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Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup nowego dwuzakresowego aparatu 

rentgenowskiego FONA XPan 3D opracowanego do wykonania 

pantomogramów oraz tomografii rentgenowskiej z promieniem 
stożkowym. 
Otrzymaliście Państwo zestaw literatury technicznej: 

Instrukcję Obsługi, Instrukcję Montażu, Instrukcję Przeglądów i inne 
dane techniczne. Prosimy zatrzymać te pozycje celem łatwego 

i szybkiego uzyskania informacji. 
Celem zapewnienia ochrony Państwa praw wynikających 

z gwarancji, prosimy wypełnić "Sprawozdanie z przebiegu 
montażu" zamieszczonego na końcu Instrukcji Montażu, 

natychmiast po zamontowaniu urządzenia. 

Prosimy przeczytać Instrukcję Obsługi, aby zapoznać się 
z urządzeniem przed wykonaniem radiogramów pacjentów. Prosimy 

zapoznać się z Regulacjami dotyczącymi ochrony radiologicznej oraz 
Wskazówek dotyczących ostrzeżeń i bezpieczeństwa. 

Odpowiedzialność Użytkownika Użytkownik jest odpowiedzialny za: 

 Użytkowanie systemu zgodnie z instrukcjami i wskazaniami 

niniejszej instrukcji. 

 Utrzymywanie urządzenia w idealnych warunkach pracy 

zgodnie z instrukcją konserwacji otrzymaną od producenta. 

Nieprzestrzeganie instrukcji zwalnia producenta lub jego 
przedstawiciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrażenia 

ciała, uszkodzenia lub braki zgodności, które mogą z tego 
wynikać. 

 Należy natychmiast zawiadomić odpowiedni organ ds. zdrowia 

oraz producenta w razie wystąpienia wypadku przy udziale 
urządzenia medycznego i/lub działań, które mogą spowodować 

śmierć lub stanowić zagrożenie dla pacjenta i/lub użytkownika. 

Rodzaj i numer seryjny problematycznych komponentów, 
znajdujący się na etykiecie zewnętrznej, zostaną podane 

producentowi. 
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1. Uwagi dotyczące ostrzeżeń i bezpieczeństwa. 

Instrukcje  Dołączone dokumenty wraz z Instrukcją Obsługi oraz Instrukcją 
Montażu są dostarczone wraz z urządzeniem są integralnymi 

elementami produktu. 

Językiem oryginalnej Instrukcji Obsługi jest język angielski. 

Etykietowanie 
informacji 

dotyczących ostrzeżeń 
i bezpieczeństwa 

Aby zapobiec zranieniu osób lub uszkodzeniom sprzętu, należy 
przeczytać uwagi dotyczące ostrzeżeń i bezpieczeństwa. 

Przeznaczenie użytkowania Urządzenie jest przeznaczone do tworzenia dwuwymiarowych 
obrazów i trójwymiarowej rekonstrukcji objętościowej, łącznie 
z objętościami częściowymi i wybranymi rzutami obszarów 

szczękowo-twarzowych, oraz w planowaniu i wsparciu 

diagnostycznym. Do trybów rejestrujących obraz należy 
pantomogram oraz tomograf rentgenowski z promieniem 

stożkowym. 

Montaż systemu System został w pełni przetestowany w trakcie produkcji i może być 
natychmiast wprowadzony do użytkowania, gdy główne moduły zostaną 

złożone, a następnie podłączone do przewodu zasilającego. 
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Jako producent urządzeń medycznych, ponosimy 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu, tylko 
w takim wypadku, jeżeli konserwacja sprzętu, naprawy oraz 
modyfikacje są przeprowadzane przez nas lub autoryzowanych przez 

nas przedstawicieli oraz jeżeli do wymiany komponentów wpływających 
na bezpieczne działanie urządzenia wykorzystuje się oryginalne części. 

Zalecamy, aby wymagali Państwo, aby osoby wykonujące takie prace 
wystawiały świadectwa wskazujące rodzaj oraz zakres prac, a także 
zmiany nominalnych parametrów oraz zakresów roboczych, jak i datę, 

nazwę firmy oraz podpis. 

Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych 
akcesoriów wymienionych w Instrukcji Obsługi. Stosowanie 
niedopuszczonych akcesoriów odbywa się na ryzyko użytkownika. 

Naświetlanie pacjentów może mieć miejsce wyłącznie jeżeli 
urządzenie jest działa bezawaryjnie. Nie można pozostawić 

urządzenia bez nadzoru. 

Środki 
bezpieczeństwa 

podczas 
uruchomiania 

W wyniku ekstremalnych zmian temperatur może się pojawić 
kondensat, dlatego prosimy nie uruchomiać urządzenia, aż do 

uzyskania zwykłej temperatury pomieszczenia (zob. rozdz. 7.1. 
Przygotowanie do naświetlenia). 

Zgodność Elektromagnetyczna Urządzenie można uruchamiać na obszarze mieszkalnym/szpitala, pod 

warunkiem, że jest używane na odpowiedzialność przeszkolonego 
operatora medycznego oraz zgodnie z zaleceniami rozdziału 13, 

Zgodność Elektromagnetyczna. 

FONA XPan 3D wymaga szczególnych środków ostrożności 

odnoszących się do zgodności elektromagnetycznej (EMC). 
Urządzenie należy zamontować oraz eksploatować zgodnie 

z dołączonymi informacjami EMC w rozdz. 13. 
Przenośny i mobilny sprzęt łącznościowy emitujący fale radiowe może 

zakłócić funkcjonowanie elektrycznego sprzętu medycznego takiego jak 
FONA XPan 3D. 

Stosowanie akcesoriów i kabli innych niż podanych, z wyjątkiem 

akcesoriów i kabli sprzedawanych przez FONA, jako części zamiennych 
dla komponentów wewnętrznych, może spowodować wzrost emisji 

i spadek odporności urządzenia na zaburzenia. 

FONA XPan 3D nie powinno być używane w pobliżu lub w styczności 
z innym sprzętem; jeżeli takie ustawienie jest niezbędne, należy  
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dokonać obserwacji FONA XPan 3D celem określenia właściwej 

eksploatacji w takiej konfiguracji. 
Zakłócenia urządzeń 

medycznych przez 
radiotelefony/ Wadliwe 

działanie elektrycznych 

urządzeń, które znajdują się 
na ciele pacjenta 

 

Celem zagwarantowania bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia 
medycznego, zaleca się wprowadzenie zakazu korzystania 

z radiotelefonów na terenie przychodni lub szpitala. 

Aby zapobiec awarii urządzenia elektronicznego oraz urządzeń 

przechowujących dane, np. zdalnie sterowanych zegarków lub kart 
telefonicznych, itd., należy je zdjąć przed naświetleniem. 

Lokalizator laserowy Produkt posiada wbudowane lasery 1 klasy stosowanych jako 
lokalizatory do właściwego ustawiania pacjenta. Nie mogą być 
wykorzystywane do innych celów. Pomiędzy okiem a laserem należy 

zapewnić minimalną odległość 100mm. Należy unikać zbędnego 
naświetlania oczu oraz zwracać uwagę na to, aby wiązka promieni nie 
była przerywana przez jakiekolwiek urządzenie optyczne. 

Bezpieczeństwo elektryczne Wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowani technicy serwisowi są 
uprawnieni do zdejmowania pokryw i tylko oni mają dostęp do 
obwodu elektrycznego. 

