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1 Obecné údaje

1.1 Vážený zákazníku
Těší nás, že jste vybvil svou praxi rentgenovým systémem
ORTHOPHOS SL od firmy Sirona. Jako spoluvynálezce
panoramatického rentgenu na bázi filmu je Sirona od roku 1996
průkopníkem digitální rentgenové techniky. Profitujete ze všech našich
zkušeností po celém světě, kde jsme do provozu uvedli mnoho tisíc
digitálních panoramatických rentgenových přístrojů. Tento přístroj se mj.
vyznačuje vynikající kvalitou obrazu, jednoduchým ovládáním a vysokou
spolehlivostí v každodenním provozu. Tento Návod k použití by Vám měl
být dobrým pomocníkem před jeho použitím, a následně kdykoli budete
potřebovat informce.
Přejeme Vám hodně úspěchů a radosti s Vším ORTHOPHOS SL.

1.2

Váš ORTHOPHOS SL tým

Kontaktní údaje

Klientské centrum Pro  technické otázky je Vám k dispozici náš kontaktní
formuformulářformulářnaKontaktformular im Internetformulář na adrese www.sirona.de . Na nvigační liště najeďte na
položku menu der"KONTAKT" / "Kunden-Service- Center" a poté klikněte na ikonu
"KONTAKTFORMULAR TECHNISCHE ANFRAGEN" .

Adresa výrobce Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim
Německo
Tel.: +49 (0) 6251/16-0
Fax: +49 (0) 6251/16-2591
Email: contact@sirona.com
www.sirona.com
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Copyright

1.3 Copyright a ochranné známky
© Sirona Dental Systems GmbH. All rights reserved.

Informace obsažené v této příručce je možné měnit bez
zvláštního upozornění.
Software, včetně příslušné dokumentace, je chráněn autorskými
právy. Je ptoto nutné s ním zacházet jako s každým jiným
chráněným materiálem.
Kdo, vyjma za účelem vlastního použití, tento software přenese na
jakékoli jiné médium bez písemného souhlasu firmy Sirona Dental
Systems GmbH, dopouští se trestného činu.

Ochranné známky Microsoft® a Windows 7® jsou zapsané ochranné známky.

WindowsTM je ochranná známka korporace Microsoft.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných
majitelů.Odkazy na kódovací knihovny třetích stran jsou uloženy v license.pdf
v instalačním adresáři.

1.4 Obecné pokyny k návodu k použití
Řiďte se návodem k použití Před uvedením přístroje do provozu se s ním seznamte pomocí tohoto

návodu k použití. Řiďte se přitom bezpodmíněčně uvedenými
bezpečnostními odkazy a varováními.

Uchování dokumentu Mějte tento návod k použití vždy po ruce pro případ, že Vy nebo jiný
uživatel budete v pozdější době potřebovat vyhledat nějkou informaci.
Uložte si návod k použití ve Všem PC nebo si ho vytiskněte.

V přípdě prodeje se ujistěte, že je k přístroji přiložen návod k použití
v papírové formě nebo na elektronickém datovém nosiči, aby se nový
majitel mohl informovat o způsobu fungování a uvedených varováních
a bezpečnostních odkazech.

Online portál pro technické podklady Pro technické podklady jsme zřídili online portál na adrese http://
www.sirona.com/manuals. Zde si  můžete stáhnout tento návod k
použití a další dokumenty. Pokud si přejete dokument v papírové
formě, prosíme Vás o vyplnění formuláře na webové stránce. Rádi
Vám pak zdarma zašleme vytištěný exemplář.

Pomoc Pokud si i přes pečlivé studium návodu nevíte rady, spojte se prosím
s příslušným s dentálním depem.
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1.4.1 Bezpečnostní informace
1.4.1.1 Označní stupňů nebezpečí

Abyste se vyhnuli škodám na zdraví a majteku, řiďte se
bezpečnostními informacemi uvedenými v tomto dokumentu. Jsou
označeny  následovně:

NEBEZPEČÍ
Bezprostředně hrozící nebezpečí, které může vést k závažnému
poškození zdraví nebo ke smrti.

VAROVÁNÍ
Potencionálně nebezpečná situce, která by mohla vést k závažnému
poškození zdraví nebo ke smrti.

OPATRNĚ
Potencionálně nebezpečná situace, která by mohla vést k mírnému
poškození zdraví.

