płytkami 
obrazowymi, a także odpowiednie ich 
czyszczenie i przechowywanie, zapewniają 
najlepszą jakość obrazów i maksymalny 
okres eksploatacji płytek obrazowych.

4.1 Informacje ogólne
• Ekspozycje rentgenowskie NIE POWODUJĄ 

zużywania się płytek obrazowych. 
• Jasno zabarwiona strona płytki obrazowej to 

powierzchnia, na której „zapisywane” jest 
zdjęcie rentgenowskie. Jest to AKTYWNA 
strona płytki!

• Informacje o obrazie „zapisane” na płytce 
obrazowej po ekspozycji są wrażliwe na 
działanie światła.  

4.2 Posługiwanie się
• Z płytkami obrazowymi należy obchodzić się 

w taki sam sposób, jak z płytami CD lub DVD. 
• Płytki obrazowe należy trzymać koniuszkami 

palców za krawędzie.
• Aktywną stronę płytki obrazowej należy 

chronić przed: 
– zadrapaniami, śladami zużycia  
 i uszkodzeniami mechanicznymi 
– plamami, zabrudzeniami, kurzem  
 i odciskami palców 
 
UWAGA: 
Plamy / odciski palców na aktywnej stronie 
płytki mogą obniżyć wartość diagnostyczną 
zdjęć Kurz / ślady zużycia na aktywnej stronie 
płytki mogą być widoczne jako białe/szare 
plamki na zdjęciu!

• Nieosłonięte płytki obrazowe nie mogą mieć 
kontaktu z ciałem pacjenta, jego śliną ani 
innymi płynami ustrojowymi. 
Podczas wykonywania ekspozycji wraz  
z płytkami obrazowymi należy zawsze używać 
kopert higienicznych i osłon ochronnych w celu: 
– wyeliminowania zakażeń krzyżowych, 
– utrzymania jakości zdjęć, 
–  maksymalnego wydłużenia okresu 

eksploatacji płytek obrazowych. 
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4.3 Czyszczenie
W przypadku prawidłowego posługiwania się  
płytkami obrazowymi i ich przechowywania 
czyszczenie nie powinno być konieczne lub może 
zostać ograniczone do absolutnego minimum.  
Płytki obrazowe należy czyścić w przypadku 
zauważenia na zdjęciach widocznych śladów 
lub plam (niebędących zadrapaniami) lub jeśli 
istnieją przesłanki wskazujące na skażenie płytek 
obrazowych.
• Należy korzystać z dostarczonej ściereczki  

z mikrofibry.

• Najpierw bardzo delikatnie przetrzyj płytkę 
obrazową ruchem od tyłu do przodu, zarówno 
wzdłuż, jak i wszerz, a następnie przecieraj, 
wykonując koliste ruchy.

• W przypadku uporczywych śladów i plam, 
których nie można usunąć za pomocą 
ściereczki z mikrofibry, należy użyć etanolu  
w stężeniu 70–96% (od 70 do 96 części  
EtOH/od 30 do 4 części wody dejonizowanej) 
lub etanolu bezwodnego. Przetrzyj płytkę 
obrazową w opisany powyżej sposób,  
a następnie wytrzyj do sucha.  
 
Do czyszczenia płytek obrazowych NIGDY NIE 
WOLNO stosować środków chemicznych ani 
materiałów o właściwościach ściernych. 
Stosowanie nieodpowiednich roztworów/
metod czyszczenia może spowodować 
uszkodzenie płytki obrazowej lub pojawienie 
się pozostałości na jej powierzchni aktywnej, 
które mogą być widoczne na zdjęciach.

4.4 Przechowywanie
• Niezapakowane, wystawione na działanie 

światła otoczenia w dedykowanym pudełku do 
przechowywania.

• W temperaturze poniżej 33°C i wilgotności 
względnej nieprzekraczającej 80%, osłonięte 
od działania promieniowania rentgenowskiego 
i ultrafioletowego.

• W przypadku przechowywania płytki 
obrazowej przez ponad 24 godziny w kopercie 
higienicznej lub w miejscu osłoniętym 
od działania światła otoczenia należy ją 
wykasować przed ekspozycją w celu usunięcia 
potencjalnych zamgleń. 
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4.5 Wymiana
Płytkę obrazową należy wymienić, jeśli:

• na zdjęciach widoczne są ślady, plamki 
lub kropki, które utrzymują się nawet po 
prawidłowym wyczyszczeniu płytki obrazowej;

• doszło do mechanicznego uszkodzenia 
(zadrapania) lub silnego wygięcia płytki 
obrazowej.

4.6 Utylizacja
Płytki obrazowe należy utylizować zgodnie  
ze wszystkimi lokalnymi, krajowymi  
i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi 
utylizacji materiałów szkodliwych dla środowiska 
lub niebezpiecznych.

Nie wolno połykać substancji fosforowej, 
znajdującej się pod górną warstwą na aktywnej 
stronie płytki obrazowej.
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5. Dbałość o aparat i konserwacja
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem czyszczenia i dezynfekcji 
aparatu należy go wyłączyć i odłączyć od źródła 
zasilania sieciowego.
Nie wolno dopuszczać do przedostania się płynów 
do wnętrza aparatu.

5.1 Czyszczenie aparatu
W celu czyszczenia urządzenia należy używać 
ściereczki bez właściwości ściernych, nasączonej 
do wyboru: 
– chłodną lub letnią wodą, 
– roztworem mydła w wodzie, 
– łagodnym detergentem, 
– alkoholem butylowym, 
–  lub alkoholem etylowym (etanolem) w stężeniu 

70–96%.
Po oczyszczeniu należy przetrzeć aparat ściereczką 
bez właściwości ściernych, zwilżoną wodą. 

Do czyszczenia aparatu nigdy nie należy używać 
rozpuszczalników ani środków czyszczących 
o właściwościach ściernych. Nigdy nie należy 
stosować nieznanych lub niesprawdzonych 
środków czyszczących. W przypadku wątpliwości 
dotyczących składu środka czyszczącego NIE 
NALEŻY go używać.
W przypadku korzystania ze środka czyszczącego 
w aerozolu NIE NALEŻY rozpylać go bezpośrednio 
na drzwiczki aparatu.

5.2 Dezynfekcja urządzenia
PRZESTROGA
Podczas dezynfekowania aparatu należy nosić 
rękawiczki i odzież ochronną.

Aparat należy przetrzeć ściereczką zwilżoną 
odpowiednim środkiem dezynfekującym, takim jak 
96% etanol. Nigdy nie należy stosować środków 
dezynfekujących na bazie rozpuszczalników ani 
o właściwościach ściernych lub żrących. Zanim 
będzie możliwe korzystanie z aparatu, wszystkie 
powierzchnie muszą wyschnąć.
 
OSTRZEŻENIE
Nie należy stosować środków dezynfekujących  
w aerozolu, gdyż pary mogą ulec zapaleniu  
i spowodować obrażenia.
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Techniki dezynfekcji stosowane w odniesieniu 
do aparatu oraz pomieszczenia, w którym jest 
on wykorzystywany, muszą być zgodne ze 
wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami 
dotyczącymi urządzeń tego typu oraz miejsc ich 
użytkowania. 

