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Rozdzial
1 Wprowadzenie

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera oryginalne instrukcje opracowane przez 
KaVo dotyczące bezpiecznego ustawiania, używania i konserwacji czujnika GXS-
700. Użytkownik musi być w stanie przeczytać i zrozumieć język, w jakim napisany 
jest niniejszy podręcznik.

Zawiera on również dane techniczne systemu i podstawowe informacje na temat 
sposobu jego działania.

Prosimy uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania 
omawianego urządzenia, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia, a zwłaszcza 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Operatorom zdecydowanie zaleca się 
przestrzeganie aktualnych zaleceń Międzynarodowej Komisji Ochrony 
Radiologicznej (ICRP), a w USA zaleceń Państwowej Rady Ochrony Radiologicznej 
(NCRP).

Podstawowe działanie

Ostrzeżenie
Nie jest dozwolone modyfikowanie tego urządzenia.

Na podstawowe działanie systemu czujnika GXS-700 składa się:

• Możliwość wykonywania przez czujnik zdjęć RTG odpowiednich 
do rozpoznania prawidłowych struktur anatomicznych, patologii 
stomatologicznych i stanów nieprawidłowych, przy których 
nieadekwatne zdjęcia mogą spowodować błędną diagnozę, 
poddanie pacjenta niewłaściwym lub niepotrzebnym procedurom 
stomatologicznym, które stanowiłyby niedopuszczalne zagrożenie 
dla pacjenta;

• Możliwość odpowiedniego ustawienia czujnika (za pośrednictwem 
uchwytu) w odniesieniu do źródła promieni RTG celem 
zobrazowania danej struktury, gdyż nieprawidłowe ustawienie 
mogłoby spowodować powtórne wystawienie pacjenta na 
promieniowanie RTG, narażając go na dodatkowe promieniowanie 
jonizujące, stanowiące niedopuszczalne zagrożenie dla jego 
zdrowia;
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• Możliwość korzystania z osłonek jednorazowego użytku na czujnik 
należy wykorzystywać w celu odizolowania czujnika od pacjenta, 
gdyż zakażenie krzyżowe stanowiłoby dla niego niedopuszczalne 
zagrożenie.

Przeznaczenie urządzenia
GXS-700 to sterowany z portu USB czujnik cyfrowy, przeznaczony do 
akwizycji wewnątrzustnych dentystycznych obrazów radiograficznych 
pacjentów. System GXS-700 powinien być obsługiwany przez zawodowy 
personel medyczny, wyszkolony i wykwalifikowany w zakresie akwizycji 
wewnątrzustnych obrazów radiograficznych. Szczególne wymogi 
dotyczące wykształcenia są ustalane przez stanowe i/lub krajowe urzędy 
nadzorcze. System GXS-700 może być używany w połączeniu ze 
specjalnymi urządzeniami pozycjonującymi, ułatwiającymi pozycjonowanie 
i wyrównanie z wiązką promieniowania RTG, ale również może być 
pozycjonowany ręcznie z pomocą pacjenta.

Opis produktu
Rentgenowski czujnik obrazu (CMOS) jest pozycjonowany w ustach 
pacjenta tak samo, jak klisza wewnątrzustna. Pomiędzy systemem GXS-
700 a generatorem RTG nie występują żadne elektryczne ani fizyczne 
połączenia. Akwizycja obrazów następuje automatycznie w obecności 
promieniowania RTG, którego dawka jest wykrywalna przez czujnik.

Cyfrowe obrazy RTG natychmiast są wyświetlane na ekranie. Obrazy 
mogą być optymalizowane do wyświetlania przez oprogramowanie 
obrazujące, przechowywane jako pliki obrazów oraz drukowane na 
odpowiedniej drukarce, jeżeli zachodzi taka potrzeba. VixWin Platinum to 
jeden z przykładowych, dedykowanych programów, który wykorzystuje 
szereg programów narzędziowych do optymalizacji wyświetlania i 
drukowania obrazów.

System GXS-700 musi być podłączony do komputera PC działającego pod 
systemem operacyjnym Windows za pośrednictwem standardowego portu 
USB (uniwersalnej magistrali szeregowej). Szczegółowe informacje 
podano w rozdziale „Konfiguracja systemu”.
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Biegłość w obsłudze GXS-700
Proszę zapoznać się z czujnikiem GXS-700. Jest to narzędzie codziennej 
pracy. Po nauczeniu się poprawnej jego obsługi stanie się on skuteczną 
pomocą przy stawianiu diagnozy, leczeniu i planowaniu procesu leczenia. 
Kamerę może obsługiwać osoba z wadą wzroku, pod warunkiem 
możliwości zapoznania się ze szczegółami towarzyszącej dokumentacji, 
interfejsu użytkownika i danych obrazów. Dopuszczalna jest korekcja 
wzroku, np., okularami lub soczewkami kontaktowymi. Urządzenie może 
obsługiwać osoba z wadą słuchu, pod warunkiem, że użytkownik może 
odróżnić odgłosy emitowane przez inny sprzęt towarzyszący, jak np. 
akustyczny sygnał ekspozycji, który rozbrzmiewa w trakcie promieniowania 
RTG lub, w przypadku osób niesłyszących, pod warunkiem, że odgłosom 
takim towarzyszą odpowiednie sygnały wizualne. Dopuszczalna jest 
korekcja słuchu, np. aparaty słuchowe.

Jak każde nowe narzędzie kliniczne, czujnik wymaga pewnej ilości czasu, 
aby uzyskać wprawę w posługiwaniu się nim.

Polecamy zapisać się na szkolenie odbywające się w gabinetach oraz 
poświęcenie czasu przez cały personel kliniczny na wspólną naukę obsługi 
systemu. Niniejszego podręcznika nie należy traktować jako substytutu 
szkolenia. W ramach przygotowania do szkolenia, zachęcamy do 
dokładnego zapoznania się z podręcznikiem oraz do ćwiczenia obsługi 
sprzętu w sposób bezpieczny i ostrożny przynajmniej na tydzień przed 
terminem szkolenia.

Uwaga – Podręcznik użytkownika został przygotowany z założeniem, że 
użytkownik posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera i 
zrozumienie systemu operacyjnego Windows®. Osoby nieposiadające 
takich umiejętności powinny przyswoić je przez udział w kursie 
komputerowym, instruktażowe wideo lub podręcznik. Przedstawiciel firmy 
KaVo może zasugerować (choć nie rekomendować) rozmaite źródła 
wiedzy komputerowej.
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Konwencje wykorzystywane w podręczniku
Poniższe konwencje służą zwróceniu uwagi operatora na ważne informacje:

Rozpakowywanie komponentów systemu GXS-700
System GXS-700 jest starannie sprawdzany i pakowany przed wysyłką. Po 
odebraniu przesyłki zawierającej system GXS-700 należy wyjąć zawartość 
opakowania transportowego oraz zidentyfikować i zlokalizować wszystkie 
przedstawione poniżej komponenty systemu.

UWAGA:Wszelkie uszkodzenia komponentów należy zgłosić do spedytora, 
a brak jakichkolwiek komponentów – do obsługującego 
dystrybutora w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki.

Ostrzeżenie
Ostrzega operatora, że postępowanie niezgodne z procedurą 
może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Przestroga
Przestrzega operatora, że postępowanie niezgodne z procedurą 
może spowodować uszkodzenia sprzętu lub utratę danych.

Ważne: Przekazuje operatorowi porady dotyczące użycia urządzenia 
lub procesu.

UWAGA: Podkreśla ważne lub nietypowe zagadnienia.
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Zawartość poszczególnych segmentów opakowania

Segment dokumentacji i oprogramowania

Segment czujnika i akcesoriów

Segment systemu pozycjonowania czujnika

Czujnik GXS-700
Dysk CD-ROM 

Jednorazowe 

Uchwyt czujnika
Przedłużający kabel USB

Uchwyty 

Pierścienie do zdjęć 

Pręty do zdjęć okołoszczytowych,

endodontyczne

Uchwyty do 

Uchwyty do zdjęć

Uchwyty do zdjęć 

Skrócona instrukcja 
obsługi

higieniczne, 

Podręczniki użytkownika 
Dyski CD-ROM 

 - GxPicture
 - VixWin (opcja)

zawierające 
oprogramowanie

zawierający 
kalibracyjne

okołoszczytowych 

zgryzowych

zdjęć przednich

zgryzowych

tylnych

pliki  

osłonki

 

skrzydłowo

i skrzydłowo-

skrzydłowo-zgryzowych  endodontycznych
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Komponenty systemu

Cyfrowy czujnik wewnątrzustny
Czujniki GXS-700 są sterowanymi z portu USB wewnątrzustnymi 
czujnikami cyfrowymi, bazującymi na technologii CMOS, które zostały 
zaprojektowane specjalnie do zastosowań dentystycznych. Czujniki GXS-
700 są dostępne w dwóch postaciach: rozmiar 1 (powierzchnia czynna: 20 
x 30 mm) oraz rozmiar 2 (powierzchnia czynna: 26 x 33 mm).