Przewody układu zasilającego muszą spełniać przepisy dot. 
bezpieczeństwa i posiadać zaciski uziemienia dla uziemienia 

ochronnego. 

Bezpieczeństwo mechaniczne Należy się upewnić, że palce lub inne części pacjenta lub operatora 

nie zaklinują się podczas przesuwania urządzenia. 

Wybuch Urządzenie nie może być użytkowane w pobliżu palnych gazów 
i oparów. 

Wytyczne dotyczące ochrony radiologicznej Niewłaściwie nadzorowany sprzęt rentgenowski wytwarza 
promieniowanie jonizujące, które może być szkodliwe. Zaleca się zatem, 
aby sprzęt był obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

Należy zapoznać się z obowiązującymi regulacjami z zakresu 
zdrowia fizycznego. Należy stosować zabezpieczenia przeciw 

promieniowaniu. 

Operator powinien pozostać w odpowiedniej odległości od lampy 
rentgenowskiej, tak jak pozwala na to kabel przycisku 
zwalniającego (w wyznaczonej strefie operatora).

WYZNACZONA 
STREFA 

OPERATORA 
 

 
3 m 

10 stóp 

Poza pacjentem żadna inna osoba nie powinna znajdować się podczas 
naświetlania. W wyjątkowych okolicznościach, trzecia osoba, która nie 
należy do personelu placówki, może asystować podczas procedury. 

Należy zachować kontakt wzrokowy z pacjentem i obserwować 
urządzenie podczas naświetlania i w wypadku wadliwej eksploatacji 

należy natychmiast zakończyć procedurę zwalniając przycisk 
promieniowania. 

Demontaż i reinstalacja Aby dokonać demontażu i reinstalacji urządzenia, należy postępować 
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji instalacji dla ponownego 
zainstalowania celem zapewnienia idealnego funkcjonowania 

urządzenia i jego stabilności. 

Usunięcie Każdorazowe usunięcie tego produktu musi być zgodne 
z odpowiednimi krajowymi regulacjami. Prosimy zapoznać się 

z regulacjami stosowanymi w Państwa kraju. 

Na terenie Wspólnoty Europejskiej Dyrektywa Rady 2002/96/UE 
(WEEE) wymaga utylizacji/usunięcia urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Państwa produkt jest oznaczony symbolem przedstawionym obok. 
Usunięcie urządzenia wraz z odpadami komunalnymi nie jest zgodne 
z zasadami utylizacji/usuwania odpadów w sposób bezpieczny dla 

środowiska. Czarny pręt pod symbolem śmietnika oznacza, został 

dopuszczony do obiegu po 13 sierpnia 2005r. (zob. EN 50419:2005). 
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Prosimy zapamiętać, że ten produkt podlega Dyrektywie Rady Europy 

2002/96/UE (WEEE) oraz obowiązującemu prawu Państwa kraju 
i musi być zutylizowany i usunięty w sposób bezpieczny dla 

środowiska. 

Zespół lampy rentgenowskiej składa się z lampy, w wypadku której 
występuje ryzyko możliwej implozji, wykładzina ołowiana oraz olej 

mineralny. 

Prosimy skontaktować się z Państwa dilerem, jeżeli całkowite usunięcie 
Państwa produktu jest konieczne. 
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2. Opis techniczny 

Klasyfikacja sprzętu IEC: Sprzęt klasy I, typ B 

z źródłem LASEROWYM klasy I (IEC 60825-1). CE: 

urządzenie medyczne wymienione w klasie IIb 

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami: 
IEC 601-1 Ogólne wymagania bezpieczeństwa 

IEC 601-1-2 Zgodność elektromagnetyczna 

IEC 601-1-3 Ogólne wymagania ochrony przed promieniowaniem urządzeń 
rentgenowskich diagnostycznych 

EN 60601-1-4 Programowalne Medyczne Systemy Elektryczne 

IEC 601-2-7 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla generatorów 

wysokiego napięcia diagnostycznych generatorów rentgenowskich 

IEC 601-2-28 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zespołów promienników 
rentgenowskich i zespołów lamp rentgenowskich przeznaczonych do 

diagnostyki medycznej 
IEC 60825-1 Bezpieczeństwo produktu laserowego. Część 1: Klasyfikacja sprzętu, 

wymagania i podręcznik użytkownika 
 
Znak CE Ten produkt jest zgodny z przepisami Dyrektywy Rady Europy 

93/42/EWG odnoszącej się do urządzeń medycznych i odpowiednimi 
zmianami oraz uzupełnieniami w Dyrektywie 2007/47/WE Parlamentu 

Europejskiego Rady. 
 
Napięcie znamionowe: 230 V ± 10%, 115 V ± 10%, 

Znamionowa częstotliwość sieciowa 
Bezpiecznik sieciowy 8A bezpiecznik o dług.cz.działania @ 230 V, 16 A bezpiecznik o dług.cz. 

działania @ 115 V 
Opór sieci elektrycznej ≤ 0.8 ohm na 230 V, ≤ 0.4 ohm na 115 V 

Dane znamionowe 1,25 kW 
Krzywa wysokiego napięcia zasilanie wieloimpulsowe prądem w.cz.,  tętnienie ≤ 4% 

Napięcie zasilania lampy 61 - 85 kV ± 5%, stały potencjał 
Natężenie lampy 4 - 10 mA ± 10%, prąd stały (DC) 

Rozmiar ogniska 0,5 IEC 336 

Filtracja własna >3,0 mm Al @ 85 kV 

Oznaczenie ogniska  Oznaczenie kropką na pokrywie 

generatora 
Rozmiar wiązki promienia na odbiorniku obrazu Tryb pan: 13 x 0,5 cm 

+/- 10% 
Tryb 3D: 13 x 13 

Współczynnik obciążenia w wypadku promieniowania ubocznego  1.0 mA @ 85 kV 
Promieniowanie uboczne ≤ 1 mGy/h 
Przerwa na chłodzenie Długość przerwy zależna od obciążenia lampy 

Wysokość kolumny  222cm/87" (otwory dla płyty ściennej na wysokości 210cm/82,7" od 

podłogi) 
Maksymalna wysokość 229cm/90,2" 
Przesunięcie pionowe 92cm/36,2", od 90 do 182 cm (od 35 do 71,7") 

Ruch pionowy Napędzana silnikiem kontrola powolnego i szybkiego ruchu 
Waga 100kg/221lb 

Samodzielna podstawa Opcjonalnie na życzenie Kod zamówienia 93 600 09000 
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Rzuty panoramiczne 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rekonstrukcja 
objętościowa 3D 

P1: Standardowa panorama dla 
dorosłego: 14,2 s, P2: Panorama dla 

dziecka 11,5 s, 
P3: Lewa połowa łuku: 7,3 

s, P4: Prawa połowa łuku: 
7,3 s, P5: Zęby przednie: 

4,8 s, 
P6: TMJ zgryz prawidłowy lub TMJ usta otwarte: 2 x 2,2 s, 

P7: Widok z przodu zatok szczękowych 12,9 
 
P8: 3D pełnego łuku: 

12,3 s P9: TMJ lewy: 
12,3 s P10: TMJ prawy: 

