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Symbole na panelu kontrolnym 

 

1 

  

Urządzenie włączone 10 

 

Resetowanie alarmu 

2 

   

Urządzenie gotowe 11 

 

Przesunięcie głowicy w lewo 

3 
  

Wskaźnik promieniowania ( emisja 
promieniowania jonizującego) 

11 

 

Przesunięcie głowicy w prawo 

4 

  
Wybór programu 

12 

 

Wybór programu:                       
1-7 dla Panoramicznego                          
8-10 dla Cefalometrycznego 

5 

  

Wybór rozmiaru pacjenta: mały, 
średni, duŜy, bardzo duŜy 

13 

 

Przesunięcie głowicy w mm 

6 

 

Zwiększanie/zmniejszanie napięcia 
kv (lewa strona) 
Zwiększanie/zmniejszanie natęŜenia 
mA, mAs  (prawa strona) 

14    

 
Kolimator 

7 

  

Ruchy sekwencyjne ramienia 15 

 

Wskaźnik alarmu, wiadomość o 
błędzie na wyświetlaczu 

8 

  

Światła naprowadzające 15s 16 

 

Wskaźnik promieniowania ( 
emisja promieniowania 
jonizującego) 

9 

  
Tryb testowy bez promieniowania 

17 

 
Przycisk radiogramu 
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1.  WSTĘP 

1.1 Cel 

Art Plus jest cyfrowym system 

panoramicznego obrazowania 

dentystycznego, wykorzystującym 

najnowszą technologię CdTe-CMOS. 

ART Plus oferuje wyjątkową jakość obrazu, 

zaawansowane i unikalne cechy takie jak 

moŜliwość wyostrzenia obrazu na róŜnych 

obszarach ogniskowych. Pozwala to 

uzyskać doskonałe efekty w codziennym 

uŜytkowaniu. Urządzenie jest produkowane 

zgodnie ze wszystkimi wymogami jakości 

(Quality Control System) 

1.2 Dokumentacja Produktu 
Instrukcja Obsługi oraz Instrukcja Serwisowania i Instalacji dołączona do produktu jest integralną jego  

częścią i musi być przechowywana razem z nim. 

Oryginalnym językiem tej instrukcji jest angielski. 

Wszystkie dane znajduja sie na końcu tej instrukcji: 

• Dodatek  A: Sygnalizacja Błędów 

• Appendix B: Ikony 

• Appendix C: Dane Techniczne 

• Appendix D: Naklejki Informacyjne 

• Appendix E: Wykresy Chłodzenia 

• Appendix F: Tabela Bezpieczników 
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1.3 Uwagi dla Instalatorów 
Obowiązki instalatora: 
· upewnić się czy przewód napięcia wyszczególniony przez producenta jest dostępny w 

odpowiednim zakresie. 

· Dla bezpieczeństwa upewnić się czy urządzenie jest odłączone od sieci w odpowiednim 
momencie podczas instalacji. 

· Sprawdzenie i testowanie urządzenia z naleŜytą starannością i zgodnie z instrukcją 
dostarczoną przez producenta. 

1.4 Uwagi dla uŜytkowników  
Obowiązkiem uŜytkownika jest : 
· UŜytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją i zaleceniami zawartymi w Instrukcji 

Obsługi. 
· Utrzymanie urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi i 

Serwisowania. UŜytkowanie niezgodne z przepisami zwalnia Producenta lub 
Przedstawiciela z odpowiedzialności za uszkodzenia lub wypadki, jakie mogą 
wystąpić. 

· KaŜdy wypadek związany z tym urządzeniem, zmiany w jego właściwościach lub 
funkcjonowaniu, które mogłyby spowodować obraŜenia, ryzyko utraty zdrowia lub 
Ŝycia pacjenta lub uŜytkownika, muszą być natychmiast zgłaszane do odpowiednich 
Władz organizacji Zdrowia. W przypadku takiego zgłoszenia niezbędne są takie 
informacje jak: typ i numer seryjny urządzenia, które znajdują się na naklejkach 
nalepkach z danymi. 

 

1.5      OstrzeŜenie 
Urządzenie rentgenowskie produkuje promieniowanie jonizujące, które moŜe być 
szkodliwe jeśli nie będzie odpowiednio kontrolowane. Dlatego zalecane jest aby 
urządzenie było obsługiwane przez przeszkolony zgodnie z wymogami 
prawnymi, personel.  

Pomimo zgodności wymogów elektromagnetycznych nie zaleca się  uŜywania 
urządzenia w obecności zewnętrznego pola elektromagnetycznego np:. 
wytwarzanego przez telefony komórkowe. MoŜe to powodować zakłócenia. 
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1.6      Zasady  Bezpieczeństwa 

• Elektryczne 

■ Tylko wykwalifikowany i przeszkolony personel jest uprawniony do ściągania osłon 
i dostępu do sieci elektrycznej. 

■ Przewody zasilające muszą spełniać zasady bezpieczeństwa i posiadac odpowiednie 
uziemienie. 

■ Przed czyszczeniem i dezynfekcją naleŜy wyłączyć urządzenie I jeśli to moŜliwe 
wyłączyć z głównego gniazda zasilającego.  