Czujnik w rozmiarze 2 Czujnik w rozmiarze 1
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Złącze USB
Etykieta kabla USB

(typowa)
Etykieta złącza USB
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Wewnątrzustne urządzenia pozycjonujące GXS-700
Zaprojektowane specjalnie do podtrzymywania czujnika i wyrównywania go 
z wiązką promieniowania RTG oraz zębami górnej i dolnej szczęki.

KOLOR CZERWONY – 

KOLOR NIEBIESKI – KOLOR ŻÓŁTY -

KOLOR ZIELONY – ZDJĘCIE ENDODONTYCZNE

PRĘT DO ZDJĘC SKRZYDŁOWO-

PRĘT DO ZDJĘĆ 

PRĘT DO ZDJĘĆ ZDJĘCIA PRZEDNIE ZDJĘCIA TYLNE

OKOŁOSZCZYTOWYH

ZDJĘCIA SKRZYDŁOW-ZGRYZOWE

ZGRYZOWYCH

ENDODONTYCZNYC

PIERSCIEN DO ZDJEĆ 
SKRZYDŁOW-ZGRYZOWYCH

PIERSCIEN DO ZDJEĆ 
OKOŁSZCZYTOWYCH I
ENDODONTYCZNYCH

PIERSCIEN DO ZDJEĆ 
OKOŁSZCZYTOWYCH I
ENDODONTYCZNYCH
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Jednorazowe osłonki higieniczne
Służą jako bariera zabezpieczająca czujnik. Dostarczane w opakowaniu 
zawierającym 100 sztuk.

Kable
1. Przedłużający kabel USB o długości 1 metra (3 stóp).

Sensor Sheats
Guaine per sensore GXS-700

Housse pour capteur GXS-700

Fundas de sensor del GXS-700

Schutzhüllen für den GXS-700 Sensor

GXS-700

Size
Taglia

Taille

Tamaño

Größe

GXS-700
1

Part Number 112-1433G1

See package

Quantity: 100 Sheats

Manufactures for:

Gendex Dental Systems
1910 North Penn Road

Hatfield, PA 19440 USA

1-800-323-8029

www.gendex.com

Authorized EU Representative:

Kerr Italia S.r.I.
Via Passanti, 332

I-84018

Scafati (SA)-Italy

0039 081 850 83 27

Manufactured by:

Metrex® Research
28210 Wick Road

Romulus, MI 48174 USA

Caution: US Federal law restricts this device to sale

by or on the order of health care professional.

72-00220-3

Sensor Sheats
Guaine per sensore GXS-700

Housse pour capteur GXS-700

Fundas de sensor del GXS-700

Schutzhüllen für den GXS-700 Sensor

GXS-700

Size
Taglia

Taille

Tamaño

Größe

GXS-700
2

Part Number 112-1434G1

See package

Quantity: 100 Sheats

Manufactures for:

Gendex Dental Systems
1910 North Penn Road

Hatfield, PA 19440 USA

1-800-323-8029

www.gendex.com

Authorized EU Representative:

Kerr Italia S.r.I.
Via Passanti, 332

I-84018

Scafati (SA)-Italy

0039 081 850 83 27

Manufactured by:

Metrex® Research
28210 Wick Road

Romulus, MI 48174 USA

Caution: US Federal law restricts this device to sale

by or on the order of health care professional.

72-02221-3

GXS-700.book  Page 9  Monday, May 7, 2018  3:00 PM



KaVo GXS-700TM

Polish1-10

Uchwyt czujnika
Zaprojektowany jako bezpieczne miejsce przechowywania czujników 
GXS-700.

Dyski CD-ROM zawierające oprogramowanie
1. Dysk GxPicture CD zawierający pliki instalacyjne GxPicture i 

oprogramowanie narzędziowe.

2. Dysk Calibration Files CD zawierający pliki kalibracyjne 
czujnika.

3. W sprawie integracji z innym oprogramowaniem pomocniczym 
należy zadzwonić do Działu Pomocy Technicznej KaVo.

Dokumentacja
1. Podręcznik użytkownika GXS-700

2. Skrócona instrukcja instalacji GxPicture
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Rozdzial
2

Procedury dotyczące 
bezpieczeństwa i 
usuwania produktu

Urządzenie musi być instalowane i użytkowane zgodnie z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i instrukcjami użytkowania podanymi w niniejszym podręczniku 
użytkownika, a także wyłącznie do celów i zastosowań zgodnych z 
przeznaczeniem.

Wszystkie zewnętrzne powierzchnie czujnika, kabel czujnika, uchwyty czujnika oraz 
osłonki czujnika są uważane za części i stosowane są bezpieczne przy normalnej 
lub przypadkowej styczności z pacjentem podczas użytkowania.

GXS-700 nie zawiera części wymagających serwisowania ani nie wymaga 
kalibracji. Zabrania się otwierania urządzenia w celu jego serwisowania. Wszystkie 
aspekty GXS-700, którymi ma zajmować się operator są dostępne bez potrzeby 
otwierania komponentów wewnętrznych urządzenia. W przypadku problemów z 
obsługą należy skontaktować się z przedstawicielem ds. serwisowania u 
atestowanego dystrybutora lub z Działem Pomocy Technicznej firmy. 

Ważne: Przenośne/mobilne urządzenia komunikacji radiowej mogą wpływać na 
działanie czujnika GXS-700, a także wszystkich innych elektronicznych 
urządzeń medycznych.

Urządzenie GXS-700 jest zgodne ze specyfikacją USB i powinno być używane 
łącznie z kablami zgodnymi ze specyfikacją USB, odpowiednimi dla transmisji 
wysokiej prędkości/USB 2.0. Kable takie noszą oznaczenie „USB 2.0” lub „USB Hi-
Speed”. 
Można stosować certyfikowane koncentratory USB, pozwalające na zwiększenie 
odległości komputera/hosta USB. Długość połączenia kablowego z koncentratorem 
lub pomiędzy koncentratorami nie powinna przekraczać 5 m.

Przestroga
Użycie kabli lub koncentratorów niezgodnych ze specyfikacją USB 
bądź przekroczenie maksymalnej liczby koncentratorów USB w celu 
zwiększenia odległości może pogarszać odporność czujnika GXS-700 
na działanie pól elektromagnetycznych lub zwiększać emisję pól 
elektromagnetycznych przez czujnik.
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Przegląd czujnika
Przed użyciem należy zawsze dokonać przeglądu czujnika, kabla oraz urządzeń 
pozycjonujących pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

Ostrzeżenie
Zaprzestać korzystania z czujnika, jeżeli zauważono uszkodzenia 
kabla lub obudowy, w przeciwnym razie może nastąpić narażenie na 
podwyższoną temperaturę powierzchni lub energię elektryczną.

Bezpieczeństwo elektryczne
Produkt musi być użytkowany wyłącznie w salach lub w miejscach, które spełniają 
wymogi wszelkich przepisów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego 
w placówkach medycznych, takich jak normy CEI dotyczące użycia dodatkowego 
zacisku uziemiającego do połączeń ekwipotencjalnych.

Czujnik GXS-700 jest zgodny z normą bezpieczeństwa IEC 60601-1.

GXS-700 nie nadaje się do eksploatacji w środowiskach, w których występuje 
wysokie stężenie tlenu i/lub ryzyko wybuchu.

Wszystkie podzespoły informatyczne podłączone do czujnika GXS-700 muszą być 
zgodne z normą IEC 60950-1.

Zwykle podzespoły informatyczne są umieszczane NA ZEWNĄTRZ środowiska 
pacjenta. Podzespoły informatyczne umieszczone WEWNĄTRZ środowiska 
pacjenta z uwagi na wymogi placówki klienta muszą również być zgodne z normą 
IEC 60601-1.

Norma IEC 60601-1 definiuje „środowisko pacjenta” jako „dowolną przestrzeń, w 
której może mieć miejsce zamierzony lub niezamierzony kontakt pomiędzy 
pacjentem a częściami urządzeń ME lub
systemu ME, bądź pomiędzy pacjentem i innymi osobami dotykającymi części 
urządzeń ME lub systemu ME”.

Izolacja zasilania sieciowego
Odłączenie od zasilania sieciowego odbywa się poprzez wprowadzenie 
polecenia do komputera. Czujnik można także odłączyć od komputera. 
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Ochrona przed promieniowaniem RTG
Zasady obowiązujące w radiografii dentystycznej dotyczą również cyfrowych 
systemów RTG. Należy nadal stosować dotychczasowe metody ochrony 
pacjentów. Personel kliniczny powinien opuścić bezpośrednie sąsiedztwo czujnika 
podczas ekspozycji.

Zapobieganie zakażeniom krzyżowym
Aby zapobiec zakażeniom krzyżowym pomiędzy pacjentami, czujnik 
powinien zostać zaopatrzony w nową barierę higieniczną dla każdego 
nowego pacjenta. Bariera higieniczna musi osłaniać czujnik oraz co 
najmniej –10 cm (3-4 cale) kabla.