5.3 Konserwacja
Urządzenie nie wymaga żadnych czynności 
konserwacyjnych. 

5.4 Naprawa
W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej 
pracy urządzenia naprawy mogą być dokonywane 
jedynie przez personel serwisowy autoryzowany 
przez producenta aparatu. 

5.5 Utylizacja
Po zakończeniu okresu przydatności do użytku 
aparatu i/lub jego akcesoriów należy poddać 
go utylizacji, przestrzegając obowiązujących 
przepisów, dotyczących utylizacji aparatu, jego 
akcesoriów, elementów i materiałów. Aparat 
zawiera niektóre lub wszystkie wymienione 
elementy, wykonane z materiałów lub zawierające 
materiały, które są nieprzyjazne dla środowiska 
lub niebezpieczne:

- płytki z obwodami elektronicznymi,

- elementy elektroniczne,

- lampa UV (Hg).
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6. Symbole, które mogą być umieszczone na 
aparacie i akcesoriach

Nazwa i adres producenta

Data produkcji 
 
 

Numer katalogowy

Numer seryjny

Kod partii towaru

 
NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE

 
PROMIENIOWANIE LASEROWE

 
PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

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

Prąd stały

Kabel prosty do złącza RJ45 sieci Ethernet
 
 
 
 

UV
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Symbol CE (0537) MDD 93/42/EWG  
To urządzenie jest oznakowane zgodnie  
z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 
93/42/EWG (jeżeli urządzenie zawiera znak CE)

Symbol ETL 
 

 

Symbol UL
 

GOST R — certyfikat (Certyfikat zgodności) 
potwierdza, że towary sprzedawane w Rosji 
i/lub linie produkcyjne, na których zostały 
wyprodukowane, spełniają rosyjskie standardy 
bezpieczeństwa. 

Dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych: 
Przestroga: Prawo federalne zezwala na sprzedaż 
tego produktu tylko lekarzom dentystom lub na 
zamówienie lekarza dentysty.

Nie wykorzystywać ponownie

Nadaje się do recyklingu 

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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7. Ostrzeżenia i środki ostrożności
APARAT TO URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1

UWAGA:
Po zdjęciu pokryw aparat jest urządzeniem laserowym klasy 3B. Należy unikać 
narażenia na wiązkę światła laserowego lub promieniowanie UV-C wewnątrz 
urządzenia.

PRZESTROGA:
Użycie elementów sterowania, dokonywanie regulacji bądź wykonywanie 
procedur innych niż opisane w niniejszym dokumencie może skutkować 
niebezpiecznym narażeniem na promieniowanie laserowe lub nadmiernym 
narażeniem na promieniowanie UV-C. 

• Podczas posługiwania się płytkami obrazowymi, osłonami ochronnymi  
i kopertami higienicznymi należy zawsze stosować odpowiednie procedury 
higieniczne i środki ostrożności w celu uniknięcia zakażenia krzyżowego. 
Podczas każdej ekspozycji należy stosować nową osłonę ochronną.

• Płytki obrazowe działają szkodliwie po połknięciu.

• Podczas odczytywania płytki obrazowej nie należy poruszać aparatem ani  
w niego uderzać.

• Aparat należy wykorzystywać wyłącznie do odczytywania płytek 
obrazowych dostarczonych przez producenta. Nie wolno go wykorzystywać 
w żadnym innym celu. 

• NIGDY nie należy używać płytek obrazowych, osłon ochronnych ani kopert 
higienicznych innych producentów.

• Tego aparatu ani jego akcesoriów nie wolno modyfikować, zmieniać ani 
przetwarzać w jakikolwiek sposób.

• Czynności konserwacyjne oraz naprawy aparatu może przeprowadzać 
jedynie personel serwisowy autoryzowany przez producenta. We wnętrzu 
aparatu nie znajdują się żadne elementy przeznaczone do serwisowania 
przez użytkownika.

• Podczas korzystania z akcesoriów, takich jak uchwyty na kliszę, 
prowadnice lampy RTG i płytki obrazowe, należy przestrzegać procedur 
kontroli zakażeń. W przypadku korzystania z akcesoriów należy zawsze 
przestrzegać instrukcji producenta dotyczących sposobu ich użycia oraz 
zapobiegania zakażeniom krzyżowym, przenoszonym z jednego pacjenta 
na innego. 

• Ze względu na parametry kompatybilności elektromagnetycznej aparat 
może powodować zakłócenia pracy innych urządzeń.

• Ze względu na parametry kompatybilności elektromagnetycznej inne 
urządzenia mogą zakłócać pracę aparatu.
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• Aparat spełnia wymagania normy IEC 60601-1. Wyposażenie dodatkowe 
podłączone do tego aparatu musi spełniać wymagania powiązanych 
zharmonizowanych norm krajowych IEC.

• Aparat nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnych mieszanin 
środków anestetycznych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.

• Przed skanowaniem obrazów należy wybrać kartę pacjenta.

• W przypadku połączeń sieci Ethernet należy korzystać z nieekranowanego 
kabla kat. 6 sieci LAN, aby uniemożliwić połączenie kilku obudów! Komputer/ 
Przełącznik sieci Ethernet, do którego podłączony jest aparat, musi spełniać 
wymagania odpowiednich norm (np. EN 60950, IEC 60950, UL 60950). 
Po instalacji należy sprawdzić, czy wartości prądu upływu nie przekraczają 
poziomów podanych w normie IEC 60601-1.

• Jeśli komputer/przełącznik sieci Ethernet podłączony do aparatu jest 
używany w otoczeniu pacjenta, powinien zostać odpowiednio zatwierdzony 
i spełniać wymagania podane w normie 60601-1.

• Komputer oraz wszelkie inne urządzenia zewnętrzne podłączone do 
systemu i znajdujące się poza otoczeniem pacjenta muszą spełniać wymogi 
określone w normie IEC 60950 (wymaganie minimalne). Urządzeń, które 
nie spełniają normy IEC 60950, nie wolno podłączać do systemu, ponieważ 
mogą one zagrażać bezpieczeństwu pracy.

• Komputer ani jakiekolwiek inne urządzenia zewnętrzne nie mogą być 
podłączane do przedłużacza.

• Jeśli urządzenie musi zostać podłączone do listwy zasilającej, nie należy 
kłaść jej na podłodze.

• Nie wolno używać przedłużaczy umożliwiających podłączanie kilku urządzeń.

• W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy aparatu należy 
korzystać wyłącznie z modułu zasilającego (ang. power supply unit, PSU) 
dostarczonego z aparatem lub sprzedawanego przez autoryzowanych 
dystrybutorów. Listę zatwierdzonych modułów PSU zamieszczono w części 
opisującej dane techniczne aparatu.

