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1 Wprowadzenie
1 Wprowadzenie
System KaVo Scan eXam™ One jest przeznaczony
do stosowania przez lekarzy stomatologów i innych
wykwalifikowanych pracowników stomatologicz-
nych w celu przetwarzania wewnątrzustnych zdjęć
rentgenowskich twarzoczaszki uzyskanych w dro-
dze ekspozycji na płytkach obrazowych.

1.1 Aparat z akcesoriami

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk START
3. Wyświetlacz
4. Zbiornik płytek obrazowych
5. Gniazdo na płytkę i nośnik płytek
6. Zasilacz

PRZESTROGA:
Należy używać tylko zasilacza
dostarczonego z urządzeniem
albo zatwierdzonego zapasowego
zasilacza dostarczonego przez
autoryzowanego dystrybutora
(zob. rozdział Dane techniczne).

7. Nośniki z dokumentacją i aplika-
cją do obrazowania

8. Akcesoria higieniczne
9. Płytki obrazowe
10. Pudełko do przechowywania pły-

tek obrazowych
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1 Wprowadzenie
1.2 Konfiguracja systemu

Przykład typowej konfiguracji systemu w sieci
lokalnej (LAN). 

1. Urządzenie Scan eXam™ One
2. Kabel sieci Ethernet
3. Komputer stacji roboczej (WS) (niedołączony)

zawiera
— dane pacjentów, obrazy oraz serwer licencji

4. Połączenie z siecią Internet (opcjonalne, zale-
cane)

5. Opcjonalne komputery stacji roboczej (niedołą-
czone)

Więcej opcji i szczegółowych informacji na temat
instalacji i konfigurowania systemu Scan eXam™
One zawierają rozdziały 6. Instalacja systemu do
płytek obrazowych oraz 9. Dane techniczne.
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1 Wprowadzenie
1.3 Elementy sterowania i wskaźniki

Układ panelu sterowania

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk START
3. Wskaźnik wprowadzenia płytki
4. Wyświetlacz stanu

Przycisk zasilania

• Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć
urządzenie.

• Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk
i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

• Gdy urządzenie jest włączone, ten przycisk
jest podświetlony. 

• Gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania,
podświetlenie przycisku delikatnie miga.

• W celu wybudzenia urządzenia naciśnij przy-
cisk zasilania lub przycisk START.

Przycisk START

• Użyj przycisku Start, aby wybudzić urządze-
nie z trybu oczekiwania albo

• aby rozpocząć przetwarzanie w trybie ręcz-
nym lub anulować (pominąć) drugą płytkę
w trybie Occlusal 4C;

• aby uzyskać dostęp do informacji z ekranu
startowego (IP, numer seryjny), gdy skaner
nie jest zarezerwowany przez żadnego użyt-
kownika.
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1 Wprowadzenie
Wyświetlacz i wskaźniki wprowadzenia płytki

Uruchamianie

Podczas uruchamiania na wyświetlaczu urządze-
nia pojawia się jego numer seryjny, adres IP oraz
inne informacje.

Oczekiwanie na oprogramowanie do obra-
zowania stomatologicznego

Oprogramowanie nie jest otwarte, nie jest goto-
we albo oczekuje na działanie użytkownika.
Wyświetlana jest nazwa urządzenia.

Oprogramowanie aktywne

Urządzenie nawiązało połączenie z oprogramo-
waniem. Urządzenie nie jest używane.

Rezerwacja Express Share

Urządzenie zostało zarezerwowane za pomocą
funkcji Express Share. W ikonie kłódki widoczny
jest identyfikator stacji roboczej. Wyświetlane
jest nazwisko bieżącego pacjenta. 

Zielony wskaźnik wprowadzania płytki oznacza
gotowość do wprowadzenia płytki.

Gotowe na Express Share

Urządzenie nawiązano połączenie z oprogramo-
waniem za pośrednictwem funkcji Express Share.

Urządzenie nie zostało zarezerwowane przez
żadną stację roboczą w systemie.

Urządzenie jest aktywne

Urządzenie jest aktywne do przetwarzania obra-
zów. Wyświetlane jest nazwisko bieżącego
pacjenta. 

Zielony wskaźnik wprowadzania płytki oznacza
gotowość do wprowadzenia płytki.
4 KaVo Scan eXam One



1 Wprowadzenie
Wprowadź 2. płytkę

Wprowadź 2. płytkę w przypadku formatu Occlu-
sal 4C. 

Przetwarzanie obrazu zakończone

Poziom ekspozycji prawidłowy.

Przetwarzanie obrazu zakończone

Nastąpiła nadmierna ekspozycja. Sprawdź usta-
wienia ekspozycji.

Przetwarzanie obrazu zakończone

Nastąpiła niedostateczna ekspozycja. Sprawdź
ustawienia ekspozycji.

Wyjmij płytkę

Wyjmij płytkę obrazową z nośnika płytek.

Obróć płytkę

Obróć płytkę obrazową. Skieruj jasnoniebieską
stronę w lewo.

Zdejmij osłonę

Zdejmij osłonę higieniczną, pozostawiając płytkę
obrazową w nośniku płytek.

Naciśnij przycisk Start, aby potrak-
tować pierwszą płytkę jako pojedyn-
cze zdjęcie w rozmiarze 3.
KaVo Scan eXam One 5



1 Wprowadzenie
Urządzenie odłączone

Brak połączenia z siecią Ethernet. Sprawdź
gniazda, kable i sieć.

Błąd

Wyświetlany jest identyfikator błędu i krótki opis.
Skontaktuj się z serwisem.

Naciśnij przycisk START

Naciśnij przycisk START, aby wybudzić urządze-
nie z trybu oczekiwania.
6 KaVo Scan eXam One



2 Funkcje podstawowe
2 Funkcje podstawowe

Przygotuj płytki obrazowe. 
Więcej informacji na ten temat zawiera roz-
dział 2.1.

Aktywuj system Scan eXam™ One z aplika-
cji do obrazowania. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji
zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji.

Ustaw pacjenta i wykonaj ekspozycję. 
Więcej informacji na ten temat zawiera roz-
dział 2.2.

Poddaj płytkę obrazową obróbce. 
Więcej informacji na ten temat zawiera roz-
dział 2.4.
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2 Funkcje podstawowe
PRZESTROGA! Płytki obrazowe niepoddane ekspo-
zycji należy poddać obróbce w taki sposób, aby
usunąć potencjalnie skumulowane promieniowanie
tła w następujących sytuacjach:

• Przed użyciem nowych płytek obrazowych.

• Gdy płytki obrazowe były zapakowane i nie-
używane przez ponad 24 godziny.

• Gdy płytki obrazowe były przechowywane
w ciemności (nie były wystawione na działa-
nie światła z otoczenia) w miejscu, w którym
były narażone na promieniowanie tła przez
ponad 24 godziny.

Odpowiednia obróbka wyeliminuje potencjalne
zamglenia wywołane akumulacją naturalnego pro-
mieniowania tła.
8 KaVo Scan eXam One



2 Funkcje podstawowe
2.1 Przygotowywanie płytek 
obrazowych

Nałóż osłonę ochronną i zapakuj płytki w oryginalną
kopertę higieniczną.

Zamknij kopertę w prawidłowy sposób.

Zwróć uwagę na orientację płytek, osłony i koperty.

Aktywna strona płytki obrazowej ma kolor jasno-
niebieski.

UWAGA! Przed użyciem płytki mogą być zapako-
wane przez maksymalnie 24 godziny. Na płytkach
zapakowanych kumuluje się promieniowanie z tła.
Zawartość płytki może zostać skasowana podczas
odczytu.
KaVo Scan eXam One 9



2 Funkcje podstawowe
2.2 Ustawianie i ekspozycja
Płytkę obrazową należy ustawić odpowiednio do
struktur anatomicznych będących przedmiotem
zainteresowania. W celu zapewnienia dokładności
podczas ustawiania zalecane jest stosowanie
uchwytów. Więcej informacji na ten temat zawiera
rozdział 4.4 Uchwyty.

Napromieniowanie promieniami RTG należy zastoso-
wać odpowiednio do badanych struktur anatomicz-
nych i w zależności od używanego wewnątrzustnego
aparatu rentgenowskiego.

W poniższej tabeli przedstawiono czasy (w sekun-
dach) dla standardowych aparatów rentgenowskich
zasilanych prądem stałym.

Prawidłowe ustawienia ekspozycji są uzależnione
od typu używanego aparatu rentgenowskiego.
W przypadku aparatów zasilanych prądem prze-
miennym lub w przypadku niskiego natężenia
prądu lampy (np. przenośne aparaty rentgenow-
skie) należy stosować dłuższe czasy ekspozycji.

Często odpowiednie są parametry ekspozycji zbli-
żone do stosowanych w przypadku kliszy F-speed.
10 KaVo Scan eXam One



2 Funkcje podstawowe
2.3 Obróbka płytek obrazowych

Próbki należy rozpakować, a następnie poddać
obróbce niezwłocznie po rozpakowaniu.

UWAGA! Światło z otoczenia ma negatywny
wpływ na informacje zawarte na obrazie, gdy
obraz nie jest chroniony osłoną ochronną.

Umieść płytkę obrazową z osłoną.

UWAGA! Nie należy częściowo wysuwać
płytki obrazowej z osłony. Płytkę w osłonie
można umieścić i pozostawić w nośniku pły-
tek. Aparat nie rozpocznie przetwarzania,
dopóki osłona nie zostanie zdjęta.

Zdejmij osłonę.
KaVo Scan eXam One 11



2 Funkcje podstawowe
Zdjęcie pojawi się na ekranie aplikacji do
obrazowania.

UWAGA! Przetwarzanie należy przeprowa-
dzić w ciągu godziny od ekspozycji.

