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1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku
1.1 Kontaktní informace

Vážená zákaznice, vážený zákazníku
®

®

Děkujeme vám za zakoupení zařízení CEREC AF / CEREC AI
(CEREC Acquisition Flexible / CEREC Acquisition Integrated) a vaší
varianty Connect od firmy Dentsply Sirona.
Toto zařízení umožňuje počítačem podporovanou výrobu zubních
náhrad, například z keramického materiálu s přirozeným vzhledem
(CEramic REConstruction).
Nesprávná manipulace a nesprávné použití mohou způsobit vznik
nebezpečí a škod. Žádáme vás proto, abyste si tento návod k použití
přečetli a důsledně jej dodržovali. Uschovejte jej tak, abyste jej měli
vždy po ruce.
K zabránění poranění osob a vzniku věcných škod přitom dodržujte i
bezpečnostní pokyny.
Váš
CEREC tým

1.1 Kontaktní informace
Oddělení péče o zákazníka

Adresa výrobce

V případě technických dotazů je vám k dispozici náš kontaktní formulář
na internetu na následující adrese:
http://srvcontact.sirona.com
Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Německo
Tel.: +49 (0) 6251/16-0
Fax: +49 (0) 6251/16-2591
E-mail: contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com
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2 Všeobecné informace
2.1 Struktura dokumentu
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2

Všeobecné informace
Tento dokument si pečlivě přečtěte a důsledně jej dodržujte. Uschovejte
jej tak, abyste jej měli vždy po ruce.
Původní jazyk tohoto dokumentu: German.

2.1 Struktura dokumentu
2.1.1

Označení stupňů nebezpečí
Dodržováním výstražných a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto
dokumentu předejdete újmám na zdraví osob a věcným škodám.
Bezpečnostní pokyny mají příslušné označení:

NEBEZPEČÍ
Bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k vážným zraněním
nebo k usmrcení.

VAROVÁNÍ
Možná nebezpečná situace, která by mohla vést k vážným zraněním
nebo k usmrcení.

POZOR
Možná nebezpečná situace, která by mohla vést k lehkým zraněním.

POZOR
Možná škodlivá situace, při níž by se mohl poškodit výrobek nebo
určitá věc v jeho okolí.

DŮLEŽITÉ
Pokyny pro používání a další důležité informace.
Tip: Informace pro usnadnění práce.

6
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2.1.2

2 Všeobecné informace
2.1 Struktura dokumentu

Použitá formátování a značky
Formátování a značky používané v tomto dokumentu mají tento
význam:
Předpoklad

Vyzve Vás k provedení činnosti.

1. První krok postupu
2. Druhý krok postupu
nebo
➢ Alternativní postup
Výsledek
➢ Jednotlivý krok postupu
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viz „Použitá formátování a
značky [→ 7]“

Označuje odkaz na jiné místo v
textu a uvádí číslo příslušné
stránky.

● Výčet

Označuje výčet.

„Povel / bod menu“

Označuje povely / body menu
nebo citát.
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2 Všeobecné informace
2.2 Vysvětlení piktogramů

Dentsply Sirona
Návod k použití CEREC AF / AF Connect / AI / AI Connect / AI for Rear

2.2 Vysvětlení piktogramů
Rok výroby

20XX
Bezpečnostní štítky
Nálepky se symboly/vyražené značky na přístroji (viz „Bezpečnostní
štítky“).
Symbol „Horký povrch“

Symbol likvidace výrobku (viz „Likvidace [→ 77]“).

Dodržujte návod k použití.
Pro bezpečný provoz přístroje musí uživatel postupovat podle pokynů
v návodu k použití.
Symbol 24 V stejnosměrného napětí

Tento výrobek je zdravotnický prostředek.

8
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2 Všeobecné informace
2.2 Vysvětlení piktogramů

Symboly na obalu
Dbejte následujících symbolů na obalu:
Nahoře

Chraňte před vlhkem

Křehké, zacházejte opatrně

Teplota při skladování a přepravě

Relativní vlhkost vzduchu při skladování a přepravě

Tlak vzduchu při skladování a přepravě
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3 Všeobecný popis
3.1 Certifikace
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3

Všeobecný popis

3.1 Certifikace
Označení CE
Tento výrobek splňuje Nařízení EU o zdravotnických prostředcích
2017/745 v aktuálním znění.

POZOR
Označení CE u připojených výrobků
Výrobky, které jsou připojeny k tomuto přístroji, musí mít rovněž
označení CE.

Shoda
Kdo kombinací s jinými zařízeními sestaví nebo změní lékařský
elektrický systém podle normy IEC 60601-1:2005 + A1:2012
(+A2:2020), kapitola 16, je odpovědný za to, že budou v plném rozsahu,
co se týká bezpečnosti pacientů, obsluhy a prostředí, splněny
požadavky tohoto ustanovení. Kombinace s počítačem se považuje za
takovéto sestavení lékařského elektrického systému.

10
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3 Všeobecný popis
3.2 Určený účel použití

3.2 Určený účel použití
Přístroj CEREC AF / AI / AF Connect / AI Connect vytváří digitální
otisky, které se odesílají do laboratoře a/nebo v kombinaci s frézovací
jednotkou s podporou počítače vyrábí zubní náhrady, například z
keramického materiálu s přirozeným vzhledem. Obsluhu přístroje
zajišťuje zdravotnicky vyškolený personál.
Přístroj nesmí být použit k jinému účelu. Je-li přístroj používán k jinému
než výše uvedenému účelu, může dojít k jeho poškození.
Určený účel použití zahrnuje také dodržování tohoto návodu k použití a
pokynů k údržbě.

POZOR
Dodržujte návod
Nedodržení pokynů uvedených v tomto dokumentu k obsluze přístroje
sníží předpokládanou ochranu uživatele.

Jen pro USA
POZOR: Podle amerického federálního zákona lze tento výrobek prodat
jen lékařům, zubařům nebo odborníkům se zvláštním povolením nebo
na jejich objednávku.
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4 Bezpečnost
4.1 Základní bezpečnostní pokyny
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4

Bezpečnost

4.1 Základní bezpečnostní pokyny
4.1.1

Podmínky
POZOR
Důležité informace o domovní instalaci
Domovní instalace musí být provedena odborníkem v souladu s
národními předpisy. Pro Německo platí norma DIN VDE 0100-710.

VAROVÁNÍ
Úraz elektrickým proudem
Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí být
tento lékařský přístroj připojen elektrické sítě s ochranným vodičem.

POZOR
Omezení týkající se místa instalace
Přístroj není určen k provozu ve výbušném prostředí.

4.1.2

Připojení přístroje
Připojení musí být provedeno v souladu s tímto návodem k použití.

12
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4.1.3

4 Bezpečnost
4.1 Základní bezpečnostní pokyny

Obecné bezpečnostní pokyny
POZOR
Nepoškoďte monitor
Nedotýkejte se LCD displeje ostrými nebo špičatými předměty.
Pokud je LCD displej poškozený (například rozbité sklo), vyhněte se
kontaktu případně uniklé kapaliny s pokožkou, sliznicemi (oči, ústa)
nebo potravinami, a unikající výpary nevdechujte.
Již potřísněné části těla a oděvu opláchněte dostatečným množstvím
vody a mýdlem.

POZOR
Upozornění týkající se prevence, rozpoznání a eliminace
nezamýšlených elektromagnetických vlivů:
Snímací jednotka CEREC AF / CEREC AI / CEREC AF Connect /
CEREC AI Connect / CEREC AI for Rear je přístroj třídy B (klasifikace
podle CISPR 11, EN 60601-1-2:2015 vycházejíc z normy IEC
60601-1-2:2014).
Tento přístroj lze provozovat v obytných prostorech za předpokladu,
že se bude používat na odpovědnost zdravotnicky vyškoleného
pracovníka.

POZOR
Je-li přístroj poškozen, musí být okamžitě uveden mimo provoz a
zůstat mimo provoz do doby, dokud nebude opraven certifikovaným
technikem.

POZOR
Nainstalujte jen schválený software
Nainstalujte jen schválený software, abyste bezpečně zabránili
chybám při běhu programu.
➢ Používejte verzi ≥ CEREC SW 5.1 (není určena pro CEREC AF
Connect / CEREC AI Connect)
➢ Používejte verzi ≥ Connect SW 5.1.

DŮLEŽITÉ
Neprodleně informujte výrobce a příslušný vnitrostátní orgán o
jakékoli závažné události, která se vyskytla s výrobkem.

4.1.4

Přeprava kamery
POZOR
Nebezpečí zakopnutí/pádu
Při přepravě kamery můžete zakopnout o kabely a upadnout. Na to je
třeba pamatovat tím spíše, pokud používáte prodlužovací kabel
kamery s délkou 50 cm.
➢ Při přepravě kamery dbejte toho, aby volné konce kabelů byly
namotány.
Kameru lze odpojit z kolébky kamery za účelem jejího používání v
různých ordinacích.
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4 Bezpečnost
4.1 Základní bezpečnostní pokyny
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4.1.5

Stabilita přístroje
POZOR
Přístroj CEREC AF / CEREC AF Connect může sklouznout a
spadnout na zem
Ujistěte se, že kolébku s kamerou pokládáte na rovnou plochu. Kulatý
talíř, na němž je kolébka namontována, má protiskluzové nožky, které
zabraňují pohybu.

4.1.6

Údržba a opravy
Jako výrobce zubních a laboratorních zařízení můžeme vnímat svou
odpovědnost za bezpečnostní charakteristiky zařízení jen tehdy, budouli dodrženy následující body:
● Údržbu a opravy smí provádět jen společnost Dentsply Sirona nebo
společností Dentsply Sirona zmocněné oprávněné osoby.
● Vadné součásti ovlivňující bezpečnost přístroje musejí být
nahrazeny originálními náhradními díly.
Při provádění těchto prací si vyžádejte potvrzení. To by mělo
obsahovat:
● Povahu a rozsah práce.
● Případně změny jmenovitých parametrů a rozsahu prací.
● Datum, údaje o firmě a podpis.

4.1.7

Změny výrobku
Změny, které mohou omezovat bezpečnost provozovatele nebo třetích
stran, nejsou z důvodu zákonných předpisů dovoleny!

4.1.8

Příslušenství
Pro zajištění bezpečnosti výrobku lze výrobek provozovat jen s
originálním příslušenstvím od společnosti Dentsply Sirona nebo se
společností Dentsply Sirona schváleným příslušenstvím jiných výrobců.
Při použití neschváleného příslušenství nese riziko pouze samotný
uživatel.

14
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4 Bezpečnost
4.2 Bezpečnostní štítky

4.2 Bezpečnostní štítky
Konektory externích PC rozhraní

POZOR
Další přístroje, které budete připojovat k externím rozhraním, musejí
být testovány v souladu s příslušnými normami, např.:
EN 60601-1:2006 + Cor.:2010 + A1:2013,
IEC 60601-1 Edition 3.1:2012,
EN 61010-1:2010 vycházejíc z normy IEC 61010-1:2010 + Cor.:2011.
Musejí být umístěny mimo prostor pacienta (v okruhu 1,5 m okolo
pacienta).

POZOR
Zdířky propojovací skříňky k propojení externích rozhraní jsou pod
nízkým napětím.
➢ Nedotýkejte se kontaktů konektorů.