Usuwanie produktu
Czujnik GXS-700 zawiera niewielką ilość ołowiu, podobną do folii 
ołowiowej używanej w dentystycznych wewnątrzustnych kliszach RTG. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania produktu po upływie 
jego okresu użytkowania, prosimy skontaktować się z obsługującym 

dystrybutorem lub dostawcą.

Zapobieganie skażeniu środowiska
Osłonki i inne materiały zużywalne należy usuwać zgodnie z normalnymi 
procedurami dotyczącymi odpadów biomedycznych w gabinetach dentystycznych.
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3 Konfiguracja 

systemu

Wymogi dotyczące komputera osobistego

UWAGA:GXS-700 jest certyfikowanym urządzeniem USB i powinno być 
używane z kablami zgodnymi ze specyfikacją USB, odpowiednimi 
dla urządzeń wykorzystujących transmisję wysokiej prędkości/USB 
2.0. Certyfikowane kable przedłużające USB są dostępne w firmie 
KaVo. Można również stosować certyfikowane aktywne 
koncentratory USB z zasilaniem, pozwalające na zwiększenie 
odległości komputera/hosta USB. Całkowita długość okablowania, 
w tym GXS-700, nie powinna przekraczać 5 m, chyba że 
stosowany jest aktywny koncentrator USB z zasilaniem.

Przestroga
Użycie kabli lub koncentratorów niezgodnych ze specyfikacją USB 
bądź przekroczenie maksymalnej liczby koncentratorów USB w celu 
zwiększenia odległości może pogarszać odporność czujnika GXS-700 
na działanie pól elektromagnetycznych lub zwiększać emisję pól 
elektromagnetycznych przez czujnik.

Dysk twardy

Wybór pojemności dysku twardego uzależniony jest od liczby i wielkości 
przechowywanych obrazów. Rozmiar obrazów wewnątrzustnych waha się 
od 4,7 MB (nieskompresowane obrazy TIFF z czujnika w rozmiarze 2) do 

Minimalne wymagania 
systemowe

Zalecane

System 
operacyjny

Microsoft® Windows® XP z 
dodatkiem Service Pack SP3

Microsoft® Windows® 7 
Professional wersja 32- i 64-bitowa

Procesor Intel Celeron® M 1,6 GHz Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz

Pamięć 512 MB 2 GB

Dysk twardy 40 GB lub większy 120 GB lub większy

Ustawienia 
wyświetlacza

800 x 600 1024 x 768, 32 bity – True Color

Pamięć karty 
graficznej

1 MB lub więcej 128 MB lub więcej

Porty USB 2.0 USB 2.0

Normy Zgodność z normą UL/IEC/EN 
60950-1

Zgodność z normą UL/IEC/EN 
60950-1
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100 KB (obrazy JPEG/JFIF z 50% kompresją). Dysk twardy 20 GB zwykle 
jest wystarczający dla potrzeb przeciętnego użytkownika. Jednakże aby 
zagwarantować bezpieczeństwo danych, zaleca się dwukrotnie większą 
wielkość dysku, pozwalającą na tworzenie kopii zapasowych plików 
zawierających obrazy diagnostyczne i informacje.

Kopia zapasowa

Dodatkowa kopia umożliwia odzyskanie danych w przypadku ich utraty. 
Baza danych klientów i obrazów powinna być kopiowana często (np. raz w 
tygodniu) na wymienne urządzenie pamięci masowej (np. wymienny dysk 
twardy, dysk CD-ROM, pen-drive itp.). Można korzystać z funkcji tworzenia 
kopii zapasowych oferowanych w oprogramowaniu Microsoft® lub 
bezpośrednio kopiować pliki danych i obrazów na urządzenie wymienne.

Aplikacje programowe

Niektóre programy obrazowania diagnostycznego, zarządzania praktyką 
lub dostarczone przez innych producentów mogą mieć inne minimalne 
wymagania systemowe. Wymagania konkretnego oprogramowania 
podano w odnośnym podręczniku użytkownika.

Ważne: Jeżeli system GXS-700 jest używany z oprogramowaniem obrazującym 
innym od VixWin Platinum, oprogramowanie to musi być przeznaczone 
również do obsługi wewnątrzustnych, dentystycznych zdjęć RTG.
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4 Instalacja

System GXS-700 jest zwykle instalowany na komputerze osobistym (PC) przez 
specjalistę w zakresie integracji systemów lub firmę informatyczną. Zaleca się, aby 
nie powierzać instalacji i konfiguracji systemu GXS-700 osobom, które nie zajmują 
się tym zawodowo.

Instalacja sterownika oprogramowania
Przed podłączeniem kabla USB należy dokładnie wykonać opisaną poniżej 
procedurę:

1. Zainstalować kompatybilne oprogramowanie obrazujące (takie jak VixWin 
Platinum) na komputerze PC, postępując zgodnie z procedurami instalacji i 
konfiguracji zawartymi w podręczniku operatora oprogramowania 
obrazującego.

Ważne: W przypadku uaktualniania do nowszej wersji, VixWin Platinum należy 
upewnić się, czy wszystkie akwizycyjne i wyświetlające stacje robocze 
zostały uaktualnione do najnowszej wersji oprogramowania VixWin. W 
przeciwnym razie mogą być widoczne różnice w jakości obrazu w 
przypadku wyświetlenia tego samego obrazu na różnych stacjach 
roboczych. Inne pakiety oprogramowania obrazującego mogą wymagać 
podobnych działań. Należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem 
operatora lub skonsultować się z pomocą techniczną.

2. Upewnić się, że zainstalowane oprogramowanie obrazujące (np. VixWin) 
NIE jest uruchomione.

Ważne: NIE należy instalować oprogramowania GxPicture do oprogramowania 
obrazującego DEXIS oraz Dentrix Image.

3. Umieścić w napędzie CD-ROM dysk CD GxPicture dostarczony wraz z 
systemem GXS-700 i postępować zgodnie z instrukcjami „Instalacji z 
przewodnikiem” systemu Windows. Dysk CD GxPicture zawiera sterownik 
USB dla systemu GXS-700.

4. Po zakończeniu instalacji oprogramowania GxPicture umieścić w napędzie 
CD-ROM dostarczony wraz z systemem GXS-700 dysk CD z plikami 
kalibracyjnymi i postępować zgodnie z instrukcjami „Instalacji z 
przewodnikiem” systemu Windows. 

5. Po zakończeniu instalacji oprogramowania podłączyć czujnik do komputera 
i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po zakończeniu procedury 
instalacji, w zasobniku systemowym Windows pojawi się ikona 
reprezentująca sterownik GXS-700.
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UWAGA: Jeżeli nic nie wydarzy się w ciągu 10 sekund od umieszczenia dysku 
CD z oprogramowaniem GxPicture lub plikami kalibracyjnymi w 
napędzie CD-ROM, oznacza to, że automatyczne uruchamianie 
dysku CD-ROM w komputerze zostało wyłączone. Konieczne jest 
ręczne uruchomienie pliku „Setup”, który znajduje się w katalogu 
głównym dysku CD-ROM sterownika ActiveX.

6. Podczas korzystania z oprogramowania GxPicture należy upewnić się, czy 
ikona stanu sygnalizuje stan gotowości (ikona zielona), co oznacza, że 
czujnik został rozpoznany (patrz “Ikona stanu” on page 1).

7. W oknie dialogowym oprogramowania GXS-700 GxPicture wybrać kartę 
„Ustawienia obrazu” i wybrać żądane ustawienia.

8. Zamknąć instalator, wykonując obrazy fantomowe przy użyciu czujnika 
GXS-700 (patrz “Zapewnienie jakości obrazu” on page 7).

Montaż uchwytu czujnika
Zainstalować uchwyt czujnika w wygodnym miejscu, w odległości 
nieprzekraczającej maksymalnej długości kabla USB, tj. 3 m (10 stóp). Uchwyt 
czujnika powinien być tak umiejscowiony, aby kabel kamery nie stwarzał ryzyka 
potknięcia się i przewrócenia. Aby zainstalować uchwyt czujnika, należy oczyścić 
powierzchnię mocowania, zdjąć podłoże ochronne z taśmy dwustronnej, a 
następnie mocno przycisnąć uchwyt czujnika do powierzchni mocowania. 
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5 Oprogramowanie 

GxPicture

Ikona stanu
W zasobniku systemowym Windows (fragment „paska aplikacji” obok „zegara 
systemowego”, dostępnym we wszystkich wersjach systemów operacyjnych 
Microsoft® Windows®) pojawia się ikona reprezentująca stan czujnika. Każda z 
wyszczególnionych poniżej ikon oznacza inny stan.

• CZUJNIK NA ZIELONYM TLE - ikona oznaczająca prawidłowe 
działanie wszystkich podłączonych czujników. System GXS-700 jest 
gotowy do przechwytywania obrazów.

• CZUJNIK PRZEKREŚLONY KOLOREM CZERWONYM – ikona 
oznaczająca brak połączenia z komputerem i/lub niemożność akwizycji 
obrazów. Nie wykryto systemu GXS-700.

• CZUJNIK NA NIEBIESKIM TLE – ikona oznaczająca przesyłanie 
obrazu z czujnika do komputera PC.