12,3 s 
 

Wybór anatomiczny 4 Poziomy rozmiarów pacjenta Mały, Średni, Duży, Bardzo Duży 

Ustawienie kV 9 pozycji co 3 kV: 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85 kV 

Ustawienie mA 5 pozycji zgodnie ze skalą R10: 4, 5, 6.3, 8, 10 mA 
Odległość między Źródłem a Odbiornikiem Obrazu 51,3 cm /20,2” 
Skala odtworzenia Obraz pan na płaszczyźnie odbiornika jest ok. 27% większy niż 

rzeczywisty obraz 
(pionowe powiększenie w wypadku standardowego profilu dorosłego ok. 
1.27:1 ) 

Elementy centrujące Blok do zagryzienia, Oparcie policzka dla osób bezzębnych 
 
Światła namierzające 

Typ promień LASERA klasy I 
Długość fali 650 nm 

Mocy wyjściowa < 0,15 mW przy 100 mm 

Płaszczyzny odniesienia Środkowa Strzałkowa Pionowa, kieł i płaszczyzna frankfurcka 

Czas trwania impulsu 60 s 
 
Odbiornik obrazu 
Typ Czujnik CMOS 
Obszar aktywny 13x13cm 

Efektywny rozmiar piksela 100 mikronów 
Statyczna rozdzielczość 5 lpp/mm 

Przetworzenie A/C 14 bitów 

Interfejs komputerowy 2 kable Ethernet 
 

Uzyskany panoramiczny format obrazu ok. 3000x1300 pikseli 

Monitor 

Rozmiar minimalny:   19 cali szerokości 

Zalecany rozmiar:    24 cale szerokości 

Minimalny współczynnik kontrastowy:  500:1 

Minimalna rozdzielczość:   1024x768 

Zalecana rozdzielczość:   1680x1024 
 
Dane środowiskowe 

Warunki eksploatacyjne Temperatura: od 10 do 40 °C 
Wilgotność: od 30 do 75% 
Ciśnienie: od 700 do 1060 hPa 

Transport i przechowywanie Temperatura: od –10 do +50 °C 

Wilgotność: od 20 do 80% 
Ciśnienie: od 500 do 1060 hPa 
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Krzywa 
chłodzenia 

lampy 

rentgenowskiej 

kJ 1 kJ = 0,741 kHU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzywa chłodzenia 

Obudowa lampy 

 
 
kJ 

12
0 

 
 
1 kJ 1 kJ = 

0,741 kHU 

Czas (min) 

 
100 

 
80 

 

60 

 
40 

 

20 

 
0 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

Czas (min) 

 
Oś odniesienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oś 

odniesienia 
7° 

 

 OFF – odłączony od zasilania 

 
Wewnętrzna filtracja 

ON- podłączony do zasilania 

 

Ostrożnie kruche 

 bezpiecznik Chronić przed wilgocią 

~ prąd zmienny Górą nie odwracać 

 

uziemienie 

Liczba elementów do 

składowania 
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3. Kontrolki eksploatacje i Wyświetlacz 

3.1 Jednostka 
 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

4 

6 
 

 

2 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 1 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wyłącznik główny 

2. Lusterko do ustawiania pacjenta 

3. Blok do zagryzienia 
4. Odbiornik obrazu 

5. Klawisze dostosowania wysokości 
6. Pokrętło dostosowania płaszczyzny frankfurckiej 

7. Panel sterowania 
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3.2 Panel sterowania 
  

 
 

 

Jednostka jest włączona ON z 
światłem na wyświetlaczu 

 

 
GOTOWY włączone zielone światło, gdy system gotowy 

 
 

ALARM włączone czerwone światło po wiadomości alarmowej 
 

NAŚWIETLENIE klawisz na ręcznym przełączniku 

 
Promieniowanie rentgenowskie- pomarańczowe światło 

 
 

Klawisz # 4 wybór PROGRAMU  
Klawisz # 2L+/2R+  ZWIĘKSZENIE kV (lewa strona) mA (prawa strona) 

Klawisz # 2L-/2R-  ZMNIEJSZENIE kV (lewa strona) mA (prawa strona) 

Klawisz # 13 budowa PACJENTA Mały, Średni, Duży, Bardzo Duży 

Klawisz # 6 ŚWIATŁO do wyrównania włączone przez 60 s 

Klawisz # 5  OBRÓT wysięgnika 
 
 

Klawisz # 7  TRYB testowy bez promieniowania 
 

 
Klawisz # 8  COFNIĘCIE dla cofnięcia i reset alarmu 

 

DO GÓRY przesunięcie suwnicy 

 
NA DÓŁ przesunięcie suwnicy 

 

 

Strzałki do ustawienia lasera wyznaczającego wierzchołki kłów 
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3.3 Pozycje 

 
 

 WEJŚCIOWA 

pozycja 

PACJENTA 
 
Panel sterowania i 
promiennik rentgenowski 

po prawej stronie 

pacjenta i odbiornik 
obrazu po lewej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pozycja KOŃCOWA 

 
Po zakończeniu naświetlania 

urządzenie całkowicie się 

zatrzymuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pozycja POCZĄTKOWA 

 
System gotowy do 

rozpoczęcia naświetlania. 

Gdy urządzenie jest w 

pozycji POCZĄTKOWEJ 

zielone światło wskaźnika 

GOTOWOŚCI na panelu 

sterowania jest włączone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 WYJŚCIOWA pozycja 

PACJENTA 

 
Panel sterowania i 
promiennik rentgenowski po 

lewej stronie pacjenta i 
odbiornik obrazu po prawej. 

 
 
 

4. Akcesoria 

4.1 Podpórki i wsporniki 
 
 

 
 

1. Blok zagryzania z oparciem policzka 2.  Oparcie policzka ze wspornikiem dla o. bezzębnych 
 

 
 

3.  Blok zagryzania dla dorosłego 4.   Blok zagryzania dla dziecka 
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5. Oprogramowanie aplikacyjne 

5.1 OrisWin DG Suite 
Oprogramowanie OrisWin DG Suite umożliwia otrzymanie zarówno panoramicznych obrazów 
rentgenowskich, jak i obrazów rentgenowskich dla rekonstrukcji 3D, a także zapewnia zarządzanie danymi 

danego pacjenta. 
Obrazy otrzymane przez OrisWin DG Suite mogą być zapisane w formacie DICOM. 

Celem uzyskania dalszych informacji o aplikacji prosimy odnieść się do podręcznika użytkownika OrisWin DG 
Suite. 

Procedury uzyskania obrazu są opisane niżej; instrukcje dla kolejnych etapów przetwarzania i przechowywania 
obrazów są opisane w Podręczniku Użytkownika. 

A. Rozpoczęcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Wybór pacjenta 

Na PC połączonym do FONA XPan 3D z zainstalowanym 
OrisWin DG Suite: 

 
 Uruchom OrisWin DG Suite i wybierz moduł 

Pacjenta odpowiednim klawiszem 

 

 
 Wybierz pacjenta z listy lub wpisz 

nowego pacjenta. 
 Uruchom zarządzanie obrazem. 

 

 
 
 

C. Wybór naświetlenia 
 

 
 Rozpocznij sesję wybierając klawisz TAC. 

 
 
 
 
 
 

D. Interfejs oprogramowania 

Dwa słupki na module rejestrowania mogą być: 

 Czerwone: system nie jest połączony z PC 

 Żółte: system właściwie połączony z PC, ale nie jest 

gotowy 
 Zielone: system gotowy do rejestrowania 

 Niebieskie: system rejestruje (prześwietlenie w toku). 
 