POZOR
Externí připojené kabely nenamáhejte v tahu.

POZOR
Nebezpečí zakopnutí/pádu
Při instalaci napájecího kabelu (kabel mezi propojovací skříňkou a
kolébkou kamery) může vzniknout nebezpečí zakopnutí.
➢ Pokládku kabelů proveďte tak, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí
zakopnutí.
➢ Napájecí kabel upevněte tak, aby byl kdykoli zafixován.

POZOR
Za účelem zachování elektrické bezpečnosti je zakázáno PC
provozovat v prostoru pacienta (v okruhu 1,5 m okolo pacienta).
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4 Bezpečnost
4.2 Bezpečnostní štítky
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Topná ploška

POZOR
Nebezpečí popálení o horký povrch!
➢ Nikdy se nedotýkejte topné plošky (A)!

16
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4 Bezpečnost
4.3 Elektrostatický náboj

4.3 Elektrostatický náboj
4.3.1

Výstražný štítek ESD

Výstražné štítky ESD

POZOR
Nebezpečí zranění nebo poškození součástí způsobené
elektrostatickým výbojem
V případě elektrických součástí, které jsou opatřeny výstražným
štítkem ESD, dodržujte následující pokyny.
➢ Aplikujte opatření na ochranu proti ESD.
➢ Nedotýkejte se kontaktů nebo zdířek konektorů, aniž byste
předtím aplikovali ochranná opatření proti ESD.
➢ Tyto konektory nepropojujte, aniž byste předtím aplikovali
ochranná opatření proti ESD.
Výstražný štítek ESD musí být umístěn u zdířek propojovací skříňky.

4.3.2
ESD
Ochranná opatření proti ESD

Ochranná opatření proti ESD
ESD je zkratkou ElectroStatic Discharge (elektrostatický výboj).
Ochranná opatření proti ESD zahrnují:
● způsoby prevence elektrostatického náboje (např. klimatizací,
zvlhčováním, vodivými podlahovými krytinami, nesyntetickými
oděvy)
● vybití vlastního těla o rám PŘÍSTROJE, ochranný vodič nebo velké
kovové předměty
● vlastní spojení se zemí s pomocí náramku.

Školení

Doporučujeme proto, aby všechny osoby pracující s tímto přístrojem
byly upozorněny na význam tohoto výstražného štítku a absolvovaly
školení o fyzikálních principech elektrostatického náboje, který se může
v praxi vyskytnout a o zničení elektronických součástek, k němuž může
dojít po dotyku elektrostaticky nabitým UŽIVATELEM.
Obsah tohoto školení je uveden v části „O fyzikálních principech
elektrostatického náboje“.
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4.3.3
Co je elektrostatický náboj?

Vznik elektrostatického náboje

Velikost náboje

O fyzikálních vlastnostech elektrostatického náboje
Elektrostatický náboj je napěťové pole, které je na objektu nebo v něm
(např. lidské tělo) chráněno před odvedením do země nevodivou
vrstvou (například podrážkami bot).
Elektrostatický náboj vzniká vždy, když se dvě tělesa pohybují proti
sobě, například při chůzi (podrážky bot vůči podlaze) nebo při jízdě
(pneumatiky vůči vozovce).

Velikost náboje závisí na několika faktorech:
Náboj je vyšší při nízké vlhkosti vzduchu než při vysoké vlhkosti
vzduchu; u syntetických materiálů je vyšší než u přírodních materiálů
(oděv, podlahové krytiny).
Vybití je podmíněno předchozím nabitím.
Lze použít následující pravidlo s cílem získat přehled o velikosti
elektrostatického výboje, který vede k vyrovnání napětí.
Elektrostatický výboj lze od:
● 3000 voltů ucítit
● 5000 voltů slyšet (lupnutí, praskání)
● 10000 voltů vidět (přeskok jiskry)
Vyrovnávací proudy tekoucí při tomto výboji činí řádově 10 ampérů.
Jsou neškodné pro člověka, protože trvají jen několik nanosekund.

Kontext

Pro zajištění různých funkcí zubního/rentgenového/CAD/CAM přístroje
se používají integrované obvody (logické obvody, mikroprocesory).
Aby na těchto čipech mohlo být umístěno co nejvíce funkcí, musejí být
tyto obvody velmi miniaturizované. Tloušťky vrstev se zde proto
pohybují řádově v řádu desítek tisícin milimetru.
Je zřejmé, že integrované obvody, které jsou spojené s externími
konektory, jsou citlivé na elektrostatický výboj.
Dokonce i napětí, která jsou pro uživatele nepostřehnutelná, mohou
způsobit průraz vrstev a následný protékající proud může čip v dotčené
oblasti natavit. Poškození jednotlivých integrovaných obvodů může
následně způsobit poruchy nebo výpadek přístroje.

Aby k tomu nedošlo, výstražný štítek ESD vedle konektoru upozorňuje
na toto nebezpečí. ESD je zkratkou ElectroStatic Discharge
(elektrostatický výboj).
Kontaktů nebo zdířek konektorů, které jsou opatřeny výstražným
štítkem ESD, se nedotýkejte ani je nepropojujte, aniž byste předtím
aplikovali ochranná opatření proti ESD.

18

66 63 566 D3652
D3652.201.01.22.16 07.2021

Dentsply Sirona
Návod k použití CEREC AF / AF Connect / AI / AI Connect / AI for Rear

4 Bezpečnost
4.4 Rušení přístrojů mobilními telefony

4.4 Rušení přístrojů mobilními telefony
S cílem zajistit provozní bezpečnost přístroje zakažte používání
mobilních telefonů v praxi nebo v nemocničním prostředí.

4.5 Přenos dat
Datová komunikace mezi CEREC AF / CEREC AI a frézovací jednotkou
by měla být přednostně zajišťována LAN kabelem.
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5

Technické informace

5.1 Technický popis
CAD systém pro vysoce přesný optický otisk uvnitř úst
● vyhřívaná orální kamera (3D kamera) s vysokým rozlišením, s
odnímatelným zrcátkovým pouzdrem (zrcátkové pouzdro lze
sterilizovat horkým vzduchem),
● integrované zpracování obrazu,
● vysoký výpočetní výkon díky novodobému procesoru,
● kolébka kamery s možností desinfekce otřením.

orální kamera (3D kamera) s vysokým rozlišením, s elektronikou
řízení a zpracování obrazu
● Metoda měření:

triangulace

● Světelný zdroj:

bílá LED, nepolarizované světlo,
viditelné spektrum

● Snímání obrazu:

řízení obrazu uvnitř kamery

● Přenos obrazových dat

Gigabit Ethernet Standard

Požadavky na PC hardware
Speciální PC s následující výbavou:
®

● Procesor:

Intel

● Operační paměť:

32 GB RAM

● Pevné disky:

1x PCIe SSD, 1x SATA HDD

● Síťové adaptéry:

2x Ethernet 10/100/1000MBit/s

● WiFi adaptér:
● Zvuková karta:
● Grafická karta:

Požadavky na software PC
● Operační systém:

Windows 10, 64 Bit

● Instalace:

Instalace operačního systému
proběhla ve výrobním závodě.
Při prvním spuštění PC je nutno
provést výběr jazyka.
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5.2 Technické údaje
Typové označení

CEREC AF / CEREC AI /
CEREC AF Connect /
CEREC AI Connect /
CEREC AI for Rear

Jmenovité síťové napětí

100-240 V ~ / 50-60 Hz

Jmenovitý proud

1,0-0,6 A (dodávka z
FSP030-RFAM)
2,0-1,0 A (dodávka z
EDAC EM10681C)

Druh ochrany proti úrazu elektrickým
proudem

Přístroj s třídou ochrany I

Druh ochrany proti úrazu elektrickým
proudem (kamera CEREC Omnicam)

Aplikační část typu BF

Stupeň ochrany proti pronikání vody

Obvyklý přístroj (bez
ochrany proti vniknutí
vody)

Stupeň znečištění

2

Kategorie instalace

Ⅱ

Druh provozu

Nepřetržitý provoz

Štítek: UPOZORNĚNÍ

Dodržujte pokyny
uvedené v průvodní
dokumentaci.

Přepravní a skladovací podmínky
Teplota

-25 °C až 60 °C
(od -13 °F do 140 °F)

Relativní vlhkost vzduchu

od 10% do 75%

Tlak vzduchu

700 hPa až 1060 hPa

Provozní podmínky
Okolní teplota

10 °C až 35 °C
(od 50 °F do 95 °F)

Relativní vlhkost vzduchu

od 30 % do 85 %
bez kondenzace
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Tlak vzduchu

od 700 hPa do 1060 hPa

Nadmořská výška při provozu:

≤ 3000 m
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Rozměry a hmotnost (CEREC AF, AF CEREC Connect)
Rozměry kolébky kamery Š x V x H
v mm
v palcích

278 x 102,5 x 73
15
1
7
10 /16 x 4 /32 x 2 /8

Rozměry talíře Š x H x V
v mm
v palcích

184 (průměr)
1
7 /4 (průměr)

Hmotnost

610 g (1,34 lbs)

Rozměry a hmotnost PC

22

Rozměry PC
od verze HW 5.4.1,
ŠxHxV
v mm
v palcích

230 x 360 x 380
1
11
61
9 /16 x 14 /64 x 14 /64

Hmotnost

7,5 kg (16.53 lbs)
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Rozměry CEREC AI / CEREC AI Connect
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A

Doporučené vzdálenosti od skříní nebo stěn.

B

Střed prostupu podlahou/instalační pole

C

Minimální vzdálenost s podnosem a CEREC AI / CEREC AI
Connect

D

Výstražné upozornění: Zde namontované světlo, podnos a
snímkovací systém CEREC AI / CEREC AI Connect mají
větší rozsah otáčení než uvedené vzdálenosti!

E

Nosné rameno s CEREC AI / CEREC AI Connect
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5.2 Technické údaje

Rozměry CEREC AI for Rear
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5.3 Elektromagnetická kompatibilita
Dodržování následujících pokynů zajistí bezpečný provoz z hlediska
elektromagnetické kompatibility.
CEREC AF / CEREC AI / CEREC AF Connect / CEREC AI Connect /
CEREC AI for Rear splňuje požadavky na zajištění elektromagnetické
kompatibility (EMC) podle normy 60601-1-2:2001 a A1:2004
CEREC AF / CEREC AI / CEREC AF Connect / CEREC AI Connect /
CEREC AI for Rear je dále uváděno jako „ZAŘÍZENÍ“.

5.3.1

Elektromagnetické emise
PŘÍSTROJ je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém
prostředí.
Zákazník nebo uživatel PŘÍSTROJE by měl zajistit, aby byl používán v
takovém prostředí.

Měření emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí - pokyny

RF emise podle CISPR 11

Skupina 1

PŘÍSTROJ využívá RF energii pouze pro své
vnitřní funkce. RF emise jsou proto velmi nízké a
není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení
blízkých elektronických přístrojů.

RF emise podle CISPR 11

Třída B

Harmonické emise
podle IEC 61000-3-2

Třída A

PŘÍSTROJ je vhodný k použití ve všech
zařízeních, včetně obytných oblastí a zařízeních,
která jsou přímo napojena na veřejnou síť
nízkého napětí, která zásobuje obytné budovy.