• Jeżeli urządzenie będzie stosowane z oprogramowaniem obrazującym 
pochodzącym od innego producenta, niedostarczonym przez wytwórcę 
aparatu, oprogramowanie to musi spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów, dotyczących oprogramowania do zarządzania danymi 
pacjentów. Dotyczy to przykładowo dyrektywy dotyczącej wyrobów 
medycznych 93/42/EWG i/lub wymagań FDA (jeżeli obowiązują). 
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• Medyczne urządzenia elektryczne wymagają podjęcia specjalnych środków 
ostrożności dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i muszą być 
instalowane zgodnie z informacjami dotyczącymi EMC.

• Nie należy ustawiać komputera w miejscu, w którym może dojść do 
rozlania cieczy na urządzenie.

• Komputer należy czyścić zgodnie z instrukcjami producenta.

• W przypadku utraty łączności podczas przetwarzania zdjęcia nie jest ono 
przesyłane z aparatu do oprogramowania do obrazowania na komputerze. 
Zdjęcie jest przechowywane w pamięci aparatu do momentu przesłania do 
komputera. W takiej sytuacji nie można wyłączać aparatu. Po przywróceniu 
działania sieci zdjęcie jest przesyłane automatycznie do oprogramowania 
do obrazowania. Nie należy odłączać adaptera modułu PSU aparatu przed 
przywróceniem działania sieci i przesłaniem zdjęcia do oprogramowania do 
obrazowania. 

• Ze względu na geometrię obrazowania w projekcji Occlusal 4C oraz 
pozycjonowanie płytek obrazowych nie jest możliwe wykonywanie 
dokładnych pomiarów odległości i kątów na podstawie zdjęć w projekcji 
zgryzowej.
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Załącznik A. Dane techniczne

A.1 Urządzenie

APARAT DO PŁYTEK OBRAZOWYCH DO OBRAZOWANIA WEWNĄTRZUSTNEGO  

eXam5  
Klasyfikacja IEC60601-1  

- Urządzenie klasy 1 lub 2, w zależności od klasyfikacji 
modułu PSU. Brak części mających kontakt z ciałem 
pacjenta  
- Praca ciągła   
- IPX0 (zamknięte urządzenie bez ochrony przed 
przedostaniem się płynów do wnętrza urządzenia)  

Wskazania do stosowania  System obrazowania Scan eXam jest przeznaczony  
do przechwytywania, digitalizowania i przetwarzania 
wewnątrzustnych zdjęć rentgenowskich przechowywanych 
na nośnikach w postaci płytek obrazowych.  

Przeznaczenie  System Scan eXam jest przeznaczony do stosowania 
wyłącznie przez lekarzy stomatologów i innych 
wykwalifikowanych pracowników stomatologicznych  
w celu przetwarzania wewnątrzustnych zdjęć 
rentgenowskich twarzoczaszki uzyskanych w drodze 
ekspozycji na płytkach obrazowych.  

Klasyfikacja 
bezpieczeństwa  
urządzenia laserowego  

URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1  
EN 60825-1 :2007  

Wymiary (wys. x szer. x gł.)  196 mm x 215 mm x 382 mm  

Masa  9,8–10,3 kg  

Moduł zasilający (PSU)  POWERBOX EXM 80 5121  

Napięcie robocze  24 V DC (moduł PSU: 100–240 V AC, 50/60 Hz)  

Prąd roboczy  Poniżej 1,5 A  

Wielkość pikseli, 
możliwość wyboru  

30 µm (super), 60 µm (wysoka)  

Głębia bitowa  14-bitowa skala szarości  
Rozdzielczość teoretyczna  16,7 lp/mm  

Kabel interfejsu  W przypadku połączeń sieci Ethernet należy 
korzystać z nieekranowanego kabla kat. 6 sieci 
LAN, aby uniemożliwić połączenie kilku obudów! 
Komputer / Przełącznik sieci Ethernet, do którego 
podłączony jest aparat, musi spełniać wymagania 
odpowiednich norm (np. EN 60950, IEC 60950,  
UL 60950).  

Środowisko robocze  Od +10°C do +40°C, 30–90% wilgotności względnej, 
700–1060 mbarów  

Środowisko 
przechowywania/ 
transportu  

Od –10°C do +50°C, 0–90% wilgotności względnej, 
500–1080 mbarów  
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A.2 Płytki obrazowe i koperty higieniczne
PŁYTKI OBRAZOWE  
Rozmiar  Rozmiar 0  Rozmiar 1  Rozmiar 2  Rozmiar 3  Rozmiar 4C  

Wymiary (mm)  22 x 31   24 x 40   31 x 41   27 x 54   48 x 54 
nominalnie   

Wielkość zdjęcia 
(piksele)  

734 x 
1034   

800 x 
1334  

1034 x 
1368   

900 x 
1800  

1600 x 1800 
nominalnie  

Rozmiar zdjęcia 
(MB)  

1,44  2,03  2,69  3,09  5,49 
nominalnie  

Środowisko 
przechowywania  

Płytki obrazowe muszą być przechowywane w pudełku 
ochronnym, w temperaturze nieprzekraczającej 33°C. Pudełko 
musi być zamknięte w celu ochrony przed kurzem.  

Materiał  Światłoczuły materiał fosforowy naniesiony w sposób jednorodny 
na materiał nośny z tworzywa sztucznego. Pokryty powłoką na 
powierzchni aktywnej i zabezpieczony lakierem na krawędziach.  
Płytki obrazowe nie zawierają fosforu.  

Użytkowanie  Typowy okres użytkowania płytek obrazowych to kilkaset cykli 
pod warunkiem ostrożnego obchodzenia się z płytkami, 
zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.  
Stosowanie oryginalnych akcesoriów służących do zachowania 
higieny (osłon ochronnych oraz kopert higienicznych) przedłuży 
okres użytkowania płytek odwzorowujących.  

Utylizacja  Płytki obrazowe to odpady przemysłowe i muszą być 
utylizowane zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami 
dotyczącymi usuwania tego typu materiałów.  
Nigdy nie wolno korzystać z uszkodzonych płytek obrazowych.  

 

KOPERTY HIGIENICZNE  
Materiał  Polietylen nadający się do kontaktu z żywnością — nie zawiera 

lateksu  
Opakowanie  Dostarczane w pudełkach  
Użytkowanie  W celu zapewnienia optymalnej wydajności zaleca się, aby 

koperty higieniczne zostały zużyte w ciągu dwóch lat od daty 
ich produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie kartonu,  
w którym znajdują się koperty higieniczne (DDMMRRXX). 
Dłuższy okres lub niewłaściwe warunki przechowywania mogą 
wpłynąć negatywnie na działanie paska samoprzylepnego i/lub 
na tworzywo, z którego wykonane są koperty.  

Utylizacja  Należy przestrzegać stosownych wymogów krajowych.   
 