Przetworzoną płytkę obrazową można po-
nownie zapakować i poddać ekspozycji.
12 KaVo Scan eXam One



3 Funkcje zaawansowane
3 Funkcje zaawansowane
3.1 Opcje ustawień urządzenia Scan 

eXam™ One

Opcje ustawień urządzenia Scan eXam™ One
umożliwiają skonfigurowanie urządzenia zgodnie
z preferencjami klinicznymi użytkownika.

Z poziomu wykorzystywanego oprogramowania do
obrazowania wybierz stronę Ustawienia/Skaner
(Setup/Scanner) (więcej instrukcji dotyczących
sposobu uzyskiwania dostępu do strony ustawień
zawiera instrukcja obsługi aplikacji).

3.1.1 Stan (Status)

Zawiera informacje dotyczące rodzaju skanera,
wersji oprogramowania sprzętowego oraz numeru
seryjnego aparatu.
KaVo Scan eXam One 13



3 Funkcje zaawansowane
3.1.2 Skanowanie zdjęcia 
(Image Scanning)

Jeśli zostanie wybrana opcja Pokaż podgląd zdjęcia
i diagram zębów (Show Image Preview and Dental
Chart), przed zapisaniem zdjęcia wyświetlony zosta-
nie jego podgląd z diagramem i numerami zębów.

3.1.3 Korzystanie z diagramu zębów
1. Po przetworzeniu płytki obrazowej zostanie

otwarte okno wyświetlające podgląd zdjęcia
oraz diagram zębów.

2. Kliknij ząb/zęby na diagramie odpowiadający
(-e) zębowi/zębom na zdjęciu. Do wybranych
zębów zostaną przypisane numery zębów.

Narzędzia znajdujące się w górnej części okna
umożliwiają manipulowanie zdjęciem.

3. Kliknij opcję OK, aby zapisać zdjęcie i numery
zębów.

3.1.4 Rozdzielczość

Wybranie ustawienia Super powoduje ustawienie
rozmiaru pikseli na wartość 30 μm. Skutkuje to
uzyskiwaniem zdjęć o lepszej rozdzielczości, lecz
można wymagać dłuższego czasu ekspozycji w celu
kompensacji. Wybranie ustawienia Wysoka (High)
(zalecane ustawienie domyślne) powoduje ustawie-
nie rozmiaru pikseli na wartość 60 μm. Skutkuje to
mniejszym szumem na zdjęciach, w szczególności
w przypadku korzystania z krótkich czasów ekspo-
zycji.
14 KaVo Scan eXam One



3 Funkcje zaawansowane
3.1.5 Przetwarzanie zdjęć 
(Image Processing) — Redukcja 
szumów (Noise Filtering)

Wybranie opcji Redukcja szumów (Noise Filtering)
pozwala na uzyskiwanie bardziej wygładzonych
zdjęć podczas stosowania krótkich czasów ekspozy-
cji. Dostępne są dwie opcje: W trybie klasycznym
(Classic) dostępne są tradycyjne algorytmy reduk-
cji szumów, które były stosowane we wszystkich
poprzednich modelach systemów do płytek obrazo-
wych. 

W trybie progresywnym (Progressive) stosowany jest
inny algorytm, który redukuje szumy, jednocześnie
dbając o ostrość obrazu. W celu wydajnego działania
algorytm progresywny wymaga odpowiedniego
poziomu ekspozycji. Należy upewnić się, że wskaźnik
poziomu ekspozycji wskazuje prawidłowy poziom.

3.1.6 Odzyskiwanie ostatniego zdjęcia

Istnieje możliwość pobrania ostatniego przetworzo-
nego zdjęcia, jeśli nie zostało ono przesłane do
komputera z powodu awarii sieci, łączności, kom-
putera lub oprogramowania.

UWAGA! Pobranie OSTATNIEGO przetworzonego
zdjęcia jest możliwe tylko wtedy, gdy aparat nie
został wyłączony. Jego wyłączenie spowoduje
utratę zdjęcia.

Pobieranie ostatniego przetworzonego zdjęcia:

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

2. Komputer: Jeśli zdjęcie nie zostanie automa-
tycznie przesłane do komputera, wybierz stronę
Ustawienia > Skaner (Setup > Scanner) z pozio-
mu wykorzystywanego oprogramowania do
obrazowania.
KaVo Scan eXam One 15



3 Funkcje zaawansowane
3. Komputer: W polu Pobierz ostatnie zdjęcie
(Last Image) kliknij opcję Pobierz teraz (Retrie-
ve now), aby pobrać ostatnie przetworzone
zdjęcie.

UWAGA! W razie potrzeby można wybrać inne
parametry (np. rozdzielczość, wyświetlenie pod-
glądu zdjęcia itp.) dla pobieranego zdjęcia.

4. Komputer: Kliknij opcję OK, aby zamknąć okno
Ustawienia (Setup). Ostatnie przetworzone
zdjęcie zostanie przesłane do komputera.

3.1.7 Numer seryjny modułu skanera 
(Scanner Unit Serial number)

Pozwala na dodanie numeru seryjnego modułu ska-
nera do wszystkich nowych zdjęć.

3.2 Ustawienia

Więcej informacji dotyczących podłączania aparatu
do komputera/sieci LAN zawiera rozdział „Instala-
cja”.
16 KaVo Scan eXam One



3 Funkcje zaawansowane
3.3 Tok pracy

Z poziomu wykorzystywanego oprogramowania do
obrazowania wybierz stronę Ustawienia/Tok pracy
(Setup/Workflow).

3.3.1 Rozpoczęcie odczytywania

Wybierz opcję Automatycznie (Automatic), jeśli
urządzenie ma automatycznie rozpoczynać prze-
twarzanie płytek obrazowych. Opcje Rozpocznij
po (Start after) umożliwiają dokonanie wyboru
momentu rozpoczynania przez urządzenie przetwa-
rzania płytek obrazowych:

• Po włożeniu płytki (After Plate insert): prze-
twarzanie jest rozpoczynane automatycznie
po wykryciu prawidłowo umieszczonej płytki
obrazowej w nośniku płytek.
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3 Funkcje zaawansowane
• Po zdjęciu pokrywy (After Cover removal): po
umieszczeniu płytki obrazowej oraz osłony
ochronnej w nośniku płytek przetwarzanie
jest rozpoczynane automatycznie w momen-
cie zdjęcia osłony.

Opcje Opóźnienie rozpoczęcia (Start delay) umożli-
wiają dokonanie wyboru opóźnienia czasu rozpo-
częcia.

• Krótki (Short) = około 0,2 sekundy

• Średni (Medium) = około 0,4 sekundy (zale-
cane ustawienie domyślne)

• Długi (Long) = około 0,6 sekundy

Wybierz opcję Ręcznie (Manual), jeśli przetwa-
rzanie ma być rozpoczynane dopiero po naciśnięciu
przycisku START.

UWAGA! Przetwarzanie zostanie rozpoczęte, nawet
jeśli:

• płytka została umieszczona nieprawidłową
stroną,

• płytka nie została wykryta,

• płytka nie została w ogóle umieszczona.

UWAGA! Aparat pracujący w trybie ręcznym zosta-
nie wyłączony po naciśnięciu przez użytkownika
przycisku zasilania niezależnie od wykrytej obecno-
ści płytki obrazowej w nośniku płytek.
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3 Funkcje zaawansowane
3.3.2 Tryb wysuwania płytki

• Opcje są następujące: Zbiornik płytek
(Drop in plate collector): po zakończeniu
przetwarzania płytka obrazowa jest wrzuca-
na do zbiornika płytek.

• Nośnik płytek (Leave in plate carrier):
płytka obrazowa po przetworzeniu pozostaje
w nośniku płytek.
Korzystanie z opcji Nośnik płytek (Leave
in plate carrier) jest zalecane w przypadku
użytkowników, którzy przywiązują wagę do
większej dbałości o płytki obrazowe i zmniej-
szenia ich zużycia. Ta opcja wydłuża okres
użytkowania płytek obrazowych i pozwala na
przestrzeganie bardziej rygorystycznych
standardów higienicznych.

3.4 Opcje zasilania

Z poziomu wykorzystywanego oprogramowania do
obrazowania wybierz stronę Ustawienia/Zasilanie
(Setup/Power).
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3 Funkcje zaawansowane
Tryb gotowości po (w sekundach) (Standby
after (seconds)): umożliwia wybranie czasu,
przez jaki aparat pozostaje nieużywany, zanim
przejdzie w tryb gotowości (wsunięcie nośnika pły-
tek do aparatu, zamknięcie drzwiczek i miganie
przycisku zasilania). W celu wyjścia z tego trybu
należy nacisnąć przycisk zasilania.

Sygnał dźwiękowy przy przechodzeniu do
trybu gotowości (Beep when entering standby
mode): przed przejściem aparatu w tryb gotowości
emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Wyłączenie po (w minutach) (Shutdown after
(minutes)): umożliwia wybranie czasu, przez
który aparat pozostaje w trybie gotowości, zanim
zostanie automatycznie wyłączony.

3.5 Obrazowanie w projekcji 
Occlusal 4C (niedołączone)
Zmiany w ustawieniach obrazowania w projekcji
Occlusal 4C wprowadza się na stronie Ustawienia/
Zgryzowe (Setup/Occlusal).

Zdjęcie w projekcji Occlusal 4C jest tworzone na
podstawie dwóch kolejnych płytek w rozmiarze 3.
Płytki obrazowe są przetwarzane odrębnie, a następ-
nie łączone w celu utworzenia jednego zdjęcia
w projekcji Occlusal 4C. Poniżej opisano skrótowo
sposób wykonywania zdjęcia w projekcji Occlusal
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3 Funkcje zaawansowane
4C. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach
dostarczonych z zestawem Occlusal 4C.