Kolísání napětí / kolísavé emise podle
IEC 61000-3-3

vyhovuje
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Odolnost proti rušení
PŘÍSTROJ je určen pro provoz v níže uvedeném elektromagnetickém
prostředí.
Zákazník nebo uživatel PŘÍSTROJE by měl zajistit, aby byl používán v
takovém prostředí.

Zkoušky odolnosti
proti rušení

IEC 60601-1-2 Zkušební
hladina

Hladina vyladění

Elektromagnetické prostředí –
směrnice

Vybíjení statické
elektřiny (ESD)
podle IEC
61000-4-2

± 6 kV kontakt

± 6 kV kontakt

±8 kV vzduch

±8 kV vzduch

Podlahy by měly být ze dřeva,
betonu či opatřeny keramickými
dlaždicemi. Je-li podlaha opatřena
syntetickým materiálem, musí
relativní vlhkost vzduchu činit
minimálně 30 %.

Rychlé, přechodové
elektrické
poruchové veličiny/
rázy podle
IEC 61000-4-4

± 1 kV pro vstupní a
výstupní vedení

± 1 kV pro vstupní a
výstupní vedení

± 2 kV pro síťová vedení

± 2 kV pro síťová
vedení

Rázová napětí
(surges) podle
IEC 61000-4-5

± 1 kV protifázové napětí

± 1 kV protifázové
napětí

Poklesy napětí,
krátkodobá
přerušení a kolísání
napájecího napětí
podle
IEC 61000-4-11

<5% UT na ½ periody
(>95% pokles UT)

<5% UT na ½ periody
(>95% pokles UT)

40% UT na 5 period (60%
pokles UT)

40% UT na 5 period
(60% pokles UT)

70% UT na 25 period
(30% pokles UT)

70% UT na 25 period
(30% pokles UT)

<5% UT na 5 sek. (>95%
pokles UT

<5% UT na 5 sek.
(>95% pokles UT

3 A/m

3 A/m

± 2 kV soufázové napětí

± 2 kV soufázové
napětí

Magnetické pole u
napájecích kmitočtů
(50/60 Hz) podle
IEC 61000-4-8

Kvalita napájecího napětí by měla
odpovídat typickému komerčnímu
nebo nemocničnímu prostředí.

Kvalita napájecího napětí by měla
odpovídat typickému komerčnímu
nebo nemocničnímu prostředí.
Kvalita napájecího napětí by měla
odpovídat typickému komerčnímu
nebo nemocničnímu prostředí.

Magnetická pole u kmitočtu sítě by
měla odpovídat typickým hodnotám,
které lze najít v komerčním a
nemocničním prostředí.

Poznámka: UT je síťové střídavé napětí před použitím zkušební úrovně.
Přenosné a mobilní rádiové přístroje
se nepoužívají v kratší vzdálenosti
od ZAŘÍZENÍ, včetně vedení, než je
doporučená ochranná vzdálenost,
která se vypočítá podle rovnice
vhodné pro vysílací kmitočet.
Doporučená ochranná vzdálenost:
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Zkoušky odolnosti
proti rušení

IEC 60601-1-2 Zkušební
hladina

Hladina vyladění

Elektromagnetické prostředí –
směrnice

VF rušivá energie
vedením
IEC 61000-4-6

3 Veff
od 150 kHz do 80 MHz

3 Veff

d= [1,2] √P

VF rušivá energie
vyzařováním
IEC 61000-4-3

3 V/m
od 80 MHz do 800 MHz

3 V/m

d= [1,2] √P
při 80 MHz až 800 MHz

3 V/m
od 800 MHz do 2,5 GHz

3 V/m

d= [2,3] √P
při 800 MHz až 2,5 GHz
s P jako jmenovitým výkonem
vysílače ve wattech (W) podle údajů
výrobce vysílače a s d jako
doporučenou ochrannou vzdáleností
v metrech (m).
Intenzita pole stacionárních
radiových vysílačů je u všech
1
frekvencí podle posouzení na místě
u všech kmitočtů nižší než
2
souhlasná úroveň .
V prostředí zařízení, která mají
následující piktogram, jsou možné
poruchy.

Poznámka 1
Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.
Poznámka 2
Tyto směrnice nemusejí být použitelné vždy ve všech případech. Šíření
elektromagnetických veličin je ovlivněno pohlcováním a odrazem od
budov, předmětů a lidí.
1. Intenzitu pole stacionárních vysílačů, např. základnových stanic
mobilních telefonů a mobilních pozemních radiokomunikačních
služeb, amatérských rádiových stanic, rozhlasových a televizních
vysílačů AM a FM nelze teoreticky zcela přesně předem určit. Pro
zjištění elektromagnetického prostředí v důsledku stacionárních VF
vysílačů se doporučuje posouzení stanoviště. Jestliže zjištěná
intenzita pole na stanovišti ZAŘÍZENÍ překračuje výše uvedenou
souhlasnou úroveň, musí se u ZAŘÍZENÍ na každém místě použití
sledovat jeho normální provoz. Jsou-li pozorovány neobvyklé
výkonové charakteristiky, může být nutné učinit doplňující opatření,
např. ZAŘÍZENÍ nově orientovat nebo přemístit.
2. Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz je intenzita pole menší
než 3 V/m.
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Jmenovitý výkon vysílače
[W]
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Ochranné vzdálenosti
PŘÍSTROJ je určen k provozu v elektromagnetickém prostředí, ve
kterém jsou kontrolovány vysokofrekvenční poruchové veličiny.
Zákazník nebo uživatel PŘÍSTROJE může pomoci zabránit
elektromagnetickým poruchám tím, že dodrží minimální vzdálenosti
mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními přístroji (vysílači) a
PŘÍSTROJEM - v závislosti na maximálním výstupním výkonu
komunikačního přístroje, jak je uvedeno níže.

Ochranná vzdálenost v závislosti od kmitočtu [m]
od 150 kHz do 80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz

od 800 MHz do 2,5 GHz

d= [1,2] √P

d= [1,2] √P

d= [2,3] √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pro vysílače, jejichž maximální jmenovitý výkon není uveden ve výše
uvedené tabulce, může být doporučená ochranná vzdálenost d v
metrech (m) stanovena s použitím rovnice, která patří k příslušnému
sloupci, přičemž P je maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech
(W) podle údajů výrobce vysílače.

Poznámka č. 1
K výpočtu doporučené ochranné vzdálenosti vysílačů ve frekvenčním
rozsahu od 80 MHz do 2,3 GHz se použije dodatečný koeficient 10/3,
aby došlo ke snížení pravděpodobnosti, že příčinou poruchy bude
mobilní/přenosný komunikační přístroj, který bude umístěn neúmyslně
do prostoru pacienta.

Poznámka č. 2
Tyto směrnice nelze použít ve všech případech. Šíření
elektromagnetických veličin je ovlivněno pohlcováním a odrazem od
budov, předmětů a lidí.
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6

Montáž a uvedení do provozu

6.1 Přeprava a vybalení
Dentsply SironaPřístroje Dentsply Sirona jsou před expedicí pečlivě
kontrolovány. Bezprostředně po dodání proveďte prosím vstupní
kontrolu.
1. Zkontrolujte úplnost dodávky podle dodacího listu.
2. Zkontrolujte, zda přístroj není viditelně poškozen.

POZOR
Poškození během přepravy
Pokud došlo k poškození přístroje během přepravy, kontaktujte
prosím svého dopravce.
Pro vrácení zásilky použijte prosím originální obal.

6.2 Likvidace obalového materiálu
Obal musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. Dodržujte
národní předpisy platné ve vaší zemi.
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6.3 Hlavní součásti
CEREC AF
Medicínský přístroj CEREC AF D3652 obsahuje tyto hlavní součásti:
● kameru CEREC Omnicam (pro objednávku s kamerou)
65 34 767 D3652
● kolébku kamery
65 26 565 D3652
● propojovací skříňku
65 32 084 D3652
● Medicínský napájecí zdroj (dvě alternativy)
65 37 158 D3652
– FSP030-RFAM
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 1,0-0,6 A.
– EDAC EM10681C
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 2,0-1,0 A.

66 63 566 D3652
D3652.201.01.22.16

07.2021

31

6 Montáž a uvedení do provozu
6.3 Hlavní součásti

Dentsply Sirona
Návod k použití CEREC AF / AF Connect / AI / AI Connect / AI for Rear

CEREC AF Connect
Medicínský přístroj CEREC AF Connect D3652 obsahuje tyto hlavní
součásti:
● kameru CEREC Omnicam (pro objednávku s kamerou)
65 34 767 D3652
● kolébku kamery
65 26 565 D3652
● propojovací skříňku Connect
65 57 404 D3652
● Medicínský napájecí zdroj (dvě alternativy)
65 37 158 D3652
– FSP030-RFAM
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 1,0-0,6 A.
– EDAC EM10681C
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 2,0-1,0 A.

CEREC AI
Medicínský přístroj CEREC AI D3652 obsahuje tyto hlavní součásti:
● kameru CEREC Omnicam (pro objednávku s kamerou)
65 34 775 D3652
● nosné rameno s kolébkou kamery
65 32 050 D3652
● propojovací skříňku
65 32 084 D3652
● Medicínský napájecí zdroj (dvě alternativy)
65 37 158 D3652
– FSP030-RFAM
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 1,0-0,6 A.
– EDAC EM10681C
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 2,0-1,0 A.
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CEREC AI Connect
Medicínský přístroj CEREC AI Connect D3652 obsahuje tyto hlavní
součásti:
● kameru CEREC Omnicam (pro objednávku s kamerou)
65 34 775 D3652
● nosné rameno s kolébkou kamery
65 32 050 D3652
● propojovací skříňku Connect
65 57 404 D3652
● Medicínský napájecí zdroj (dvě alternativy)
65 37 158 D3652
– FSP030-RFAM
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 1,0-0,6 A.
– EDAC EM10681C
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 2,0-1,0 A.
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CEREC AI for Rear
Medicínský přístroj CEREC AI for Rear D3652 obsahuje tyto hlavní
součásti:
● kameru CEREC Omnicam (pro objednávku s kamerou)
65 34 775 D3652
● kolébku kamery
65 26 565 D3652
● propojovací skříňku
65 32 084 D3652
● Medicínský napájecí zdroj (dvě alternativy)
65 37 158 D3652
– FSP030-RFAM
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 1,0-0,6 A.
– EDAC EM10681C
Rozsah vstupního napětí: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Rozsah vstupního proudu: 2,0-1,0 A.
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6.4 Rozsah dodávky
Přesný rozsah dodávky je uveden v dokumentu „Checklist“.
CEREC
AF
s
kamero
u
Omnica
m

CEREC
AF
bez
kamery
Omnica
m

CEREC
AF
Connect
s
kamerou
Omnica
m

CEREC
AI
s
kamerou
Omnica
m

CEREC
AI
bez
kamery
Omnica
m

CEREC
AI
Connect
s
kamerou
Omnica
m

CEREC
AI
for Rear
s
kamerou
Omnicam

CEREC
AI
for Rear
bez
kamery
Omnicam

Lepenková krabice s
označením
CEREC AF / AI
obsahuje:

x

x

x

x

x

x

x

x

CEREC Omnicam
(pro CEREC AF a
CEREC AF Connect,
dodáno
v kufříku)

x

-

x

x

-

x

x

-

Kalibrační sada

x

-

x

x

-

x

x

-

Kolébka kamery s
podstavcem
(stolní kolébka kamery)

x

x

x

-

-

-

x (bez
podstavc
e)

x (bez
podstavc
e)