CZĘŚCI MAJĄCE KONTAKT Z CIAŁEM PACJENTA   
Typ części:  Typ kontaktu:  Czas trwania kontaktu:  
Płytka obrazowa  Błona śluzowa  < 5 min  
Jednorazowa osłona płytki 
obrazowej  Błona śluzowa  < 5 min  
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A.3 Podstawowe wymiary
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Wskazówki i deklaracja producenta — emisja promieniowania elektromagnetycznego 
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, 
opisanym poniżej. Użytkownik powinien dopilnować, aby było ono użytkowane w takim 
środowisku. 
Test emisji Poziom 

zgodności 
Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki 

Emisje RF  
CISPR 11 

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

Emisje RF 
CISPR 11 

Klasa B Urządzenie może być używane w dowolnym miejscu, 
w tym w pomieszczeniach bytowych i takich, które są 
bezpośrednio podłączone do sieci zasilania prądem  
o niskim napięciu, zaopatrujących w energię budynki 
mieszkalne. 

Emisje 
harmoniczne 
IEC 61000-3-2 

Klasa A 

Wahania napięcia / 
migotanie 
IEC 61000-3-3 

Zgodny 
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Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna 
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, opisanym 
poniżej. Użytkownik powinien dopilnować, aby było ono użytkowane w takim środowisku. 
Test odporności Poziom testowy  

IEC 60601 
Poziom 
zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne — 
wskazówki 

Wyładowania 
elektrostatyczne 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 
 
±8 kV powietrze 

±6 kV kontakt 
 
±8 kV powietrze 

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub wyłożone płytkami 
ceramicznymi. Jeżeli podłogi 
pokryte są materiałem 
syntetycznym, wilgotność względna 
powinna wynosić co najmniej 30%. 

Impulsy 
elektryczne / 
przebiegi 
przejściowe 
IEC 61000-4-4 

±2 kV dla kabli 
zasilających 
±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia 

±2 kV dla kabli 
zasilających 
±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia 

Jakość zasilania z sieci 
energetycznej powinna odpowiadać 
typowym pomieszczeniom  
o zastosowaniach komercyjnych 
lub środowisku szpitalnemu. 

Udary 
IEC 61000-4-5 

±1 kV tryb 
różnicowy 
±2 kV tryb 
wspólny 

±1 kV tryb 
różnicowy 
±2 kV tryb 
wspólny 

Jakość zasilania z sieci 
energetycznej powinna odpowiadać 
typowym pomieszczeniom  
o zastosowaniach komercyjnych 
lub środowisku szpitalnemu. 

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

< 5% UT 
(> 95% spadek 
w UT) 
przez 0,5 cyklu 
 
40% UT 
(60% spadek  
w UT) 
przez 5 cykli 
 
70% UT 
(30% spadek  
w UT) 
przez 25 cykli 
 
< 5% UT 
(> 95% spadek 
w UT) 
przez 5 s 

< 5% UT 
(> 95% spadek 
w UT) 
przez 0,5 cyklu 
 
40% UT 
(60% spadek  
w UT) 
przez 5 cykli 
 
70% UT 
(30% spadek  
w UT) 
przez 25 cykli 
 
< 5% UT 
(> 95% spadek 
w UT) 
przez 5 s 

Jakość zasilania z sieci 
energetycznej powinna odpowiadać 
typowym pomieszczeniom  
o zastosowaniach komercyjnych 
lub środowisku szpitalnemu. Jeżeli 
użytkownik urządzenia wymaga 
ciągłej pracy podczas przerw  
w zasilaniu, zaleca się zasilanie 
urządzenia z niezależnego źródła 
energii lub baterii. 

Pole 
magnetyczne  
o częstotliwości 
sieci zasilającej 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Natężenie pola magnetycznego  
o częstotliwości sieciowej powinno 
kształtować się na poziomie 
odpowiadającym typowym 
pomieszczeniom o zastosowaniach 
komercyjnych lub środowisku 
szpitalnemu. 

UWAGA UT jest wartością napięcia w sieci zasilającej prądem przemiennym przed przyłożeniem 
napięcia testowego. 
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Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna 
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, 
opisanym poniżej. Użytkownik powinien dopilnować, aby było ono użytkowane w takim środowisku. 
Test odporności Poziom testowy 

IEC 60601 
Poziom 
zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne — 
wskazówki 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zakłócenia 
przewodzone 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
Zakłócenia 
radioelektryczne 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
od 150 kHz do 
80 MHz 
 
 
 
 
3 V/m 
od 80 MHz do 
2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 

Przenośne urządzenia radiowe, służące do 
komunikacji, nie powinny być używane  
w pobliżu żadnej części urządzenia, w tym 
kabli, w odległości mniejszej niż obliczona  
z równania stosowanego w odniesieniu do 
częstotliwości nadajnika. 
 
Zalecana odległość 
d = 1,2 P   
 
d = 1,2 P     od 80 MHz do 800 MHz 
 
d = 2,3 P     od 800 MHz do 2.5 GHz 
 
gdzie P oznacza maksymalną wyjściową 
moc znamionową nadajnika w watach (W), 
podaną przez producenta nadajnika,  
a d oznacza zalecaną odległość, wyrażoną 
w metrach (m). 
Natężenie pola ze stałych nadajników 
pracujących z częstotliwością radiową, 
określone na podstawie inspekcji 
elektromagnetycznej na miejscua, powinno 
być mniejsze niż poziom zgodności 
dla każdego zakresu częstotliwościb.  
Mogą występować zakłócenia w pobliżu 
urządzeń oznaczonych następującym 
symbolem: 
 
 
 
 

UWAGA 1 Przy częstotliwości 80 MHz oraz 800 MHz ma zastosowanie wyższy zakres 
częstotliwości.  
UWAGA 2. Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach.  
Na rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego ma wpływ zjawisko 
pochłaniania i odbijania się fal od struktur, obiektów i ludzi. 
a Nie można w sposób teoretyczny dokładnie przewidzieć natężenia pola pochodzącego  
od stałych nadajników, np. stacji bazowych telefonów komórkowych i bezprzewodowych, 
przenośnych nadajników naziemnych, amatorskich nadajników radiowych, a także 
przekaźników radiowych fal długich i ultrakrótkich oraz telewizyjnych. Aby dokonać oceny 
środowiska elektromagnetycznego pod kątem stałych nadajników radiowych, należy rozważyć 
możliwość przeprowadzenia analizy pomieszczenia pod względem promieniowania 
elektromagnetycznego. Jeżeli zmierzona moc pola w pomieszczeniu, w którym pracuje 
urządzenie, przekracza dopuszczalny poziom zgodności, należy obserwować urządzenie, aby 
upewnić się, czy działa prawidłowo. Jeżeli zaobserwowane zostanie nieprawidłowe działanie, 
należy podjąć dodatkowe czynności, takie jak zmiana ustawienia lub położenia urządzenia. 
b W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m. 
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Zalecane odległości pomiędzy przenośnym sprzętem do komunikacji radiowej 
a niniejszym urządzeniem. 
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym,  
w którym zakłócenia radiowe są kontrolowane. Użytkownik może pomóc w eliminowaniu 
zakłóceń elektromagnetycznych, zachowując minimalną zalecaną odległość pomiędzy 
przenośnymi urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a niniejszym urządzeniem, 
zgodnie z poziomem maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń do komunikacji. 
Maksymalna 
znamionowa  
moc wyjściowa 
nadajnika  
w watach (W) 

Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika  
w metrach (m) 
od 150 kHz do  
80 MHz 
d = 1,2 P  

od 80 MHz do  
800 MHz 
d = 1,2 P  

od 800 MHz do  
2,5 GHz 
d = 2,3 P  

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 
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 1. Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość wyliczona dla 

wyższego zakresu częstotliwości. 
UWAGA 2. 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. 
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Załącznik B. Instalacja i konfiguracja
Instalację i konfigurację może przeprowadzać 
jedynie personel serwisu, przeszkolony  
i dopuszczony przez producenta aparatu. 