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

2. Wsuń dwie płytki obrazowe w rozmiarze 3 oraz
osłony ochronne do ochraniacza zgryzowego Oc-
clusal 4C.

3. Umieść ochraniacz zgryzowy Occlusal 4C oraz
płytki obrazowe w kopercie higienicznej Occlusal
4C.

4. Zamknij kopertę. Umieść zamkniętą kopertę hi-
gieniczną Occlusal 4C w ustach pacjenta i wyko-
naj ekspozycję.

5. Wyjmij zamkniętą kopertę higieniczną Occlusal
4C z ust pacjenta. Otwórz ją.

6. Wyjmij płytki obrazowe z ochraniacza zgryzowe-
go Occlusal 4C i przeprowadź przetwarzanie
każdej z nich oddzielnie.

7. Zdjęcie Occlusal 4C pojawi się w oprogramowa-
niu do obrazowania.

UWAGA! Możliwe jest tymczasowe obejście trybu
Occlusal 4C i przetworzenie pojedynczej płytki
obrazowej w rozmiarze 3. Umieść płytkę obrazową
w rozmiarze 3 w aparacie, aby umożliwić jej prze-
tworzenie. Po wyświetleniu w interfejsie użytkow-
nika aparatu symbolu umieszczenia drugiej płytki
naciśnij przycisk START. Spowoduje to anulowanie
trybu Occlusal 4C dla tej operacji i pozwoli na uzy-
skanie pojedynczego zdjęcia w rozmiarze 3. 
Tryb Obraz o rozmiarze 3 z każdej płytki o rozmia-
rze 3 (Size 3 image from each size 3 plate) umożli-
wia przetwarzanie płytek w rozmiarze 3 jako
odrębne płytki obrazowe.

UWAGA! Ze względu na geometrię obrazowania
w projekcji Occlusal 4C oraz pozycjonowanie płytek
obrazowych nie jest możliwe wykonywanie dokład-
nych pomiarów odległości i kątów na podstawie
zdjęć w projekcji zgryzowej.
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4 Wprowadzenie do akcesoriów
4 Wprowadzenie do akcesoriów
UWAGA! W celu zapewnienia optymalnych wyników
klinicznych, bezpiecznego użytkowania systemu oraz
długiego okresu eksploatacji płytek obrazowych
NALEŻY KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z ORYGINALNYCH
AKCESORIÓW OD WYTWÓRCY.

UWAGA! Akcesoriów higienicznych nigdy nie
należy wykorzystywać ponownie.

4.1 Akcesoria higieniczne

Osłony ochronne Koperty higieniczne
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4 Wprowadzenie do akcesoriów
4.2 Płytki obrazowe

Zgodne ze wszystkimi rozmiarami zdjęć wewnątrz-
ustnych wykonywanych na kliszach: 0, 1, 2, 3 oraz
Occlusal 4C, ze wszystkimi właściwościami kliszy.

Płytki obrazowe IDOT™ mają specjalne oznacze-
nie identyfikacyjne widoczne na zdjęciach.

Standardowe (ang. Standard, STD) płytki
obrazowe (opcjonalne) nie mają oznaczenia
identyfikacyjnego na aktywnej stronie płytki.
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4 Wprowadzenie do akcesoriów
4.3 Pudełko do przechowywania 
płytek obrazowych

Praktyczne, dedykowane pudełko do przechowywa-
nia umożliwia utrzymanie czystości i gotowości do
użycia płytek obrazowych przez ochronę płytek
przed:

• kurzem (który będzie widoczny na zdjęciu),

• zanieczyszczeniami przenoszonymi przez
powietrze,

• zamgleniem spowodowanym promieniowa-
niem tła (które może obniżać jakość zdjęcia),

• promieniowaniem ultrafioletowym (które
negatywnie wpływa na płytki obrazowe).

Dolną część pudełka do przechowywania można
sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C
lub 134°C. Górnej pokrywy nie można sterylizować
w autoklawie.

4.4 Uchwyty

Zaleca się korzystanie z uchwytów do płytek obra-
zowych w celu zapewnienia dokładnego pozycjono-
wania pacjenta oraz stałej, dobrej jakości zdjęć.
Do problemów spowodowanych ręcznym pozycjo-
nowaniem płytek obrazowych należą: 

• nieprawidłowe wyrównanie w pionie,

• zniekształcenie,

• artefakty z obcięcia,

• słaba standaryzacja projekcji,

• niższa jakość zdjęć,

• ryzyko zanieczyszczenia.
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4 Wprowadzenie do akcesoriów
Więcej informacji dotyczących obrazowania z wyko-
rzystaniem uchwytów na płytki można uzyskać
u dystrybutora.

4.5 Obrazowanie w projekcji 
zgryzowej z wykorzystaniem 
zestawu startowego oraz 
akcesoriów Occlusal 4C

Kompletne zdjęcie jest generowane automatycznie
na podstawie dwóch płytek obrazowych w rozmiarze
3. Płytki są chronione przed uszkodzeniem przez
zęby za pomocą sztywnego ochraniacza zgryzo-
wego. Więcej informacji można znaleźć w instruk-
cjach dołączonych do zestawu Occlusal 4C oraz
w rozdziale „Funkcje zaawansowane”.

4.6 Ściereczka z mikrofibry

Ściereczka z mikrofibry jest wykorzystywana do
czyszczenia na sucho płytek obrazowych (zbliżo-
nego do czyszczenia soczewek okularów).

4.7 Dbałość o płytki obrazowe

Powierzchnia 
aktywna — 
obchodzić się 
ostrożnie.

Stosować 
wyłącznie 
oryginalne 
akcesoria.
Wyłącznie do 
jednorazowego 
użytku!

Możliwość 
wyginania.

Nie wyginać 
nadmiernie.

Trzymać jedynie 
za krawędzie.

Nie dotykać 
powierzchni 
aktywnej.
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4 Wprowadzenie do akcesoriów
4.8 Czyszczenie płytek obrazowych

Unikać 
zarysowań.

Nie przekłuwać.

Unikać kontaktu 
z wilgocią i wodą.

Nie zanurzać 
w płynach.

Dozwolony zakres 
temperatur.

Unikać kurzu.

Unikać 
wystawiania na 
bezpośrednie 
działanie światła 
słonecznego 
i promieniowania 
ultrafioletowego.

Nie wyrzucać 
razem 
z odpadkami 
z gospodarstwa 
domowego.

Stosować 
WYŁĄCZNIE 
etanol > 70%

Nie nanosić etanolu 
bezpośrednio na 
płytkę.
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4 Wprowadzenie do akcesoriów
UWAGA! Płytki obrazowe należy pakować z wyprze-
dzeniem, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed
ekspozycją.

Zwilż etanolem 
niepozostawiającą 
włókien, miękką 
ściereczkę.

Ostrożnie przetrzyj 
płytkę.

Wytrzyj do sucha 
lub pozostaw do 
wyschnięcia przez 
1 minutę.

Zapakuj płytkę.
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5 Wprowadzenie do technologii płytek 
5 Wprowadzenie do technologii 
płytek obrazowych

5.1 Płytka obrazowa

Płytka obrazowa to cienka, podobna do kliszy, ela-
styczna i bezprzewodowa płytka fosforyzująca, dzia-
łająca na zasadzie czujnika bezprzewodowego.
Płytka obrazowa jest lepsza od kliszy, ponieważ:

• nie jest konieczne stosowanie odczynników
wywołujących ani korzystanie z ciemni,

• możliwe jest zastosowanie szerszego zakresu
wartości ekspozycji przy jednoczesnej prak-
tycznie całkowitej eliminacji nadmiernej i nie-
dostatecznej ekspozycji,

• zapewnia wszystkie zalety obrazowania
cyfrowego.

Rozmiary płytek obrazowych: 

• 0 — dziecko 
• 1 — mały dorosły
• 2 — duży dorosły
• 3 — obrazowanie skrzydłowo-zgryzowe
• 4C — zdjęcie zgryzowe

Część nośna płytki jest wykonana z czarnego
tworzywa sztucznego. Na górnej powierzchni
materiału nośnego znajduje się niebieskawa warstwa
wzbudzana przez światło (niezawierająca fosforu).
Na górnej powierzchni niebieskawego materiału
znajduje się górna warstwa ochronna, a krawędzie
są zabezpieczone lakierem. 

Fosforyzująca strona płytki umożliwia rejestrowanie
i zapisywanie zdjęcia. Jest to strona aktywna, którą
należy chronić przed kurzem i zanieczyszczeniami.

Światło widzialne powoduje usunięcie informacji
o obrazie z płytki, dlatego należy ją chronić przed
światłem otoczenia w okresie pomiędzy ekspozycją
a przetwarzaniem.

Nawet w przypadku prawidłowego zapakowania
zdjęcie delikatnie blaknie w miarę upływu czasu.

Strona aktywna

1. Warstwa ochronna 
(górna)

2. Warstwa ulegająca 
wzbudzeniu pod 
wpływem światła

3. Warstwa z materiału 
nośnego
(=strona tylna, 
czarna)
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5 Wprowadzenie do technologii płytek obrazowych
5.2 Akcesoria higieniczne

Płytka obrazowa jest chroniona przed wykonaniem
ekspozycji osłoną ochronną oraz kopertą higienicz-
ną. Osłona ochronna oraz koperta higieniczna chro-
nią płytkę przed:

• światłem otoczenia,

• zanieczyszczeniem,

• uszkodzeniami mechanicznymi,

• wilgocią. 

UWAGA! NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGI-
NALNE AKCESORIA HIGIENICZNE ORAZ PŁYTKI
OBRAZOWE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA
Z TYM SYSTEMEM ORAZ DOSTARCZONE PRZEZ
AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA. Wytwórca
niniejszego systemu nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy spowodowane stosowaniem
akcesoriów innych producentów. PRAWIDŁOWE
STOSOWANIE ORYGINALNYCH AKCESORIÓW
HIGIENICZNYCH GWARANTUJE NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ
OBRAZU ORAZ MAKSYMALNY OKRES EKSPLOATACJI
PŁYTEK OBRAZOWYCH.