POZOR
Potencionálně nebezpečná situce, při které by mohl být poškozen

produkt nebo některá věc v jeho okolí.

DULEZITE
Překážky pro použití a další důležité informace.

Tip: Informace pro usnadnění práce.

1.4.1.2 Použité formáty a symboly

Formáty a symboly použité v tomto dokumentu mají následující
význam:

Předpoklad
1. První krok

2. Druhý krok
nebo

➢ Alternativní krok
Výsledek

➢ Jednotlivý krok

Vyzve Vás k provedení
nějaké činnosti.

viz „Použité formáty

a symboly [ → 10]“
Označí vztah k jinému místu v textu
a uvede číslo příslušné stránky.

● Seznam Označí seznam.

„Příkaz /Položka v menu“ Označí příkazy /položky v menu
nebo citáty.
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1.5 Další platné dokumenty
Rentgenový systém zahrnuje další komponenty, jako např. PC
software, které jsou popsané v samostatných podkladech. Je ptoto
zapotřebí řídit se rovněž varováními a bezpečnostními pokyny
uvedenými v těchto podkladech:

● Uživatelský manuál pro SIDEXIS 4

● ORTHOPHOS SL Panoramaeditor
Addendum k „ Uživatelskému manuálu  pro SIDEXIS 4“

Údržba

1.6 Záruka a odpovědnost
V zájmu bezpečnosti a zdraví pacientů, uživatelů nebo třetích osob je

nezbytné, aby ve stanovených časových odstupech byly prováděny
prohlídky a údržbové práce k zjištění bezpečnosti provozu a fungování
Vašeho produktu (IEC 60601-1 / DIN EN 60601-1 etc.). Provozovatel je
povinnen zajistit provádění prohlídek a údržbu přístroje.

Jako výrobce elektrických lékařských přístrojů můžeme převzít
odpovědnost za bezpečnostně technické vlastnosti přístroje jen tehdy,
pokud údržbu a opravy přístroje provádíme my sami nebo námi k tomu
výslovně zmocněný pracovník, a pokud jsou konstrukční díly, jež
ovlivňují bezpečnost přístroje, při jejich výpadku nahrazeny originálními
náhradními díly.

Vyloučení odpovědnosti Pokud provozovatel nedodrží závzek provádět prohlídky a údržbové
práce nebo ignoruje chybová hlášení, nepřebírá Sirona Dental
Systems GmbH příp. její smluvní partneři za škody vzniklé takovým
způsobem žádnou odpovědnost.

Potvrzení o provedené práci Doporučujeme Vám, abyste př provádění takový prací požadovali od
provádějícího personálu potvrzení o druhu a rozsahu práce, případně
s informacemi o změnách jmenovitých údajů a oblasti prováděné práce,
dále datum, údaje o firmě a podpis.

1.7 Povinnosti provozovatele zařízení a personálu
Tento Návod k použití předpokládá bezpečné zacházení se softwarem
SIDEXIS.

Zeptejte se, prosím, žen v reprodukčním věku vždy před expozicí, zda
nemohou být těhotné. Pokud je žena těhotná, je třeba zvážit poměr
rizika a potřebnosti.

V Německu rentgenová vyhláška předepisuje, aby provozovatel
pravidelně provádět test stálosti z důvodu bezpečnosti obsluhy a
pacientů. Sirona doporučuje provádět tento test každý měsíc.
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1.8 Použití v souladu s určením
Rentgenový systém vytváří data pro digitální snímky v maxilofaciální
oblasti a v dílčích podoblastech pro zubní lékařství a dětské zubní
lékařství, pro diagnostiku tvrdých tkání v rámci ORL oboru a pro oblast
zápěstí.

Přístroj nesmí být provozován v prostorách ohhrožených
výbuchem.
Je nutno se řídit Návodem k použití a k údržbě.

VAROVÁNÍ
3D rentgen nesmí být používán pro rutinní nebo preventivní vyšetření,
při kterých se zhotovuje rentgenový snímek nezávisle na tom, zda u
pacienta existují klinické známky a symptomy či ne. 3D rentgenová
vyšetření musejí  být u každého pacienta odůvodněná, aby bylo
možné prokázat, že užitek z nich převžuje rizika.