 
 
 
 

 kliknij na klawisz “P” aby wybrać program i  klawisz 
wyboru budowy pacjenta 

 Jeżeli jest to konieczne, wartości kV i mA mogą zostać 

zwiększone lub zmniejszone klawiszami + i -. 
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6. Programy naświetlenia 

6.1 Program P1 

 
Standardowa panorama dla dorosłego 
ze stałym powiększeniem pionowym na łuku zębowym: 

 Przybliżony czas trwania programu: 16 s 

 Czas naświetlania programu: 14,2 s 

Obraz na płaszczyźnie odbiornika jest 

ok. 27% większy w porównaniu 
z obrazem rzeczywistym: pionowe 

powiększenie przy standardowym 

profilu dorosłego wynosi ok. 1.27:1. 
 

 
 

6.2 Program P2 

 

Panorama dla dziecka: 

 Przybliżony czas trwania programu: 16 s 

 Czas naświetlania programu: 11,5 s 
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Lewa połowa łuku: 
 Przybliżony czas trwania programu: 14 s 

 Czas naświetlania programu: 7,3 s 
 
 
 
 

6.4 Program P4 

 

Prawa połowa łuku: 

 Przybliżony czas trwania programu: 16 s 

 Czas naświetlania programu: 7,3 s 
 
 
 

6.5 Program P5 
 

 

 

Zęby przednie: 

 Przybliżony czas trwania programu: 14 s 

 Czas naświetlania programu: 4,8 s 
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6.6 Program P6 
Zazwyczaj konieczne są dwa naświetlenia z ustami zamkniętymi 

i otwartymi. Pacjent jest ustawiony z blokiem zagryzania pod nosem. 

Gdy pierwszy zestaw z dwóch obrazów zostanie wykonany, odwróć urządzenie. 

Drugi zestaw z dwóch naświetleń może być wykonany natychmiast. 
 

 

 

TMJ usta zamknięte: 

 Przybliżony czas trwania programu: 16 s 

 Czas naświetlania programu: 2,2 s 

 

 
TMJ usta otwarte: 

 Przybliżony czas trwania programu: 16 s 

 Czas naświetlania programu: 2,2 s 
 

 

6.7 Program P7 

 

Zatoki szczękowe 
 Przybliżony czas trwania programu: 16 s 

 Czas naświetlania programu: 12,9 s 
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6.8 Program P8 
 

 

 
Pełne 3D ust 

 Czas naświetlania programu: 12,3 s 
 

 

6.9 Program P9 (wkrótce dostępny) 
 

 

 

 
TMJ lewy 3D: 

 Czas naświetlania programu: 12,3 s 
 

 

6.10 Program P10 (wkrótce dostępny) 
 

 

 
TMJ prawy 3D: 

 Czas naświetlania 

programu: 12,3 s 
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7. Obsługa 

7.1 Przygotowanie do naświetlania 

A. Włączenie urządzenia 

 UWAGA 

W wyniku ekstremalnych zmian temperatur może pojawić się 

kondensat, dlatego prosimy nie uruchomiać urządzenia, aż do 
uzyskania właściwej temperatury pomieszczenia. 

 

Kod urządzenia: 

110X1 
 
 

Inicjowanie 

Proszę czekać:

 xx 

* Wykonaj reset 

Pan * 67 6.3 

 
 
 
 
 
 

 
B. Funkcja reset 

* Wykonaj reset 

Pan * 67 6.3 

Aby urządzenie było zasilane, należy wcisnąć przełącznik sieciowy 
znajdujący się w niższej części pionowej suwnicy pod lustrem. 

Podłączenie zostaje wskazane zielonym światłem na przełączniku. 
 
 Włączony zostaje również wyświetlacz na panelu sterowania  
 Inicjowanie systemu rozpoczęło się 

 Należy wykonać uruchomienie funkcji reset 

 

 UWAGA 

Pacjent nie może znajdować się przy urządzeniu podczas jego 
uruchomiania. 

W wypadku usterki, która wymaga wyłączenia i ponownego 
włączenia urządzenia, pacjent musi odejść od sprzętu przynajmniej 

przed jego ponownym uruchomieniem!  
 
 
Wciskając klawisz POWRÓT wysięgnika, rotacyjny wysięgnik 
lokalizuje punkty odniesienia i przesuwa się do WEJŚCIOWEJ pozycji 

PACJENTA; panel sterujący i promiennik rentgenowski znajdują się 
z prawej strony pacjenta, a odbiornik obrazu z lewej. 

 
 

C. Włączenie PC 
 
 
Uruchom tryb oczekiwania na naświetlenie programu OrisWin DG Suit 

na PC (zob. §5, Oprogramowanie Aplikacyjne). 
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D. Wybór badania 

   Klawisz wyboru PROGRAMU, do sekwencyjnej zmiany programu od 1 do 10 i z 

powrotem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Klawisz wyboru budowy PACJENTA: Mały, Średni, Duży, Bardzo Duży. 

 

Programowe wskaźniki techniczne zostały wybrane. 

Ręczna korekcja napięcia natężenia lampy może mieć miejsce przy użyciu 
klawiszy ZWIĘKSZENIE lub ZMNIEJSZENIE na wyświetlaczu (lub PC). 

 
 

ZIELONE ŚWIATŁO 

GOTOWOŚCI 
 

 
WŁĄCZONE 

POWRÓT wysięgnika celem jego przesunięcia z pozycji WEJŚCIOWEJ PACJENTA do 

pozycji POCZĄTKOWEJ, gotowość do rozpoczęcia naświetlania. Gdy urządzenie jest 

w pozycji POCZĄTKOWEJ zielone światło wskaźnika GOTOWOŚCI na panelu 
sterowania jest włączone. 

 
 
 
 

P1 

-- TRYB TESTOWY 

-- 

TRYB testowy bez promieniowania 

Gdy urządzenie znajduje się w pozycji POCZĄTKOWEJ i światło GOTOWOŚCI jest 

włączone, tryb TESTOWY może być aktywowany celem uruchomienia urządzenia bez 
promieniowania. 
Na wyświetlaczu widoczne są: 

 Wybrany numer programu 
 Wiadomość "Tryb Testowy" zamiast wartości kV i mA 

 Zielone światło jest włączone, pod klawiszem 

Uruchomienie urządzenia ręcznym przełącznikiem umożliwia rotację wysięgnika zgodnie 
z wybranym programem. 

Gdy wysięgnik powraca do pozycji WEJŚCIOWEJ PACJENTA, tryb testowy kończy się, 
a urządzenie przechodzi w tryb zwykły. 

E. Ustawianie napięcia 
lampy 

 
 
Klawisz ZWIĘKSZENIE po lewej stronie 

wyświetlacza służy dla ręcznego 
zwiększania poziomu kV. 

Klawisz ZMNIEJSZENIE po lewej stronie 

wyświetlacza służy dla ręcznego 
zmniejszenia poziomu kV. 

 
Napięcie lampy może być ustawione od 61 do 85 kV o 3 kV. 

61 64 67 70 73 76 79 82 85 

F. Ustawianie natężenia 
lampy 

 
 
Klawisz ZWIĘKSZENIE po prawej stronie 
wyświetlacza służy dla ręcznego 

zwiększania poziomu mA. 