Zapakowana płytka obrazowa jest umieszczana
w uchwycie w ustach pacjenta. Ekspozycję wyko-
nuje się w taki sam sposób, jak w przypadku kliszy.
Kopertę higieniczną należy zdezynfekować po eks-
pozycji i wyrzucić po jednym użyciu.

1. Płytka obrazowa jest umieszczana w całości,
wraz z osłoną ochronną w gnieździe na płytkę.

2. Magnes znajdujący się w nośniku płytek chwyta
płytkę obrazową.

3. Przetwarzanie rozpoczyna się automatycznie po
zdjęciu osłony ochronnej. 
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5 Wprowadzenie do technologii płytek 
Osłonę ochronną należy wyrzucić po jednym użyciu.

1. 2. 3.
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5 Wprowadzenie do technologii płytek obrazowych
5.3 Przetwarzanie

1. Czerwone światło lasera powoduje wzbudzenie
aktywnej powierzchni płytki obrazowej.

2. Płytka obrazowa emituje niebieskie światło
w ilości proporcjonalnej do promieniowania
rentgenowskiego pochłoniętego przez płytkę.

3. Niebieskie światło jest optycznie gromadzone,
piksel po pikselu (linia po linii), a jego ilość mie-
rzona bardzo czułym fotodetektorem.

4. Zdjęcie cyfrowe jest generowane na podstawie
zmierzonych zmian natężenia światła.

Po wzbudzeniu płytka obrazowa jest wystawiana na
działanie jasnego światła, które powoduje usunięcie
pozostałych informacji z płytki. Płytka obrazowa
jest wysuwana z aparatu.

Ekspozycje rentgenowskie i przetwarzanie nie
powodują zużywania się płytek obrazowych, dzięki
czemu można je wykorzystywać ponownie setki
razy. W praktyce okres użytkowania płytki ograni-
cza zużycie mechaniczne.

1. 2. 4.
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5 Wprowadzenie do technologii płytek 
5.4 Promieniowanie tła

Użytkownik może zapakować gotowe do użytku
płytki obrazowe. 

Jednak nie zaleca się przechowywania zapakowa-
nych płytek przez czas dłuższy niż 24 godziny. 

UWAGA! Płytki obrazowe są wrażliwe na naturalne
promieniowanie tła, które może powodować
„zamglenie” oraz brak kontrastu na zdjęciu.

Dawka promieniowania rentgenowskiego otrzymy-
wana podczas wykonywania pojedynczego zdjęcia
wewnątrzustnego jest praktycznie taka sama, jak
dawka otrzymywana przez pacjenta w ciągu jed-
nego dnia na skutek naturalnego promieniowania
tła.

Płytki obrazowe mogą pochłaniać promieniowanie
również w trakcie transportu od wytwórcy. Z tego
względu zaleca się wykonywanie wstępnego kaso-
wania nowych płytek. Oznacza to, że wszystkie
płytki obrazowe należy przetworzyć przed użyciem. 
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5.5 Światło

Światło otoczenia ma korzystny wpływ podczas
przechowywania płytek obrazowych: 
chroni płytki przed powstawaniem „zamglenia” na
skutek promieniowania tła. 

UWAGA! Światło otoczenia wywiera niekorzystny
wpływ na informacje o obrazie na płytce w okresie
pomiędzy ekspozycją i przetwarzaniem.

UWAGA! Promieniowanie ultrafioletowe powoduje
uszkodzenie płytek obrazowych.
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6 Instalacja systemu do płytek 
obrazowych

System do płytek obrazowych obejmuje co naj-
mniej jeden komputer PC podłączony do modułu
skanera płytek, oprogramowanie, akcesoria i mate-
riały eksploatacyjne.

Sprzęt elektroniczny, który nie spełnia medycznych
norm dotyczących bezpieczeństwa (biurowe kompu-
tery, urządzenia zapewniające łączność z siecią itp.)
nie może być instalowany w obszarze pacjenta. Defi-
nicja obszaru pacjenta jest następująca: jest to
przestrzeń w odległości do 1,5 m w poziomie i 2,5 m
w pionie od pacjenta. Urządzenie Scan eXam™ One
spełnia wymogi bezpieczeństwa dotyczące medycz-
nych urządzeń elektrycznych i może być instalowane
również w obszarze pacjenta. 

6.1 Ustawianie urządzenia

Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej
powierzchni w celu ewentualnego uniknięcia pogor-
szenia jakości zdjęć na skutek drgań. Urządzenie
należy ustawić w taki sposób, aby nie stykało się
z innymi urządzeniami. Nie można go ustawiać na
powierzchni innych urządzeń ani pod nimi.

Aparatu nie należy ustawiać w miejscu, do którego
dociera bezpośrednie światło słoneczne, ani
w pobliżu źródeł jasnego światła. Światło słoneczne
ani jasne światło nie mogą padać bezpośrednio na
drzwiczki aparatu, przez które umieszcza się płytki
obrazowe.

Jeśli urządzenie jest używane przez wielu operato-
rów, zwykle powinno być ustawione w przestrzeni
wspólnej dla wszystkich użytkowników, którzy mają
mieć do niego dostęp.
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Jeśli zdjęcia rentgenowskie są rejestrowane w tym
samym pomieszczeniu, w którym obrazy są skano-
wane (w pracowni RTG lub środowisku pracy
jednego użytkownika), najbardziej wygodnym
rozwiązaniem jest umiejscowienie skanera w pobliżu
aparatu RTG.

UWAGA! Urządzenie należy zawsze ustawiać
w takim miejscu, aby było możliwe łatwe odłącze-
nie zasilacza (PSU) od źródła zasilania sieciowego.

6.2 Podłączanie urządzenia do sieci

Urządzenie można podłączyć bezpośrednio do jed-
nego komputera lub kilku komputerów, korzystając
z przewodowej sieci lokalnej (LAN). Zalecane jest
używanie sieci LAN we wszystkich instalacjach.
Dodatkowo do przewodowej sieci LAN powinna być
podłączona każda stacja robocza używana do
zarządzania przechwytywaniem obrazu.

Zalecane jest, aby połączenie z siecią Internet było
dostępne za pośrednictwem sieci LAN. Dzięki temu
zarejestrowanie licencji na oprogramowanie jest
łatwiejsze.

Internet

Internet
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6 Instalacja systemu do płytek obrazowych
Kabel Ethernet z urządzenia należy podłączyć do
urządzenia sieci lokalnej (routera/przełącznika).
W razie potrzeby w celu skonfigurowania sieci lokal-
nej należy skonfigurować się ze specjalistą ds. sieci.

Urządzenie może uzyskać adres IP automatycznie
(DHCP) albo adres może zostać ustawiony ręcznie
(statyczny adres IP).

Adres IP urządzenia zostanie w nim wyświetlony
podczas sekwencji uruchamiania po włączeniu zasi-
lania.

6.3 Instalowanie oprogramowania

System do płytek obrazowych jest dostarczany
razem z oprogramowaniem wymaganym do obsługi
tego systemu. W działającym systemie można
wyróżnić dwie główne części: serwer przeznaczony
do przechowywania danych i obrazów pacjentów
oraz oprogramowanie klienckie przeznaczone do
obsługi systemu i urządzeń. Obie te części mogą
znajdować się na tym samym komputerze, ale musi
istnieć tylko jeden komputer działający pełniący
rolę serwera bazy danych w sieci. Jeśli system do
płytek obrazowych jest obsługiwany z wielu kompu-
terów w sieci, na których wyświetlane są również
zdjęcia, wówczas na jednym pozostałym kompute-
rze należy zainstalować tylko oprogramowanie
klienckie. Komputer działający jako serwer musi
być włączony zawsze wtedy, gdy system jest uży-
wany na dowolnym z komputerów.
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Dodatkowo w sieci lokalnej może znajdować się
serwer licencji przeznaczony do zarządzania licen-
cjami na oprogramowanie dla wielu komputerów. 

Przed zainstalowaniem oprogramowania należy
włączyć urządzenie, naciskając przycisk zasilania.

Następnie należy wprowadzić nośnik instalacyjny
oprogramowania (DVD) i uruchomić instalator
oprogramowania (jeśli nie zostanie uruchomiony
automatycznie).

Należy przeczytać instrukcję instalacji oprogramo-
wania. W celu przeprowadzenia instalacji należy
postępować zgodnie z instrukcjami z kreatora
instalacji. Szczegółowe informacje zawiera instruk-
cja instalacji oprogramowania.

6.4 Uzyskiwanie dostępu do 
urządzenia z oprogramowania

W celu obsługiwania skanera z komputera oprogra-
mowanie musi uzyskiwać dostęp do żądanego ska-
nera w sieci. W jednej sieci może znajdować się
wiele skanerów. Jeśli w sieci jest więcej niż jeden
skaner, do każdego z nich użytkownicy mogą przy-
pisać unikatowe nazwy, co ułatwi odróżnianie ska-
nerów w sieci. Domyślną nazwą skanera jest „Scan
eXam™ One”.

Istnieje wiele sposobów konfigurowania połączenia
między skanerem a oprogramowaniem, z którego
korzystają operatorzy. Połączenie automatyczne
jest oparte na automatycznym wykrywaniu skanera
w sieci. Ta metoda jest preferowana.

6.4.1 Metoda połączenia 
bezpośredniego 
(z wykorzystaniem numeru 
seryjnego urządzenia)

UWAGA! Bezpośrednie połączenie urządzenia
z komputerem może nie być możliwe, jeśli do kom-
putera podłączono już w bezpośredni sposób inne
urządzenie. Jeśli pole bezpośredniego połączenia
nie jest aktywne (jest szare) lub system nie działa
prawidłowo po podłączeniu aparatu, aparat należy
podłączyć ponownie z wykorzystaniem metody
połączenia przez płytkę obrazową.
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1. Po ustawieniu aparatu podłącz go do kompute-
ra(-ów) w sieci lokalnej z wykorzystaniem kabla
sieci Ethernet (niedołączony).