1.9 Indikace a kontraindikace

Indikace v dílčích oblastech zubního lékřství:
● Konzervativní stomatologie

● Endodoncie

● Parodontologie

● Proetika / skeny šablon

● Funkční diagnostika a léčba kraniomandibulárních poruch

● Chirurgická stomatologie

● Implantologie

● Orální a maxilofaciální chirurgie

● Ortodoncie

● Dětská stomatologie

● ORL (diagnostik tvrdých tkání)

Kontraindikace:
● Zobrazení struktury chrupavky

● Zobrazení měkkých tkání
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2 Bezpečnostní informace

2.1 Informace na přístroji
Na přístroji jsou umístěny tyto symboly:
Tento symbol je umístěn vedle typového štítku přístroje.
Význam: Při provozu přístroje se řiďte návodem k použití.

Elektrostatický náboj (ESD)

Označení jednorázového použití.

Tento symbol je umístěn na typovém štítku přístroje.
Význam: Průvodní dokumenty jsou k dispozici na domovské stránce
Sirony.

Na kolíky nebo zástrčky, které jsou optřené ESD varovným
štítkem, se nesmí sahat ani nesmí být prováděno propojení těchto
zástrček, aniž by byla provedena ochranná opatření pro ESD. Viz
také kapitoly "Elektrostatický výboj" a "Elektromagnetická
kompatibilita" [ → 17].

Před každou expozicí je nutno použít hygienický ochranný kryt
(jednorázový).

Jednorázové položky jsou označené symbolem znázorněným vlevo.
Bezprostředně po použití musejí být zlikvdovány. Nepoužívejte
jednorázové pomůcky opakovaně!

2.2 Větrací otvory
Větrací otvory na přístroji nesmějí být za žádných okolností zakryté,
poněvadž by to bránilo cirkulaci vzduchu. To může vést k přehřátí
přístroje.

Nestříkat do větracích otvorů

Nestříkejte žádné tekutiny, např. dezinfekční prostředky, do větracích
otvorů. Může to způsobit špatné fungování přístroje. V oblasti
větracích otvorů používejte jen stírací dezinfekci.

2.3 Kondenzace
Při extrémních výkyvech teploty může v přístroji dojít k tvorbě
kondenzátu. Zapněte přístroj tehdy, až bude dosaženo běžné pokojové
teplotyt. Viz také „Technické údaje“.



2 Bezpečnostní informace
2.4 Kvalifikace obsluhy

Sirona Dental Systems GmbH
Návod k použití ORTHOPHOS SL 2D / 3D

64 68 453 D3632
14 D3632.201.03.01.01 05.2015

2.4 Kvalifikace obsluhy
Přístroj smí obsluhovat jen vyškolený nebo instruovaný odborný
personál.

Personál ve fázi školení, výuky, instruktáže nebo ve fázi všeobecného
vzdělání smí s přístrojem pracovat jen pod stálým dohledem zkušené
osoby.
Pro provoz přístroje musí obsluha:

● přečíst návod k použití a po rozumět  mu

● znát základní konstrukci a fungování přístroje

● rozpoznat nedostatky ve fungování přístroje a případně učinit

odpovídající opatření

Obsluhující personál musí být přiměřeně vyškolen ohledně zásad pro
ochranu provozu a před zářením při práci s DVT technologiemi.

2.5 Spuštění přístroje
Při spuštění přístroje a nastavení provozního modu (až do nastavení
senzoru do konečné polohy) se uvnitř přístroje nesmí nacházet
žádný pacient.
Chybným fungováním by se mohl pacient zranit.

Pokud se vyskytne chyba, která vyžduje vypnutí a opětovné zapnutí
přístroje, musí být pacient nejpozději před opětovným zapnutím
přístroje z přístroje vyveden.

2.6 Ochrana před radiací
Je třeba si řídit platnými pravidly pro ochranu před radiací a přijmout
příslušná optření. Je nutno použít předepsané ochranné pomůcky. Pro
snížení radiační zátěže Sirona doporučuje použít bizmut, olověné clony
nebo zástěry, a to zejména u pediatrických pacientů.

Obsluhující personál se během expozice musí vzdálit od
rentgenového zářiče na maximální vzdálenost, kterou dovoluje
spirála kabelu.