Klawisz ZMNIEJSZENIE po prawej stronie 
wyświetlacza służy dla ręcznego 

zmniejszania poziomu mA. 

Natężenie lampy może być ustawione od 4 do 10 mA. 

4,0 5,0 6,3 8,0 10 
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7.2 Ustawianie pacjenta 
Przygotowanie 

 Pacjent powinien zdjąć z głowy i szyi wszystkie metalowe 

elementy takie jak ruchoma proteza, kolczyki, łańcuszek, 
okulary, gdyż mogą wywołać efekt zjawy na radiogramie. 

 Budowa fizyczna, ubrania, opatrunki itd. nie mogą zakłócać 

ruchów wysięgnika. 

W celu upewnienia się, wykonaj test rotacji bez 
promienianiowania wybierając wcześniej tryb TESTOWY. 

 W wypadku stosowania fartucha ochronnego, pozostaw szyję 

odsłoniętą tak, aby nie była objęta promieniem 
rentgenowskim: promieniowanie przechodzi z boków i tyłu. 

 Wstaw blok zagryzania lub oparcie policzka w zależności od 

potrzeb. 
 

 Wraz z wysięgnikiem w pozycji "WEJŚCIOWEJ PACJENTA", 

ustaw pacjenta w pozycji stojącej przed lustrem, blisko 

urządzenia. 

 Ustaw urządzenie na odpowiedniej wysokości z 

wykorzystaniem klawiszy GÓRA lub DÓŁ.  UWAGA 

Silnik dostosowujący wysokość na początku pracuje powoli, stopniowo 
zwiększając prędkość. Naciskaj klawisz dostosowania wysokości, aż 
urządzenie osiągnie wymaganą wysokość. 

 

 
Zwykły program naświetlania 

 Ustaw suwnicę tak, aby blok zagryzania lub oparcie 

policzka były trochę wyżej. 
 

... z blokiem zagryzania i oparciem policzka z blokiem 

zagryzania 
 

 Upewnij się, że Pacjent zagryzł wgłębienie na 

wierzchołku bloku zagryzania. 
Usta są zamknięte, ale zęby nie zachodzą na siebie. 

 
 
 

… z oparciem policzka i wsparciem dla pacjenta bez 

przednich zębów 
 

 Upewnij się, że górna i dolna szczęka są wyrównane 

względem siebie. 
Zastosuj bawełniany wacik aby zapobiec zachodzeniu 

zębów. 
 
 

 Pacjent musi stać z opuszczonymi ramionami i 

wysuniętymi stopami, blisko kolumny, z wyprostowanym 
kręgosłupem w części szyjnej celem uzyskania lepszej 

penetracji wiązką, trzymając mocno uchwyty. 
 Włącz lokalizatory wiązki światła. 

 UWAGA 

Wiązki światła są światłami LASEROWYMI. Należy unikać 

zbędnego naświetlania oczu pacjenta lub operatora oraz 
zwracać uwagę, aby wiązka promieni nie była przerywana 

przez jakiekolwiek urządzenie optyczne. 
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    Pozioma wiązka FH (płaszczyzny frankfurckiej) powinna padać 

na górną krawędź zewnętrznego kanału słuchowego i  

niższą krawędź zewnętrznej blaszki oczodołowej  

 Wysokość poziomej wiązki FH może być ustawiona 

odpowiednim pokrętłem. 
 Dostosuj wysokość urządzenia aby uzyskać poziomą 

płaszczyznę frankfurcką (FH) oraz proste i wyprostowane 

kręgi szyjne (nie mogą wychylać się do przodu). 

 Precyzyjne dostosowanie nachylenia głowy do ustawienia 

FH poprzez krótkie przyciskanie klawiszy dostosowania 
wysokości GÓRA lub DÓŁ. 

 Sprawdź boczne nachylenie głowy w odniesieniu do światła 

płaszczyzny środkowej z wykorzystaniem lustra z tyłu pacjenta 
i popraw, jeżeli to konieczne. 

 Poproś pacjenta o przełknięcie śliny i aby trzymał język lekko 

dociśnięty do podniebienia. 
 Ewentualnie zaleć pozostanie w bezruchu aż do końca 

naświetlenia. 
 

Poprawna pozycja: 

Płaszczyzna frankfurcka jest pozioma. 
 

 
 

 
 

Niewłaściwa pozycja: 

Płaszczyzna frankfurcka NIE jest 
pozioma. Głowa jest przechylona 

do przodu, w wyniku czego powstał 

łuk zębowy w kształcie V. 

 
Niewłaściwa pozycja: 

Płaszczyzna frankfurcka NIE jest 

pozioma. Głowa jest odchylona 
do tyłu, w wyniku czego powstał 

płaski łuk zębowy. 
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7.3 Wybór danych naświetlania 

   Wybierz program naświetlania klawiszem wyboru PROGRAMU (na panelu 

sterowania urządzenia lub PC) 

 

 
 

 

   Wybierz budowę PACJENTA, Mały, Średni, Duży, Bardzo Duży (na panelu 

sterowania urządzenia lub PC) 

 

 
Wybrany program i wybrana budowa ciała są wskazywane przez odpowiednie 
zielone światło. 

Zaprogramowane wskaźniki techniczne, napięcie lampy w kV i natężenie lampy 
w mA, są widoczne na wyświetlaczu. 

 

Ręczna korekcja napięcia i natężenia lampy może się odbyć przy użyciu 
klawiszy ZWIĘKSZENIE lub ZMNIEJSZENIE (na panelu sterowania 

urządzenia lub na PC). 

Po ręcznej zmianie zaprogramowanych wskaźników technicznych, światło wskazujące 
budowę pacjenta wyłącza się. 

Ustawienia napięcia lampy dokonuje się z wykorzystaniem klawiszy ZWIĘKSZENIE lub 
ZMNIEJSZENIE po lewej stronie wyświetlacza. 
Napięcie lampy może być ustawione od 61 do 85 kV co 3 kV. 

61 64 67 70 73 76 79 82 85 
 

Ustawienia natężenia lampy dokonuje się z wykorzystaniem klawiszy ZWIĘKSZENIE 
lub ZMNIEJSZENIE po prawej stronie wyświetlacza (na panelu sterowania urządzenia 

lub PC). 
Natężenie lampy może być ustawione od 4 do 10 mA. 

4,0 5,0 6,3 8,0 10 
 
 

UWAGA 

Programowe wskaźniki techniczne zostały ustawione fabrycznie. Można wprowadzić 
różne wartości, jeżeli zachodzi taka potrzeba, stosując dostępne na tablicy funkcje 

programowe. Celem uzyskania szczegółowych informacji należy się odnieść do 
działu 8 Programowania na stronie 23. 
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7.4 Rozpoczynanie naświetlanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZIELONE ŚWIATŁO 
GOTOWOŚCI 

UWAGA. Operator: należy zapoznać się ze wskazówkami 

dotyczącymi ochrony radiologicznej (zob. rozdz. 1 Uwagi 
dotyczące ostrzeżeń i bezpieczeństwa). 

Przed rozpoczęciem naświetlania zawsze należy sprawdzić wyświetlacz 
celem ustalenia właściwych danych dla pacjenta. 