■ Wymogi, które muszą być spełnione: 
 

(a) Urządzenie musi spełniać standardy bezpieczeństwa IEC 60601-1 

(b) Jeśli nie 

(b1) urzadzenie musi znajdować się poza obszarem pacjenta np. w poziomie 

odległość od pacjenta większa niŜ 1.5metra, więcej niŜ 2.5 metra od podłoŜa, 

jeśli jest umiejscowiona nad pacjentem,  

(b2) Musi spełniać standardy bezpieczeństwa IEC 60950, 

• Mechaniczne: 

■ Upewnij się, Ŝe palce lub inna część ciała pacjenta lub operatora nie zostały śćiśnięte 
przez ruchome części urządzenia.  

• Wybuch 

■ Urządzenie nie moŜe być uŜywane w obecności materiałów lub oparów 
łatwopalnych. 

• Promieniowanie. 

■ Tylko wykwalifikowany i przeszkolony personel jest upowaŜniony do obsługi 
urządzenia 

■ Bezpieczna odległość. Obsługujący powinien zawsze znajdować sie w odległości 3 
m od urządzenia lub opuścić pomieszczenie, jednak zawsze mając pacjenta w 
zasięgu wzroku, aby w kaŜdej chwili przerwać naświetlenie. 

■ Włączone urządzenie nie powinno być pozostawione bez nadzoru. 
• Środowiskowe. 

■ Urządzenie składa się z części , których naleŜy się pozbywać zgodnie z           
obowiązującym prawem 
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2. Informacje Ogólne 

2.1 Zastosowanie 

 ART Plus jest rentgenowskim sprzętem diagnostycznym do tworzenia panoramicznych zdjęć 
obszaru szczękowo-twarzowego. Obrazowanie panoramiczne rentgenem dentystycznym jest 
uwaŜane za rutynową procedurę niezbędną do pełnego badania łuku zębowego(1) 
szczękowego (2) obszaru Ŝuchwowego (3), i stawu skroniowo-Ŝuchwowego TMJ(4). 

Dostępne badania panoramiczne obejmują: 

• Obraz panoramiczny dla dorosłych  

• Panoramiczne dla dzieci z ograniczonym naświetleniem 

• Lewa strona uzębienia 

• Prawa strona uzębienia 

• Przednia część uzębienia 

• Staw skroniowo-Ŝuchwowy (TMJ) z ustami otwartymi i zamkniętymi. 

• Przedni widok zatok szczękowych i nosowych 
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2.2      Teoria Obsługi 

Głowica pionowa (A), do której jest podłączony kabel 
zasilania oraz przycisk recznego naświetlania (J) mogą być 
poruszane pionowo wzdłuŜ kolumny (B).  

Głowica obrotowa(C) z tubusem (D), cyfrowym 
czujnikiem  panoramicznym (E) i panelem 
kontrolnym (F) są podłączone do głowicy  
pionowej.  
Stojak jest montowany do ściany za pomocą  

wspornika ściennego(G). Alternatywnie moŜe być  

uŜyta podstawa wolnostojąca przytwierdzona do  

podłogi(H).   
Urządzenie diagnostyczne moŜe być podnoszone 

 i obniŜane poprzez zwalnianie hamulca  

elektrycznego (I). 

Zdjęcie panoramiczne uzębienia jest wykonywane przez cienką  

wiązkę promieniowania, przechodzącą od tyłu pacjenta i skanującą  

od lewej strony do prawej. Aby upewnić się, Ŝe uzębienie pacjenta 
znajduje się na właściwej pozycji ostrości musi się odbyć 
szczegółowe pozycjonowanie. W tym celu naleŜy przesuwać głowice 
obrotową w przód lub w tył uŜywając przycisku regulacji głowicy(K) 
na panelu kontrolnym za pomocą poprzecznej wiązki światła (L). 
Światło  

środkowo-strzałkowe (M) jest dostępne, aby sprawdzić odchylenie  

boczne głowy. Płaszczyzna Frankfurcka moŜe być ustawiona (N) 

aby zweryfikować tylnie lub przednie odchylenie głowy. 
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2.3 Panele komtrolne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   Urządzenie włączone 10 

 

Resetowanie alarmu 

2   Urządzenie gotowe 11 

 

Przesunięcie głowicy w lewo 

3 
  

Wskaźnik promieniowania ( emisja 
promieniowania jonizującego) 

11 

 

Przesunięcie głowicy w prawo 

4 

  
Wybór programu 

12 

 

Wybór programu:                         1-
7 dla Panoramicznego                          
8-10 dla Cefalometrycznego 

5 

  

Wybór rozmiaru pacjenta:             
mały, średni, duŜy, bardzo duŜy 

13 

 

Przesunięcie głowicy w mm 

6 

 

Zwiększanie/zmniejszanie napięcia kv 
(lewa strona) 
Zwiększanie/zmniejszanie natęŜenia 
mA, mAs  (prawa strona) 

14    

 
Kolimator 

7 

  

Ruchy sekwencyjne ramienia 15 

 

Wskaźnik alarmu, wiadomość o 
błędzie na wyświetlaczu 

8 

  

Światła naprowadzające 15s 16 

 

Wskaźnik promieniowania ( emisja 
promieniowania jonizującego) 

9   Tryb testowy bez promieniowania 17  Przycisk radiogramu 
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2.4 Funkcje 

A     Włączanie urządzenia  

Wciskając główny włącznik umiejscowiony pod podstawką na podbródek, urządzenie zostaje 

uruchomione i włącza się zielona dioda   ON. 