Propojovací skříňka
(základní přístroj
CEREC AF/AI)

x

x

-

x

x

-

x

x

Propojovací skříňka
Connect
(základní skříňka
CEREC AF / AI
Connect)

-

-

x

-

-

x

-

-

Stolní stojánek

x

x

x

x

x

x

x

x

Hygienické ochranné
obaly

x

x

x

x

x

x

x

x

Bezdrátová klávesnice
(Wireless Keyboard
Mouse Set)

x

x

x

x

x

x

x

x

Bezdrátová myš
(Wireless Keyboard
Mouse Set)

x

x

x

x

x

x

x

x

CEREC DVD se
softwarem

x

-

-

x

-

-

x

-

Licenční klíč
(s licencí CEREC
Connect
)

x

x

x

x

x

x

x

x

Software Sirona Remote

x

x

x

x

x

x

x

x

CD s návodem k použití

x

x

x

x

x

x

x

x

Součásti
rozsahu dodávky
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CEREC
AF
s
kamero
u
Omnica
m

CEREC
AF
bez
kamery
Omnica
m

CEREC
AF
Connect
s
kamerou
Omnica
m

CEREC
AI
s
kamerou
Omnica
m

CEREC
AI
bez
kamery
Omnica
m

CEREC
AI
Connect
s
kamerou
Omnica
m

CEREC
AI
for Rear
s
kamerou
Omnicam

CEREC
AI
for Rear
bez
kamery
Omnicam

Propojovací kabel pro
kolébku kamery.
Volba: 3 m, 5 m nebo 10
m (3 m jen u verze
CEREC AF a CEREC AI
for Rear)

x

x

x

x

x

x

x

x

Medicínský napájecí
adaptér 24 V

x

x

x

x

x

x

x

x

LAN kabel pro PC

x

x

x

x

x

x

x

x

Kabel USB 2.0

x

x

x

x

x

x

x

x

Síťový kabel pro PC

x

x

x

x

x

x

x

x

Síťový kabel pro
medicínský napájecí
adaptér

x

x

x

x

x

x

x

x

Síťový kabel k monitoru
(volitelné příslušenství)

x

x

x

x

x

x

x

x

*volitelné příslušenství:
Prodlužovací kabel pro
kameru 0,5 m

x

x

x

-

-

-

x

x

Lepenková krabice s
označením
PC CEREC AF / AI
obsahuje:

x

x

x

x

x

x

x

x

Sirona Restore Solution

x

x

x

x

x

x

x

x

PC Test Tool

x

x

x

x

x

x

x

x

Speciální PC desktop

x

x

x

x

x

x

x

x

*volitelné příslušenství:
Lepenková krabice
monitoru obsahuje:

x

x

x

x

x

x

x

x

Monitor (možnost výběru x
24" nebo 19")

x

x

x

x

x

x

x

Lepenková krabice
nosného ramena
obsahuje:

-

-

-

x

x

x

-

-

Nosné rameno TENEO
(s namontovanou
kolébkou kamery)

-

-

-

x

x

x

-

-

Součásti
rozsahu dodávky

*Příslušné volitelné příslušenství bude součástí rozsahu dodávky jen v
případě, pokud bylo zvoleno při objednávce.
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6.5 Uvedení do provozu
Dentsply Sirona nebo společností Dentsply Sirona autorizovaní prodejci
systém nainstalují podle popisu a zajistí, že budou poskytnuty vhodné
pokyny k obsluze systému. To zahrnuje také popis postupu při zapínání
nebo vypínání systému.

DŮLEŽITÉ
Do počítače neinstalujte alternativní antivirové programy.
Předinstalován je Microsoft Security Essentials.

6.5.1

Ovládací a funkční prvky
Kamera s kolébkou

POZOR
Kameru s kolébkou lze umístit do prostoru pacienta nebo mimo něj.
Je nezbytné pamatovat na to, aby umístění kolébky kamery a délka
kabelu kamery umožňovaly obsluze držet kameru v ústech pacienta.
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A

Kamera CEREC Omnicam

B

Kolébka kamery

C

Topná ploška

D

Zelená LED pro indikace stavu napájení

E

Západka (zajištěna)
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PC

POZOR
PC a jeho dílčí součásti, jako např. monitor, klávesnice a myš musejí
být umístěny mimo prostor pacienta.

Barva skříně může být i bílá

A

Vypínač

B

Vstup vzduchu

POZOR
Používejte výhradně PC dodané společností Dentsply Sirona!
Počítač pro CEREC AF / CEREC AI / CEREC AF Connect / CEREC AI
Connect / CEREC AI for Rear je dodáván ve skříni, která umožňuje její
umístění ve většině nábytku, který je určen k provozu počítače.

38

66 63 566 D3652
D3652.201.01.22.16 07.2021

Dentsply Sirona
Návod k použití CEREC AF / AF Connect / AI / AI Connect / AI for Rear

6 Montáž a uvedení do provozu
6.5 Uvedení do provozu

Rozměry počítače od hardwarové verze 5.4.1

v mm
v palcích

Šířka

Výška

Hloubka

230

360

380

1

11

9 /16

14 /64

61

14 /64

A

PC

D

Větrací štěrbiny skříně

B

Skříň

E

Zdroj PC / odpadní vzduch z
PC

C

Větrák skříně

F

Vstup vzduchu PC

POZOR
Teplota uvnitř skříně má vliv na výkon počítače. Plný výkon může být
zaručen při teplotě do 35 °C (95 °F) (měřeno na vstupu vzduchu do
PC). Výkonový pokles lze mimo jiné zjistit tak, že proces skenování
se může zpomalit, pokud se teplota zvýší na více než 35 °C (95 °F).
- Skříň by měla mít aktivní ventilaci nebo odvětrávání, viz ilustrační
náčrt.
- Zejména při zvýšené teplotě okolí (například v létě) zkontrolujte, zda
uvnitř skříně není přílišné horko. V případě potřeby otevřete dvířka,
nebo využijte jiné umístění pro PC.
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Součásti kamery Omnicam

A

Stiskněte západku pro
vytažení

D

Okénko kamery

B

Zrcátkové pouzdro

E

Kalibrační sada

C

Safírové sklíčko (s
povrchovou úpravou)

POZOR
CEREC Omnicam Kamera CEREC Omnicam je kalibrována
Kamera CEREC Omnicam je z výrobního závodu kalibrována (viz
„Kalibrace kamery CEREC Omnicam [→ 71]“).
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Konektory
POZOR
Výpadek CEREC Omnicam
Přístroj CEREC Omnicam je vysoce přesné optoelektronické snímací
zařízení pro bezkontaktní sejmutí otisku, které vyžaduje pečlivé
zacházení. Nesprávné zacházení (nárazy, upadnutí) mají za následek
výpadek přístroje CEREC Omnicam.
➢ Citlivý přístroj CEREC Omnicam vždy odkládejte do kolébky!

POZOR
Nepoškoďte kabely
Kabel poškodíte, pokud budete tahat za samotný kabel, abyste jej
odpojili nebo abyste zkontrolovali připojení.
➢ Nikdy netahejte za kabel.

POZOR
Umístění připojovací skříňky
Propojovací skříňku umístěte mimo prostor pacienta.
Propojovací skříňka nesmí být umístěna na podlaze.
Propojovací skříňka nesmí být umístěna uvnitř skříňky svorkovnice
stomatologické jednotky (platí pro CEREC AI / CEREC AI Connect).

POZOR
Odložení kolébky kamery
Kolébku kamery přístroje CEREC AF / CEREC AF Connect odložte
na rovnou, vodorovnou plochu uvnitř nebo mimo prostor pacienta.
Zajistěte aby, kabel kolébky kamery nepředstavoval bezpečnostní
riziko. To platí zejména při použití volitelného prodlužovacího kabelu
mezi kamerou a kolébkou kamery.

POZOR
Nebezpečí zakopnutí/pádu
Při instalaci napájecího kabelu (kabel mezi propojovací skříňkou a
kolébkou kamery) může vzniknout nebezpečí zakopnutí.
➢ Pokládku kabelů proveďte tak, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí
zakopnutí.
➢ Napájecí kabel upevněte tak, aby byl kdykoli zafixován.

POZOR
CEREC AI for Rear
Kameru odložte do kolébky a stůl s kolébkou umístěte tak, aby
nedošlo ke vzniku nebezpečí zakopnutí.

VAROVÁNÍ
Ohrožení pacienta a uživatele
Pokud používejte zásuvky, které nejsou volně přístupné, může
pacientovi a uživateli hrozit nebezpečí úrazu.
➢ Používejte jen zásuvky, které jsou kdykoli volně přístupné. Tímto
způsobem zajistíte bezpečné odpojení ze sítě.
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1. PC připojte síťovým kabelem do sítě.

VAROVÁNÍ
Ohrožení pacienta a uživatele
Pokud pro CEREC AI / AI Connect / CEREC AI for Rear použijete
jinou než dodanou kameru CEREC Omnicam, hrozí pacientovi a
obsluze nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
➢ Pro CEREC AI / AI Connect / CEREC AI for Rear použijte jen
dodanou kameru CEREC Omnicam. Nepoužívejte kameru
CEREC Omnicam z přístroje CEREC AC / AC Connect nebo
CEREC AF / AF Connect.
2. Zastrčte konektor kabelu kamery CEREC Omnicam za zohlednění
polohy zaváděcího jazýčku opatrně do spojky kratšího z obou
kabelů na kolébce kamery nebo do kabelu nosného ramene
jednotky CEREC AI / AI Connect / CEREC AI for Rear.
3. POZOR! Nebezpečí zakopnutí/pádu! Zajistěte aby napájecí kabel
mezi propojovací skříňkou a kolébkou kamery zůstal po celou dobu
zafixován, aby kabel nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
Zastrčte konektor napájecího kabelu za zohlednění polohy
zaváděcího jazýčku opatrně do spojky delšího z obou kabelů
kolébky kamery (nebo v případě jednotky CEREC AI / AI Connect
do skříňky svorkovnice stomatologické jednotky pro propojení s
napájecím kabelem na straně kamery). Druhý konec napájecího
kabelu připojte k propojovací skříňce (viz obrázek níže, konektor C).
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A

LAN připojení k síti LAN
kabelu pro PC

C

Připojení pro napájecí kabel
(z kolébky kamery)

B

Připojení USB pro kabel
USB 2.0

D

Připojení 24 V pro medicínský
síťový kabel

4. Výše uvedené kabely (A, B, D) připojujte opatrně.
5. Propojte LAN kabel (A) na straně PC se síťovým konektorem, který
je označena nápisem Omnicam.
6. Propojte USB kabel (B) se zdířkou na zadní straně PC.
7. Zapojte napájecí kabel medicínského napájecího adaptéru do
elektrické zásuvky.