Ważne: Jeżeli nie pojawia się żadna ikona, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY 
STEROWNIK OPROGRAMOWANIA ZOSTAŁ ZAINSTALOWANY 
PRAWIDŁOWO. System GXS-700 nie może działać bez sterownika.

Kliknięcie ikony stanu prawym przyciskiem myszy daje dostęp do panelu 
konfiguracji, zawierającego informacje o czujniku, wersji oprogramowania i 
ustawieniach obrazu używanego czujnika, które mogą być użyteczne podczas 
zwracania się o pomoc techniczną.

UWAGA:Szczegółowe instrukcje dotyczące weryfikacji lub instalacji 
sterowników oprogramowania podano w podręczniku systemu 
Microsoft® Windows®. Niedoświadczeni użytkownicy powinni 
zwrócić się w sprawie zainstalowania sterowników 
oprogramowania do wyspecjalizowanego personelu.

Przestroga
Aby zapewnić prawidłowość działania, przed wykonaniem ekspozycji 
należy zawsze sprawdzić, czy wyświetlana jest zielona ikona.
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Opcje GxPicture
Ważne: NIE należy instalować oprogramowania GxPicture do oprogramowania 

obrazującego DEXIS oraz Dentrix Image.

Ikona stanu
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę stanu GXS-700 (prawy dolny 
narożnik pulpitu), aby uzyskać dostęp do trzech możliwych opcji 
oprogramowania GxPicture:

• Informacje

• Ustawienia obrazu

• Serwis 

Informacje
Okno dialogowe informacji wyświetla wszystkie aktualnie podłączone czujniki. 
Czujnikom można nadać przyjazne nazwy. Dla każdego podłączonego czujnika 
wyświetlane są specyficzne informacje, takie jak wersja i stan.
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Wiele czujników GXS-700
Jeden komputer PC (i instalacja oprogramowania GxPicture) może obsługiwać 
wiele czujników GXS-700.

W przypadku instalacji wielu czujników, po podłączeniu każdego czujnika, 
użytkownik powinien sprawdzić, czy czujnik został rozpoznany i komunikuje się z 
komputerem PC.

Ważne: Aby tego dokonać, należy:

• kliknąć ikonę stanu prawym przyciskiem (jak wyżej)

• wybrać okno dialogowe informacji

• sprawdzić, czy nowo zainstalowany czujnik jest dostępny do 
wyboru według jego numeru seryjnego na liście rozwijanej 
czujników.

Jeżeli nowo podłączony czujnik nie pojawia się na liście, należy sprawdzić, czy port 
USB, do którego czujnik jest podłączony jest przypisany do komputera PC, na 
którym uruchomiona jest instalacja oprogramowania GxPicture (a nie jest np. 
zlokalizowany w koncentratorze USB podłączonym do innego komputera PC). 
Jeżeli czujnik jest podłączony do właściwego komputera PC, lecz nie pojawia się na 
liście rozwijanej czujników, należy skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej 
celem uzyskania dalszej pomocy.

Operatorzy oprogramowania DEXIS lub Dentrix powinni zapoznać się z 
odpowiednim podręcznikiem użytkownika oprogramowania odnośnie procedury 
weryfikacji obecności podłączonego czujnika. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (dane kontaktowe znajdują się w 
podręczniku).
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Ustawienia obrazu
Ważne: Oprogramowanie VixWin nie wykorzystuje opisanych niżej ustawień 

optymalizatora GxPicture. Ustawienia obrazu w oprogramowaniu VixWin 
podano w podręczniku użytkownika tego oprogramowania.

To okno pozwala na:

• Dostęp do efektywnego rozmiaru piksela / głębi bitowej 
danych obrazu za pośrednictwem oprogramowania 
GxPicture

• Wybór wartości początkowych wyświetlanych ustawień:
Gamma, Jasność i Kontrast

• Aktywację i konfigurację automatycznej optymalizacji 
obrazu.

Ustawienia obrazu

Gamma: Regulacja poziomu ekspozycji obrazu. (Domyślnie: 1,0 – 
Zakres: 0,2 do 2,0)

Jasność: Regulacja luminancji obrazu. (Domyślnie: 0 – Zakres: -50 do 
50)

Kontrast: Regulacja rozpiętości tonalnej obrazu (pikseli w światłach i w 
cieniach). (Domyślnie: 100 – Zakres: 40 do 250)
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Optymalizacja: Zaawansowany filtr obrazowania, który wzmacnia jakość 
obrazu RTG poprzez podświetlenie szczegółów 
morfologicznych i wyostrzenie obrazu. (Uwaga: Ustawienia 
optymalizatora w oprogramowaniu VixWin Platinum zastępują 
ustawienia optymalizatora w oprogramowaniu GxPicture). 
(Domyślnie: Wyłączone)

Szczegóły: Regulacja ostrości obrazu. (Domyślnie: 50 – Zakres: 0 do 255)

Intensywność: Regulacja intensywności obrazu. (Domyślnie: 45 – Zakres: 0 
do 255)

Redukcja szumów: Regulacja ziarnistości obrazu. (Domyślnie: 38 – Zakres: 0 
do 255)

Głębia bitowa obrazu: Ilość dostępnych unikalnych odcieni szarości. 
(Domyślnie: 8 bitów – Zakres 8 bitów / 16 bitów)

Rozdzielczość: Ustawianie ilości szczegółów zawartych na obrazie. Wyższa 
rozdzielczość oznacza bardziej szczegółowy obraz. 
(Domyślnie: Wysokie – Zakres: Niskie/Wysokie)

Korekcja: Wzmacnianie kontrastu obrazu poprzez maksymalizację 
wykorzystania dostępnej skali szarości. (Domyślnie: 
Wyłączone)

Usuwanie skaz: Redukcja typowego ziarna lub skaz na obrazach RTG. 
(Uwaga: powoduje niewielkie zmniejszenie rozdzielczości). 
(Domyślnie: Wyłączone)

Lustro: Przerzuca obraz względem osi pionowej. (Domyślnie: 
Wyłączone)
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Serwis
To okno pozwala na:

• Zmianę lokalizacji dziennika zdarzeń GXS-700

• Generowanie obrazu testowego przeznaczonego do 
weryfikacji logicznego połączenia pomiędzy 
oprogramowaniem GxPicture i oprogramowaniem 
aplikacyjnym.

• Pozwala na aktywację podłączonego czujnika w celu 
wygenerowania obrazu testowego do weryfikacji 
połączenia pomiędzy portem USB czujnika a 
oprogramowaniem GxPicture i dalej z oprogramowaniem 
aplikacyjnym.

Przycisk „Wyślij obraz”:

Kliknięcie przycisku „Wyślij obraz” nakazuje bibliotece Fusion Lib wysłanie 
symulowanego obrazu RTG z „czujnika” do oprogramowania GxPicture. 
Oprogramowanie GxPicture następnie przechwytuje symulowany obraz i 
przesyła go do oprogramowania VixWin (lub do oprogramowania obrazującego 
innego producenta). Kliknięcie tego przycisku pozwala użytkownikowi na 
sprawdzenie, czy system GXS-700 jest prawidłowo zainstalowany.
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6 Użycie

Akwizycja obrazów radiograficznych
Włączyć komputer, na którym zainstalowano system GXS-700, i uruchomić 
oprogramowanie obrazujące, takie jak VixWin Platinum (informacje dotyczące tego 
oprogramowania znajdują się w załączonym do niego podręczniku).

1. Ostrożnie włożyć wtyczkę USB od kabla czujnika do portu USB w 
komputerze. Nie wciskać na siłę i upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo 
ustawiona względem portu w komputerze. Jeżeli wtyczka USB nie wchodzi 
łatwo do portu, należy ją obrócić.

2. Ustawić wymagane parametry techniczne (czas ekspozycji itp.) na 
generatorze RTG (patrz Ustawienia dawki RTG / czasu ekspozycji on page 
6-7).

3. Tak zmontować pireścienie, pręty i uchwyty, aby cały obszar czujnika był 
widoczny przez pierścień. Dotyczy to poziomych lub pionowych uchwytów 
do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych oraz uchwytów okołoszczytowych 
(przednich lub tylnych). 

4. Nałożyć nową osłonkę jednorazową na czujnik obrazu, upewniając się, że 
okrywa ona fragment kabla, który może zetknąć się z pacjentem.

Przestroga
Podczas owijania osłonek jednorazowych wokół przewodu czujnika 
należy upewnić się, że kabel nie ulega skręceniu.

5. Przytwierdzić czujnik do pozycjonera. Czujnik zmieści się w uchwycie tylko 
w jednej konfiguracji.
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6. Ustawić odpowiednią pozycję czujnika w części jamy ustnej, której zdjęcie 
RTG ma zostać wykonane (należy zapoznać się z konkretnymi instrukcjami 
użycia).

Ważne: Czujnik musi być ustawiony czułą stroną w kierunku źródła 
promieniowania. Czuła strona czujnika jest oznaczona logo KaVo.