Funkcja uruchamiania zostaje rozpoczęta i po 30 sekundach pojawia się komunikat „Eseguire 

Azzaramento” (reset). 

B     Funkcja Reset 

Przez wciśnięcie przycisku “Ruch Ramienia”   obrotowe ramię i  głowica kasetowa, 

automatycznie lokalizuje punkty odniesienia i uruchamia  pozycję „początkową pacjenta” 

(głowica obrotowa na 90°, z tubusem z prawej strony pacjenta i pojemnikiem na kasetę z 

lewej. 

C Obsługa trybu panoramicznego 

Zestaw programów od 1-7 są dostepne w trybie panoramicznym, a od 8-10 dostępne dla 

cefalometrycznego (czaszkowego) trybu. 

D Wybór badania 

Przez wciśnięcie    klawisza wyboru programu, poŜądane badanie zostanie uruchomione, z 

odpowiednim kodem na wyświetlaczu. 

Rozmiar pacjenta wybieramy klawiszem  PACJENT. W ten sposób odpowiednie wartości 
są wybierane. Odpowiednie wartości techniczne są wybierane w ten sposób. W razie 

konieczności skorygowania ich ręcznie, przyciski i są uŜywane. MoŜemy wtedy 
zmniejszyć lub zwiększyć zaproponowane wartości.  Aby powrócić do pierwotnie wybranych 

automatycznie wartości naleŜy wcisnąć przycisk PACJENT  

E Ustawienia napięcia 

W przypadku, gdy konieczna jest zmiana zaproponowanego napięcia  

nominalnego(kV),moŜemy to zrobić za pomocą przycisku i po lewej stronie 

wyświetlacza. 

Napięcie anodowe moŜe być ustawione od 61do 85 kV (zmiana o 3kV). 

61 64 67 70 73 76 79 82 85 
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F Ustawienia natęŜenia 

W przypadku gdy konieczna jest zmiana zaproponowanej wartości natęŜenia (mA) , moŜna to 

zrobić za pomocą klawiszy i po prawej stronie wyświetlacza. Prąd anodowy moŜe być 

ustawiony od 4 do 10 mA 

4.0 5.0 6.3 8.0 10 

G Kontrola Ekspozycji 

 

Podczas promieniowania urządzenie kontrolne zajmuje się zarówno obrotem jak i 

przesuwaniem głowicy z jednoczesnym generowaniem promieniowania. Podczas 

promieniowania Ŝółte światełko jest włączone i uruchomiony jest brzęczyk.  

H     Likwidowanie błędów 

W przypadku wystąpienia błędu, numer jest wyświetlany na panelu, towarzyszy mu 
migające czerwone światełko   

Aby zresetować błąd naleŜy wcisnąć przycisk   

2.5      Panoramiczny Współczynnik powiększający  

Rozmiar zębów na radiogramie jest róŜny od prawdziwego.  Na filmie obiekt ma 513 mm, 

normalnie ma 404mm. Czynnik powiększający dla zdjęć panoramicznych moŜe być obliczony 

w następujący sposób: 

MF (magnifying factor) = 513/404 co wynosi 1.27 czyli 27% powiększenia. 

Powiększenie w zdjęciach panoramicznych odnosi się do pionowego rozmiaru siekaczy 
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2.6 Przepisy bezpieczeństwa 
Poprawny stan i prawidłowe ustawienie ruchomych części urządzenia wskazywane są przez 

ikonę  

Jeśli system jeszcze nie jest gotowy, wciśnij klawisz by uruchomić system. 
Po kaŜdej ekspozycji urządzenie przechodzi w stan spoczynku aby ochłodzić system. 
 
 

Podczas stanu spoczynku wskaźnik  mruga i kolejne zdjęcia nie mogą być wykonywane. 
Na wyświetlaczu odliczany jest czas w sekundach  do kolejnego zdjęcia.  

Jeśli pojawi się błąd podczas gdy system jest włączony lub podczas ekspozycji, wskaźnik 

błędu              wyświetla się. 
Ten wskaźnik zapala się równieŜ podczas niewłaściwych operacji ( np. zwolnienie przycisku 

podczas ekspozycji). 
Wyświetlany  numer informuje o rodzaju błędu. (zobacz Dodatek A) 

Wczyśnij przycisk  by zapoznać się z błędem i odwołać go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3.0 Obrazowanie Cyfrowe        

3.1 Budowa systemu 

 

Kabel łączący z kamerą 

 

 
 
 

Art Plus system radiograficzny do radiologii panoramicznej jest podłączona do PC, poprzez 

interfejs złącza kamery, składający się z kabla łączącego i karty Frame Grabber PC2-Camlink, 

na której wgrany jest program AJAT Panoramie Imaging. 