2. Włącz aparat. W interfejsie użytkownika aparatu
pojawi się symbol oprogramowania do obrazo-
wania. Oznacza to, że aparat nie ma połączenia
z komputerem(-ami) w sieci.

3. Komputer: Zainstaluj oprogramowanie do
obrazowania, które będzie używane na kompu-
terach.

4. Komputer: Uruchom oprogramowanie do obra-
zowania i wybierz okno ustawień skanera.

5. Komputer: W oknie ustawień skanera wybierz
zakładkę Preferencje użytkownika (Settings),
aby otworzyć stronę Podłączenie skanera (Scan-
ner Connection).

6. Komputer: Wybierz opcję Bezpośrednie połą-
czenie (Direct Connection).

Wprowadź za pomocą klawiatury numer seryjny
aparatu w polu Numer seryjny urządzenia (Scanner
serial number). Numer seryjny znajduje się na ety-
kiecie wskazującej rodzaj urządzenia, znajdującej
się na tylnej ściance aparatu. Należy upewnić się,
że wybrano opcję Podłączenie przez sieć kompute-
rową (Computer network connection), która umoż-
liwia połączenie z siecią LAN.

6.4.2 Metoda w oparciu o adres IP 
(z wykorzystaniem statycznego 
adresu urządzenia)

Jeśli system nie umożliwia skorzystania z metody
połączenia bezpośredniego z komputerem(-ami),
połączenie można ustanowić z wykorzystaniem
adresu IP.

1. Wykonaj czynności z punktów 1–5 z poprzedniej
części „Metoda połączenia bezpośredniego
(z wykorzystaniem numeru seryjnego aparatu)”.

2. Komputer: Z zakładki Preferencje użytkownika
(Settings) wybierz opcję W oparciu o adres IP
(IP based), a następnie zaznacz pole Włącz
funkcję zmiany adresu IP (Enable changing IP
address).

Uzyskaj adres IP urządzenia od administratora
sieci i wprowadź go za pomocą klawiatury
w polu IP w obszarze Adres IP skanera (Scanner
IP address).
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UWAGA! Podczas konfiguracji adresu IP apara-
tu komputer i aparat muszą znajdować się w tej
samej podsieci.

3. Komputer + aparat: Naciśnij i przytrzymaj
przycisk START na urządzeniu, a następnie klik-
nij opcję Wyślij do skanera (Send to Scanner)
w oknie preferencji użytkownika. Wyemitowany
zostanie sygnał dźwiękowy wskazujący przesy-
łanie przez komputer adresu IP do aparatu.

4. Komputer: Kliknij opcję OK, aby połączyć kom-
puter z urządzeniem.

5. Następnie podłącz do aparatu inne komputery
znajdujące się w sieci. Wprowadź adres IP w polu
IP, a następnie kliknij opcję OK, aby połączyć
komputer z aparatem [w przypadku pozostałych
komputerów nie jest konieczne naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku START, a następnie
kliknięcie opcji Wyślij do skanera (Send to
Scanner), gdyż aparat ma już adres IP].

6.4.3 EXPRESS Share
1. Komputer: Jeśli urządzenie ma być użytkowa-

ne wraz z kilkoma komputerami, zaznacz pole
wyboru Użyj funkcji Multi-Connect (Use Multi-
connect) i wybierz z listy rozwijanej unikatowy
numer identyfikacyjny stacji roboczej (z zakresu
1–4) dla konfigurowanego komputera. W polu
obok numeru identyfikacyjnego stacji roboczej
można wprowadzić dodatkowe informacje doty-
czące stacji, takie jak nazwa użytkownika, loka-
lizacja itp.

UWAGA! Jeśli do urządzenia podłączony jest
tylko jeden komputer, nie należy zaznaczać pola
wyboru Użyj funkcji Multi-Connect (Use Multi-
connect).

Wartość Limit czasu do samoodłączenia skanera
(Scanner Autorelease timeout) to czas, przez
który aparat pozostaje zarezerwowany i nie jest
wykorzystywany przez komputer przed jego au-
tomatycznym zwolnieniem, umożliwiającym
użycie z innym komputerem w systemie (skaner
można zarezerwować z wyprzedzeniem z pozio-
mu innego komputera). Ustawienie domyślne to
40 sekund. Można je zmienić, wpisując nową
wartość za pomocą klawiatury.
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2. Kliknij opcję OK, aby połączyć komputer z urzą-
dzeniem.

UWAGA! Technika automatyczna powoduje au-
tomatyczne zlokalizowanie urządzenia w ramach
sieci lokalnej i jego połączenie z komputerem.

3. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich
komputerów w sieci. Należy dopilnować, aby
każdy komputer otrzymał inny Identyfikator sta-
cji roboczej (Workstation identifier).

4. Sprawdź powodzenie instalacji przez rozpoczę-
cie przechwytywania zdjęć za pomocą oprogra-
mowania do obrazowania. Jeśli została wybrana
opcja Użyj funkcji Multi-Connect (Use Multicon-
nect), w interfejsie użytkownika pojawi się iden-
tyfikator stacji roboczej (1–4) komputera.

6.5 Inne urządzenia

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

• nie stanowią części dostarczonego systemu,

• nie zostały dostarczone przez producenta
aparatu,

• nie są zalecane przez producenta aparatu.

Komputera połączonego z aparatem nie należy
używać w otoczeniu pacjenta. Minimalna odległość
w poziomie pomiędzy pacjentem i komputerem to
1,5 m. Minimalna odległość w pionie pomiędzy
pacjentem i komputerem to 2,5 m.
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7 Rozwiązywanie problemów
7.1 Błędy na zdjęciach

7.1.1 Nieprawidłowe stosowanie 
akcesoriów higienicznych 
i płytek obrazowych

Obniżony kontrast, cienie lub zacienienia,
smugi na zdjęciu (ang. ghost images)… 

Widoczne smugi na zdjęciu (w kształcie płytki lub
innego obiektu). Płytka nie była odpowiednio osło-
nięta przed światłem pomiędzy ekspozycją i prze-
twarzaniem. Część obrazu uległa wymazaniu na
skutek działania światła otoczenia.

• Nieprawidłowe użycie lub niezastosowanie
osłony ochronnej.

• Nieprawidłowe zamknięcie koperty higie-
nicznej.

• Stosowanie nieprawidłowych, nieoryginal-
nych akcesoriów higienicznych.

• Nieprawidłowe przechowywanie płytek
obrazowych lub użycie zbyt dużej dawki
promieniowania rentgenowskiego.

• Płytka obrazowa została wystawiona na dzia-
łanie promieniowania ultrafioletowego (UV).

• Płytka obrazowa pochłonęła promieniowa-
nie tła, ponieważ: 
- była przechowywana w pobliżu aparatu
rentgenowskiego,
- była zbyt długo przechowywana w koper-
cie lub w ciemności.

• Aby tego uniknąć, należy korzystać z dedy-
kowanego pudełka do przechowywania pły-
tek obrazowych.

• Można również wykonać wstępne kasowa-
nie płytki w przypadku przechowywania
w ciemności i (lub) w pobliżu aparatu rent-
genowskiego.
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7.1.2 Błędy aplikacji

Stosowanie nieprawidłowych ustawień promieniowa-
nia rentgenowskiego

  

Zbyt ciemne zdjęcie. Niektóre obszary mają jedno-
lity, czarny kolor. Obniżona wartość diagnostyczna.

• Zbyt długi czas ekspozycji/zbyt wysoka
dawka promieniowania rentgenowskiego.

   

Zbyt jasne zdjęcie z szumem, o obniżonej wartości
diagnostycznej. Widoczna jedynie część zdjęcia. 
Widoczne zdjęcie w nieprawidłowym rozmiarze
(mniejsze od płytki obrazowej).

• Zbyt krótki czas ekspozycji/zbyt niska
dawka promieniowania rentgenowskiego.
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Smugi, cienie na zdjęciu

• Wykonano dwukrotną ekspozycję płytki
obrazowej bez jej uprzedniego przetwo-
rzenia. 

• Na tej samej płytce wykonano ekspozycję
więcej niż jednego zdjęcia.

• Płytka obrazowa nie została prawidłowo
wykasowana po przetwarzaniu.

• Kasujące diody LED aparatu są monito-
rowane podczas normalnej pracy.
W przypadku uszkodzenia diod LED opro-
gramowanie wyświetla ostrzeżenie.

Okrągły kształt na zdjęciu

Wykonano ekspozycję płytki obrazowej po nie-
właściwej stronie, co powoduje uwidocznienie
obrazu metalowego dysku znajdującego się na tyl-
nej stronie płytki. 
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Artefakt z obcięcia

Tylko część powierzchni płytki obrazowej została
wystawiona na działanie wiązki promieniowania
rentgenowskiego. Zdjęcie może mieć odmienny
(mniejszy) rozmiar niż wykorzystana płytka obra-
zowa.

• Sprawdź procedurę ekspozycji.
• W celu uniknięcia tej sytuacji korzystaj

z odpowiedniego uchwytu.

Nieostre lub zamazane zdjęcia, artefakt
ruchowy

Ruch pacjenta lub stożkowej wiązki rentgenow-
skiej podczas ekspozycji.

• Sprawdź procedurę ekspozycji.
• Sprawdź stabilność wewnątrzustnego apa-

ratu rentgenowskiego.
• Stosuj prawidłowe uchwyty.
• Możliwe, że zastosowano zbyt długi czas

ekspozycji. 
Użyj krótszego czasu ekspozycji (zwiększ
w razie potrzeby wartość kV w celu kom-
pensacji wpływu krótszego czasu ekspozy-
cji).

Zniekształcenie geometrii

Nieprawidłowe pozycjonowanie pacjenta.

• W celu uniknięcia tej sytuacji korzystaj
z odpowiednich uchwytów.