UWAGA:Zaleca się użycie urządzenia pozycjonującego, aby 
zagwarantować ustawienie czujnika pod kątem prostym do wiązki 
promieniowania i równolegle do zęba. Urządzenia pozycjonujące 
są dostarczane wraz z systemem GXS-700.

KOLOR ZIELONY – KOLOR ŻÓŁTY – 

KOLOR NIEBIESKI – KOLOR CZERWONY – 

ZDJĘCIA ENDODONTCZNE ZDJĘCIA TYLNE

ZDJĘCIA ZDJĘCIA PRZEDNIE SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE
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Czujnik może być również pozycjonowany ręcznie i przytrzymywany w 
miejscu przez pacjenta jednym palcem, tak samo jak konwencjonalna 
klisza RTG. Jeżeli urządzenie pozycjonujące nie jest wykorzystywane, do 
wyrównania czujnika równolegle z zębem można użyć tamponu z waty. 
Pozycjonowanie czujnika wewnątrz niewielkiej jamy ustnej u dzieci 
prawdopodobnie najlepiej wykonać ręcznie. Należy jednak zauważyć, że 
jakość obrazu będzie gorsza w porównaniu z obrazem uzyskanym przy 
użyciu urządzenia celującego.

Przestroga
Zagryzienie czujnika lub kabla spowoduje uszkodzenie obudowy i/lub 
kabla oraz doprowadzi do awarii czujnika. 

7. Ustawić położenie generatora RTG tak, jak w przypadku zwykłej kliszy 
RTG.

Zdecydowanie zaleca się użycie techniki równoległej z prostokątnym 
stożkiem, jeśli to możliwe.

Ważne: Sprawdzić jakość połączenia systemu GXS-700.

PORT USB

POPRAWNIE NIEPOPRAWNIE
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Przestroga
Aby zapewnić najlepszą jakość zdjęć, należy upewnić się, że pacjent 
pozostaje nieruchomy podczas ekspozycji.

Ostrzeżenie
Należy podjąć niezbędne kroki, aby chronić własną osobę przed 
promieniowaniem. Opis właściwego ustawienia operatora znajduje 
się w „Instrukcji obsługi” załączonej do wewnątrzustnego sprzętu 
RTG.

8. Dokonać akwizycji obrazu, naciskając przycisk ekspozycji RTG systemu 
radiograficznego.

Ważne: Ważne, aby wiązka RTG padała na całą powierzchnię czujnika.

9. Ostrożnie wyjąć czujnik z jamy ustnej po ekspozycji.

10. Chwycić czujnik i urządzenie pozycjonujące, po czym wyjąć czujnik spod 
zapinek mocujących. 

11. W przypadku potrzeby chwycić za złącze USB i wyciągnąć w linii prostej z 
portu w komputerze. 

System przenośny
System GXS-700 można z łatwością przenosić z jednego fotela dentystycznego do 
innego. Po odłączeniu od portu USB komputera czujnik można umieścić w pobliżu 
innego fotela dentystycznego i podłączyć do znajdującego się w pobliżu portu USB.

Technologia USB pozwala na łatwe podłączanie i odłączanie systemu GXS-700, 
nawet gdy komputer jest włączony, chyba że dany komputer PC narzuca konkretne 
ograniczenia. Nie jest wymagana żadna procedura uaktywniania lub 
dezaktywowania systemu GXS-700; wystarczy podłączyć lub odłączyć wtyczkę.
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Higiena

Przestroga
Osłonkę należy zdjąć, a czujnik wyczyścić i zdezynfekować, 
wycierając alkoholem izopropylowym (70%) po każdym pacjencie; 
uchwyty należy zdezynfekować w autoklawie po każdym pacjencie.

Higieniczne osłonki jednorazowe należy przechowywać w czystym i suchym 
miejscu, gdzie nie są narażone na działanie światła słonecznego lub 
promieniowania UV.

Należy zapewnić usuwanie zużytych osłonek tak, jak odpadów zakażonych, które 
mogą stanowić zagrożenie biologiczne.

Ważne: Czujnik obrazu należy zdezynfekować przed pierwszym użyciem oraz 
każdorazowo, gdy występuje ryzyko zakażenia.

Należy przestrzegać instrukcji dezynfekowania i czyszczenia, aby nie dopuścić do 
uszkodzenia czujników. W uzupełnieniu do stosowania osłonek, zaleca się 
dezynfekcję rentgenowskiego czujnika obrazu na koniec dnia pracy. Aby 
zdezynfekować czujnik, należy:

• Wytrzeć powierzchnię czujnika kompresem zwilżonym w 
roztworze sterylnym.

• Aby zdezynfekować przy użyciu roztworu dezynfekującego, należy 
ściśle przestrzegać zalecanego przez producenta czasu 
zanurzenia. 

• 70% alkohol izopropylowy.

• CIDEX OPA (aldehyd ortoftalowy, dystrybucja w USA: 
Advanced Sterilization Products),

• CaviCide® (producent: Metrex),

• Asepticare (producent: Ecolab),

• FD322 (producent: Dürr),

Przestroga
Czujnika nie wolno sterylizować w autoklawie. Sterylizacja w 
autoklawie spowoduje nieodwracalne uszkodzenia czujnika 
GXS-700.

Zalecane roztwory dezynfekujące
Odkażać czujnik, kabel i uchwyty zgodnie z normami Centrum Zwalczania 
i Zapobiegania Chorób – lub normami obowiązującymi w danym kraju (np. 
OSAP) – w celu ochrony przed infekcjami. 
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KaVo zaleca przecieranie czujnika GXS-700 jednym z następujących 
środków czyszczących.

• CaviCide® (producent: Metrex),

• CaViWipes™ (dystrybutor: Kerr),

• Asepticare (producent: Ecolab),

• Sani-Cloth® Plus (dystrybutor: Crosstex),

• FD322 (producent: Dürr),

• Dürr System-Hygiene FD 350 Disinfection wipes Classic 
(producent: Dürr),

• 70% alkohol izopropylowy.

NIE NALEŻY:

• Czyścić czujnika przy użyciu nieodpowiednich narzędzi.

Do odkażania uchwytów można używać następujących roztworów:

Uchwyty czujnika GXS-700 można dezynfekować w autoklawie parowym z 
wykorzystaniem wody destylowanej w temperaturze 134oC (273oF) pod 
ciśnieniem 216 kPa przez 12 minut w torebkach. Tym niemniej obowiązują 
pewne ograniczenia:

• Odpowiedni cykl autoklawu należy uruchamiać zgodnie ze 
specyfikacjami producenta dla konkretnego urządzenia.

• Zawsze należy unikać bezpośredniego kontaktu 
uchwytów z metalowymi tackami, instrumentami i 
elementami grzejnymi.

• Uchwyty należy zawsze umieszczać w torebkach do 
autoklawów.

• Uchwyty w torebkach należy zawsze umieszczać w 
autoklawie jak najdalej od źródła ciepła.

• Nie używać autoklawów chemicznych.

Narażanie uchwytów na kontakt z gorącym metalem i umieszczanie ich w pobliżu 
elementów grzejnych skraca okres użytkowania uchwytów.

Uchwyty należy sterylizować w autoklawie. Jeżeli wytyczne dotyczące ochrony 
przed zakażeniami w danym kraju na to zezwalają, uchwyty można dezynfekować 
przy użyciu podanych niżej środków czyszczących, zgodnie z instrukcjami 
producenta:

• CaviCide® (producent: Metrex),

• CIDEX OPA (aldehyd ortoftalowy, dystrybucja w USA: Advanced 
Sterilization Products),
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• Asepticare (producent: Ecolab),

• FD322 (producent: Dürr Dental), 

• 70% alkohol izopropylowy,

• Procide D (dystrybutor: Kerr),

• Procide D Plus (dystrybutor: Kerr),

• CIDEX (dystrybucja w USA: Advanced Sterilization Products).

Konserwacja
System GXS-700 nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji poza regularnym 
czyszczeniem i dezynfekcją.

Należy często czyścić ekran monitora, mysz i klawiaturę.

Jasność i kontrast monitora należy ustawić na prawidłowym poziomie. Upewnić się, 
czy używany jest tryb wideo zalecany dla systemu GXS-700.

Zapewnienie jakości obrazu
Na jakość obrazu z czujnika GXS-700 wpływa kilka czynników:

• jakość źródła promieniowania RTG (kV, wielkość ogniska, odległość)

• wyrównanie źródła promieniowania RTG względem obszaru anatomicznego

• zastosowana dawka RTG / czas ekspozycji

• ustawienia monitora komputerowego

Zaleca się ustanowienie procedury okresowej analizy jakości obrazu. Jeżeli jakość 
obrazu nie jest zadowalająca lub ulega pogorszeniu, należy sprawdzić poniższe 
elementy systemu, które mogą się do tego przyczynić:

Ustawienia dawki RTG / czasu ekspozycji
Czujnik GXS-700 został zaprojektowany do pracy z szerokim zakresem 
ustawień dawki, aby umożliwić regulację dawki w zależności od zadania 
diagnostycznego, oraz by skompensować niedoświetlenie i prześwietlenie. 
Ogólnym zaleceniem jest rozpoczęcie od ustawień dawki i czasu 
ekspozycji zalecanych przez producenta danego źródła RTG dla cyfrowych 
czujników RTG.