Przesuń wysięgnik do pozycji POCZĄTKOWEJ przytrzymując krótko 

klawisz OBRÓT wysięgnika lub klawisz NAŚWIETLENIA na ręcznym 
przełączniku. 

Wykonaj POWRÓT wysięgnika aby ustawić go z pozycji WEJŚCIOWEJ 

PACJENTA do pozycji POCZĄTKOWEJ, w gotowości do rozpoczęcia 
naświetlania. 

Gdy urządzenie znajduje się w pozycji POCZĄTKOWEJ zielone 
światło wskaźnika GOTOWOŚCI na panelu sterowania włącza się. 

 UWAGA. Jeżeli należy zmienić pozycję pacjenta, wysięgnik musi 
zostać przesunięty z pozycji POCZĄTKOWEJ do pozycji WEJŚCIOWEJ 

PACJENTA poprzez przyciśnięcie klawisza COFNIĘCIE: zob. 
Resetowanie Suwnicy w pozycji WEJŚCIOWEJ PACJENTA (dalej). 

 
 
 
 
 

Uruchom program rejestrowania na 

komputerze 

Uruchom program rejestrowania na PC celem otrzymania obrazu 
radiograficznego zgodnie z działem 5 Oprogramowanie aplikacyjne 
na stronie 11. 

 
Przejdź do obszaru wskazanego dla operatora za pacjentem, trzy 

metry od kolumny lub wyjdź z pomieszczenia zawsze obserwując 

pacjenta, w gotowości do natychmiastowego przerwania 
promieniowania w razie potrzeby. 

Naświetlenie pacjenta Naświetlenie rozpoczyna się poprzez przyciskanie klawisza 
naświetlania aż do zakończenia przesuwania. 

Ruch obrotowy odbywa się automatycznie zgodnie z wybranym 

programem naświetlenia. 

Podczas naświetlania żółte światło jest emitowane na panelu sterowania i na przełączniku 
naświetlania w trakcie naświetlania i uruchamia się sygnał akustyczny. 

Zakłócenie naświetlania 

WIADOMOŚĆ 

BŁĘDU 

UWAGA. Ze względów bezpieczeństwa operator może 

zatrzymać naświetlanie w dowolnym czasie zwalniając przełącznik 

naświetlania. Przedwczesne zakończenie jest sygnalizowane 
wiadomością błędu (zob. szczegóły niżej). 

Gdy naświetlenie jest zakończone, na komputerze wyświetla 
się potwierdzenie utworzenia zdjęcia. 

Po naświetleniu  Po zakończeniu naświetlania urządzenie całkowicie się zatrzymuje. 

 Przesuń wysięgnik do pozycji WYJŚCIOWEJ PACJENTA 

przy pomocy krótkiego przytrzymania klawisza POWROTU 
wysięgnika lub klawisza NAŚWIETLANIA na ręcznym przełączniku. 

Wyjście pacjenta Otwórz wsparcie skroni (opcjonalnie) i poproś pacjenta o wyjście. 

Wysięgnik do pozycji wejściowej pacjenta Przesuń wysięgnik do pozycji WEJŚCIOWEJ PACJENTA 
dla następnego naświetlania przyciskając krótko 
klawisza POWROTU wysięgnika lub klawisza NAŚWIETLENIA na 
ręcznym przełączniku 

 

 
 

P1 DA 123 mGycm2  
Iloczyn wartości dawki na obszar (DA) w mGy cm2 jest 

sygnalizowany:

67 6,3 na wyświetlaczu po wykonaniu panoramicznego naświetlenia. Należy 
potwierdzić wartość Dawki Obszaru klawiszami POWRÓT lub 
NAŚWIETLENIE.  
Obliczenia DA mogą być włączone lub wyłączone funkcjami 

serwisowymi. 
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UWAGA. Nie należy wyłączać urządzenia lub komputera aby 
zapobiec usunięciu zapisanego obrazu, umożliwiając retransmisję. 

 
 

Zakłócenie naświetlania  UWAGA. Ze względów bezpieczeństwa operator może 
zatrzymać naświetlanie w dowolnym czasie zwalniając przełącznik 

naświetlania. 

Przedwczesne zakończenie jest sygnalizowane wiadomością błędu: 
 
 

 
#: 11 

Błąd Błąd 11: Naświetlenie przerwane podczas napromieniowania. 

Pacjent został częściowo naświetlony. Część radiogramu jest 

dostępna. Badanie należy powtórzyć. 
 
 

 
#: 12 

Błąd Błąd 12: Naświetlenie przerwane przed napromieniowaniem. Pacjent 
nie został napromieniowany. Badanie zostanie wznowione. 

 
 

 
#: 20 

Błąd Błąd 20: Naświetlenie przerwane po napromieniowaniu. Nie ma 
potrzeby powtarzania badania. 

 
 

Poczekaj PC 

GOTOWY 

System Gromadzenia Danych Nie Jest Gotowy 

Program gromadzenia danych musi zostać uruchomiony jako 

pierwszy, aby upewnić się, że gromadzenie danych zostanie 

wykonane podczas napromieniowania radiograficznego. 
 

Automatyczna Blokada 
Naświetlenia 

 
 
 
 

PULSUJĄCE ALARMOWE 
CZERWONE ŚWIATŁO 

Cecha ta chroni lampę rentgenowską zapobiegając przedwczesnemu 
rozpoczęciu kolejnego naświetlania, aż do momentu gdy wymagany 
poziom ładunku przekroczy dostępną wielkość dla kolejnego 

naświetlenia. 
 
Czerwone światło na panelu sterowania pulsuje aż do zakończenia 
czasu chłodzenia. 

Inne wiadomości błędu Możliwe awarie podczas użytkowania generują wiadomość błędu, 
a urządzenie zostaje zablokowane. Lista wiadomości znajduje się 

w rozdziale 12. 

W zależności od rodzaju awarii, serwis techniczny może być 
wymagany. 

7.5 Zdalny przełącznik 
ręczny 

 

 
 
Przełącznik ręczny może być umocowany zdalnie w wypadku, gdy 
urządzenie znajduje się w pomieszczeniu z drzwiami i umożliwia 

kontakt wzrokowy z pacjentem. 
 
 
 
 
 
 
 
Dostępny jest opcjonalny zestaw  dla mocowania zdalnego. Kod 

zamówienia 93 300 02000 
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8. Programowanie 

Procedura programowania Wartości kV i mA są ustawione fabrycznie dla panoramicznego 
programu dla DOROSŁEGO 

(P1, P3, P4, P5, P6, P7) oraz panoramicznego programu dla DZIECKA 

(P2) dla każdego typu budowy pacjenta, dając razem 40 kombinacji. 

Wartości mogą być zmienione przy pomocy funkcji serwisowych. 
 

Wprowadzanie Trybu 
Serwisowego 

 

 
 
 
SERWIS +/- 

Ustawienia naświetlania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   * SET kV / mA * 

67 6,3 

 
 

   Przez ciągłe przyciśnięcie klawisza POWRÓT na 5 s, system 

uruchamia Tryb Serwisowy 

Funkcja serwisowa może być wybrana przy pomocy 

klawiszy ZWIĘKSZENIE lub ZMNIEJSZENIE po prawej stronie 

wyświetlacza. Przewiń menu aż do wyświetlenia Ustawień Naświetlenia 

Wciśnij klawisz PROGRAM, aby wejść do Ustawień Naświetlenia. 
 