3.2      Wymogi Sprzętowe 
Komputer musi spełniać następujące wymogi: 
• Standard bezpieczeństwa: : zgodny z  EN 60601-1 lub EN 60950 

• CPU: SSE2 kompatybilny processor o wydajności równej lub większej niŜ  Intel Pentium 4 
@ 3.2 GHz lub Core 2 Duo 1.83 GHz 

• Pamięć: 2 GB DDR-333 lub wyŜsza 

• Chipset: NVidia NForce lub Intel chipset (VIA, SIS lub ATI chipsets nie są obsługiwane) 
• Twardy dysk: 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej dla oprogr.AJAT. 

• System operacyjny: Windows XP Professional z  service pack 2 (Windows 2000 nie 
jest obsługiwany) 

• PCI: jeden PCI 2.2 kompatybilny 3v lub  5v pełnej wielkości, połówy długości,  

• Adapter wyświetlacza: AGP lub PCI Express łącze  lub zintergrowany non-PCI 
.Wyświetlacze PCI nie są obsługiwane jeśli nie są zaakceptowane przez AJAT, 
(wyświetlacze medyczne HD) 

• Wyświetlacz (dla aplikację AJAT): o rozdzielczości min. 1024x768x16 bit 
• Inne oprogramowanie działające jednocześnie: 
•  

• Podstawowe składniki Windowsa. Nie mogą być aktywne Ŝadne skanery 
antywirusowe, firewall’e (nawet Windows Firewall)!!!!  

• Ten Komputer nie moŜe działać jako serwer sieciowy ani Ŝaden inny rodzaj serwera 

 
 
 

 

Art Plus 
Cyfrowy System 
Panoramiczny 

 

 
Komputer Główny PC dla 
Obrazowania Panoramicznego  
Zgodny z EN 60601 – 1/EN 60950 
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3.3      AJAT Obrazowanie panoramiczne 

Ten program jest przeznaczony do wyświetlania, przetwarzania i przechowywania obrazu. 

Po szczegółowe informacje dotyczące instalacji i uŜycia  naleŜy się odnieść do Instrukcji 

AJAT Panoramic  Panoramie-ray Imaging . Następujące Funkcje są dostępne. 

A     Stan Systemu  

• czerwone i zielone światełko 
podczas trybu wyświetlania 

B     Image Control (box) 
Kontrola histogramu i odcieni szarości 

C     Narzędzia 

• Powiększanie 

• Przesuwanie obrazu 

• Podkreślanie  

• Ostrość 

• Przetwarzanie obrazu  

• Cofnij 

D     Programy panoramiczne  
• Automatyczny 
• Nowa ekspozycja 

E     Pliki 

• Otwórz plik z obrazem 

• Otwórz zbiór danych 

• Otwórz ponownie 

• Zachowaj obraz jako 

• Zachowaj dane jako 

• Zachowaj obraz jako TWAIN 

• Zamknij obraz 

• Zamknij zbiór danych 

F     Pacjent 
• PokaŜ dane pacjenta 

G     Widok 

• PokaŜ w ramce  poziom sygnału 

• Diagnostyka 

• Repozytoria Danych  

• PokaŜ widok  

• PokaŜ temperaturę 

H     Narzędzia (pasek) 

• Ustawienia: Ogólne,urządzenie 
panoramiczne, TWAIN, Obraz, Pliki i 
zapisywanie, Zaawansowane 

• Osiowanie mechaniczne 

• kalibrowanie 

• zastosuj auto-poziomowanie 

• Wyslij raport o błędach 

• Narzędzia danych 

I       Windows (pasek) 

• Płyta poziomo 

• Płyta pionowo 

• Płyta w kwadracie 

• Kaskadowo 

• Zbiór danych o obrazie 

J      Pomoc (pasek) 

• Dostarcza informacji o wersji 
programu 
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4. Radiologia Panoramiczna 

4.1 Programy Panoramiczne 
 
Ikona Program Czas Ekspozycji 
 

                  

 
Standardowy dorosły 
 

 
15s 

              
                     

 
Dziecko 

 
13s 

 

                    

 
Panoramiczny, lewa połowa 

 
8s 

            

                           

 
Panoramiczny, prawa 
połowa 

 
8s 

 

                 

 
Przednie uzębienie 

 
7s 

 

                  

Stawy skroniowo-Ŝuchwowe 
 

 
4 x 2,5s 

 
                  

 
Zatoki szczękowe 

 
13s 

 
 
4.2 Sesja Próbna 
 

• Sesja próbna bez promieniowania moŜe być włączona przez naciśnięcie klawisza 

testowego  

• Przez naciśnięcie ręcznego włącznika ekspozycji w trybie próbnym bez emisji 

promieniowania 

• Aby opuścić tryb próbny ponownie wciśnij klawisz testowy  
Po wykonaniu ekspozycji próbnej, głowica obrotowa, przesuwa się do pozycji początkowej 
Pacjenta i automatycznie opuszcza tryb próbny 
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4.3      Czynniki Techniczne 

Przytoczone wartości w tabeli poniŜej są przeznaczone dla błon rtg o czułości 400. W 

przypadku uŜycia receptorów o innej czułości, czynniki techniczne muszą być zmienione 

odpowiednio. 