UWAGA! Nigdy nie należy wykonywać dokładnych
pomiarów na podstawie zdjęć wewnątrzustnych,
o ile w płaszczyźnie obrazowania nie znajduje się
obiekt referencyjny o znanym rozmiarze.
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7.1.3 Zużycie płytki obrazowej

Białe lub szare kropki, plamki bądź plamy na
zdjęciu

• Kurz lub plamy na płytkach obrazowych.
• Na zdjęciu widoczna będzie każda niepo-

trzebna cząstka znajdująca się na aktyw-
nej powierzchni płytki.

- Wyczyść płytkę(-i).

- Wymień płytkę(-i), jeśli czyszczenie nie
rozwiązało problemu.

- Zwróć uwagę na obchodzenie się z płytka-
mi, ich przechowywanie i konserwację. Do-
pilnuj stosowania wyłącznie oryginalnych
akcesoriów higienicznych.

Zużycie płytki obrazowej

Zadrapania

- Wyczyść płytkę(-i).

- Wymień płytkę(-i), jeśli czyszczenie nie
rozwiązało problemu.

- Zwróć uwagę na obchodzenie się z płytka-
mi, ich przechowywanie i konserwację. Do-
pilnuj stosowania wyłącznie oryginalnych
akcesoriów higienicznych.

Plamki, kropki (białe lub szare) bądź jakikolwiek
widoczny wzór.

• Najprawdopodobniej spowodowane zuży-
ciem płytki obrazowej.

• Może wynikać z działania wilgoci lub nie-
prawidłowego czyszczenia.

- Wyczyść płytkę(-i). NALEŻY STOSOWAĆ
WYŁĄCZNIE > 70% ETANOL.

- Wymień płytkę(-i), jeśli czyszczenie nie
rozwiązało problemu.

- Zwróć uwagę na obchodzenie się z płytka-
mi, ich przechowywanie i konserwację. Do-
pilnuj stosowania wyłącznie oryginalnych
akcesoriów higienicznych. 
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7.2 Komunikaty o błędach

Wyświetlany w interfejsie użytkownika symbol klu-
cza i numer błędu wskazują na wystąpienie błędu.

Wyłącz zasilanie aparatu i włącz je ponownie w celu
sprawdzenia, czy problem ustąpił. Jeśli problem
występuje nadal, należy skontaktować się z lokal-
nym sprzedawcą lub dystrybutorem.

Numer Opis
1 Błąd K100 

(błąd CPU/głównego sterownika)
2 Błąd PMT (nie jest możliwe odczytanie

informacji z płytki obrazowej ze względu
na niedziałający fotodetektor)

3 Błąd lasera (nie jest możliwe odczytanie
informacji z płytki obrazowej ze względu
na niedziałający laser)

4 Błąd rezonatora (nie jest możliwe od-
czytanie informacji z płytki obrazowej ze
względu na nieprawidłowy ruch lustra)

12 Płyta K200 nie została prawidłowo pod-
łączona (detekcja laserowa, sterowanie
kasowaniem i ruchem)

13 Płyta K300 nie została prawidłowo pod-
łączona (wyczuwanie/detekcja płytki
obrazowej)

23 Błąd K200 (błąd kasującej diody LED,
czujnika ruchu liniowego lub synchroni-
zacji laserowej)

24 Błąd ruchu nośnika płytek 
34 Błąd czujnika płytek (nie można wykryć

płytki obrazowej)
123 Błąd ruchu drzwiczek (nie wykryto po-

zycji drzwiczek lub ich ruch jest zablo-
kowany)

124 Błąd pokrywy bezpieczeństwa (pokrywa
chroniąca przed światłem we wnętrzu
aparatu nie znajduje się na miejscu/nie
została wykryta)

234 Błąd K400 panelu sterowania (uszko-
dzony/zablokowany przycisk panelu
sterowania)

1234 Inny, zob. okno stanu sterownika
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8.1 Kontrola jakości

W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu

1. Należy przestrzegać wskazania „Poziom ekspozy-
cji” (Exposure level) w oprogramowaniu w celu
określenia optymalnych ustawień promieniowa-
nia rentgenowskiego.

2. Należy regularnie wykonywać samodzielną kon-
trolę jakości zgodnie z instrukcjami dostarczo-
nymi z zestawem do kontroli jakości SP00267
(fantom Intra digi QC IEC z instrukcjami).

8.2 Obsługa urządzenia

OSTRZEŻENIE: 
Przed rozpoczęciem czyszczenia i dezynfekcji apa-
ratu należy go wyłączyć i odłączyć od źródła zasila-
nia sieciowego. Nie wolno dopuszczać do
przedostania się płynów do wnętrza aparatu.

8.3 Czyszczenie urządzenia
Do czyszczenia aparatu należy stosować ściereczkę
bez właściwości ściernych nasączoną:

• chłodną lub letnią wodą;

• wodnym roztworem mydła;

• łagodnym detergentem;

• alkoholem izopropylowym;

• lub etanolem (alkoholem etylowym) w stę-
żeniu 70–96%;

• CaviCide, CaviWipes firmy Metrex;

• FD322 firmy Dürr Dental;

• Easydes firmy Kiilto.

Po oczyszczeniu należy przetrzeć aparat ściereczką
bez właściwości ściernych, zwilżoną wodą. Do czysz-
czenia aparatu nigdy nie należy używać rozpuszczal-
ników ani środków czyszczących o właściwościach
ściernych. Nigdy nie należy stosować nieznanych lub
niesprawdzonych środków czyszczących. W przy-
padku wątpliwości dotyczących składu środka czysz-
czącego NIE NALEŻY go używać.
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W przypadku korzystania ze środka czyszczącego
w aerozolu NIE NALEŻY rozpylać go bezpośrednio
na drzwiczki aparatu.

8.4 Dezynfekowanie aparatu

PRZESTROGA:
Podczas dezynfekowania aparatu należy nosić ręka-
wiczki i odzież ochronną.

Aparat należy przetrzeć ściereczką zwilżoną odpo-
wiednim środkiem dezynfekującym, takim jak 96%
etanol. Nigdy nie należy stosować środków dezynfe-
kujących na bazie rozpuszczalników ani o właściwoś-
ciach ściernych lub żrących. Zanim będzie możliwe
korzystanie z aparatu, wszystkie powierzchnie
muszą wyschnąć.

OSTRZEŻENIE: 
Nie należy stosować środków dezynfekujących
w aerozolu, gdyż pary mogą ulec zapaleniu i spo-
wodować obrażenia.

Techniki dezynfekcji stosowane w odniesieniu do
aparatu oraz pomieszczenia, w którym jest on
wykorzystywany, muszą być zgodne ze wszystkimi
lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi
urządzeń tego typu oraz miejsc ich użytkowania.

8.5 Konserwacja

Urządzenie nie wymaga żadnych czynności konser-
wacyjnych.

8.6 Naprawa

Urządzenie nie wymaga żadnych czynności konser-
wacyjnych. W przypadku uszkodzenia lub niepra-
widłowej pracy urządzenia naprawy mogą być
dokonywane jedynie przez personel serwisowy
autoryzowany przez producenta aparatu.
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8.7 Utylizacja

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

• płytki z obwodami elektronicznymi,

• elementy elektroniczne,

• płytki obrazowe.
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9 Dane techniczne
9.1 Aparat

Nazwa produktu KaVo Scan eXam™ One

Model eXam6

Typ produktu System cyfrowego obrazowania wewnątrz-
ustnego do płytek obrazowych

Przeznaczenie System jest przeznaczony do stosowania
wyłącznie przez lekarzy stomatologów i innych
wykwalifikowanych pracowników stomatolo-
gicznych w celu przetwarzania wewnątrzust-
nych zdjęć rentgenowskich twarzoczaszki
uzyskanych w drodze ekspozycji na płytkach
obrazowych.

Dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne zezwala na zakup niniej-
szego urządzenia wyłącznie przez stomato-
loga lub innego lekarza albo na zlecenie
stomatologa lub lekarza.

Producent PaloDEx Group Oy, Nahkelantie 160 (P.O.
Box 64)
FI-04300 Tuusula, FINLANDIA

System jakości Zgodnie z normą ISO13485 oraz ISO9001

System zarządzania 
środowiskiem

Zgodnie z normą ISO14001

Zgodność z normami IEC 60601-1: 1988 oraz A1+A2
IEC 60601-1-1: 2000
IEC 60601-1-4: 1996 oraz A1
IEC 60601-1-2: 2001
IEC 60601-1: 2005
EN 60825-1: 2007
UL 60601-1: 2003
CAN/CSA –C22.2 nr 601-1-M90 oraz S1+A2 /
DHHS 21 CFR rozdział I, podrozdział J na
dzień produkcji.
Spełnia wymagania dyrektywy Rady 93/42/
EWG dotyczącej urządzeń medycznych,
poprawionej dyrektywą 2007/47/UE.
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Klasyfikacja urządzenia 
eXam6 wg normy IEC60601-1

– Sprzęt klasy 2 
– Brak części mających kontakt z ciałem
pacjenta 
– Praca ciągła 
– IPX0 (zamknięte urządzenie bez ochrony
przed przedostaniem się płynów do wnętrza
urządzenia)

Klasyfikacja bezpieczeństwa 
urządzenia laserowego

URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1, 
EN 60825-1 :2007

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 168 mm x 233 mm x 328 mm

Masa 3,7 kg

Moduł zasilający (PSU) CINCON TR30RAM240
FRIWO FW7362M/24
PHIHONG PSAM30R-240

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

Prąd roboczy Poniżej 1,25 A

Zużycie energii Poniżej 30 VA

Wielkość piksela (możliwość 
wyboru)

30 μm (rozdzielczość super)/
60 μm (rozdzielczość wysoka)

Głębia bitowa 16 bitów

Rozdzielczość teoretyczna 16,7 lp/mm

Wersja oprogramowania 
sprzętowego

1.0 lub wyższa

Złącza interfejsu Złącze typu RJ-45 
Nieekranowany kabel sieci Ethernet kat. 6

Materiały z tworzyw 
sztucznych

Użyte materiały nie zawierają ftalanów
i zawierają < 0,1% stężenia wagowego DEHP.
Do produkcji nie są wykorzystywane surowce
zawierające bisfenol A (BPA) lub z niego uzy-
skiwane.