Volitelné příslušenství prodlužovací kabel
Pro instalaci volitelného prodlužovací kabelu s délkou 50 cm platí:
1. Opatrně odpojte kabel kamery CEREC Omnicam od kabelu kolébky
kamery.
2. Konektor kabelu kamery CEREC Omnicam za zohlednění polohy
zaváděcího jazýčku opatrně zastrčte do spojky prodlužovacího
kabelu.
3. Konektor prodlužovacího kabelu (který je nyní na straně kamery
propojen s kabelem kamery CEREC Omnicam) za zohlednění
polohy zaváděcího jazýčku opatrně do spojky napájecího kabelu,
abyste opět vytvořili propojení s kabelem vedoucím do propojovací
skříňky.

Pokyny k instalaci sítě
Jednotku CEREC AF / AI je nutno propojit LAN kabelem s frézovací
jednotkou.
Správce sítě musí zajistit, aby za tímto účelem byly k dispozici a
položeny LAN kabely, aby bylo umožněno propojení PC s frézovací
jednotkou.
Síťová karta je nainstalována.
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6.5.3

Zapnutí přístrojů
Před prvním uvedením do provozu
Před prvním uvedením do provozu musí být přijímač bezdrátové
klávesnice zapojen do USB rozhraní na zadní straně PC. Dokud systém
Windows nebude aktivován, USB rozhraní na přední straně nebude
rozpoznáno. Po aktivaci můžete přijímač připojit na přední stranu PC.

První uvedení do provozu
1. Poprvé zapněte PC. Během provádění nastavení systému Windows
budete vyzváni k výběru jazyka. Jedná se o jednorázovou činnost.
Tento výběr nemůžete později vrátit zpět nebo změnit.
2. Monitor nastavte na maximální rozlišení nebo rozlišení doporučené
systémem Windows.
3. Nainstalujte software CEREC SW na počítač CEREC AF /AI.
Pro CEREC Connect AF / AI Connect si stáhněte software Sirona
Connect z internetových stránek společnosti Sirona. Potvrďte
aktualizaci firmwaru kamery kliknutím na "YES".

Po počáteční instalaci
Pro zajištění řádného provozu po počáteční instalaci proveďte
následující postup:
1. Stisknutím vypínače zapněte PC.

POZOR
Možná ztráta dat a porucha funkčnosti PC:
Pokud PC vypnete vypínačem během provozu, může dojít ke ztrátě
dat a poruše funkčnosti PC.
➢ Zařízení vždy vypněte podle popisu v kapitole „Vypnutí zařízení
[→ 46]“.
2. Zapněte monitor.
Ä Pokud je spuštěn počítač a propojovací skříňka je napájena
napětím, zeleně svítící dioda LED na kolébce kamery bude
indikovat, že kamera je připravena ke snímkování. Dokud je PC
vypnuto, kamera a topná ploška není napájena napětím.

POZOR
Obě zdířky USB na přední straně PC mohou být také ve vypnutém
stavu pod napětím (v závislosti na verzi hardwaru PC).
➢ Propojovací skříňku vždy propojte se zdířkou USB na zadní
straně PC.
3. Zapněte frézovací jednotku (viz Návod k použití frézovací jednotky).
4. Po zavedení operačního systému spusťte aplikaci "CEREC SW"
dvojklikem na ikonu "CEREC SW". Zajistěte, aby kamera CEREC
Omnicam byla připojena již při spouštění aplikace "CEREC SW".
Následné odpojení a opakované připojení je možné, aniž musí dojít
k restartování aplikace "CEREC SW".
5. Pro další obsluhu softwaru je k dispozici on-line nápověda, kterou
lze vyvolat klávesou „F1“ nebo z bodu nabídky Nápověda...
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6 Montáž a uvedení do provozu
6.5 Uvedení do provozu

POZOR
Abyste mohli využívat online nápovědu, musí být na vašem systému
nainstalována verze Internet Explorer ≥ 5.0.

Připojení monitoru přes HDMI
Pokud váš monitor připojíte k počítači přes HDMI, může se stát, že
obraz bude zobrazen v černém rámečku. V tomto případě pro korekci
postupujte následovně:
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a zvolte "AMD Catalyst
Control Center"
2. V zobrazeném okně zvolte na levé straně "My Digital Flat-Panels" a
v podnabídce "Scaling Options (Digital Flat-Panel)".
3. V možnostech měřítka posuňte jezdec úplně doprava na 0 % a
změny použijte.
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6.5.4

Vypnutí zařízení
POZOR
Proveďte řádné vypnutí
Aby nedošlo ke ztrátě dat, musí být operační systém řádně vypnut.
1. Ukončete všechny programy.
2. Vypněte operační systém.
UPOZORNĚNÍ: V případě potřeby můžete nyní vypnout i frézovací
jednotku.
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7

7 Obsluha
7.1 Doba zahřívání kamery

Obsluha
Zajistěte, aby kamera CEREC Omnicam byla připojena již při spouštění
aplikace "CEREC SW". Následné odpojení a opakované připojení je
možné, aniž musí dojít k restartování aplikace "CEREC SW".

7.1 Doba zahřívání kamery
Po zapnutí systému se kamera musí zahřívat po dobu 15 - 20 minut.
Pokud potažené safírové sklíčko kamery Omnicam nebude dostatečně
zahřáté, během snímkování se bude zamlžovat. Z tohoto důvodu
nebude snímkování možné.
Kameru Omnicam po použití vždy položte na topnou destičku.
Můžete nastavit konečnou teplotu, na kterou má vyhřívání kamery
zahřát zrcátkové pouzdro kamery Omnicam.
1. V programu přejděte do systémové nabídky a klikněte na položku
"Configuration".
2. Klikněte na položku "Devices".
3. Klikněte na položku "Omnicam".
4. Klikněte na položku "Camera Heater Settings".
5. S pomocí posuvníku upravte teplotu.

7.2 Nastavení kamery CEREC Omnicam
Kameru CEREC Omnicam můžete nastavit v konfiguraci přístroje.
1. V programu přejděte do systémové nabídky a klikněte na tlačítko
"Configuration".
2. Klikněte na tlačítko "Devices".
3. Klikněte na tlačítko "Omnicam".

Použití nastavení
➢ Klikněte na tlačítko "Ok".

Odmítnutí nastavení
➢ Klikněte na tlačítko "Cancel".
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7.3 Snímkování kamerou CEREC Omnicam
POZOR
Horký povrch!
Výstupní okénko kamery CEREC Omnicam se v kolébce kamery
předehřívá. Povrchová teplota zrcátkového pouzdra může při
vyjímání kamery CEREC Omnicam z kolébky činit až 51 °C. Při styku
s kůží nebo sliznicí může způsobit nepříjemný pocit tepla. Při této
teplotě nedochází k poškození kůže ani sliznic.
Po vyjmutí kamery CEREC Omnicam z kolébky klesne teplota
zrcátkového pouzdra během několika málo minut (<5 minut) na méně
než 43 °C. Kamera CEREC Omnicam je tedy vhodná pro
neomezenou dobu použití v ústech pacienta.
Při teplotě okolního prostředí nad 30 °C použijte jen tři nejnižší úrovně
nastavení vyhřívání.
Povrchová teplota zrcátkového pouzdra může dosáhnout až 51 °C,
pokud je kamera provozována nepřetržitě po dobu více než 20 minut
v okolním prostředí s teplotou vyšší než 30 °C.

POZOR
Jas obrazu
Jas obrazu je při snímkování automaticky upravován tak, aby byl vždy
zajištěn optimální jas obrazu zcela nezávisle na vzdálenosti kamery
CEREC Omnicam od zubu.
Okolí snímaného zubu by mělo být podle možností osvětleno co
nejméně. Vyhněte se dopadu jakékoliv okolního světla. Vypněte
stomatologické svítidlo.

DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte vatové tampóny v prostoru snímání
Nepoužívejte vatové tampóny v prostoru snímání, protože mohou
snížit přesnost skenování a způsobit poruchy obrazu.

POZOR
Zamezte křížové kontaminaci
Zárodky mohou být přenášeny rukama na nekontaminované osoby,
materiály nebo předměty.
➢ Při používání skeneru používejte z hygienických důvodů u
každého pacienta jednorázové rukavice.

POZOR
U pacientů s alergií na nikl
Kontakt zrcátkového pouzdra skeneru s pokožkou může u pacientů s
alergií na nikl vyvolat alergickou reakci.
➢ Dbejte toho, aby u pacientů se známou alergií na nikl byly
chráněny partie pokožky, které mohou přijít do styku se
zrcátkovým pouzdrem kamery.
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VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu při diagnostikované epilepsii
U osob s diagnostikovanou epilepsií existuje riziko epileptického šoku
v důsledku pulzujícího světla skeneru CEREC Omnicam.
➢ Pacienti s diagnostikovanou epilepsií nesmějí být ošetřováni
skenerem CEREC Omnicam.
➢ Stomatologové a zubní asistentky s diagnostikovanou epilepsií
nesmějí pracovat se skenerem CEREC Omnicam.
ü

Zuby jsou vyfoukané dosucha

1. Přejděte do fáze "ACQUISITION".
Ä Kamera je připravena ke snímkování.
Ä Zobrazí se živý náhled, s jehož pomocí se můžete orientovat v
ústech pacienta.
2. Kameru CEREC Omnicam vyjměte z držáku.
Ä Jakmile začnete kamerou projíždět okolo zubu nebo dásní,
spustí se záznam dat. Během nepřetržitého záznamu dat se na
obrazovce automaticky vytvoří barevný 3D model.
Bílé pole označuje oblast snímání dat. Pokud se automatický
tok dat přeruší, bílé pole se ztratí a zvukový signál se změní. V
tomto případě přejděte kamerou do jakékoliv oblasti, která již
byla nasnímána. Proces snímkování bude pokračovat.
3. Přesuňte ukazatel myši na ikonu Omnicam v levém dolním rohu,
abyste proces snímkování ukončili.

Pokračování v procesu snímkování
1. Ukazatelem myši klikněte na ikonu Omnicam.
Ä Dojde ke spuštění procesu snímkování.
2. Pokračování procesu snímkování zajistíte výše popsaným
způsobem.

POZOR
Po použití kameru odstraňte z prostoru pacienta a zasuňte ji do
držáku, abyste zamezili neúmyslnému poškození kamery CEREC
Omnicam.
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7.4 Vedení kamery
POZOR
Po každém použití
Kameru po každém pacientovi opět připravte k provozu
➢ Postupujte podle návodu v části „Kamera CEREC Omnicam
[→ 62]“, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci mezi pacienty.
Kamera CEREC Omnicam zachycuje snímky, které jsou v průběhu
měření složeny do vzájemného prostorového vztahu (registrace).
Během snímání a souběžného procesu registrace lze slyšet výrazný
zvuk.
Nelze-li registraci provést, dojde k přerušení snímkování. Na tuto
skutečnost budete upozorněni zvukem. Tento zvuk je odlišný od zvuku
během úspěšné registrace. Hlasitost lze upravit v konfiguraci.