    UWAGA. Przyciskaj klawisz TEST aż do zresetowania wszystkich 

wartości do ustawień fabrycznych 

   Przyciskając klawisz PROGRAM wybierz program 

naświetlania dla panoramy DOROSŁEGO  (P1, P3, P4, P5, 

P6, P7) lub panoramy DZIECKA (P2) lub dla badania 3D 
(P8, P9, P10). 

 

   Przyciskając klawisz PACJENT wybierz budowę 
pacjenta: Mała, Średnia, Duża, Bardzo Duża 

 

Zmień poziom kV do pożądanej wartości przyciskając klawisz 

ZWIĘKSZENIE lub ZMNIEJSZENIE po LEWEJ stronie wyświetlacza. 

Zmień poziom mA do pożądanej wartości przyciskając klawisz 

ZWIĘKSZENIE lub ZMNIEJSZENIE po PRAWEJ stronie 

wyświetlacza. 

   Przyciskaj LEWY klawisz, aby zachować wybraną wartość. Powtórz 

ustawienia kV i mA  
dla pozostałych rodzajów budowy pacjenta, jeżeli wymagane, i innej 

grupy programów DZIECKO lub DOROSŁY, jeżeli wymagane. 

   Wciśnij klawisz POWRÓT aby wyjść z USTAWIEŃ NAŚWIETLANIA  

   Wciśnij klawisz Tryb TESTU, aby wyjść z TRYBU SERWISOWEGO 

Należy potwierdzić właściwe ustawienia przy zmianie rodzaju 
budowy PACJENTA dla panoramy DOROSŁEGO (programy P1, 

P3, P4, P5, P6, P7), panoramy DZIECKA (program P2) i 3D 
(P8, P9, P10) 
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9. Wartości programu 
 

  
Fabrycznie zaprogramowane 

wartości 

 
Dowolnie zaprogramowane 

wartości 

Program 
 
 
 

 
 
 

P1, P2, P3, P4, P5, P6,P7 67/6,3 70/6,3 73/6,3 79/6,3 
    

P2 61/5,0 64/5,0 67/5,0 70/5,0 
    

 

 
P8, P9, P10 

 
70/6,3 

 
73/6,3 

 
76/8 

 
79/8 

    

 

 
 
 
 

10. PIELĘGNACJA POWIERZCHNI 
 

UWAGA 

Zawsze należy odłączyć system od zasilania (wyłączając główny 
przełącznik w pokoju) przed czyszczeniem. 

Mycie Używaj delikatnego mydła, aby usunąć odciski palców lub inne 
ślady brudu, uważając, aby ciekłe substancje nie wniknęły do 
maszyny. 

Plastikowe powłoki mogą być czyszczone miękką szmatką 
i delikatnym detergentem. 

Dezynfekcja Części, z którymi pacjent ma bezpośrednią styczność muszą być 
oczyszczone przed każdym użyciem przy pomocy detergentu (np. 
2% roztworem amoniaku) oraz zdezynfekowane. Nie używaj 

rozpuszczalników lub substancji wywołujących korozję. 

Blok zagryzania i oparcie policzka mogą być sterylizowane 
w autoklawie w temp. 121°C. 

 

11. Kontrola i konserwacja 

Kontrola i prace konserwacyjne muszą się odbywać regularnie celem 

ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób 
trzecich. 

 

Coroczna inspekcja dokonywana 
przez operatora lub uprawniony 

personel 

Operator powinien zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność systemu 
przeprowadzając prace konserwatorskie w regularnych odstępach 

czasowych (przynajmniej raz do roku) lub zlecając je 
przedstawicielowi. 

 
Prace konserwacyjne 
wykonywane przez technika 

serwisu 

Poza grafikiem rocznych kontroli dokonywanych przez użytkownika lub 
pracownika kontraktowego, kontrola konserwacyjna musi być 

przeprowadzona przez technika serwisu po 4, 7, 10 latach, 

a następnie co dwa lata. 

 
Sprawdzanie jakości obrazu W regularnych odstępach czasu, jednakże przynajmniej raz do roku, 

użytkownik musi ocenić jakość obrazu. 
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12. Wiadomości błędu 

12.1 komunikaty ostrzegawcze 
 Wiadomość Wymagane działanie 

A Gorący generator rentgenowski Ładunek lampy nie jest dostosowany do wybranego 

naświetlenia. Poczekaj na ochłodzenie lampy. 

B KAM init Poczekaj na zakończenie procedury inicjacji. 

C Dostosuj pozycję wysięgnika Wysięgnik nie znajduje się w pozycji. 

Wyłącz system i ręcznie zmień pozycję wysięgnika na 

środkową, następnie włącz system. 

D Poczekaj PC GOTÓW Komputer nie połączył się z programem aplikacyjnym lub 

program aplikacyjny nie jest w trybie rejestrowania. Uruchom 

program rejestrowania na komputerze. 
 

 

12.2 Wiadomości 
błędu 

 

 
PULSUJĄCE ALARMOWE 

CZERWONE ŚWIATŁO 

 
 

Liczba BŁĘDU jest widoczna na wyświetlaczu z pulsującym 

czerwonym światłem. 

Aby zresetować sygnalizację błędu naciśnij klawisz POWRÓT 

 

 Wiadomość Wymagane działanie 

1 Sygnał referencyjny kV poza zakresem Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

2 Sygnał referencyjny mA poza zakresem Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

3 Awaria kodera obrotowego suwnicy Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

4 Awaria kodera położenia suwnicy Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

5 Awaria czujnika obrotowego suwnicy Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

6 Awaria czujnika położenia suwnicy Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

7 Awaria czujnika położenia kolimatora Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

10 Temperatura głowicy lampy przekraczająca limit Poczekaj na ochłodzenie lampy. 

11 Naświetlenie przerwane podczas napromieniowania Uruchom ponownie, jeżeli przerwanie było żądane przez 

operatora. Wezwij serwis techniczny,jeżeli samoczynne. 

12 Naświetlenie przerwane przed napromieniowaniem Uruchom ponownie jeżeli przerwanie było żądane przez 

operatora. Wezwij serwis techniczny,jeżeli samoczynne. 

13 Zasilanie 38 V DC poza zakresem Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

14 Zasilanie 24 V DC poza zakresem Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

15 Zasilanie 15 V DC poza zakresem Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

16 Zasilanie 5 V DC poza zakresem Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

17 Awaria zasilania Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

19 Przekroczenie czasu naświetlenia Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

20 Naświetlenie przerwane po napromieniowaniu. Wezwij serwis techniczny, jeżeli samoczynne. 

21 Brak napięcia lampy Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

23 Prąd żarzenia poza zakresem Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

25 Awaria czujnika termicznego Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

26 Awaria akumulatora (niskie napięcie) Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

28 Awaria kodera kolimatora Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

30 Awaria jednostki kontrolującej komunikację PC 

podczas badania 
Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 

32 Awaria jednostki kontrolującej Wyłącz urządzenie. Zgłoś do serwisu technicznego. 
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13. Zgodność elektromagnetyczna 

13.1 Emisja elektromagnetyczna 
FONA XPan 3D jest urządzeniem dopuszczonym do użycia we właściwym środowisku elektromagnetycznym 
określonym niżej. Nabywca lub Użytkownik FONA XPan 3D musi być pewien, że korzysta z niego w środowisku 

elektromagnetycznym opisanym niżej. 