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

Środowisko 
przechowywania/transportu

Od −10°C do +50°C, 0–90% wilgotności
względnej, 
500–1080 mbarów

Inne Zintegrowane gniazdo blokady Kensington
w celu zabezpieczenia aparatu z użyciem blo-
kad z serii Microsaver.
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9.2 Wymagania systemowe oraz 
połączenia

Minimalne wymagania dla komputera stacjonarnego/przenośnego,
adaptera i przełącznika sieciowego

Przełącznik sieciowy 
komputera stacjonarnego/
przenośnego

Klasy I lub II zgodnie z normą IEC 60950

Ustawienia połączenia 
sieciowego

Sieć LAN 10/100 Mb/s
Dozwolony ruch z wykorzystaniem protokołu
UDP/IP
Dozwolony ruch do portu 10000 UDP (portu
UDP aparatu)
Dozwolone transmisje rozgłoszeniowe UDP
Kabel sieci Ethernet kat. 6
Zaleca się stosowanie serwera DHCP, cho-
ciaż korzystanie z niego nie jest konieczne.

Użytkowanie Należy korzystać z oprogramowania antywi-
rusowego.
Należy korzystać z zapory sieciowej.
Zmiana konfiguracji sieci LAN lub dodanie/
usunięcie urządzenia może mieć wpływ na
istniejące urządzenia w sieci LAN. Dlatego
należy pamiętać, iż po wprowadzeniu takich
zmian należy sprawdzić prawidłową pracę
systemu do obrazowania. 
Podczas dodawania nowych urządzeń do
sieci LAN należy dopilnować, aby wszystkie
miały unikatowe adresy IP. W przeciwnym
razie mogą wystąpić problemy z komunika-
cją z istniejącymi urządzeniami w sieci LAN.
Aparat oraz komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem do obrazowania należy
umieścić w tej samej podsieci w ramach sieci
LAN. 

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

Więcej informacji dotyczących wymagań sprzętowych do pracy oprogramowania do
obrazowania można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji obsługi.
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9.3 Dane techniczne płytek 
obrazowych

* Zdjęcia wykonane w trybie wysokiej rozdzielczo-
ści mają rozmiar o około połowę większy od warto-
ści podanych w tabeli.

Płytki obrazowe
Rozmiar płytki Roz-

miar 0
Roz-
miar 1

Roz-
miar 2

Rozmiar
3

Rozmiar
4C

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

Wielkość zdjęcia 
(piksele)*

734 x 
1034

800 x 
1334

1034 x 
1368

900 x 
1800

1600 x 
1800
nominalnie

Rozmiar zdjęcia 
(MB)*

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

Warunki 
środowi-
skowe

Przecho-
wywanie 
i transport

Od –10°C do +40°C/maks. 80% wilgotności względ-
nej/BRAK promieniowania UV

Użytkowa-
nie

Od +10°C do +40°C/maks. 80% wilgotności względ-
nej/BRAK promieniowania UV

Materiał Warstwa małych, wzbudzanych światłem cząstek
(o właściwościach fosforyzujących) naniesiona w spo-
sób jednorodny na materiał nośny z tworzywa sztucz-
nego. Osłonięta ochronną warstwą górną na
powierzchni aktywnej i zabezpieczona lakierem na kra-
wędziach. Płytki obrazowe nie zawierają fosforu (P).

Użytkowanie Typowy okres użytkowania płytek obrazowych to kilka-
set cykli pod warunkiem ostrożnego obchodzenia się
z płytkami, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Sto-
sowanie oryginalnych akcesoriów służących do zacho-
wania higieny (osłon ochronnych oraz kopert
higienicznych) przedłuży okres użytkowania płytek
odwzorowujących. 

Utylizacja Płytki obrazowe to odpady przemysłowe i muszą być
utylizowane zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepi-
sami dotyczącymi usuwania tego typu materiałów.
Nigdy nie wolno korzystać z uszkodzonych płytek
obrazowych.
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9.4 Dane techniczne kopert 
higienicznych

Koperty higieniczne
Materiał Niezawierający lateksu polietylen nadający się do kontaktu

z żywnością 
Zgodność 
biologiczna 
spójna 
z normami

Brak drażniącego, toksycznego lub szkodliwego wpływu
na układ biologiczny zgodnie z normami ISO 10993-1 oraz
ISO 10993-5.

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

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

Utylizacja Należy przestrzegać stosownych wymogów krajowych.
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9.5 Tabele zgodności 
elektromagnetycznej (EMC)

UWAGA! Medyczne urządzenia elektryczne wyma-
gają podjęcia specjalnych środków ostrożności doty-
czących zgodności elektromagnetycznej i muszą być
instalowane zgodnie z informacjami dotyczącymi
EMC.

UWAGA! Urządzenia do łączności radiowej mogą
mieć wpływ na pracę urządzeń medycznych.

Wskazówki i deklaracja producenta — emisja promieniowania elektro-
magnetycznego

Urządzenie eXam6 jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagne-
tycznym, opisanym poniżej. Użytkownik powinien dopilnować, aby urządzenie
eXam6 było użytkowane w takim środowisku.

Test emisji Poziom 
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — 
wskazówki

Emisje RF
CISPR 11E

Grupa 1 Urządzenie eXam6 wykorzystuje energię RF
wyłącznie do realizacji swoich funkcji
wewnętrznych. Dlatego też jego poziom emi-
sji RF jest bardzo niski i nie powinien mieć
wpływu na działanie sprzętu elektronicznego
znajdującego się w pobliżu.

Emisje RF
CISPR 11

Klasa B Urządzenie eXam6 może być używane
w dowolnym miejscu, w tym w pomieszcze-
niach bytowych i takich, które są bezpośred-
nio podłączone do sieci zasilania prądem
o niskim napięciu, zaopatrujących w energię
budynki mieszkalne.

Emisje 
harmoniczne
IEC 61000-3-2

Nie dotyczy

Wahania 
napięcia / 
migotanie
IEC 61000-3-3

Zgodny
58 KaVo Scan eXam One



9 Dane techniczne
Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urządzenie eXam6 jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagne-
tycznym, opisanym poniżej. Użytkownik powinien dopilnować, aby urządzenie
eXam6 było użytkowane w takim środowisku. 

Test 
odporności

Poziom 
testowy
IEC 60601

Poziom 
zgodności

Środowisko 
elektromagnetyczne — 
wskazówki

Wyładowania 
elektrostatyczne 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakt

± 8 kV 
powietrze

± 6 kV 
kontakt

± 8 kV 
powietrze

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

Impulsy 
elektryczne/
przebiegi 
przejściowe
IEC 61000-4-4

± 2 kV dla linii 
zasilania

± 1 kV dla linii 
wejścia/
wyjścia

± 2 kV dla linii 
zasilania

± 1 kV dla linii 
wejścia/
wyjścia

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

Przepięcia
IEC 61000-4-5

± 1 kV tryb 
różnicowy
linia do linii

± 1 kV tryb 
różnicowy

Jakość zasilania z sieci 
energetycznej powinna 
odpowiadać typowym 
pomieszczeniom 
o zastosowaniach 
komercyjnych lub 
środowisku szpitalnemu.
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Spadki napięcia, 
krótkie przerwy 
i zmienność 
napięcia w 
liniach zasilania
IEC 61000-4-11

< 5% UT

(> 95% zapad 
w UT) przez 
0,5 cyklu

40% UT

(60% zapad 
w UT) 
przez 5 cykli

70% UT

(30% zapad 
w UT) 
przez 25 cykli

< 5% UT

(> 95% zapad 
w UT)
przez 5 sekund

< 5% UT

(> 95% zapad 
w UT) przez 
0,5 cyklu

40% UT

(60% zapad 
w UT) 
przez 5 cykli

70% UT

(30% zapad 
w UT) 
przez 25 cykli

< 5% UT

(> 95% zapad 
w UT)
przez 5 
sekund

Jakość zasilania z sieci 
energetycznej powinna 
odpowiadać typowym 
pomieszczeniom 
o zastosowaniach 
komercyjnych lub 
środowisku szpitalnemu. 
Jeżeli użytkownik 
urządzenia eXam6 
wymaga ciągłej pracy 
podczas przerw w 
zasilaniu, zaleca się 
zasilanie urządzenia 
eXam6 z niezależnego 
źródła energii lub baterii. 

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

3 A/m 3 A/m Natężenie pola magne-
tycznego o częstotliwości 
sieciowej powinno 
kształtować się na 
poziomie odpowia-
dającym typowym 
pomieszczeniom 
o zastosowaniach komer-
cyjnych lub środowisku 
szpitalnemu. 

UWAGA: UT jest wartością napięcia w sieci zasilającej prądem przemiennym
przed przyłożeniem napięcia testowego.

Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urządzenie eXam6 jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagne-
tycznym, opisanym poniżej. Użytkownik powinien dopilnować, aby urządzenie
eXam6 było użytkowane w takim środowisku. 

Test 
odporności

Poziom 
testowy
IEC 60601

Poziom 
zgodności

Środowisko 
elektromagnetyczne — 
wskazówki
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Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urządzenie eXam6 jest przeznaczone do użytku w środowisku elektro-
magnetycznym, opisanym poniżej. Użytkownik powinien dopilnować,
aby urządzenie eXam6 było użytkowane w takim środowisku. 