DŮLEŽITÉ
Chyby při registraci
Pokud dojde k chybě při registraci, musíte se vrátit k jinému
nasnímanému místu.
Nacvičte si tento postup nejdřív na modelu, následně intra-orálně.
➢ Přejděte kamerou CEREC Omnicam na místo, které bylo
úspěšně nasnímáno. Nejsnadněji najdete toto místo v okluzní
oblasti.
Ä Zazní zvuk registrovaných snímků.
➢ Pokračujte ve snímání.
Snímkování rozdělte do 4 po sobě následujících sekvencí:
1. okluzní
2. bukální
3. lingvální
4. aproximální
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Okluzní snímání

Důležité: Dbejte vzdálenosti safírového sklíčka kamery CEREC
Omnicam s povrchovou úpravou od snímaného povrchu.
Vzdálenost musí být mezi 0 - 15 mm (optimálně: 5 mm). Kamera se
nedotýká zubů ani dásní. Pokud je vzdálenost příliš velká, nebudou
přijímána žádná data.
1. Umístěte kameru CEREC Omnicam do výchozí polohy. Kamera
CEREC Omnicam se nachází v okluzním pohledu na zub, který se
v distálním směru nachází nejblíže preparovanému zubu.
2. Snímejte v meziálním směru. Kamerou CEREC Omnicam pomalu
pohybujte okluzně od distálně umístěného zubu přes preparovaný
zub k meziálně umístěnému zubu.
U snímání celé čelisti se pořadí snímání změní po přechodu přes
řezáky. Nejdřív se snímá lingválně a labiálně a následně incisálně.

7.4.2

Bukální snímání

ü

Kamera CEREC Omnicam se nachází na sousedním zubu, který je
umístěn mesiálně od preparátu

1. Kamerou CEREC Omnicam otočte bukálně z 45° do maximálně
90°.
2. Kameru CEREC Omnicam veďte po celé délce bukálně v distálním
směru nad preparovaným zubem.
V případě snímání celé čelisti nasnímejte maximálně jeden
kvadrant jako bukální snímek.
Pamatujte na to, abyste při bukálním snímání drželi kameru CEREC
Omnicam jako příčnou flétnu. Nenaklápějte do vertikálního směru vůči
směru pohybu.
Tip: Nacvičte si vedení kamery v úhlech od 45° do 90°.
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7.4.3

Lingvální snímání

ü

Kamera CEREC Omnicam se nachází na zubu, který se nachází
distálně od preparátu.

1. Kamerou CEREC Omnicam otočte z bukálních 90° na druhou
stranu lingválně na 45° až maximálně 90°.
2. Kameru CEREC Omnicam veďte po celé délce lingválně v
mesiálním směru nad preparovaným zubem.

7.4.4

Snímání aproximálních ploch

Nasnímejte aproximální plochy preparovaného zubu.
➢ Pohybujte kamerou CEREC Omnicam okluzně vůči preparovanému
zubu. Nasnímejte aproximální plochy v distálním a mesiálním
směru tak, že nad preparovaným zubem budete vlnovitým pohybem
snímat okluzně, bukálně a lingválně.
Naklopte za tímto účelem distálně a mesiálně o 15° pro lepší
náhled na aproximální kontakty.
Pokyny:
● Odstraňte měkké tkáně.
● Odstraňte pohyblivou část dásní tak, aby na zubu zůstalo jen 2-5
mm dásně.
● Při odstraňování dbejte toho, abyste omylem neodstranili také části,
které se například nacházejí za modelem, nebo jsou jiným
způsobem uříznuty linií.
● Toto oříznutí musí být provedeno ve fázi ACQUISITION s pomocí
nástroje oříznutí.
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Bukální registrace
Při bukální registraci může být vytvořen kontakt s antagonistou.
ü

Čelist s preparátem je nasnímaná.

1. Nasnímejte okluzní, bukální a lingvální pohled na antagonistu (viz
část „Okluzní snímání [→ 51]“, „Bukální snímání [→ 51]“ a „Lingvální
snímání [→ 52]“).
2. Před závěrečnou registrací proveďte bukální snímání skusu. Toto
bukální snímání by mělo být provedeno v blízkosti preparátu.
Abyste nasnímali dostatek tvarů, nasnímejte zuby horní a dolní
čelisti a 5 mm dásní.

7.4.6

Způsob snímání pro analýzu barev
Pro provádění analýzy barev neveďte kameru Omnicam výhradně v
konstantní vzdálenosti od zubu.
Měňte vzdálenost od zubu během snímání bukální plochy zubu, pro
jehož bukální plochu chcete provést analýzu barev.
Dbejte toho, abyste se vyhnuli odrazům (přepalům) na bukální ploše
mírným naklopením kamery Omnicam při snímání.

66 63 566 D3652
D3652.201.01.22.16

07.2021

53

7 Obsluha
7.4 Vedení kamery

Dentsply Sirona
Návod k použití CEREC AF / AF Connect / AI / AI Connect / AI for Rear

7.4.7

Snímání kvadrantů a čelisti
Následující předpis snímání je vhodný pro snímání kompletního
kvadrantu nebo čelistního oblouku.
Záznam prvního (čtvrtého) kvadrantu je prováděn až po protilehlý druhý
řezák s paralelním pohybem kamery podél čelistního oblouku.

Zahájení snímání

➢ Kameru umístěte okluzně nad pravý samostatný zub, abyste zahájili
snímání.
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Provádění snímání

1. Začněte okluzně, jak je znázorněno výše, u pravého samostatného
zubu a nasnímejte jej okluzně.
Naklopte kameru palatinálně (orálně) o 45° a pohybujte ní z
distálního do mesiálního směru.
2. Natočte kameru palatinálně (orálně) o dalších 45° a pohybujte ní
distálním směrem.
3. Natočte kameru o 90° na okluzní plochu a pohybujte ní mesiálním
směrem.
4. Natočte kameru bukálně 45° (orálně) a pohybujte ní opět distálním
směrem.
5. Tam natočte kameru bukálně opět o 45° na celkově 90° a pohybujte
ní opět mesiálním směrem.
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Pro protilehlý druhý (třetí) kvadrant vyplývá následující postup snímání:

1. Začněte se snímáním na okluzní ploše již nasnímaného premoláru
a pohybujte kamerou palatinálně (orálně) otočenou až o 90° z
mesiálního směru přes lingvální plochu řezáků distálním směrem k
samostatnému zubu.
2. Následně kameru naklopte mírně o 45° tak, abyste kamerou
natočenou palatinálně (orálně) již jen o 45° pohybovali z distálního
směru opět mesiálně směrem k řezákům.
3. Přejděte kamerou, která dojede do prostoru řezáků, o 45° na
bukální stranu a kamerou otočenou o těchto 45° pohybujte z
mesiálního směru distálně.
4. Kamerou, která dojede na konec v distálním směru, otočte bukálně
opět o 45° (celkem o 90°) a pohybujte ní opět z distálního směru
mesiálně.
5. Naklopte kameru, která dojede do prostoru řezáků, do okluzního
náhledu a kamerou pohybujte mesiálně po okluzních plochách k
nejzadnějšímu distálnímu moláru.
Pokyny:
● Odstraňte měkké tkáně.
● Odstraňte pohyblivou část dásní tak, aby na zubu zůstalo jen 2-5
mm dásně.
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● Při odstraňování dbejte toho, abyste omylem neodstranili také části,
které se například nacházejí za modelem, nebo jsou jiným
způsobem uříznuty linií.
● Toto oříznutí musí být provedeno ve fázi ACQUISITION s pomocí
nástroje oříznutí.

7.4.8

Dokončení měření
ü

Snímky jsou kompletní.

1. Klikněte na položku "Next".
Ä Dojde k výpočtu a barevnému zobrazení virtuálního modelu.
Ä Šedé plochy znázorňují chybějící data ve vypočítaném modelu.
2. Pokud se vyskytnou chybějící data v oblasti přípravy, proveďte další
snímkování.
3. Přejděte zpět do fáze "ACQUISITION". Proveďte další snímkování,
abyste doplnili konstrukci modelu.

POZOR
Zajištění západky
Při odkládání kamery dbejte toho, aby došlo k zajištění západky
kolébky (viz „Ovládací a funkční prvky [→ 37]“ bod E).
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7.5 Software pro kameru CEREC Omnicam
Další informace o používání kamery CEREC SW a programu CEREC
Premium SW najdete v příslušné příručce pro uživatele.
V části „“ tohoto návodu k použití navíc najdete informace o nastavení
kamery CEREC Omnicam.

7.5.1

Vystřihnutí oblastí modelu
S pomocí funkce "Cut" byste měli vystřihnout oblasti modelu. Může se
jednat o oblasti, ve kterých byly nedopatřením pořízeny snímky
vatových tamponů nebo líce.
Při vystřihování dbejte toho, abyste nedopatřením nevystřihli také
oblasti, které se například nacházejí za modelem, nebo jsou jiným
způsobem uříznuty linií.
ü

Nacházíte se ve fázi ACQUISITION.

1. Klikněte na symbol ozubeného kolečka.
2. Klikněte na tlačítko "Cut".
Ä Kurzor se změní na křížek.
3. Dvojitým kliknutím začněte čáru řezu.
4. Klikáním nastavte další body.
5. Řez ukončete dvojitým kliknutím.
Ä Dojte k vyřezání modelového prostoru.
6. Pro provedení změn klikněte na tlačítko "Apply".

"Undo" a "Reset"
Tlačítkem "Undo" v nástrojích můžete vrátit zpět všechny změny od
spuštění nástroje na vybraných náhradách.

Tlačítkem "Reset" v nástrojích můžete vrátit zpět všechny změny od
spuštění nástroje na všech náhradách.
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8

8 Údržba
8.1 Péče, čištění, dezinfekce a sterilizace

Údržba
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde k poškození PC, kamery CEREC Omnicam nebo jiné
součásti, systém neprodleně vyřaďte z provozu. Obraťte se za tímto
účelem na servis svého prodejce.

POZOR
Pravidelná kontrola
V některých zemích existují zákonné předpisy o pravidelné kontrole
bezpečnosti elektrických přístrojů nebo systémů provozovatelem.
Dentsply Sirona Společnost Dentsply Sirona vás chce upozornit na
to, že takzvanou opakovanou kontrolu je u snímací jednotky CEREC
AF / CEREC AI / CEREC AF Connect / CEREC AI Connect / CEREC
AI for Rear nutno provádět každé tři roky. Tuto opakovanou kontrolu
je nutno dále provádět po provedení opravy nebo dovybavení
součástí, jako např. PC, zdroje PC, kamery CEREC Omnicam a
kabelu kamery.

POZOR
Doporučujeme vám provádět roční údržbu vyškoleným kvalifikovaným
personálem.

8.1 Péče, čištění, dezinfekce a sterilizace
POZOR
Schválené prostředky pro ošetřování, čištění a dezinfekci
Používejte pouze prostředky pro ošetřování, čištění a dezinfekci
schválené Dentsply Sirona!
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8.1.1
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Čisticí a desinfekční prostředky
Schválené prostředky pro ošetřování, čištění a dezinfekci

POZOR
Nevhodné pro LCD monitor
Níže uvedené prostředky nepoužívejte na plochu obrazovky LCD
monitoru.
Prostředky můžete použít na jakoukoli jinou plochu včetně kamery.
Neschválené prostředky v USA

Alpro

● Minuten Spray classic
● Minuten Wipes
● Plasti Sept
● Plasti Sept Wipes

Schváleno v USA

Merz

● Pursept-A

Dürr

● FD 312

Kerr Corporation

● CaviCide
● Cavi Wipes

Patterson

● pdCARE
● pdCARE Wipes

8.1.2

Monitor
Čištění

POZOR
Na zobrazovací plochu monitoru nikdy nestříkejte dezinfekční nebo
čistící prostředky!
Zobrazovací plochu monitoru je nutno vyčistit měkkým hadříkem.
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8.1.3

8 Údržba
8.1 Péče, čištění, dezinfekce a sterilizace

Nekritické plochy bez monitoru
POZOR
Za žádných okolností nepoužívejte korozivní čistící prostředky, vosk
nebo rozpouštědla.
1. K dezinfekci nekritických kontaktních ploch výrobku, jako např.
kolébky kamery, myši a klávesnice použijte novou bavlněnou gázu,
která je navlhčena jedním z čisticích prostředků uvedených v části
„Čisticí a desinfekční prostředky [→ 60]“.
2. Gázu zlikvidujte.
K tomu nepoužívejte barevné utěrky, ve spojení např. s dezinfekčními
prostředky mohou vést ke zbarvení povrchů!