• Zwiększenie wartości powoduje ciemniejsze zdjęcia. 
• Zmniejszenie wartości powoduje jaśniejsze zdjęcia. 

 
Wartości techniczne Rozmiar pacjenta 

Napięcie 
Anodowe (kV) 

NateŜenie 
Anodowe (mA) 

Dziecko  
Panoramicznie 

Dorosły     
Panoramiczne& 
częściowy. widok 

Dorosły        
TMJ & Zatoki 

61 6.3 Mały   
64 6.3 Średni    
67 6.3 DuŜy   
70 6.3 Bardzo DuŜy Mały Mały 
73 6.3  Średni Średni 
76 6.3  DuŜy DuŜy 
79 6.3  Bardzo DuŜy Bardzo duŜy 
82 6.3    
85 6.3    

 

Wartości napięcia i natęŜenia są automatycznie ustawiane i wskazywane na wyświetlaczu, 
po wyborze rodzaju badania i rozmiaru pacjenta. W przypadku gdy parametry muszą być 
zmienione, moŜna to zrobić na panelu kontrolnym. 

Poziom napięcia jest odpowiedni do penetracji promieniowania rtg., np. zdolności przenikania 
przez struktury anatomiczne i budowania informacji obrazu: im większy jest pacjent, tym 
musi być wyŜszy poziom napięcia 
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4.4 

4.5 Światła naprowadzające  

Urządzenie jest wyposaŜone 
w zestaw świateł laserowych 
dla trzech płaszczyzn: 

• Płaszczyzna 
Strzałkowa.Dzieli głowę 
pacjenta na lewą i prawą 
stronę. Pozycja 
prawidłowa gdy wiązka 
światła pada na środek 
twarzy. 
Frankfurcka płaszczyzna 
pozioma. Źródło tej wiązki 
światła moŜe być 
poruszana w górę i w dół Ŝeby ustawić tuŜ nad uchem, (i pozwolić aby operator sprawdził 
prawidłową pozycję przez odchylanie i pochylanie w przód głowy pacjenta).  

• Pionowo-boczna płaszczyzna. Płaszczyzna ta określa środek rynny ostrości dla przednich 
zębów (siekaczy). NaleŜy poruszać głowicą obrotową w przód i w tył aby zęby znalazły 
się w odpowiednim miejscu.  

Wiązki świateł laserowych są uruchamiane klawiszem         na panelu kontrolnym i 
pozostają włączone przez 15 sekund. 

 System świateł laserowych w tym urządzeniu jest produktem Klasy I. 
Podczas ustawiania pacjenta naleŜy unikać niepotrzebnego wystawiania oczu 
pacjenta na promieniowanie laserowe. NaleŜy takŜe uwaŜać aby wiązka światła 
laserowego nie została przechwycona przez któreś z urządzeń optycznych 
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4.6 Pozycjonowanie pacjenta 
 

• Usunąć z pacjenta wszystkie metalowe 
przedmioty tj. prowizoryczne szczęki, 
kolczyki, naszyjniki, które mogłyby 
powodować odbicia na radiogramie 
(boczne zdjęcie). 

• Jeśli jest uŜyty fartuch ochronny , naleŜy 
pozostawić szyję odsłoniętą aby nie 
zakłócić wiązki rtg (promienie przenikają 
od tyłu i z boków). 

• Pacjenta naleŜy usadzić przodem do lusterka z głowicą ustawioną w pozycji 
wyjściowej i upewnić się, Ŝe trzyma mocno uchwyty. 

• Pacjent musi pozostać z obniŜonymi ramionami, ze stopami złączonymi i  
przystawionymi do stojaka aby rozciągnąć kręgosłup na odcinku szyjnym, dla lepszej 
penetracji rtg. 

• Rozpocząć z urządzeniem troszkę wyŜej Poprosić pacjenta aby 
odchylił głowę do tyłu i zagryzł kliszę. Nastepnie naleŜy wcisnąć  
przycisk hamulca aby zwolnić głowicę i opuścić głowicę 
jednocześnie prosząc pacjenta aby pochylił głowę w przód. 
Zatrzymać gdy płaszczyzna Frankfurcka jest pozioma, wtedy 
zablokować głowicę przez zwolnienie przycisku hamulca. Tą samą 
procedurę stosujemy w przypadku  uŜycia podstawki 
podbródkowej. 

• Pochylić lusterko tak aby widzieć twarz pacjenta i ustawić pozycję, 
poprawić gdy głowa ma jakieś odchylenia.  

• Poproś pacjenta aby otworzył usta tak by zęby były widoczne. 
Przez zagryzienie cienkiej kliszy, usta pozostają zamknięte i zęby nie są nałoŜone na 
siebie. 