Test emisyjny Zgodność Środowisko elektromagnetyczne 

 
Odporność na zaburzenia 

radioelektryczne wprowadzane 

do przewodów oraz na pole 

elektromagnetyczne o 

częstotliwościach radiowych 

CISPR 11 

 
 
Grupa 1 

FONA XPan 3D korzysta z energii RF tylko dla swoich 

wewnętrznych funkcji. A zatem emisja RF jest bardzo niska i 

nie wywoła żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu pobliskiego 

sprzętu elektronicznego. 
Klasa B 

FONA XPan 3D jest odpowiednie do użytku w środowisku 

domowym i w otoczeniu bezpośrednio podłączonym do sieci 

niskiego napięcia, które zaopatruje budynki wykorzystywane 

przez gospodarstwa domowe. Emisje Harmoniczne EN 
61000-3-2 

Nie ma 
zastosow

ania Wahania napięcia/ emisje migotania 

61000-3-3 
Zgodny 

13.2 Odporność elektromagnetyczna 
FONA XPan 3D jest urządzeniem dopuszczonym do użycia w odpowiednim środowisku elektromagnetycznym 
określonym niżej. Nabywca lub Użytkownik FONA XPan 3D musi być pewien, że korzysta z niego w środowisku 

elektromagnetycznym opisanym niżej. 

Test odporności na zaburzenia EN 60601-1-2 
Poziom testu 

Poziom zgodności Środowisko 

elektromagnet

yczne Wyładowanie 

elektromagnetyczne (ESD) EN 
6 1000-4-2 

styk 6 kV 
powietrze 8kV 

EN 60601-1-2 
Poziom testu 

Mieszkaniowy/ 
Szpitalny 

Odporność na pole 

elektromagnetyczne o 
częstotliwościach radiowych  

EN 61000-4-3 

Sprzęt niepodtrzymujący funkcji 

życiowych 3 V/m 

80 Mhz do 2,5 GHz 

Sprzęt podtrzymujący funkcje 

życiowe 10 V/m 

80 MHz do 2,5 GHz 

EN 60601-1-2 

Poziom testu 
Mieszkaniowy/ 

Szpitalny 

Odporność na zaburzenia 

radioelektryczne wprowadzane 
do przewodów 

EN 61000-4-6 

Sprzęt niepodtrzymujący funkcji 

życiowych 3 V/m  

150 kHz do 80 Mhz 

Sprzęt podtrzymujący funkcje 

życiowe 3V poza pasmem ISM 

10 V w zakresie pasma ISM 

EN 60601-1-2 

Poziom testu 
Mieszkaniowy/ 
Szpitalny 

Szybkozmienne zaburzenia 
przejściowe EN 6 1000-4-4 

2 kV dla przewodów układu zasilającego 
1 kV dla przewodów wejścia/wyjścia > 3 

m 

EN 60601-1-2 
poziom testu 

Mieszkaniowy/ 
Szpitalny 

Przepięcia 

EN 610004-5 
1 kV prąd różnicowy, 2 kV prąd wspólny EN 60601-1-2 

poziom testu 
Mieszkaniowy/ 

Szpitalny 

Zapady napięcia, krótkie 

przerwy oraz wahania 
napięcie na liniach 

wejściowych zasilania 

EN 6 1000-4-11 

0% Un  dla 0,5 cyklu 

40% Un  dla 5 cykli 

70% Un  dla 25 cykli 

0% Un  dla 5 sek 

EN 60601-1-2 

poziom testu 

Mieszkaniowy/ 

Szpitalny 

Częstotliwość zasilania 

(50/60 Hz) pola 

magnetycznego EN 61000-
4-8 

3 A/m 
EN 60601-1-2 
poziom testu 

Mieszkaniowy/ 
Szpitalny 
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13.3 Systemy, które nie wspomagają funkcji życiowych 
FONA XPan 3D jest odpowiedni do użycia w odpowiednim środowisku elektromagnetycznym określonym 
niżej. Nabywca lub Użytkownik FONA XPan 3D musi być pewien, że korzysta z niego w środowisku 

elektromagnetycznym opisanym niżej. 

Test odporności 
na zaburzenia 

EN 60601-1-2 

Poziom testu 
Poziom 

zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne 

   Przenośny i mobilny sprzęt łącznościowy RF nie powinien 

być używany na mniejszej odległości od FONA XPan 3D 

system, łącznie z okablowaniem, niż wynosi zalecany  

dystans obliczony z równania stosowanego do 

częstotliwości nadajnika. 

Zalecany dystans oddzielający (d) 

Odporność na 

pole 

elektromagnet

yczne o 
częstotliwościa

ch radiowych  
EN 61000-4-3 

3 V/m: 80 MHz 
do 2,5GHz 

3 V/m d = 1,2 x √P 80 MHz do 800  
MHz d = 2,3 x √P 800       MHz 

do 2,5GHz Odporność 

na 
zaburzenia 

radioelektryc

zne 
wprowadzan

e do 
przewodów 

EN 61000-4-

6 

3V 150 kHz 
do 80MHz 

3V d = 1,2 x √P 

   gdzie P jest najwyższą mocą znamionową nadajnika 
wyrażoną w watach (W) określoną przez producenta 
nadajnika, a d jest zalecanym dystansem oddzielającym w 
metrach (m). 
Natężenie pola dla stałego nadajnika RF, jak określono w  

pomiarze poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w 

miejscu montażu, powinno być niższe niż poziom 

zgodności w każdym zakresie częstotliwości. 
Zakłócenie może mieć miejsce w pobliżu sprzętu 

oznaczonego następującym symbolem:  

13.4 Zalecane bezpieczne odległości dla systemów, które nie 
wspomagają funkcji życiowych 

FONA XPan 3D system jest urządzeniem przeznaczony do użycia w środowisku elektromagnetycznym, 
w którym zaburzenia odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych są kontrolowane. 
Nabywca lub użytkownik FONA XPan 3D system może pomóc zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym 

poprzez utrzymanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnym, mobilnym sprzętem łącznościowym RF 
(nadajnikiem), a FONA XPan 3D system, zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi maksymalnej mocy 

wyjściowej sprzętu łącznościowego. 
 

 
 

Znamionowa najwyższa moc 

wyjściowa nadajnika(W) 

Dystans oddzielający zgodnie z 

częstotliwością nadajnika (m) 
150 KHz 

do 80 MHz 
d = 1,2 x √P 

80 MHz 

do 800 MHz 

d = 1,2 x √P 

800 MHz 

do 2,5GHz 
d = 2,3 x √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 wypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej, a które nie zostały wymienione niżej, zalecany 
dystans d w metrach (m) może być określony równaniem stosowanym dla częstotliwości nadajnika, gdzie  P  
jest maksymalną znamionową mocą wyjściową nadajnika w watach (W) zgodnie z zaleceniami producenta. 

Uwaga: 
1) Przy 80 MHz i 800 MHz, stosuje się dystans dla wyższej częstotliwości 
2) Powyższe wskazówki mogą nie znaleźć zastosowania dla każdej sytuacji. Na rozchodzenie 

elektromagnetyczne wpływa absorpcja i odbicie od struktur, obiektów i ludzi. 
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Zastrzegamy sobie prawo od zmian, które mogą być wymagane ze względu na wprowadzone 
ulepszenia kliniczne. 
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