Odolnost vůči působení léků
Mnoho léků může v důsledku vysokých koncentrací a použitých
účinných látek povrch narušit, naleptat, vybělit nebo zabarvit.

POZOR
Jen okamžité otření vlhkým hadříkem s desinfekčním prostředkem
může zabránit vzniku poškození!
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Kamera CEREC Omnicam
POZOR
Po pádu kamery CEREC Omnicam nedopatřením zkontrolujte, zda
není poškozeno okénko kamery nebo safírové sklíčko s povrchovou
úpravou. V případě poškození nelze kameru CEREC Omnicam
používat k ošetření pacienta.
Kameru CEREC Omnicam je nutno rekalibrovat.

POZOR
Kameru CEREC Omnicam a kabel kamery v žádném případě
nesterilizujte!

POZOR
Zrcátková pouzdra neumožňují sterilizaci v autoklávu!

POZOR
Pro trhy, kde je nutno dodržovat směrnici RKI*
Zrcátkové pouzdro spadá podle směrnice RKI do klasifikace
„semikritický medicínský přístroj A“, a proto nemusí umožňovat
sterilizaci v autoklávu.
*RKI = Robert Koch Institut, Berlín (Německo).

8.1.4.1

Obecné pokyny
Kamera CEREC Omnicam je velmi citlivé optické zařízení, a proto s ní
musí být zacházeno s nejvyšší opatrností. Chraňte safírové sklíčko s
povrchovou úpravou a okénko kamery proti poškrábání a čistěte je
hadříkem bez žmolků s pomocí etanolu (komerčně dostupný alkohol na
čištění), pokud zpozorujete závoj při snímání.
Pro přípravu zrcátkových pouzder jsou k dispozici následující metody:
● Dezinfekce kamery a zrcátkového pouzdra otřením [→ 64]
● Dezinfekce zrcátkového pouzdra na vysoké úrovni [→ 65]
● Horkovzdušná sterilizace zrcátkového pouzdra [→ 70]
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8.1.4.2

8.1.4.3

8 Údržba
8.1 Péče, čištění, dezinfekce a sterilizace

Součásti kamery Omnicam

A

Stiskněte západku pro
vytažení

C

Safírové sklíčko (s
povrchovou úpravou)

B

Zrcátkové pouzdro

D

Okénko kamery

Sejmutí zrcátkového pouzdra
Pokud je nezbytné sejmout zrcátkové pouzdro, postupujte následovně:
1. Zrcátkovým pouzdrem zatlačte proti tělesu kamery.
2. Zmáčkněte západku A.

POZOR
Hrozí nebezpečí poškození okénka kamery nebo safírového sklíčka s
povrchovou úpravou, pokud zrcátkové pouzdro nevysunete rovně
směrem dopředu.
➢ Zrcátkové pouzdro vysuňte rovně směrem dopředu, nesmí se
vzpříčit.
3. Sejměte zrcátkové pouzdro.

8.1.4.4

Nasazení zrcátkového pouzdra
➢ Zrcátkové pouzdro nasaďte opatrně tak, aby se zajistilo.

POZOR
Hrozí nebezpečí poškození okénka kamery nebo safírového sklíčka s
povrchovou úpravou, pokud zrcátkové pouzdro nevysunete rovně
směrem dopředu.
➢ Zrcátkové pouzdro se nesmí dotknout okénka kamery.
➢ Zrcátkové pouzdro zasuňte rovně směrem k tělesu kamery,
nesmí se vzpříčit.
➢ Zrcátkové pouzdro nasaďte opatrně tak, aby se zajistilo.
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Předběžné vyčištění zrcátkového pouzdra
Kameru CEREC Omnicam vyčistěte ihned po použití takto:
1. Zrcátkové pouzdro nasazené na kameře pečlivě otřete tak, aby na
povrchu zrcátkového pouzdra nezůstaly nečistoty, které by mohly
zaschnout. Za tímto účelem použijte bavlněnou gázu s vodou a
neutrálním mýdlem nebo hadřík bez žmolků, který je namočen do
některého z čistících prostředků, které jsou uvedeny v části „Čisticí
a desinfekční prostředky“.
2. Poté otřete zrcátkové pouzdro hadříkem, který nepouští žmolky.

8.1.4.6

Dezinfekce kamery a zrcátkového pouzdra otřením

POZOR
Kameru CEREC Omnicam neostřikujte, ani neponořujte do čisticího
nebo desinfekčního prostředku!
1. Proveďte předběžné vyčištění (viz část „Předběžné vyčištění
zrcátkového pouzdra [→ 64]“).
2. Použijte novou bavlněnou gázu navlhčenou prostředkem, jenž je
uveden v části „Čisticí a desinfekční prostředky“. Nejdřív otřete
pouzdro kamery a následně zrcátkové pouzdro. Tímto krokem
provedete dezinfekci pouzdra kamery a zrcátkového pouzdra.
3. Zrcátkové pouzdro kamery následně otřete bavlněnou gázou, která
je navlhčená v pitné vodě.
4. Poté otřete zrcátkové pouzdro hadříkem, který nepouští žmolky.
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Dezinfekce zrcátkového pouzdra na vysoké úrovni

POZOR
Horkovzdušnou sterilizaci a dezinfekci na vysoké úrovni nesmíte
kombinovat.
Celý proces dezinfekce na vysoké úrovni (HLD, vysoce účinná
dezinfekce) vypadá následovně za předpokladu, že dezinfekční
®
prostředek CIDEX OPA je k dispozici ve vaší zemi prostřednictvím
vašeho prodejce:
Sadu HLD pro podporu procesu HLD lze objednat u společnosti
Dentsply Sirona pod referenčním číslem REF 66 05 120. Tato sada
nahrazuje sadu s referenčním číslem REF 63 46 907.
Procesy pro obě sady HLD jsou popsány v dokumentu
„Kamera CEREC – ošetřování, čištění, desinfekce a sterilizace“, jenž
najdete na našem on-line portálu pro technickou dokumentaci
(http://www.dentsplysirona.com/manuals).

A

Nádoba HLD

C

Kovový držák

B

Kryt

D

Zátka

1. Proveďte předběžné vyčištění (viz část „Předběžné vyčištění
zrcátkového pouzdra [→ 64]“).
2. Nejpozději v okamžiku manipulace s vysoce účinnou dezinfekcí
použijte osobní ochranné prostředky.
3. Z kamery CEREC Omnicam sejměte zrcátkové pouzdro (viz
„Sejmutí zrcátkového pouzdra [→ 63]“).
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4. Na hlavu kamery nasaďte bílý ochranný kryt a kameru umístěte do
držáku kamery.
5. Použijte následující dezinfekční prostředek pro vysoce účinnou
®
dezinfekci: CIDEX OPA.

6. Zátku zasuňte do kovového držáku.

7. Držák řádně držte a zrcátkové pouzdro nastrčte na zátku, abyste
zajistili, že dovnitř zrcátkového pouzdra nevniknou částečky nečistot
ani kapalina.
Ä Při správném nastrčení zátka vodotěsně uzavře zrcátkové
pouzdro.

POZOR
Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce dezinfekčního prostředku!
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8 Údržba
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8. Opatrně naplňte nádobu HLD až po značku (B). K naplnění
kapalinou můžete použít trychtýř (A). Dezinfekční prostředek
nerozlijte. Pokud dezinfekční prostředek rozlijete, při čištění
dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce dezinfekčního prostředku.

9. Vložte kovový držák se zrcadlovým pouzdrem.
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10. Na nádobu nasaďte kryt a zrcátkové pouzdro ponechejte po dobu
®
alespoň 12 minut v dezinfekčním prostředku (CIDEX OPA).
Ponecháte-li zrcátkové pouzdro v dezinfekčním prostředku mnohem
delší dobu než je potřebné, nedojde k jeho poškození, ale
doporučujeme, abyste jej vyjmuli krátce po uplynutí požadované
doby.

11. Sejměte kryt a držák se zrcátkovým pouzdrem vyjměte z nádoby.

12. V držáku přidržujte zrcátkové pouzdro a pečlivě jej opláchněte
tekoucí vodou po dobu minimálně 30 sekund.
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13. Pomalu a opatrně odstraňte držák ze zrcátkového pouzdra tahem
držáku směrem dolů. Dbejte toho, aby zrcátkové pouzdro
směřovalo nahoru, aby dovnitř zrcátkového pouzdra nevnikla žádná
kapalina.
14. Z držáku odstraňte zátku.
15. Zátku vysušte.
16. Pokud sadu HLD nebudete používat déle než týden, kapalinu
zlikvidujte a držák uschovejte v prázdné nádobě.

17. Měkkým hadříkem, který nepouští žmolky, otřete dosucha celý
vnější povrch zrcátkového pouzdra a také vnitřní část. Zajistěte, aby
dovnitř zrcátkového pouzdra nevnikla kapalina.
18. Zrcátkové pouzdro uschovejte tak, aby do dalšího použití bylo
chráněno před kontaminací.
19. Před použitím sejměte bílý ochranný kryt z hlavy kamery.
20. Zrcátkové pouzdro nasaďte opatrně tak, aby se zajistilo (viz část
„Nasazení zrcátkového pouzdra [→ 63]“).
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Horkovzdušná sterilizace zrcátkového pouzdra

POZOR
Horkovzdušnou sterilizaci a dezinfekci na vysoké úrovni nesmíte
kombinovat.
Postup horkovzdušné sterilizace je následující:
1. Proveďte předběžné vyčištění (viz část „Předběžné vyčištění
zrcátkového pouzdra [→ 64]“).
2. Z kamery CEREC Omnicam sejměte zrcátkové pouzdro (viz část
„Sejmutí zrcátkového pouzdra [→ 63]“).
3. Zrcátkové pouzdro může být sterilizováno horkým vzduchem (180
°C, 30 minut). Požádejte svého prodejce o nabídky horkovzdušných
sterilizátorů. Zrcátkové pouzdro umístěte do horkovzdušného
sterilizátoru a postupujte podle pokynů výrobce.
4. Zrcátkové pouzdro uschovejte tak, aby do dalšího použití bylo
chráněno před kontaminací.
5. Zrcátkové pouzdro nasaďte opatrně tak, aby se zajistilo (viz část
„Nasazení zrcátkového pouzdra [→ 63]“).
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8.2 Kalibrace kamery CEREC Omnicam
Pro metodu snímání používanou systémem je nutno používat
kalibrovanou kameru CEREC Omnicam. Kamera CEREC Omnicam je z
výroby kalibrována. Kalibraci kamery CEREC Omnicam proveďte
nicméně po každé nové instalaci a přepravě. Pro kalibraci kamery
CEREC Omnicam je k dispozici dodaná kalibrační sada.
Pro dosažení optimálních výsledků se musí kamera CEREC Omnicam
zahřívat po dobu 15-20 minut před kalibrací.
Rekalibrujte kameru CEREC Omnicam v následujících případech:
● po přepravě (zatížení otřesy) nebo při prvním uvedení do provozu,
● po uskladnění v nevytápěných nebo neklimatizovaných prostorech
(teplotní rozdíly více než 30 °C/85 °F).
● při teplotních rozdílech více než 15°C/60°F mezi poslední kalibrací a
provozem.
● Obecně lze říci, že provedení kalibrace je na místě v případě
výskytu chyb během procesu snímání (jako např. špatná kvalita
obrazu nebo chybějící 3D náhled). V mnoha případech lze chybu
odstranit již tímto způsobem.
● Může se stát, že systém bude nevědomě vystaven otřesům, a proto
byste kalibraci měli provést jednou měsíčně.