• Włącz światła ustawiania by prawidłowo zlokalizować miejsce 
ostrości na przednichzębach, naciskając klawisz               

Następnie uŜywając przycisku i       ruchoma głowica 
moŜe być przesuwana w przód lub w tył aŜ światło boczne padnie 
na kły. W tej pozycji korzenie przednich zębów są poprawnie 
ustawione w miejscu rynny ostrości.  
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• Poproś pacjenta aby przełknął ślinę i przytrzymał język przyciśnięty do podniebienia, 
następnie musi pozostać nieruchomy, unikać poruszeń do końca ekspozycji.  

 
a) Prawidłowa pozycja , płaszczyzna frankfurcka jest pozioma 

  

b) Zła pozycja, głowa pochylona do przodu, łuk zębowy w kształcie V 

 
c) Zła pozycja, głowa odchylona do tyłu, łuk zębowy płask 
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4.7 Ustawienia obszaru wyświetlanego 
 
 
 
Ustawienia prawidłowe. 
Wiązka światła pada na kły. Korzenie siekaczy są 
dokładnie w środku obszaru ostrości. 
Widok przednich zębów jest ostry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiązka światła ( przerywana linia)znajduje się za kłami 
(kropkowana linia). Korzenie siekaczy wypadają poza 
obszar ostrości. Widok przednich zębów jest zamazany i 
proporcjonalnie węŜszy ( redukcja). Przesuń głowicę do 
przodu w stronę kolumny, by skorygować 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiązka światła (linia przerywana) jest przed siekaczami 
(linia kropkowana). Korzenie siekaczy wypadają poza 
obszar ostrości. Widok przednich zębów jest zamazany i 
proporcjonalnie większy (powiększenie). Przesuń 
głowicę do tyłu od kolumny by skorygować. 

 



 22 

ART Plus – Instrukcja Obsługi 

 

 

4.8 Zdj ęcia TMJ  
 

- Zazwyczaj robione są dwa 
zdjęcia: z otwartymi ustami i 
zamkniętymi. 

- Pacjent jest ustawiony z kliszą pod 
nosem. 

- Boczne światło jest ustawione na 
kły jak w standardowym zdjęciu 
panoramicznym. 
- Po zrobieniu serii dwóch zdjęć , cofnij ustawienia 

- Zestaw dwóch ekspozycji z otwartymi ustami moŜe być robiona natychmiastowo 

 

 

4.9 Zatoki Szczękowe 
 

 

- Pacjent jest ustawiony z 
uŜyciem podkładki do 
podbródka. Światła boczne 
ustawione są na kły jak w 
standardowym panoramicznym
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4.10    Naświetlanie panoramiczne  

• Uruchom na komputerze aplikację AJAT Panoramic Imaging i upewnij się, Ŝe zielone 
światło w okienku System Status jest włączone. 

• Światełko gotowości           na panelu kontrolnym musi być włączone. 

• Operator powinien pozostać za pacjentem, trzy metry od kolumny, zawsze mając pacjenta 
w zasięgu wzroku. Gotowym do przerwania ekspozycji w kaŜdej chwili kiedy będzie taka 
potrzeba. 

• Wciśnij przycisk ręczny ekspozycji i przytrzymaj przez cały cykl , aŜ do momentu kiedy 
alarm dźwiękowy i optyczny się skończy, a głowica obrotowa i pojemnik kasety się 
zatrzyma. 

• Wciśnij przycisk ręczny ekspozycji lub klawisz poruszania ramienia.       Obrotowa głowica 
wykonuje funkcje nawrotu aby ułatwić pacjentowi wyjście.  

• Usuń zuŜytą kasetę i przetwórz film natychmiast. 

• Wciśnij ręczny przycisk ekspozycji lub klawisz ruchu ramienia       . Ostatnie uŜywane 
dane są zachowane i pojawiają się na wyświetlaczu: numer programu, rozmiar pacjenta, 
przesunięcie głowicy, kolimator uŜyty, poziom napięcia i wartość natęŜenia.  

• Wciśnij ręczny przycisk ekspozycji aby ramię obrotowe powróciło do pozycji wyjściowej. 

Jeśli pacjent nie jest ustawiony poprawnie, ramię obrotowe moŜe być przywrócone do 
wyjściowej pozycji przez naciśnięcie przez kilka sekund klawisza resetowania alarmu       . 

• Informacje o błędach do skorygowania przez operatora: 

• 11 – Ekspozycja przerwana podczas promieniowania. Film w kasecie musi być 
zmieniony by zrobić nowe zdjęcie.   

• 12 – Ekspozycja przerwana przed promieniowaniem. Film nie był prześwietlony i moŜe 
być uŜyty ponownie. 

• 20 – Ekspozycja przerwana po promieniowaniu.  Film w kasecie był poprawnie uŜyty i 
moŜe być przetwarzany.  

• 29 – System pozyskiwania danych nie jest gotowy. Najpierw naleŜy uruchomić AJAT 
Panoramic Imaging program, aby podczas ekspozycji radiograficznej odbywało się 
pozyskiwanie danych.  
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5. Utrzymanie i Konserwacja 

5..1 Czyszczenie 
Przed czyszczeniem lub dezynfekcją urządzenia naleŜy je wyłączyć i odłączyć od źródła 

zasilania.  