Czujnik GXS-700 może być użytkowany przy znacznie niższych 
ustawieniach dawki i czasu ekspozycji. Tym niemniej praca czujnika 
cyfrowego przy niższych dawkach może generalnie prowadzić do 
pojawienia się ziarna na obrazie. Jeżeli na obrazie z czujnika GXS-700 
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widoczne jest ziarno, należy zwiększyć ustawienia dawki. Jeżeli 
uzyskiwane są dobre wyniki przy konkretnym ustawieniu, można 
spróbować obniżyć ustawienie dawki i sprawdzić, czy otrzymywane wyniki 
są nadal dobre.

Czujnik GXS-700 może być użytkowany przy wyższych ustawieniach dawki 
i czasu ekspozycji, jeżeli wymaga tego konkretne zadanie diagnostyczne. 
Przy wysokich ustawieniach dawki i czasu ekspozycji, odróżnienie 
powietrza od tkanek miękkich może być niemożliwe. Obszary takie mogą 
być widoczne jako prześwietlone. Jeżeli obszary powietrza i tkanek 
miękkich na obrazie pojawiają się jako prześwietlone, należy zmniejszyć 
ustawienia dawki.

Należy pamiętać, że tak samo jak przy standardowej kliszy, konieczna 
będzie regulacja ustawienia czasu trwania w zależności od typu zęba (od 
środkowych siekaczy do trzonowców) oraz rodzaju ciała pacjenta (od 
dużego dorosłego do małego dziecka). Ostatecznie wybrane ustawienia 
powinny być odpowiednie dla danych potrzeb diagnostycznych.

Ostrość RTG / kontrast
Na ostrość i kontrast obrazu ma wpływ wiele elementów systemu 
obrazowania RTG. Zaleca się użycie fantomu dentystycznego w celu 
okresowej oceny jakości obrazu poprzez porównanie ze sobą 
początkowego obrazu fantomu dentystycznego z jego bieżącym obrazem.
Akwizycję obrazów fantomu dentystycznego należy wykonywać przy 
ustalonych ustawieniach dawki RTG (kV, mA, odległość) oraz ustalonym i 
powtarzalnym wyrównaniu źródła promieniowania RTG i fantomu 
dentystycznego względem czujnika GXS-700.

UWAGA: Aby otrzymać zalecenia dotyczące dostępnych na 
rynku fantomów dentystycznych, prosimy skontaktować 
się z Działem Pomocy Technicznej.

Wyświetlanie obrazu
Instrukcje dotyczące uzyskiwania dobrej jakości ustawień wyświetlania 
oraz właściwości wyświetlania obrazu zawiera podręcznik 
oprogramowania.
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7

Dane techniczne i 
normy

Przestroga
Prawo federalne USA dopuszcza sprzedaż niniejszego urządzenia 
wyłącznie przez lub na zlecenie dentystów lub innych 
licencjonowanych pracowników służby zdrowia.

Dane techniczne czujnika
Wymiary czujnika GXS-700 – rozmiar 1 36,9 x 25,4 x 7,7 mm

GXS-700 – rozmiar 2 41,8 x 30,6 x 7,8 mm

Powierzchnia obrazu 
czujnika

Wewnątrzustny czujnik dentystyczny RTG z 
konwersją pośrednią

1539 na 1026 pikseli dla rozmiaru 1
1842 na 1324 pikseli dla rozmiaru 2
Rozmiar piksela 19,5 µm

Rozdzielczość 20+ widocznych lp/mm

Parametry RTG Czujnik można stosować łącznie z dentystycznymi 
generatorami promieniowania RTG pracującymi w 
zakresie od 60 do 70 kV, przy minimalnej dawce 
padającej 40 μGy.

Architektura 
oprogramowania

Obsługiwane systemy operacyjne:

• Microsoft® Windows® XP Pro z dodatkiem Service 
Pack SP3

• Microsoft® Windows® Vista Business w wersji 32-
bitowej z dodatkiem Service Pack SP2

• Microsoft® Windows® 7 Professional wersja 32- i 64-
bitowa

Znamionowe 
parametry elektryczne

5V, maks. 350 mA

Podłączenie do 
komputera PC

USB 2.0 High Speed

Ochrona przed 
porażeniem

Klasa II, Typ BF
element 

Tryb pracy Ciągła

Metoda sterylizacji Czujnik nie nadaje się do sterylizacji
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Kwantowa efektywność detekcji (DQE)
Następujące dane dotyczące DQE w porównaniu do częstotliwości 
przestrzennej w funkcji dawki zostały przedstawione w celu uwzględnienia 
wkładu urządzenia GXS-700 w ogólną macierz wydajności obrazowania.

Warunki środowiskowe Wilgotność Ciśnienie 
powietrza

Temperatura 
otoczenia

Zastosowanie

GXS-700 nie nadaje się do 
eksploatacji w środowiskach, w 
których występuje wysokie 
stężenie tlenu i/lub ryzyko 
wybuchu.

30% do 95% 700 do 1060

hPa

5°C do 30°C

Transport i przechowywanie
Transport w dostarczonym 
opakowaniu ochronnym

10% do 95% -40°C do 70°C

Klasyfikacja UE Urządzenie medyczne klasy IIa według 
Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 
(MDD)

93/42/EWG

Ochrona przed wnikaniem wody i innych substancji – IP 68

K
w

an
to

w
a 

ef
ek

ty
w

no
ść

 d
et

ek
cj

i (
%

)

Częstotliwość (cy/mm)

Kwantowa efektywność detekcji w porównaniu do częstotliwości
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Powyżej przedstawiono DQE czujnika promieniowania RTG w funkcji częstotliwości 
przestrzennej dla zakresu dawek promieniowania RTG od 50 do 600 µGy. Krzywa 
wskazuje, że nie zachodzi istotna zmiana w wydajności DQE, zaczynając od dawki 
50 µGy, a kończąc na 600 µGy. Sugeruje to, że działanie czujnika jest ograniczone 
kwantowo w tym zakresie dawek, wskazując, że wszystkie fotony są 
wykorzystywane efektywnie oraz że szumy nie pogarszają wydajności przy małych 
dawkach. Krzywa ta również oznacza, że urządzenie może rozdzielić szczegóły aż 
do dolnej wartości 20 lp/mm (w zakresie wszystkich dawek). Oznacza to, że czujnik 
promieniowania RTG nie wykazuje spadku rozdzielczości przy zastosowaniu 
dawek wejściowych z zakresu od 50 do 600 µGy

Symbole umieszczone na produkcie


Urządzenie typu BF (IEC 601.1 – 1988 ze zmianami)


Należy zapoznać się z pisemnymi instrukcjami podanymi w 
niniejszym podręczniku.

Prąd stały (IEC 601.1 – 1988 ze zmianami)

Ten znak ETL gwarantuje, że firma Intertek wystawiła certyfikat 
zgodności opisywanego produktu o numerze kontrolnym 
3187969 z odpowiednimi przepisami. Firma Intertek to:

• krajowe laboratorium badawcze akredytowane przez OSHA 
(Urząd Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w USA;

• placówka wydająca certyfikaty w imieniu Kanadyjskiego 
Komitetu Normalizacyjnego.

Symbol CE zapewnia, że produkt tu wyszczególniony spełnia 
postanowienia Dyrektywy Rady Europy 93/42 EWG dotyczącej 
urządzeń medycznych.


Producent


Data produkcji


Numer katalogowy


Numer seryjny

Oznacza, że produkt powinien być użyty tylko jednokrotnie. 
Symbol ten znajduje się na opakowaniu osłonek. 

GXS-700.book  Page 3  Monday, May 7, 2018  3:00 PM



KaVo GXS-700TM

Polish7-4

Ten symbol umieszczony na produktach i/lub towarzyszącej 
dokumentacji oznacza, że zużyte produkty elektryczne i 
elektroniczne nie powinny być wyrzucane łącznie ze zwykłymi 
odpadami z gospodarstwa domowego.

System czujnika to urządzenie elektryczne zawierające w podzespołach 
elektrycznych materiały, które mogą wyciec i skazić wysypiska oraz 
wodociągi toksynami, powodując poważne problemy zdrowotne u ludzi 
i w środowisku naturalnym 

UWAGA: Informacje dotyczące prawidłowego usuwania 
obowiązują w Unii Europejskiej. W lokalizacjach poza 
terenem Unii Europejskiej należy skontaktować się z 
lokalnym samorządem lub dystrybutorem w celu 
uzyskania informacji dotyczących prawidłowej metody 
usuwania.

Aby zapewnić prawidłowe traktowanie, odzysk i recykling, 
produkty te należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki, 
gdzie zostaną one przyjęte nieodpłatnie. W niektórych krajach 
może również istnieć alternatywa zwrotu produktów do lokalnego 
sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego produktu.