B.1 Instalacja systemu

B.1.1 Ustawianie aparatu
Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej 
powierzchni w celu uniknięcia pogorszenia jakości 
zdjęć na skutek drgań. 
Aparat można również zamontować na ścianie, na 
półce lub pod nią z wykorzystaniem opcjonalnego 
zestawu do montażu skanera (nr kat. 204138). 
 
Aparatu nie należy ustawiać w miejscu, do 
którego dociera bezpośrednie światło słoneczne, 
ani w pobliżu źródeł jasnego światła. Światło 
słoneczne ani jasne światło nie mogą padać 
bezpośrednio na drzwiczki aparatu, w których 
umieszcza się płytki obrazowe.

Aparat należy ustawić w taki sposób, aby nie 
stykał się z innymi urządzeniami. Nie można 
ustawiać aparatu na powierzchni innych urządzeń 
ani pod nimi. 
 
Aparat można ustawić w otoczeniu, w którym 
prowadzone jest badanie i leczenie pacjenta 
(otoczenie pacjenta). 

B.1.2 Ustawianie komputera(-ów) 
(niedołączonych) 

Komputera(-ów) podłączonego(-ych) do aparatu 
nie należy używać w otoczeniu pacjenta. 
Minimalna odległość w poziomie pomiędzy 
pacjentem i komputerem(-ami) to 1,5 m.
Minimalna odległość w pionie pomiędzy 
pacjentem i komputerem(-ami) to 2,5 m.
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B.1.3 Inne urządzenia
Do aparatu ani połączonego(-ych) z nim 
komputera(-ów) NIE NALEŻY podłączać żadnych 
innych urządzeń, które:

- nie stanowią części dostarczonego systemu,

- nie zostały dostarczone przez producenta 
aparatu,

- nie są zalecane przez producenta aparatu. 

B.2 Podłączanie aparatu do komputera/
sieci LAN

Procedura podłączania aparatu do jednego lub 
kilku komputerów w sieci lokalnej (LAN) jest taka 
sama, z wyjątkiem faktu, że każdy komputer  
w sieci LAN musi otrzymać indywidualny numer 
identyfikacyjny. 

B.2.1 Połączenie automatyczne (preferowane)
Należy upewnić się, że płytka obrazowa jest 
podłączona do sieci i do zasilania.
Oprogramowanie sterownika może automatycznie 
wykrywać wszystkie urządzenia, które znajdują 
się w sieci LAN i mają włączone (ON) zasilanie. 
Wykrywanie rozpoczyna się automatycznie 
podczas instalacji aplikacji oprogramowania.

1. Jeśli oprogramowanie zostało już 
zainstalowane albo jest problem z jego 
uruchomieniem, Kreator dodawania urządzeń 
(Add Device Wizard) automatycznie uruchomi 
je z okna Przechwytywanie obrazu (Image 
Capturing).

2. W oknie przechwytywania obrazu nacisnąć 
Ustawienia (Settings).
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3. Otworzy się okno dialogowe Ustawienia 
(Settings). Kliknąć opcję Dodaj (Add),  
aby uruchomić Kreatora dodawania urządzeń 
(Add Device Wizard).

4. Wybrać dane narzędzie z listy i nacisnąć 
Zakończ (Finish), aby dokończyć konfigurację 
połączenia.
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B.2.2 Korzystanie z połączenia opartego na 
ręcznie ustawianym adresie IP

Jeśli urządzenie nie pojawi się w oknie Kreator 
dodawania urządzeń (Add Device Wizard), 
można połączyć je z komputerem ręcznie. 
 

1. Upewnij się, że urządzenie, które ma być 
połączone z komputerem, jest włączone. 

2. W oknie Dodaj urządzenie (Add Device) 
kliknij przycisk Dodaj ręcznie (Add 
manually). 

3. Zostanie wyświetlone okno Kreator 
ręcznego dodawania urządzeń  
(Add Device manually wizard). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okno zawiera listę w postaci graficznej 
wszystkich urządzeń, które mogą zostać 
połączone z komputerem. 
 

4. Kliknij obrazek urządzenia SCAN EXAM, aby je 
wybrać. 
 
Następnie kliknij przycisk Dalej (Next) lub 
kliknij dwukrotnie obrazek urządzenia.
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5. Pojawi się okno Adres IP (IP-Address). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wprowadź adres IP, a następnie kliknij przycisk 
Połącz (Connect). 
Połączenie z urządzeniem zostanie sprawdzone. 
Kiedy połączenie zostanie sprawdzone  
i urządzenie będzie połączone, kliknij przycisk 
Zakończ (Finish).  
 
UWAGA: 
W celu zmiany adresu IP urządzenia należy 
kliknąć przycisk Zmień adres IP urządzenia... 
(Change device IP address...) i postępować 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
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B.2.3 Korzystanie z funkcji Express Share
Domyślnie przyjmuje się, że urządzenie będzie 
obsługiwane z użyciem jednej stacji roboczej. 
Jest to normalna konfiguracja do użytku 
osobistego, do pracowni rtg oraz do pracy „jak na 
filmie”, gdzie skaner i komputer tworzą „cyfrową 
stację rozwojową”. Nadal możliwy jest dostęp do 
obrazów, ich oglądanie i obróbka z wielu stacji 
roboczych podłączonych do sieci pod warunkiem, 
że mają one dostęp do oprogramowania serwera.

W przypadku współdzielenia urządzenia można 
je obsługiwać z kilku komputerów. Zarządzanie 
przechwytywaniem zdjęć z wielu komputerów  
jest możliwe dzięki funkcji o nazwie Express 
Share. Każdej stacji roboczej zostaje przypisany  
unikatowy identyfikator, widoczny na wyświetlaczu  
urządzenia w czasie, kiedy ta stacja obsługuje 
urządzenie. Jeśli używana jest funkcja Express 
Share, należy ją aktywować na wszystkich 
stacjach roboczych obsługujących urządzenie. 

W trybie Express Share obowiązuje limit czasu 
automatycznego zwolnienia skanera, po którym 
następuje zwolnienie skanera, jeśli urządzenie 
pozostawało bezczynne przez wstępnie określony 
czas. 

Informacje dotyczące uruchamiania funkcji 
Express Share zawiera rozdział B.3. Procedurę 
tę należy powtórzyć na wszystkich stacjach 
roboczych, z których obsługuje się urządzenie.
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B.2.4 Aktywacja urządzenia Scan eXam 
Z poziomu okna przechwytywania obrazu 
oprogramowania obrazującego należy aktywować 
urządzenie, klikając przycisk odpowiedniego 
urządzenia. 