UŜywaj delikatnego mydła by usunąć brudne odciski palców i innych, uwaŜając by Ŝadne 

płynne substancje nie dostały się do wnętrza sprzętu. Plastykowe pokrywy mogą być przetarte 

miękkim materiałem i delikatnym detergentem. 

5.2 Dezynfekcja 

Części , z którymi mają styczność pacjenci muszą być czyszczone detergentem tj. 2% roztwór 

amoniaku, a później dezynfekowane, wcześniej upewniwszy się Ŝe nie są uŜywane 

rozpuszczalniki i środki korozyjne. 

5.3 Przeglądy i naprawa 

Obowiązkiem uŜytkownika jest utrzymanie sprzętu zgodnie ze standardami. UŜytkowanie 
niezgodne z zaleceniami zwalnia Producenta i Przedstawiciela od wszelkiej 
odpowiedzialności  za uszkodzenia i wypadki jakie mogą wystąpić.  

Wszelkie defekty lub dysfunkcje powinno być korygowane natychmiast przez przeszkolony 
personel. 
Regularnie powinno się dokonywać: 
• Czyszczenie i dezynfekcja wszystkich  części mających styczność z pacjentem. 

• Sprawdzanie stanu kabli podczas pionowego ruchu głowicy.  

OSTRZEśENIE! KaŜda uszkodzona część zagraŜająca bezpieczeństwu musi 
być natychmiast naprawiona lub wymieniona. Przegląd sprzętu musi być 
wykonywany co najmniej raz w roku prze wykwalifikowany personel. 
Muszą być wykonane następujące czynności: 
·  Sprawdzenie działania systemu napięcia i natęŜenia (kV, mA. mAs, s) 

Check for proper working condition of all mechanical and electrical 
safety features. 

- Wszystkie ruchome części muszą być smarowane odpowiednią substancją  
przez Serwis techniczny co najmniej raz na dwa lata. 
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5.4      Usuwanie zuŜytego sprzętu 

System radiologiczny składa się z róŜnych materiałów, zawierających róŜne metale( 

Ŝelazo, aluminium, ołów, miedź i inne), materiały plastykowe, części elektroniczne i 

olej dielektryczny w tubusie rtg.  

Przekreślony kosz na produkcie wskazuje, Ŝe dany produkt po skończeniu swojej 

“uŜywalności” nie moŜe być wyrzucony jako niesortowalny odpad komunalny, ale musi być 

składowany osobno. Następnie musi być dostarczony do wyspecjalizowanych zakładów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W ten sposób zapobiega się ewentualnym negatywnym i 

szkodliwym efektom.  

Oy AJAT Ltd oraz lokalni dystrybutorzy  zobowiązują się przestrzegać zobowiązań zgodnie z 

Europejskimi dyrektywami 2002/96/EC  i 2003/108/EC. 

6.   KLASYFIKACJA 

· IEC: ART Plus jest sprzętem KLASY I I typu B 
· IEC:ART Plus zawiera  lasery Klasy I (IEC  60825-1) 

 

ART Plus jest zgodny z nastepującymi standardami.  

IEC 601-1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 
IEC 601-1-2 Kompatybilność elektromagnetyczna 
IEC 601-1-3 Ogólne wymogi dotyczące ochrony przed promieniowaniem w 

diagnostycznych sprzętach rtg 
IEC 601-2-7 Poszczególne wymagania dot. Bezpieczeństwa generatorów wysokiego 

napięcia i generatorów promieniowania rtg 
IEC 601-2-28 Standardy dla produktów emitujących jonizujące promieniowanie: Rtg 

systemy diagnostyczne i ich główne komponenty 
21CFR1020.30 Wymogi  bezpieczeństwa przy montaŜu źródła rtg, oraz montaŜu tubusa 

rtg do diagnozy medycznej 
21CFR1020.31 Standardy dla produktów emitujących promieniowanie jonizujące: sprzęt 

radiograficzny 
21CFR1040.10 Standardy dla produktów emitujących światło: produkty 

laserowe 
IEC 60825-1 Bezpieczeństwo produktów laserowych cz. 1: klasyfikacja sprzętu, 

wymogi i przewodnik dla uŜytkownika 
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Dodatek A 

Sygnalizacja błędów 
 

Num Opis 

1 Brak sygnału napięcia kV 

2 Brak sygnału natęŜenia mA 

3 Błąd w obrocie głowicy 

4 Błąd w przesuwaniu głowicy 

5 Błąd sensora rotacji głowicy 

6 Błąd sensora przesuwania głowicy 

7 Błąd sensora przesunięcia kasety 

9 Zbyt wysoka temperatura tubusa 

11 Ekspozycja przerwana podczas promieniowania 

12 Ekspozycja przerwana przed promieniowaniem 

13 38 V DC brak zasilania 

14 24 V DC brak zasilania 

15 15 V DC brak zasilania 

16 5 V DC brak zasilania 

17 Błąd wysokiego napięcia 

19 Przekroczony czas ekspozycji 

20 Ekspozycja przerwana po promieniowaniu 

21 Brak prądu 

23 Brak prądu Ŝarówkowego 

25 Silnik głowicy obrotowej  

26 Silnik przesuwania głowicy 

27 Silnik przesuwania kasety 

28 Dodatkowy silnik 

29 System przyswajania danych nie gotowy 

32 Błąd jednostki kontrolnej 
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Dodatek B  
Ikony 

 

 IEC Sprzęt typu B  

 

Zgodne z normami 

UE 

 Zobacz aneks 

 Jednostka włączona  

 

Jednostka gotowa  Wskaźnik emisji 

prom. 