Prawidłowe usuwanie produktu pomaga w oszczędzaniu 
cennych zasobów oraz zapobieganiu negatywnemu wpływowi 
na zdrowie człowieka i środowisko naturalne, do których może 
dojść w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z 
odpadami.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego 
wyznaczonego punktu zbiórki, prosimy skontaktować się z 
samorządem lokalnym. Nieprawidłowe usuwanie omawianych 
odpadów według przepisów krajowych może skutkować 
nałożeniem kar.


Postępować wg instrukcji obsługi.


Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: Urządzenie 
Klasy II.

Ochrona przed zapyleniem i ciągłym zanurzeniem w wodzie.

Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego 

Ograniczenie wilgotności

Ograniczenie temperatury

GXS-700.book  Page 4  Monday, May 7, 2018  3:00 PM



Dane techniczne i normy

Polish 7-5

Kompatybilność z generatorami 
radiograficznymi
System GXS-700 jest generalnie kompatybilny z dowolnymi urządzeniami RTG i 
generatorami dostarczającymi wymaganego zakresu czasów ekspozycji i dawek.

W celu ustawienia żądanego zakresu dawek, należy postępować zgodnie z 
instrukcjami generatora RTG.

Promieniowanie lamp RTG jest kontrolowane poprzez następujące ustawienia:

• Czas ekspozycji (ms) lub impulsy

• Napięcie (kV lub kVp)

• Prąd (mA)

Niektóre układy sterujące pozwalają na modyfikowanie wszystkich powyższych 
ustawień, a niektóre posiadają niezmienne nastawy prądu i napięcia.

Odległość źródła promieniowania RTG od czujnika

Istnieje związek pomiędzy odległością stożka od czujnika i dawką docierającą do 
czujnika GXS-700. Promieniowanie docierające do czujnika zmniejsza się z 
kwadratem odległości. W przypadku podwojenia tej odległości, padająca ilość 
promieniowania wyniesie 1/4.

Tą stroną do góry

Przechowywać i używać w środowisku suchym

Zachować ostrożność – artykuły łamliwe

GXS-700.book  Page 5  Monday, May 7, 2018  3:00 PM



KaVo GXS-700TM

Polish7-6

Kompatybilność z oprogramowaniem
GXS-700 wymaga zainstalowania i używania oprogramowania GxPicture 3.0.1 lub 
nowszego w połączeniu z:

• Oprogramowaniem VixWin Platinum 2.0 lub nowszym, 
oprogramowaniem DEXIS 9.0.2 lub nowszym, bądź 
oprogramowaniem Dentrix Image 5.1 CU1 lub nowszy.
lub

• Oprogramowaniem aplikacyjnym wyposażonym w funkcje 
wewnątrzustnego dentystycznego obrazowania 
diagnostycznego, pod warunkiem, że oprogramowanie 
zostało zatwierdzone przez producenta do stosowania z 
oprogramowaniem GxPicture.

Ważne: Jeżeli system GXS-700 jest używany z oprogramowaniem obrazującym 
innym od VixWin Platinum, oprogramowanie to musi być przeznaczone 
również do obsługi wewnątrzustnych, dentystycznych zdjęć RTG.
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Rozdział
8 Diagnostyka

W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące pewnych prostych prób, jakie 
może wykonać użytkownik w przypadku, gdy urządzenie nie działa poprawnie. 
Informacje dotyczące innych rodzajów usterek można znaleźć w podręczniku 
komputera PC lub oprogramowania.

System nie dokonuje akwizycji obrazów RTG
1. Sprawdzić połączenie USB GXS-700 USB z komputeren PC i upewnić się, 

czy ikona stanu GxPicture ma kolor zielony (patrz “Ikona stanu” on page 1).
Jeżeli tak nie jest, należy:

a. Sprawdzić, czy sterowniki oprogramowania są zainstalowane 
prawidłowo.

b. Sprawdzić, czy GXS-700 nie jest wyłączony w oprogramowaniu.

c. Upewnić się, czy dyski CD plików korekcji dla podłączonych 
czujników GXS-700 są zainstalowane prawidłowo.

2. Na karcie „Serwis” w oprogramowaniu GxPicture (patrz “Serwis” on 
page 6), kliknąć „Wyślij obraz”, aby wysłać obraz testowy do 
oprogramowania aplikacyjnego. Jeżeli obraz testowy nie pojawi się w 
oprogramowaniu aplikacyjnym, należy sprawdzić instalację/ustawienia tego 
oprogramowania według podręcznika obsługi tego oprogramowania.

3. Upewnić się, czy aktywna strona czujnika GXS-700 jest ustawiona w 
kierunku źródła promieniowania RTG, a jego powierzchnia czynna jest 
wyrównana z wiązką promieniowania RTG.

4. Sprawdzić ustawienia ekspozycji RTG i upewnić się, czy promieniowanie 
RTG zostało wyemitowane.

5. Skontaktować się z Działem Obsługi Klienta lub dostawcą sprzętu 
dentystycznego.

Operatorzy oprogramowania DEXIS lub Dentrix powinni zapoznać się z 
odpowiednim podręcznikiem użytkownika oprogramowania. Jeśli zachodzi taka 
potrzeba, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (dane kontaktowe 
znajdują się w podręczniku).
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Dodatek
A Akcesoria

Opis Kod

1 Opakowanie jednorazowych osłonek 
higienicznych GXS-700 – rozmiar 1

1.008.1086

2 Opakowanie jednorazowych osłonek 
higienicznych GXS-700 – rozmiar 2

1.008.1081

3 Przedłużający kabel USB o długości 4,5 m 1.008.2665

4 Przedłużający kabel USB o długości 1 m


1.822.4930

5 Uchwyt czujnika GXS-700 (do rozmiarów 1 lub 
2)

1.008.1090

6 Zestaw pozycjonujący GXS-700 – rozmiar 1 1.013.1125
Zestaw składa si? z 
poni?szych pozycji

7 Zestaw pozycjonujący GXS-700 – rozmiar 2 1.013.1126

8 Uchwyt do zdjęć przednich – rozmiar 1 1.008.1092

9 Uchwyt do zdjęć przednich – rozmiar 2 1.008.1514

10 Uchwyt do zdjęć tylnych - rozmiar 1 1.008.1279

11 Uchwyt do zdjęć tylnych – rozmiar 2 1.008.1516

12 Uchwyt do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych – 
rozmiar 1, poziomy

1.008.1099

13 Uchwyt do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych – 
rozmiar 2, poziomy

1.008.1515

Przedstawiono z czujnikiem

Przedstawiono 
rozmiar 1

Przedstawiono 
rozmiar 1

Przedstawiono 
rozmiar 1
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14 Uchwyt do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych – 
rozmiar 1, pionowy

1.008.1091

15 Uchwyt do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych – 
rozmiar 2, pionowy

1.008.1495

16 Uchwyt endodontyczny – rozmiar 1, UL-LR, 
poziomy

1.008.1492

17 Uchwyt endodontyczny – rozmiar 2, UL-LR, 
poziomy

1.008.1520

18 Uchwyt endodontyczny – rozmiar 1, LL-UR, 
poziomy

1.008.1494

19 Uchwyt endodontyczny – rozmiar 2, LL-UR, 
poziomy

1.008.1521

20 Uchwyt endodontyczny – rozmiar 1, UL-LR, 
pionowy

1.008.1280

21 Uchwyt endodontyczny – rozmiar 2, UL-LR, 
pionowy

1.008.1518

22 Uchwyt endodontyczny – rozmiar 1, LL-UR, 
pionowy

1.008.1491

23 Uchwyt endodontyczny – rozmiar 2, LL-UR, 
pionowy

1.008.1519

24 Pręt do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych 1.011.1450

25 Pręt do zdjęć endodontycznych 1.011.1571

26 Pręt do zdjęć okołoszczytowych 1.011.1451

27 Pierscien do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych 1.008.1525

28 Pierscien do zdjęć okołoszczytowych i 
endodontycznych

1.008.1526

Opis Kod

Przedstawiono 
rozmiar 1

Przedstawiono 
rozmiar 1

Przedstawiono 
rozmiar 1

Przedstawiono 
rozmiar 1

Przedstawiono 
rozmiar 1
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Dodatek
B

Informacje dotyczące 
kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC)

Podobnie jak każde urządzenie medyczne, czujnik GXS-700 podlega interakcjom 
elektromagnetycznym z innymi urządzeniami elektronicznymi. Niniejszy rozdział 
omawia to zagadnienie.

Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), zawarte w tym 
rozdziale, dotyczą systemu medycznego utworzonego poprzez podłączenie 
czujnika GXS-700 do komputera. Komputer ten musi spełniać wymogi normy IEC 
60950-1 (jeżeli znajduje się poza środowiskiem pacjenta) lub normy IEC 60601-1 
(jeżeli znajduje się w środowisku pacjenta). Dokumentacja komputera zawiera 
pełne informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

(*) Komputer używany łącznie z czujnikiem GXS-700 musi spełniać podane parametry.

Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne

Czujnik GXS-700, użytkowany z kompatybilnym komputerem, jest przeznaczony do 
stosowania w opisanym niżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik 

czujnika GXS-700 powinien zapewnić użytkowanie sprzętu w takim środowisku. 