Během expozice se kromě pacienta v místnost nesmějíi zdržovat žádné
další osoby bez ochranných pomůcek. Ve výjimečných případech může
poskytnout pomoc třetí osoba, nesmí to však být personál praxe.
Během expozice musí být zajištěn oční kontakt s pacientem a
přístrojem.
Pokud dojde k poruše, je nutno expozici ihned přerušit okamžitým
uvolněním spínače.
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2.7 Nouzový vypínač
(není součástí dodávky)

Pokud se některá část přístroje při rotačním pohybu dotkne pacienta, je
nutno přístroj ihned zastavit pomocí spínače expozice (X-Ray), hlavního
vypínače přístroje nebo stisknutím nouzového vypínače!

2.8 Laserový lokalizátor

Přístroj obsahuje laserové součásti 1. třídy.

Laserové lokalizátory slouží ke správnému nastavení polohy pacienta.
Nesmějí být použity pro jiné účely.

Musí být dodržen minimální odstup 10 cm (4“ ) mezi okem a laserem.

Nedívejte se do paprsku.

Laserové lokalizátory smějí být používány jen v případě, že pracují bez
poruch. Opravy smí provádět pouze autorizovaný odborný personál.

Nepoužívejte žádné jiné lasery a neprovádějte žádné změny nastavení
nebo postupů, které nejsou popsané v tomto návodu. Může to vést
k nebezpečné zátěži ozářením.

2.9 Hygiena
Pro každého nového pacienta je nutno použít nová ochranná pouzdra,
všechny pomůcky pro expozici je nutno dodatečně vydezinfikovat, aby
byl vyloučen eventuelní přenos infekce, jež by mohla způsobit závažná
onemocnění.

Vhodnými hygienickými opatřeními je nutno vyloučit křížovou
kontaminaci mezi pacienty, uživateli a třetími osobami.

Další informace ke sterilizaci, případně k ochranným  hygienickým

pouzdrům, najdete v kapitolách Hygienická ochranná pouzdra [ → 41],

Příprava expozice, Sterilizace [ → 137] .

2.10 Dotykový displej
Dotykový displej panelu Easypad je vybaven ovládací technologií citlivou
na dotyk.

Dotykový displej nesmí být ovládán špičatými předměty jako je
propiska, tužka, atd.. Tím by mohlo dojít k jeho poškození nebo
poškrábání jeho povrchu. Ovládejte dotykový displej pouze jemným
tlakem konečky prstů.



2 Bezpečnostní informace
2.11 Bezproblémový provoz
Betrieb

Sirona Dental Systems GmbH
Návod k použití ORTHOPHOS SL 2D / 3D

64 68 453 D3632
16 D3632.201.03.01.01 05.2015

2.11 Bezproblémový provoz
Použití tohoto přístroje je přípustné jen tehdy, pokud pracuje bez
poruch. Pokud není možné zajistit bezporuchový provoz, je nutno
přístroj vypnout a nechat ho zkontrolovat, případně opravit
autorizovaným odborným personálem.
Expozice pacientů je možné provádět jen tehdy, pokud přístroj pracuje
bez poruch.

Pohybu přístroje nesmějí bránit části těla, oblečení, obvazy nebo
nemocniční postele.

Oblast pohybu přístroje nesmí být ohrožena cizími předměty.
Nenechávejte pacienta v přístroji bez dozoru.

2.12 Interference s elektronickými zařízeními
Aby nedocházelo k poruchám elektronických zařízení a datových
nosičů, např. rádiem řízených hodin, telefonních karet apod., je nutno je
před rentgenovou expozicí odstranit.

2.13 Rizika způsobená elektromagnetickým polem
Fungování implantovaných systémů (jako např. kardiostimulátory
nebo kochlerovy implantáty) může být ovlivněno elektromagnetickým
polem. Zeptejte se, prosím, pacienta před začátekm léčby, zda nemá
implantovaný kardiostimulátor nebo nějaký jiný přístroj.
Pokud existují rizika, jsou uvedena v dokumentaci výrobce příslušných
implantátů.

2.14 Kombinace s jinými přístroji
Kdo kombinací s jinými přístroji sestaví nebo změní lékařský
elektrický systém podle normy IEC 60601-1 (požadavky na
bezpečnost lékařských elektrických zařízení), je odpovědný za to, že
jsou v plném rozsahu splněny požadavky tohoto ustanovení na
bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí.