 Światło emisji 

promieniowania 

 

 

Przycisk zdjęcia rtg.  Odłączone od 

gniazda zasilania 

 Wybór progr. Panoramiczny 

i cefalometryczny 

 

 

Wybrane programy  Podłącz. do gniazda 

zasilania 
 

 
Wybór rozmiaru pacjenta  

 

 

Panoramiczne- 

dorosły 

 bezpiecznik 

 

 
Zwiększenie parametrów 

kV, mA, mAs 

 
 

 

Panoramiczne-

dziecko 

 NatęŜenie alter. 

 Zmniejszenie parametrów  

 

Panoramiczne lewa 

połowa 

 Chroni Ziemię 

 Przesunięcie głowicy w 

prawo 

 Panoramiczne prawa 

połowa 

 Samoczynna 

filtracja 

 

 
Przesunięcie głowicy w 

lewo 

 

 
Przednie uzębienie  Usuwać zgodnie z 

przepisami 
 

 
Przesunięcie głowicy w mm  

 
TMJ usta otwarte i 

zamknięte 

 OstroŜnie  

 

 
Rodzaj kolimatora  

 
Zatoki szczękowe  Chronić przed 

wilgocią 
 

 
Ruchy ramienia  

 
Cefal. boczne 

 

 Ta stroną w górę, 

nie obracać 
 

 
Ustawienia świateł 15s  

 
Cefal.przednie  Max. Liczba 

składowania 
 

 
Tryb testowy bez prom.  

 
Nadgarstek 

 

 
Resetowanie alarmu  

 
Rozmiar pacjenta 
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Dodatek C 

Dane Techniczne 

Radiograficzny system 

IEC Klasyfikacja: Klasa I,, typ B 

Zasilanie: 230 V ±10%,50/60Hz,8A,bezpiecznik 115 V ± 10%, 50/60 Hz, 16A 
bezpiecznik  

Główny opór: < 2 ohm na  230 V, < 1 ohm na 115 V  
Generator rtg: Multipulse at 20 kHz  
Napięcie anodowe: 61 - 85 kV ± 10%, c  
NatęŜenie anodowe: 4 - 10 mA ± 10%, direct current (DC) 
Focus size: 0.5 IEC 336  
Całkowita Filtracja > 2.5 mm Al @ 85 kV 
Przeciekanie promieniowania < 50 mR/h (0.43 mGy/h) @ 100 cm, 85 kV, 10 mA  
Wysokość kolumny: 220 cm/87” 
Przesunięcie:    86 cm/34”, od 90 to 176 cm (35 to 69”) 
Ruch pionowy : Ustawienia ręczne hamulcem elektrycznym  
Pozycjonowanie pacjenta:  przesuwanie mechaniczne 
Światła centrujące:Boczne,, Strzałkowe, Frankfurckie 
Centering Reference: Podparta broda z kliszą /Face plates dla bezzębnych 
Odległość od źródła obrazu: Pan 51.3 cm/20.2” 
Pionowe powiększenie: Pan 27%  
Projekcje panoramiczne: Dorosły (15 s) 
                                         Dziecko (13 s) 
                                         Lewa połowa (8 s) 
                                         Prawa połowa (8 s) 
                                         Przednie zęby (7 s) 

                       TMJ usta otwarte I zamknięte (4 x 2.5 s) 
                        Przednie zatoki (13 s) 

Przerwa chłodząca: kontrolowana automatycznie,, 7 min max. 
Waga: 220 kg 

DIGITAL SENSORS  

Powierzchnia sensora: 145 mm x5.6mm 
Rozmiar pixeli:100 microm x100 microm 
Rozmiar obrazu Pan.: 15x30 cm, 2800 x 1400 pixels  
A/D Conversion: 12 bits @ 3ms integration (300 frames/s) 
Frame Grabber:CameraLink PC2 CamLink 

Światła laserowe 

FDA Klasyfikacja Class I  

Długość fail: 650 nm  

Moc wyjściowa < 0.12 mW ± 10% @ 100 mm 

Zasilanie < 45mA ± 10 @ 3.3 VDC 
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Dodatek D 

Naklejki informacyjne 
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Dodatek E 
Wykresy chłodzenia 

 
 
 

Krzywa chłodzenia tuby rtg 
 
          kJ 

            Time (min) 
 
 

Krzywa chłodzenia tuby przy domowym montaŜu 
 

         kJ 

            Time (min) 
 
 
 
 

 



 31 

            ART Plus – Instrukcja Obsługi 
 
 

Dodatek F 
Tablica bezpieczników 
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