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – 
wytyczne

Emisje radiowe
CISPR 11

Grupa 1 Czujnik wykorzystuje energię 
radiową (RF) tylko do wykonywania 
funkcji wewnętrznych. Dlatego też 

jego emisja fal radiowych jest bardzo 
niska i nie powinna powodować 

jakichkolwiek zakłóceń w działaniu 
znajdującego się w pobliżu sprzętu 

elektronicznego.

Emisje radiowe
CISPR 11

Klasa B Czujnik może być użytkowany we 
wszystkich obiektach, również w 
warunkach domowych oraz tych 
bezpośrednio podłączonych do 

publicznej sieci elektrycznej niskiego 
napięcia, która zasila budynki 

mieszkalne.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa B (*)

Emisja wahań i migotania 
napięcia

IEC 61000-3-3

Zgodność (*)
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Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna  

Czujnik GXS-700 użytkowany z kompatybilnym komputerem jest przeznaczony do 
stosowania w opisanym niżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik 

czujnika GXS-700 powinien zapewnić użytkowanie sprzętu w takim środowisku. 

Test odporności Poziom testowy 
IEC 60601

Poziom 
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne – 
wytyczne

Wyładowania 
elektrostatyczne 

(ESD)
IEC 61000-4-2

+ 6 kV kontakt
+ 8 kV 

powietrze

Zgodność Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub z płytek 

ceramicznych. Jeżeli podłogi są 
pokryte materiałami syntetycznymi, 

wilgotność względna powinna 
wynosić co najmniej 30%.

Krótkotrwałe 
przepięcie/impuls

IEC 61000-4-4

+ 2 kV dla linii 
energetycznych
+ 1 kV dla linii 

wejścia/wyjścia

Zgodność (*) Jakość sieciowej energii 
elektrycznej powinna być typowa 
dla środowiska komercyjnego lub 

szpitalnego.

Udar
IEC 61000-4-5

+ 1 kV 
linia-linia
+ 2 kV 

linia-ziemia

Zgodność (*) Jakość sieciowej energii 
elektrycznej powinna być typowa 
dla środowiska komercyjnego lub 

szpitalnego.

Spadki napięcia, 
krótkie zaniki i 

zmiany napięcia 
na wejściowych 

liniach 
zasilających

IEC 61000-4-11

<5% UT (95% 
spadek UT) 

przez 0,5 cyklu
40% UT (60% 
spadek UT) 
przez 5 cykli

70% UT (30% 
spadek UT) 

przez 25 cykli
<5% UT (95% 
spadek UT) 

przez 5 sekund

Zgodność (*) Jakość sieciowej energii 
elektrycznej powinna być typowa 
dla środowiska komercyjnego lub 
szpitalnego. Jeżeli wymagana jest 

ciągła praca czujnika GXS-700 
podczas przerw w zasilaniu 

sieciowym, zaleca się jego zasilanie 
z zasilacza awaryjnego (UPS) lub 

akumulatora.

Pole magnetyczne 
o częstotliwości 
zasilania (50/60 

Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m Zgodność Pola magnetyczne o częstotliwości 
napięcia zasilającego powinny być 
na poziomie charakterystycznym 
dla typowej lokalizacji w typowym 
środowisku komercyjnym lub 

szpitalnym.

UWAGA 1 UT – napięcie sieci prądu zmiennego przed zastosowaniem danego poziomu 
testowego. 

(*) Komputer używany łącznie z czujnikiem GXS-700 musi spełniać podane parametry.
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Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

Czujnik GXS-700 użytkowany z kompatybilnym komputerem jest przeznaczony do 
stosowania w opisanym niżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik 

czujnika GXS-700 powinien zapewnić użytkowanie sprzętu w takim środowisku. 

Test 
odporności

Poziom 
testowy IEC 

60601

Poziom 
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne – 
wytyczne

Przewodzone 
częstotliwości 

radiowe
IEC 61000-4-

6
Promieniowan

e 
częstotliwości 

radiowe
IEC 61000-4-

3

3 Vskut
150 kHz do 

80 MHz
3 V/m

80 MHz do 
2,5 GHz

3 V

3 V/m

Przenośne i mobilne urządzenia 
radiokomunikacyjne (RF) nie powinny być 

używane w odległości mniejszej od 
dowolnej części czujnika GXS-700, w tym 
kabli, niż zalecana odległość obliczona ze 
wzoru dla danej częstotliwości nadajnika.

Zalecana odległość

80 MHz do 800 MHz

800 MHz do 2,5 GHz 

gdzie P jest maksymalną znamionową 
mocą wyjściową nadajnika w watach (W), 
podaną przez producenta nadajnika, a d 
jest zalecaną odległością w metrach (m).
Natężenie pola nieruchomych nadajników 

radiowych (RF), ustalone drogą 
miejscowych pomiarów 

elektromagnetycznycha, powinno być 
niższe od poziomu zgodności dla każdego 

zakresu częstotliwości.b

Zakłócenia mogą występować w pobliżu 
urządzeń oznaczonych symbolem:

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2 Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich okolicznościach. 

Propagacja fal elektromagnetycznych uzależniona jest od pochłaniania i odbić od 
konstrukcji, obiektów i ludzi.

Pd 2,1

Pd 2,1

Pd 3,2
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a Niemożliwe jest dokładne teoretyczne obliczenie natężeń pól pochodzących od 
nieruchomych nadajników, takich jak stacje bazowe radiotelefonów (komórkowych i 

bezprzewodowych), terenowe radia przenośne, radia amatorskie, telewizyjne i radiowe 
stacje nadawcze AM i FM. Aby oszacować środowisko elektromagnetyczne, którego 
źródłem są stacjonarne nadajniki radiowe (RF), należy rozważyć przeprowadzenie 

miejscowych pomiarów elektromagnetycznych.Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu 
użytkowania czujnika GXS-700 przekracza stosowne poziomy zgodności RF, należy 

obserwować czujnik GXS-700, aby zweryfikować prawidłowość jego działania. W 
przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania, może zachodzić konieczność 

zastosowania dodatkowych środków, takich jak przeniesienie lub przestawienie czujnika 
GXS-700.

b W przedziale częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe 
od 3 V/m.

Zalecane odległości pomiędzy przenośnym sprzętem radiokomunikacyjnym a czujnikiem 
GXS-700

Czujnik GXS-700 przeznaczony jest do użytkowania w środowisku 
elektromagnetycznym, w którym zakłócenia radiowe (RF) są kontrolowane. Klient lub 
użytkownik czujnika GXS-700 może pomóc w zmniejszeniu zakłóceń 
elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnych odległości pomiędzy 
przenośnymi i mobilnymi urządzeniami radiokomunikacyjnymi (nadajnikami) a czujnikiem 
GXS-700 zgodnie z poniższymi zaleceniami, w zależności od maksymalnej mocy 
wyjściowej urządzeń komunikacyjnych. 

Maksymalna 
znamionowa moc 

wyjściowa nadajnika
w watach

Odstępy w zależności od częstotliwości nadajnika 
w metrach

150 kHz do 80 
MHz 

80 MHz do 800 
MHz 

800 MHz do 2,5 GHz 

0, 01 0, 12 0, 12 0, 23

0, 1 0, 38 0, 38 0, 73

1 1, 2 1, 2 2, 3

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej, która nie została wyszczególniona 
powyżej, zalecaną odległość d w metrach (m) można oszacować, używając równania 

odpowiadającego częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną znamionową mocą 
wyjściową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika.

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległość odstępu dla wyższego zakresu 
częstotliwości.

UWAGA 2 Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich okolicznościach. 
Propagacja fal elektromagnetycznych uzależniona jest od pochłaniania i odbić od 

konstrukcji, obiektów i ludzi.

Pd 2,1 Pd 2,1

Pd 3,2
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10 3, 8 3, 8 7, 3

100 12 12 23

Zalecane odległości pomiędzy przenośnym sprzętem radiokomunikacyjnym a czujnikiem 
GXS-700

Czujnik GXS-700 przeznaczony jest do użytkowania w środowisku 
elektromagnetycznym, w którym zakłócenia radiowe (RF) są kontrolowane. Klient lub 
użytkownik czujnika GXS-700 może pomóc w zmniejszeniu zakłóceń 
elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnych odległości pomiędzy 
przenośnymi i mobilnymi urządzeniami radiokomunikacyjnymi (nadajnikami) a czujnikiem 
GXS-700 zgodnie z poniższymi zaleceniami, w zależności od maksymalnej mocy 
wyjściowej urządzeń komunikacyjnych. 

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej, która nie została wyszczególniona 
powyżej, zalecaną odległość d w metrach (m) można oszacować, używając równania 

odpowiadającego częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną znamionową mocą 
wyjściową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika.

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległość odstępu dla wyższego zakresu 
częstotliwości.

UWAGA 2 Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich okolicznościach. 
Propagacja fal elektromagnetycznych uzależniona jest od pochłaniania i odbić od 

konstrukcji, obiektów i ludzi.
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