Test 
odporności

Poziom 
testowy 
IEC 60601

Poziom 
zgodności

Środowisko 
elektromagnetyczne — 
wskazówki

Przewodzone 
zakłócenia o 
częstotliwości 

radiowej 
IEC 61000-4-6

Promieniowane 
zakłócenia o 

częstotliwościach 
radiowych 

IEC 61000-4-3

3 Vrms
od 150 kHz 
do 80 MHz

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

3 Vrms

3 V/m

Przenośne urządzenia radiowe, służące
do komunikacji, nie powinny być uży-
wane w pobliżu żadnej części urządze-
nia eXam6, w tym kabli, w odległości
mniejszej niż obliczona z równania sto-
sowanego w odniesieniu do częstotliwo-
ści nadajnika. 

Zalecana odległość separacji:

gdzie P oznacza maksymalną wyjściową
moc znamionową nadajnika w watach
(W), podaną przez producenta nadaj-
nika, natomiast d to zalecana odległość
separacji, wyrażona w metrach (m).
Natężenie pola ze stałych nadajników
pracujących z częstotliwością radiową,
określone na podstawie inspekcji elek-
tromagnetycznej na miejscu, a powinno
być mniejsze niż poziom zgodności dla
każdego zakresu częstotliwości. bDo
zakłóceń może dochodzić w pobliżu
urządzeń oznaczonych następującym
symbolem: 

 

UWAGA 1 Przy częstotliwości 80 MHz oraz 800 MHz ma zastosowanie wyższy
zakres częstotliwości. 
UWAGA 2. Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich
sytuacjach. Na rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego
ma wpływ zjawisko pochłaniania i odbijania się fal od struktur, obiektów i ludzi. 

od 80 MHz 
do 800 MHz

od 800 MHz 
do 2,5 GHz

1,2

1,2

2,3
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a Mocy pola emitowanego przez nadajniki stałe, takie jak stacje bazowe tele-
fonów bezprzewodowych/komórkowych oraz urządzeń radiowych sieci lądo-
wych, amatorskich urządzeń radiowych, radiowych (AM i FM) oraz
telewizyjnych stacji nadawczych (TV), nie można przewidzieć teoretycznie
z dużą dokładnością. Aby dokonać oceny środowiska elektromagnetycznego
pod kątem stałych nadajników radiowych, należy rozważyć możliwość przepro-
wadzenia analizy pomieszczenia pod względem promieniowania elektromagne-
tycznego.
Jeżeli zmierzona moc pola w pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie
eXam6, przekracza dopuszczalny poziom zgodności, należy obserwować urzą-
dzenie eXam6, aby upewnić się, czy działa prawidłowo. Jeżeli zaobserwowane
zostanie nieprawidłowe działanie, należy podjąć dodatkowe czynności, takie
jak zmiana ustawienia lub położenia urządzenia eXam6.
b W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być
mniejsze niż 3 V/m.

Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urządzenie eXam6 jest przeznaczone do użytku w środowisku elektro-
magnetycznym, opisanym poniżej. Użytkownik powinien dopilnować,
aby urządzenie eXam6 było użytkowane w takim środowisku. 

Test 
odporności

Poziom 
testowy 
IEC 60601

Poziom 
zgodności

Środowisko 
elektromagnetyczne — 
wskazówki
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Zalecane odległości pomiędzy przenośnym sprzętem do komunikacji
radiowej a urządzeniem eXam6.

Urządzenie eXam6 jest przeznaczone do użytku w środowisku elektro-
magnetycznym, w którym zakłócenia radiowe są kontrolowane. Użyt-
kownik może pomóc w eliminowaniu zakłóceń elektromagnetycznych,
zachowując minimalną zalecaną odległość pomiędzy przenośnymi
urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a niniejszym
urządzeniem eXam6, zgodnie z poziomem maksymalnej mocy wyj-
ściowej urządzeń do komunikacji.

Maksymalna 
znamionowa moc 
wyjściowa nadajnika 
w watach (W)

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika 
w metrach

od 150 kHz 
do 80 MHz

od 80 MHz 
do 800 MHz

od 800 MHz 
do 2,5 GHz

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38

100 11,67 11,67 23,33

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

UWAGA 1. Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość
wyliczona dla wyższego zakresu częstotliwości.

UWAGA 2. Podane wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przy-
padkach. Na rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego ma
wpływ zjawisko pochłaniania i odbijania się fal od struktur, obiektów i ludzi.

1,2 1,2 2,3
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10 Symbole i oznaczenia
10.1 Symbole

Nazwa i adres producenta

Data produkcji

Numer seryjny

Numer referencyjny

Nie wykorzystywać ponownie
(do jednorazowego użytku)

Instrukcje obsługi
Więcej informacji można znaleźć
w instrukcjach obsługi. Instrukcje
obsługi mogą zostać dostarczone
w postaci elektronicznej lub pa-
pierowej. 

Sprzęt KLASY II
(wyposażony w podwójną izola-
cję elektryczną)

Symbol UL

Do stosowania w pomieszcze-
niach

Niebezpieczne napięcie

Światło laserowe
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10.2 Główna etykieta

Aparat to urządzenie klasy I, typu B z ochroną
klasy IPX0.

Gniazdo zasilania aparatu prą-
dem stałym

Złącze Ethernet

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

Symbol ETL

Symbol GOST-R

Symbol ten wskazuje, że zużyta
aparatura elektryczna i elektro-
niczna nie może być utylizowana
jako niesortowane odpady komu-
nalne i musi być gromadzona
osobno. W celu uzyskania infor-
macji na temat likwidacji aparatu
prosimy skontaktować się z auto-
ryzowanym przedstawicielem
producenta.

Scan eXam™ One This product complies with DHHS 21 CFR Chapter I, 
Subchapter J at the date of manufacture.Type: eXam6-1

Ser. No: KL1300001

3155129

CONFORMS TO UL STD 60601-1.
CERTIFIED TO CSA
STD C22.2 NO 601.1.

20
99

95
r1

Manufactured: June 2013
24 V 30 VA
IEC 60601-1 Rx only

Manufactured by PaloDEx Group Oy
Nahkelantie 160, FI-04300 TUUSULA, Finland
Made in Finland
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10.3 Ostrzeżenia i środki ostrożności

APARAT TO URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1

UWAGA! Po zdjęciu pokryw aparat jest urządze-
niem laserowym klasy 3B. Należy unikać narażenia
na wiązkę światła laserowego.

Użycie elementów sterowania, dokonywanie regu-
lacji bądź wykonywanie procedur innych niż opi-
sane w niniejszym dokumencie może spowodować
niebezpieczne narażenie na promieniowanie lub
brak zgodności z innymi normami.

• Podczas posługiwania się płytkami obrazo-
wymi, osłonami ochronnymi i kopertami
higienicznymi należy zawsze stosować
odpowiednie procedury higieniczne i środki
ostrożności w celu uniknięcia zakażenia
krzyżowego. Podczas każdego użycia
należy stosować nową osłonę ochronną.

• Płytki obrazowe działają szkodliwie po
połknięciu.

• Podczas przetwarzania płytki obrazowej nie
należy poruszać aparatem ani w niego ude-
rzać.

• Aparat należy wykorzystywać wyłącznie do
przetwarzania płytek obrazowych dostarczo-
nych przez producenta. Nie wolno go wyko-
rzystywać w żadnym innym celu.

• NIGDY nie należy używać płytek obrazo-
wych, osłon ochronnych ani kopert higie-
nicznych innych producentów.

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

• Czynności konserwacyjne oraz naprawy
aparatu może przeprowadzać jedynie perso-
nel serwisowy autoryzowany przez produ-
centa. We wnętrzu aparatu nie znajdują się
żadne elementy przeznaczone do serwiso-
wania przez użytkownika.

• Aparat nie jest odpowiedni do stosowania
w obecności palnych mieszanin środków
anestetycznych z powietrzem, tlenem lub
podtlenkiem azotu.
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• W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidło-
wej pracy aparatu należy korzystać wyłącz-
nie z modułu zasilającego (ang. power
supply unit, PSU) dostarczonego z aparatem
lub sprzedawanego przez autoryzowanych
dystrybutorów. Listę modułów PSU zamiesz-
czono w części opisującej dane techniczne
aparatu.

• W przypadku połączeń sieci Ethernet należy
korzystać z nieekranowanego kabla kat. 6
RJ-45 LAN, aby uniemożliwić połączenie
kilku obudów! Komputer/przełącznik sieci
Ethernet podłączony do urządzenia musi być
urządzeniem klasy I lub II zgodnie z normą
IEC 60950. Po instalacji należy sprawdzić,
czy wartości prądu upływu nie przekraczają
poziomów podanych w normie IEC 60601-1.

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

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

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

• Nie wolno używać przedłużaczy umożliwiają-
cych podłączanie kilku urządzeń.

• Jeżeli urządzenie będzie stosowane z opro-
gramowaniem obrazującym pochodzącym
od innego producenta, niedostarczonym
przez wytwórcę aparatu, oprogramowanie to
musi spełniać wymagania obowiązujących
przepisów, dotyczących oprogramowania do
zarządzania danymi pacjentów Dotyczy to
przykładowo dyrektywy dotyczącej wyrobów
medycznych 93/42/EWG i/lub wymagań
FDA (jeżeli obowiązują).

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

• Komputer należy czyścić zgodnie z instruk-
cjami producenta.
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• W przypadku utraty łączności podczas prze-
twarzania zdjęcia nie jest ono przesyłane
z aparatu do oprogramowania do obrazowa-
nia na komputerze. Zdjęcie jest przechowy-
wane w pamięci aparatu do momentu
przesłania do komputera. W takiej sytuacji
nie można wyłączać aparatu. Po przywróce-
niu działania sieci zdjęcie jest przesyłane
automatycznie do oprogramowania do obra-
zowania. Nie należy odłączać adaptera
modułu PSU aparatu przed przywróceniem
działania sieci i przesłaniem zdjęcia do opro-
gramowania do obrazowania.

• Ze względu na geometrię obrazowania
w projekcji Occlusal 4C oraz pozycjonowanie
płytek obrazowych nie jest możliwe wykony-
wanie dokładnych pomiarów odległości
i kątów na podstawie zdjęć w projekcji zgry-
zowej.
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