Przed aktywacją urządzenia należy sprawdzić 
jego aktualny stan. Przed rozpoczęciem 
przetwarzania płytek obrazowych należy upewnić 
się, że urządzenie jest GOTOWE (READY).

Jeśli urządzenie nie jest widoczne w oknie 
przechwytywania obrazu, należy sprawdzić 
prawidłowość instalacji.
 
Jeśli nie można uzyskać dostępu do okna 
przechwytywania obrazu, należy zapoznać się 
z informacjami na temat przechwytywania 
obrazu, zawartymi w dokumentacji użytkownika 
oprogramowania.
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B.3 Opcje konfiguracji
Opcje ustawień urządzenia Scan eXam umożliwiają 
skonfigurowanie urządzenia zgodnie z preferencjami 
użytkownika w środowisku klinicznym.
 
Z poziomu wykorzystywanego oprogramowania 
do obrazowania należy wybrać stronę Ustawienia 
urządzenia/Urządzenie (Device settings/Device)  
(więcej instrukcji dotyczących sposobu uzyskiwania  
dostępu do strony ustawień zawiera instrukcja 
obsługi aplikacji).

B.3.1 Strona urządzenia
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stan (Status)

Wyświetla stan urządzenia:

- Podłączone

- Niepodłączone (albo używane przez kogoś 
innego, albo wyłączone)

Naciśnięcie przycisku i otwiera okno Informacje 
o urządzeniu (Device info), zawierające typ 
skanera, wersję oprogramowania układowego  
i numer seryjny urządzenia.

Nazwa (Name)
Wyświetla nazwę urządzenia. Nazwę można 
zmienić.



SCAN EXAM B-9

B. Instalacja i konfiguracja

Lokalizacja (Location)
Można tu wprowadzić dane umożliwiające 
zlokalizowanie urządzenia — na przykład numer 
albo lokalizację pomieszczenia.

Adres IP (IP address) ..... Edytuj.... (Edit....)
Tylko dla personelu serwisowego.

Express Share:
Jeśli urządzenie ma być używane z kilkoma 
komputerami, należy zaznaczyć pole wyboru 
Express Share, aby wybrać tę funkcję.  
 
WAŻNA UWAGA:
Jeśli do urządzenia podłączony jest tylko jeden 
komputer, nie należy zaznaczać pola wyboru Użyj 
funkcji Express Share (Use Express Share). 
 
Inne ustawienia związane z wyborem funkcji 
Express Share są następujące:

Nazwa klienta (Client name)
W to miejsce można wpisać nazwę używanego 
komputera, na przykład nazwisko jego 
użytkownika, lokalizację itp.

Numer stacji roboczej (Workstation number)
W tym miejscu można wpisać numer 
identyfikacyjny użytkowanego komputera.

Limit czasu automatycznego zwolnienia (s) 
(Autorelease timeout (s))

W tym miejscu można wpisać czas, przez który 
aparat pozostanie zarezerwowany i nieużywany 
przez komputer przed jego automatycznym 
zwolnieniem.
Domyślny czas to 40 sekund.  
 
Jeśli urządzenie jest zarezerwowane przez jeden 
komputer, inny komputer nie może go obsługiwać 
do czasu, kiedy zostanie zwolnione przez 
pierwszy komputer.
Dzięki limitowi czasu urządzenie nie może być 
na stałe zarezerwowane i niedostępne dla innych 
użytkowników. 
Urządzenie może zostać z wyprzedzeniem 
zarezerwowane przez inny komputer.
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B.3.2 Strona Obraz (Image)

 

Pobierz ostatnie zdjęcie z pamięci urządzenia 
(Retrieve last image from device memory) 

Jeśli ostatnie odczytane zdjęcie nie zostało 
przesłane do komputera z powodu awarii sieci, 
łączności, komputera lub oprogramowania, 
możliwe jest odzyskanie ostatniego zdjęcia  
z pamięci urządzenia poprzez kliknięcie przycisku 
Retrieve now (Pobierz teraz).
 
WAŻNA UWAGA:
Pobranie OSTATNIEGO odczytanego zdjęcia 
jest możliwe tylko wtedy, gdy aparat nie został 
wyłączony. Po wyłączeniu aparatu zdjęcie 
zostanie utracone. 

Pobieranie ostatniego zeskanowanego zdjęcia:

1. Usunąć problem, który spowodował błąd 
komunikacji. Po ponownym nawiązaniu 
łączności pomiędzy aparatem i komputerem 
ostatnio odczytane zdjęcie zostanie 
automatyczne przesłane do komputera.

2. Na stronie Obraz (Image) kliknąć przycisk 
Pobierz teraz (Retrieve now), aby pobrać 
ostatni odczytany obraz. 
 
UWAGA: 
W razie potrzeby można wybrać inne 
parametry (np. rozdzielczość, wyświetlenie 
podglądu zdjęcia itp.) dla pobieranego zdjęcia. 
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3. Komputer (PC): Kliknąć OK, aby zamknąć 
stronę Ustawienia (Setup). Ostatnie odczytane 
zdjęcie zostanie przesłane do komputera.

Rozdzielczość (Resolution)
Wysoka (High) — (domyślna) zapewnia rozmiar 
pikseli zoptymalizowany do zastosowań ogólnych. 
Skutkuje to mniejszym szumem na zdjęciach,  
w szczególności w przypadku korzystania  
z krótkich czasów ekspozycji. 

Super (Super) — zapewnia najmniejszy dostępny 
rozmiar pikseli. Skutkuje to zdjęciami o lepszej 
rozdzielczości, ale wymaga więcej pamięci, gdyż 
pliki obrazów są większe.

Numer seryjny urządzenia (Device serial number)
Wybrać tę opcję, aby do wszystkich nowych zdjęć 
dodawany był numer seryjny urządzenia. 

B.3.3 Strona Przetwarzanie zdjęć  
(Image processing)

Możliwe jest dostosowanie obrazu przy użyciu 
odpowiednich suwaków i pól wyboru. 

Automatyczna regulacja  
jasności (Auto Brightness)  Wł. (On)/ Wył. (Off)
Jasność (Brightness)  –100 ... 100 
Kontrast (Contrast)  –100 ... 100 
Gamma    –100 ... 100 
Wyostrzanie (Sharpening) 0 ... 100 
Redukcja szumów  Wył. (Off), klasyczna  
(Noise reduction)   (Classic),  
     progresywna  
     (Progressive)
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Aby zapisać wszystkie zmiany, należy kliknąć 
Zapisz (Save).
Aby powrócić do ustawień fabrycznych 
dostosowywania obrazu, należy kliknąć Zresetuj 
(Reset). 