Spuštění kalibrace
1. V programu přejděte do systémové nabídky a klikněte na tlačítko
"Configuration".
2. Klikněte na tlačítko "Devices".
3. Klikněte na tlačítko "Omnicam".
4. Klikněte na tlačítko "Calibrate".
Ä Náhled z kamery se zobrazí v okně.
5. Zadejte 8místné identifikační číslo Sirona. Toto identifikační číslo
najdete na štítku na kalibrační sadě.
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Kalibrace kamery
1. Sejměte ochranný kryt z kalibrační sady.
2. Kalibrační sadu namontujte na doraz na hrot kamery.
3. Jednou rukou zafixujte kameru CEREC Omnicam v kalibrační sadě.
Zajistěte, abyste vnější šroub kalibrační sady zcela zašroubovali ve
směru hodinových ručiček tak, aby se nepatrně zajistil.
4. Klikněte na tlačítko "OK".
Ä Dojde ke spuštění procesu měření.
Ä Software vás vyzve, abyste otočili do další západkové polohy.

5. Otočte šroubem proti směru hodinových ručiček do další západkové
polohy.
6. Klikněte na tlačítko "OK". Udržujte přitom kameru CEREC Omnicam
v klidu.
Ä Software vám potvrdí kalibrační proces.
Ä Software vás vyzve, abyste otočili do další západkové polohy.
7. Kroky č. 5 a 6 zopakujte celkem 11 krát.
Ä Software vás bude informovat o postupu kalibrace a o jejím
dokončení.
Ä Budete vyzváni ke změření polohy výstupního okénka.
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Změření polohy výstupního okénka
1. Na hrot kamery namontujte dolní stranu kalibrační sady.
2. Klikněte na tlačítko "OK".
Ä Kalibrační proces bude pokračovat.
Ä Po dokončení kalibrace se zobrazí hlášení, že kalibrace je
dokončena.
3. Hlášení potvrďte tlačítkem "OK".
Ä Kamera CEREC Omnicam je kalibrovaná.

Chybové hlášení během kalibrace
Software vás bude informovat o tom, když se během kalibrace vyskytne
chyba. Pokud bude kalibrační proces chybný, spusťte jej znovu.

Dokončení kalibrování
ü

Software oznámí, že kalibrace je úspěšně dokončena.

➢ Klikněte na tlačítko "OK".
Ä Kamera CEREC Omnicam je kalibrovaná.
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8.3 Kalibrace barev
Obecné pokyny

POZOR
Chybná analýza barev
Analýza barev může být nepříznivě ovlivněna dopadem intenzivního
světla, což může mít za následek rozdílné výsledky.
➢ Kameru držte tak, aby se nenacházela v přímém záření silného
zdroje světla (např. stomatologického svítidla), nebo nebyla
vystavena dopadu přímého slunečního záření.
K analýze barev je zapotřebí použít barevně kalibrovaný skener.

POZOR
Při kalibraci barev dbejte následujícího
Kalibraci barev lze provést teprve minimálně 20 minut po spuštění
systému / přípravě.
Kalibrace barev musí být prováděna pravidelně.
Skener musí být barevně kalibrován každé 2 týdny, aby bylo možné
provést spolehlivou analýzu barev. Pro dosažení nejlepších výsledků
proveďte kalibraci barev skeneru těsně před pořízením nového snímku.
Značně poškrábané okno pouzdra nesmí být použito pro analýzu barev.

Skladování kalibrační sady
Sadu na kalibraci barev skladujte v obalu na suchém a tmavém místě.
Musí být použit dezinfikovaný skener, protože samotnou sadu na
kalibraci barev nelze dezinfikovat. Nahromaděný prach na vnitřní straně
sady na kalibraci barev opatrně odstraňte stlačeným vzduchem.

Zapnutí analýzy barev
1. V programu přejděte do systémové nabídky a klikněte na tlačítko
"Configuration".
2. Klikněte na tlačítko "Devices".
3. Klikněte na tlačítko "Omnicam"
4. Zvolte možnost "Shade Detection".
- Můžete volit mezi různými systémy barev ("Shade Guide
Selection").
- Můžete se rozhodnout, zda chcete být upozornění za 14 dní, kdy
bude opět zapotřebí analýza barev.
5. Změnu potvrďte níže tlačítkem "Ok".
6. Klikněte na tlačítko "Color Calibration" a proveďte kalibraci barev.
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Kalibrace barev skeneru

POZOR
Sadu na kalibraci barev používejte pouze s čistým a suchým
skenerem CEREC Omnicam
Pro dosažení optimálních výsledků musí být skener CEREC
Omnicam před kalibrací barev čistý, dezinfikovaný a suchý.
➢ Zajistěte, aby skener CEREC Omnicam byl čistý, dezinfikovaný a
suchý.
1. Sadu na kalibraci barev vyjměte z obalu.
2. S pomocí skeneru CEREC Omnicam naskenujte QR kód na spodní
straně sady na kalibraci barev. Za tímto účelem držte skener
CEREC Omnicam klidně před QR kódem tak, aby byl na obrázku
vidět celý. Pokud je QR kód trochu lesklý, držte skener v mírném
úhlu, abyste zabránili odleskům a usnadnili nasnímání kódu. Po
nasnímání QR kódu, zobrazí se následující krok "Please mount
color calibration set".
Tento krok snímání QR kódu bude při další kalibraci barev
přeskočen, místo toho se zobrazí číslo sady na kalibraci barev.
Pokud se neshoduje se sériovým číslem vytištěným na vaší sadě
na kalibraci barev, klikněte na tlačítko "Rescan QR Code" a zadejte
nový QR kód.
3. Sadu na kalibraci barev namontujte na doraz na hrot skeneru.
4. Klikněte na tlačítko "Ok".
Ä Dojde ke spuštění procesu měření. Skenerem CEREC
Omnicam ani sadou na kalibraci barev během této doby
nepohybujte.
Ä Software vás bude informovat o postupu kalibrace a o jejím
dokončení.

Dokončení kalibrace barev
ü

Software oznámí, že kalibrace barev je úspěšně dokončena.

1. Klikněte na tlačítko "Ok".
Ä Kalibrace barev skeneru CEREC Omnicam je dokončena.
2. Sejměte ze skeneru sadu na kalibraci barev a vložte ji zpět do
obalu.

Chybové hlášení při kalibraci barev
Software vás upozorní, pokud během kalibrace barev dojde k chybě.
Pokud kalibrace byla chybná, zajistěte následující:
● sada na kalibraci barev je bez prachu,
● sada na kalibraci barev je správně namontovaná,
● výstupní okénko skeneru CEREC Omnicam je čisté.
➢ Poté spusťte kalibraci barev znovu.
Nepoužívejte dál poškozenou sadu na kalibraci barev, v tomto případě
se obraťte na svého prodejce, abyste si pořídili novou.
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Výměna sady na kalibraci barev

POZOR
Sadu na kalibraci barev pravidelně vyměňujte
Sadu na kalibraci barev pravidelně vyměňujte, aby bylo dosaženo co
nejlepších výsledků.
➢ Dbejte následujících pokynů.
Pamatujte na to, že sadu na kalibraci barev
● lze používat pouze ve spojení se softwarem CEREC 5 ≥ 5.x nebo
Connect SW ≥ 5.
● má životnost maximálně 2 roky. Datum exspirace je uveden na dně
nádoby sady na kalibraci barev. V důsledku předchozího skladování
se může stát, že doba použití se může zkrátit na méně než 2 roky.
● lze po otevření nádoby používat jen jeden rok. Poznamenejte datum
otevření nesmyvatelnou fixou na kryt nádoby za nápis „Opened on
____________“ a po uplynutí jednoho roku ji přestaňte používat.
Po uplynutí jednoho z těchto dvou období již sadu na kalibraci barev
dále nepoužívejte.
Před uplynutím doby použitelnosti sady na kalibraci barev vám software
oznámí, že sadu na kalibraci barev je nutno vyměnit za novou sadu.
Po uplynutí doby použitelnosti sady na kalibraci barev vám software
oznámí, že analýza barev bude provedena jen na základě starých
kalibračních dat.
Kontaktujte svého prodejce ohledně výměny sady na kalibraci barev.
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9 Likvidace

Likvidace
Na základě směrnice 2012/19/EU a specifických národních předpisů o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních upozorňujeme na to,
že v rámci Evropské unie (EU) se tato musejí odevzdat ke speciální
likvidaci. Tyto předpisy vyžadují ekologickou recyklaci/likvidaci
odpadních elektrických a elektronických zařízení. Nesmějí se likvidovat
v domovním odpadu. To je znázorněno symbolem „přeškrtnuté
popelnice“.

Způsob likvidace
Cítíme odpovědnost za naše výrobky od prvotního nápadu až po jejich
likvidaci. Z tohoto důvodu Vám nabízíme možnost zpětného odběru
našich odpadních elektrických a elektronických zařízení.
V případě požadované likvidace postupujte prosím takto:
V Německu
Pro zpětný odběr elektrického zařízení zadejte prosím požadavek na
likvidaci firmě enretec GmbH. Máte následující možnosti:
● Na webových stránkách firmy enretec GmbH (www.enretec.de)
použijte pod bodem menu „eom“ tlačítko „Zpětný odběr elektrického
přístroje“.
● Případně se můžete obrátit přímo na společnost enretec GmbH.
enretec GmbH
Kanalstraße 17
D-16727 Velten
Tel.: +49 3304 3919-500
E-mail: eom@enretec.de
Podle specifických národních předpisů o nakládání s odpady (ElektroG)
přebíráme jako výrobce náklady na likvidaci příslušných odpadních
elektrických a elektronických zařízení. Náklady na demontáž, přepravu
a balení nese majitel/provozovatel.
Před demontáží/likvidací přístroje se musí provést odborná příprava
(čištění/dezinfekce/sterilizace).
Přístroj bez pevné instalace bude odvezen z vaší praxe a přístroj s
pevnou instalací z místa před budovou vaší adresy podle dohodnutého
termínu.
Ostatní země
Informace k likvidaci specifické pro jednotlivé země si vyžádejte od
místního specialisty na stomatologické vybavení.
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