Pokud jsou připojeny přístroje, jež nejsou schválené firmou Sirona,
musí odpovídat platným normám:

● IEC 60950-1 pro informační technologie, a

● IEC 60601-1 pro lékařské elektrické přístroje

Viz k tomu „Požadavky na instalaci“ Doklad o kompatabilitě/

Prohlášení o shodě systémového integrátora.
Při pochybnostech se zeptejte výrobce komponent příslušného systému.
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2.15 Změny na přístroji
Změny na přístroji, které mohou ohrozit bezpečnost provozovatele,
pacienta nebo třetí osoby, nejsou podle zákonných předpisů dovoleny!

Z důvodu bezpečnosti  smí být tento výrobek provozován jen
s oroginálním příslušenstvím od firmy Sirona nebo s příslušenstvím
třetích stran schváleným firmou Sirona. Při používání neschváleného
příslušenství nese riziko uživatel.

2.16 Stavební úpravy
Pokud jsou v blízkosti rentgenového přístroje prováděny stavební
úpravy a v jejich průběhu dojde k velkým otřesům nebo dokonce
úderům na přístroj, musí přístroj prohlédnout servisní technik, který
případně provede novou justáž a kalibraci.

2.17 Elektromagnetická kompatibilita
Přístroj splňuje požadavky normy IEC 60601-1-2.
Lékřské elektrické přístroje podléhají z hlediska EMK zvláštním
opatřením. Musejí být nainstalovány a provozovány podle údajů v
dokumentu "Požadavky na instalaci".

Pokud jsou ve vzdálenosti 5 m od přístroje postavena vysokonapěťová,
radiokomunikační nebo MRI zařízení, je nutno se řídit požadavky na
instalaci.

Přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikční zařízení mohou
lékařské elektrické přístroje ovlivnit. Provoz mobilních telefonů je
proto třeba v prostorách praxe nebo kliniky zakázat.

Řiďte se rovněž opatřeními týkajícími se ochrany před elektrickým
výbojem uvednými v kapitole "Elektrostatický výboj [ → 18]".
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2.18 Elektrostatický výboj
Ochranná opatření

Elektrostatický výboj (krátce: ESD – ElectroStatic Discharge)

Elektrostatický náboj osob může dotykem způsobit zničení
elektronických konstrukčních prvků. Poškozené konstrukční prvky je
většinou nutné vyměnit. Opravu musí provádět kvalifikovaný personál.
Ochranná opatření v souvislosti s ESD zahrnují:

● Postupy pro zamezení elektrostatického náboje, pomocí

– klimatizace

– zvlhčování vzduchu

– vodivých podlahových krytin

– oblečení ze syntetických materiálů

● Vybití vlastního těla dotykem

– kovového krytu přístroje

– většího kovového předmětu

– jiného ochranným vodičem uzemněného kovového předmětu

Místa ohrožená výbojem jsou na přístroji označena ESD
varovným štítkem:

Doporučujeme Vám, aby všechny osoby, které pracují s tímto
přístrojem,  byly upozorněny na význam tohoto ESD varovného štítku.
Navíc by mělo proběhnout školení o fyzice elektrostatického náboje.

Fyzika elektrostatického náboje
Elektrostatický výboj předpokládá předchozí elektrostatický náboj.

Nebezpečí elektrostatického náboje vzniká vždy tam, když se proti sobě
pohybují dvě tělesa, např. při:

● Chůzi (podrážky bot proti podlaze) nebo

● Jízdě (kolečka židle proti podlaze)
Velikost náboje závisí na různých faktorech. Náboj je u:

● nižší vlhkosti vzduchu vyšší než u vyšší vlhkosti vzduchu

● syntetických materiálů vyšší než u přírodních materiálů (oblečení,
podlahové krytiny).

Abychom si mohli udělat představu o velikosti napětí, které se
vyrovnává při elektrostatickém výboji, používá se následující pravidlo.
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Elektrostatický výboj je od:

● 3 000 voltů rozeznatelný

● 5 000 voltů slyšitelný (praskání, šelest)

● 10 000 voltů viditelný (překakují jiskry)

Vyrovnávací prody vzniklé při těchto výbojích mají hodnotu nad 10
ampérů. Nejsou pro člověka nebezpečné, protože trvají jen několik
nanosekund.
Tip: 1 nanosekunda = 1 / 1 000 000 000 sekundy =
1 miliardtina sekundy

Je-li rozdíl hodnot napětí větší než 30 000 voltů na centimetr, dochází
k vyrovnání napětí (elektrostatický výboj, blesk, přeskok jisker).