B.3.4 Strona Tok pracy (Workflow) 

Rozpoczęcie odczytywania
Wybrać opcję Automatycznie (Automatic),  
jeśli skaner ma być automatycznie uruchamiany.
Opcje Rozpocznij po: (Start after:) pozwalają 
wybrać moment, kiedy skaner ma zostać włączony:

- po włożeniu płytki: skaner zostanie 
uruchomiony automatycznie w momencie, 
kiedy wykryje obecność płytki obrazowej  
w nośniku płytek;

- po zdjęciu pokrywy: po umieszczeniu płytki 
obrazowej oraz osłony ochronnej w nośniku 
płytek urządzenie zostanie uruchomione 
automatycznie w momencie zdjęcia osłony.
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Opcja Opóźnienie rozpoczęcia (Start delay) 
umożliwia dokonanie wyboru opóźnienia czasu 
rozpoczęcia.

- Krótki (Short) = około 0,2 sekundy

- Średni (Medium) = około 0,4 sekundy

- Długi (Long) = około 0,6 sekundy

Wybrać opcję Ręcznie (Manual), jeśli skaner  
ma rozpocząć odczytywanie płytki obrazowej  
w momencie naciśnięcia przycisku START.

Tryb wysuwania płytki
Dostępne opcje to:

- Zbiornik płytek (Drop in plate collector):  
po zakończeniu skanowania płytka obrazowa 
jest wrzucana do zbiornika płytek.

- Nośnik płytek (Leave in plate carrier): po 
zakończeniu skanowania płytka obrazowa 
pozostaje w nośniku płytek. Korzystanie  
z opcji Nośnik płytek (Leave in plate carrier) 
jest zalecane w przypadku użytkowników, 
którzy przywiązują wagę do większej 
dbałości o płytki obrazowe i zmniejszenia ich 
zużycia. Ta opcja przedłuża żywotność płytek 
obrazowych i pozwala na przestrzeganie 
wyższych standardów higieny.
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Obsługa bezdotykowa
W przypadku wyboru opcji Zastosuj czujnik 
obsługi bezdotykowej (Use touchless operation 
sensor) urządzenie będzie się automatycznie 
„budziło” z trybu gotowości w momencie, kiedy 
czujnik wykryje ruch w odległości do 20 cm.
Jeśli ta opcja NIE jest wybrana, urządzenie będzie 
„budziło się” w momencie naciśnięcia przycisku 
Start.

B.3.5 Strona Opcje zasilania (Power Options)

Tryb gotowości po (w sekundach) (Standby after 
(seconds)):   
Pozwala wybrać, po jakim czasie nieużywania skanera będzie 
on przechodził w tryb gotowości (Ekran wyłącza się, dioda 
zasilania świeci na żółto).
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Sygnał dźwiękowy przy przechodzeniu do trybu 
gotowości (Beep when entering standby mode): 

W przypadku wybrania tej opcji w momencie 
przechodzenia skanera do trybu gotowości będzie 
emitowany sygnał dźwiękowy.

Wyłączenie po (w minutach) [Shutdown after (minutes)]
Pozwala wybrać, po jakim czasie nieużywania 
skanera urządzenie będzie się automatycznie 
wyłączać.

B.3.6 Strona Higiena (Hygiene)

 

 
Automatyczna dezynfekcja UV (Automatic UV 
disinfection)

Wbudowana lampa emitująca ultrafiolet (UV) 
pozwala na dezynfekcję nośnika płytek w czasie, 
kiedy jest wewnątrz skanera.

Częstość dezynfekcji: Dostępne są trzy opcje:
- W trybie oczekiwania i podczas 

wyłączania (During idle and shutdown) 
Dezynfekcja UV jest przeprowadzana 
automatycznie w momencie, kiedy 
urządzenie jest w trybie oczekiwania oraz 
przed wyłączeniem. Użytkownik nie jest 
informowany, że ten proces ma miejsce.
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- Po każdym pacjencie (After each patient) 
Dezynfekcja UV jest przeprowadzana 
automatycznie po zamknięciu karty 
pacjenta. Pozostały czas dezynfekcji UV jest 
wyświetlany na monitorze urządzenia.

- Wyłączone (Disabled) Dezynfekcja UV 
jest wyłączona i nie działa. Odrzucane są 
także wszystkie komunikaty ostrzegawcze, 
dotyczące stanu lampy UV. 

UWAGA:  
Jeśli zostanie wybrany którykolwiek tryb 
automatycznej dezynfekcji UV, cykl dezynfekcji 
UV będzie ZAWSZE przeprowadzany automatycznie 
w momencie wyłączania urządzenia i przed 
jego całkowitym zamknięciem. Podczas cyklu 
dezynfekcji związanego z zamykaniem systemu 
na wyświetlaczu urządzenia będzie wyświetlany 
pozostały czas dezynfekcji. Jeśli użytkownik 
chce zatrzymać cykl dezynfekcji UV podczas 
zamykania systemu:

- Nacisnąć i przytrzymać (przez 4 sekundy) 
przycisk włączania/wyłączania, a urządzenie 
zostanie natychmiast wyłączone. 
 
lub

- Nacisnąć i przytrzymać (przez 4 sekundy) 
przycisk Start, a urządzenie wróci do 
normalnego trybu pracy.

Ręczna kontrola dezynfekcji UV (Manual UV disinfection 
control) 

Kliknąć przycisk Dezynfekcja (Disinfect), 
aby ręcznie rozpocząć lub zatrzymać (Anuluj 
[Cancel]) dezynfekcję UV. Na ekranie urządzenia 
wyświetlany będzie czas, jaki upłynął od 
rozpoczęcia dezynfekcji.  
Dezynfekcja UV zatrzyma się automatycznie po 
15 minutach.  
Jeśli użytkownik chce zatrzymać ręczną dezynfekcję  
UV przed zakończeniem pełnego cyklu, należy 
nacisnąć przycisk Ręczna kontrola dezynfekcji 
UV (Manual UV disinfection control) / Anuluj 
(Cancel), albo nacisnąć i przytrzymać (przez  
4 sekundy) przycisk Start.



SCAN EXAM B-17

B. Instalacja i konfiguracja

B.3.7. Strona Zgryzowe (Occlusal)

 
Zgryzowe/Rozmiar 3

- Obraz zgryzowy 4C z dwóch kolejnych 
płytek o rozmiarze 3 (Occlusal 4C image 
from two sequential size 3 plates)  
Ta opcja pozwala na oddzielne odczytanie 
dwóch płytek obrazowych w rozmiarze 3, 
zastosowanych w trybie Comfort Occlusal 
4C IP, a następnie połączenie ich w celu 
uzyskania jednego obrazu zgryzowego. 
Dodatkowe informacje zawiera również Szybki 
przewodnik po opcji Zgryzowe (Occlusal). 
 
UWAGA: 
Możliwe jest tymczasowe obejście trybu Occlusal 
4C i odczytanie pojedynczej płytki obrazowej  
w rozmiarze 3. Umieścić płytkę obrazową  
w rozmiarze 3 w aparacie, aby umożliwić jej 
odczytanie. Kiedy na wyświetlaczu urządzenia 
pojawi się symbol umieszczenia drugiej 
płytki, należy nacisnąć przycisk Start. 
Spowoduje to anulowanie trybu Occlusal 4C dla 
tej operacji i pozwoli na uzyskanie pojedynczego 
zdjęcia w rozmiarze 3.

- Obraz o rozmiarze 3 z każdej płytki  
o rozmiarze 3 (Size 3 image from each size 
3 plate)  
Ta opcja pozwala na odczytywanie płytek 
obrazowych w rozmiarze 3 jako pojedynczych 
płytek.
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B.3.8 Strona Domyślne wartości ekspozycji 
(Default Exposure Values) 

W razie potrzeby można wprowadzić w te 
pola wartości ekspozycji, jakich użyto podczas 
wykonywania zdjęcia. Wartości te zostaną dodane 
do metadanych obrazu. 
 
Napięcie (kV)

Natężenie (mA)

Czas (s)
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B.4 Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
Aparat się nie włącza. Wskaźnik włączenia 
zasilania aparatu oraz wyświetlacz są wyłączone.

POWÓD/ROZWIĄZANIE
Zasilanie sieciowe aparatu jest wyłączone lub 
aparat nie został włączony.

i. Jeśli dioda LED na module PSU nie świeci się, 
nie dociera do niej zasilanie z sieci. Włączyć 
zasilanie sieciowe. 

ii. Jeśli dioda LED na module PSU świeci się, 
włączyć aparat. 

iii. Jeśli wskaźnik stanu i wyświetlacz nadal się 
nie włączają, sprawdzić membranowy panel 
sterowania aparatu i okablowanie. Wymienić 
w przypadku stwierdzenia usterek. 

PROBLEM 
Na wyświetlaczu urządzenia pojawia się animacja 
przedstawiająca albo podłączanie urządzenia 
albo oprogramowanie do obrazowania 
stomatologicznego (migająca na żółto),  
a urządzenie nie działa. 
 

     
 
POWÓD/ROZWIĄZANIE
• Uszkodzony kabel RJ45. Wymienić kabel.
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PROBLEM
Połączenie w oparciu o adres IP pomiędzy 
urządzeniem i komputerem nie działa.

POWÓD/ROZWIĄZANIE
i. Sprawdzić, czy prawidłowo skonfigurowano 

metodą Bezpośredniego połączenia (Direct 
connection). Jeśli ustawienia są prawidłowe, 
jednak połączenie nadal nie działa, należy 
skorzystać z metody połączenia w oparciu  
o adres IP.

ii. Aparat został skonfigurowany do pracy tylko  
z jednym komputerem i nie rozpoznaje innych 
komputerów. Należy skonfigurować aparat 
ponownie do użycia przez kilku użytkowników. 

PROBLEM
Aparat jest połączony z komputerem, jednak nie 
przeprowadza skanowania obrazów. 
 
POWÓD/ROZWIĄZANIE
i. Zarezerwować aparat i sprawdzić, czy został 

skonfigurowany do wykorzystania przez 
kilku użytkowników. Jeśli nie, skonfigurować 
system ponownie.

ii. Jeśli pojawia się animacja oprogramowania 
do obrazowania stomatologicznego 
(migająca na żółto), oznacza to, że dla 
skanowanego(-ych) zdjęcia(-ć) nie wybrano 
pacjenta. Wybrać pacjenta. 

iii. Jeśli w momencie wkładania płytki obrazowej 
na wyświetlaczu aparatu pojawia się animacja  
wprowadzania, jednak aparat nie wprowadza 
płytki do wewnątrz i nie rozpoczyna 
skanowania, doszło do uszkodzenia czujnika 
odblaskowego w drzwiczkach aparatu (należy 
zapoznać się z instrukcją serwisową). 
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PROBLEM 
Problem z konfiguracją sieci lokalnej (LAN)/ 
podsieci

POWÓD/ROZWIĄZANIE
i. Jeśli pojawia się animacja oprogramowania 

do obrazowania stomatologicznego 
(migająca na żółto), a kable/routery działają 
prawidłowo, należy skontaktować się  
z administratorem sieci w celu uzyskania 
pomocy. 

ii. Konflikt/niedopasowanie adresów IP i/lub 
maski podsieci aparatu/komputera.  
Należy użyć polecenia <ipconfig> z wiersza 
poleceń (Start >> Uruchom >> cmd  
w systemie Windows), aby uzyskać informacje 
na temat ustawień aktywnej sieci. 
Należy zmienić albo adres IP komputera,  
albo aparatu, tak aby oba urządzenia były  
w tej samej podsieci. 
Jeśli problem utrzymuje się, należy 
skontaktować się z administratorem sieci  
w celu uzyskania pomocy.  

iii. Brak połączenia sieciowego lub jest ono 
niestabilne z powodu problemów z jakością 
sygnału LAN. 
Między aparatem a komputerem lub gniazdem 
sieciowym należy zainstalować przełącznik 
sieciowy. 
 

PROBLEM
Połączenie sieci Ethernet jest nieaktywne.
Połączenie sieci Ethernet obejmuje prawidłowo 
zainstalowane okablowanie oraz wszystkie 
stosowane przełączniki i/lub koncentratory 
tworzące podstawy kompletnego połączenia 
Ethernet. Jeśli połączenie jest aktywne, 
niekoniecznie oznacza to fizyczne podłączenie 
aparatu do komputera. Wskazuje to jedynie 
na fizyczne podłączenie aparatu do urządzenia 
zgodnego z siecią Ethernet (koncentratora, 
przełącznika, innego komputera itp.).
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POWÓD/ROZWIĄZANIE
Najpierw odłączyć i ponownie podłączyć kabel 
sieci Ethernet pomiędzy aparatem i komputerem, 
aby sprawdzić, czy umożliwi to rozwiązanie 
problemu.

i. Połączenie fizyczne jest sprawne (połączenie 
aktywne), jednak na wyświetlaczu aparatu 
pojawia się animacja oprogramowania do 
obrazowania stomatologicznego (migająca 
na żółto). Aparat nie został prawidłowo 
skonfigurowany. Należy skonfigurować go 
ponownie. 

ii. Okablowanie nie jest prawidłowe (połączenie 
nieaktywne), a na wyświetlaczu aparatu 
pojawia się animacja podłączania urządzenia. 
Aparat nie jest fizycznie podłączony do 
komputera. Podłączyć urządzenie do komputera.

iii. Złącze(-a) sieci Ethernet komputera jest (są) 
uszkodzone. Na karcie sieciowej znajduje się 
zwykle zielona dioda LED w pobliżu złącza(-y) 
sieci Ethernet komputera. Jeśli dioda LED nie 
świeci się, należy wymienić kartę sieciową. 
 

PROBLEM
Wyświetlacz aparatu nie jest aktywny, jednak 
wskaźnik zasilania jest włączony i ma barwę 
zieloną lub żółtą. 
 
POWÓD/ROZWIĄZANIE
• Zielona dioda LED — uszkodzony wyświetlacz 

lub jego okablowanie. Wymienić uszkodzone 
elementy.

• Żółta dioda LED — aparat znajduje się  
w trybie czuwania (oszczędzania energii). 
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