Aby bylo možné realizovat rozdílné funkce v jednom přístroji, používají
se integrované obvody (logické obvody, mikroprocesory). Aby bylo
možné na tyto čipy umístit co nejvíce funkcí, je nutné obvody silně
miniaturizovat. To vede k tloušťce vrstev řádově několik desetittisícin
milimetru. Proto jsou při elektronickém výboji obzvláště ohroženy
integrované obvody připojené k externím vodičům.

Již napětí, které uživatel necítí, může vytvořit výbojový proud, jenž
roztaví čip v zasženém místě. Poškození jednotlivých integrovaných
obvodů vede k poruchám nebo k výpadku přístroje.
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3 Popis přístroje

3.1 Osvědčení a registrace

ORTHOPHOS SL splňuje následující normy:
● IEC 60601-1

● IEC 60601-1-3

● IEC 60601-2-63

0123

Původní jazyk: němčina
Tento produkt nese označení CE v souladu s ustanovením směrnice
Rady 93/42/EHS ze 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích.
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3.2 Technické údaje

3.2.1 Údaje o přístroji

Označení modelu:                ORTHOPHOS SL

Jmenovité napětí:                     200 – 240

Přípustná odchylka: ± 10%
Přípustný pokles napětí: 10%
Jmenovitý proud:                     12 A
Jmenovitý výkon: 2 kW při 90 kV / 16 mA při libovolné době

ozáření
Jmenovitá frekvence:              50 Hz / 60 Hz
Odpor elektrické sítě:              max. 0,8 Ohm
Pojistka hl.
budovy:

25 A pomalá (16 A pro jeden kabel)

Spotřeba el. energie:               2 kVA
Výkon rentgenu: 69 kV / 16 mA = 1104 W při libovolné

době ozáření
Anodové napětí: 60-90 kV (při 90 kV max. 12 mA)
Anodový proud:                       3-16 mA (při 16 mA max. 69 kV)
Maximální rozsah nastavení:  60 kV / 3 mA až 90 kV / 12 mA
Průběh
vysokého napětí:
Frekvence
generování vys. napětí:

Vysokofrekvenční multipulzní
Zbytkové zvlnění ≤ 4 kV

40 – 120 kHz

Doba trvání programu: viz „Progr. hodnoty“ [ → 146]

Doba expozice: viz „Progr. hodnoty“ [ → 146]

Měřítko snímaného U P1, normální zubní oblouk,
obrazu: (osa řezu) cca. 1:1,19, tj. snímaný

obraz je oproti skutečnému stavu
zvětšený v průměru o cca 19%.

Dob expozice
cefalometr. obrazu:
Měřítko snímaného
cefalometr. obrazu:

max. 14,9 s

cca 1:1,1, tj. snímaný obraz je oproti
skutečnému stavu zvětšen v průměru
o cca 10% vergrößert.

Celková filtrace
rentgenového zařízení:
Velikost ohniska dle IEC
60336, měřeno ve
středním rentgenovém
paprsku:

> 2,5 mm AI / 90 IEC 60522
0,3 mm Cu u volumetrické expozice
0,5 mm
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Označení ohniska:

Odstup ohnisko – kůže: > 200 mm (8“ )
Automatické
blokování expozice:

Doba trvání automatického blokování
expozice (doba chlazení) závisí na
nastavení úrovně kV/mA skutečné doby
expozice. V závislosti na zatížení anody
se systém automaticky vypne na dobu
8s až 300s.

Příklad: U programu P1
s nastavením expozice 84kV/12mA a
dobou ozáření 14,1s se systém vypne

na 150s.

Přístroj ochranné třídy: IPX0

Přístroj ochranné třídy I
Stupeň ochrany proti
zásahu el. proudem: Přístroj typu B
Stupeň ochrany
proti vniknutí vody:
Rok výroby:

Běžné zařízení (bez ochrany proti
vniknutí vody)

Provozní režim: nepřetržitý
Dlouhodobý výkon: 200 W
Materiál anody:                     Wolfram

(na typovém štítku)

Expoziční parametry pro
stanovení úniku záření:

2 mA / 90 kV

Rentgenová anoda

Siemens SR 90/15 FN
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Senzor PAN

Digitální CdTe senzor vybavený technologií pro přímou konverzi,
umožňující panoramatickou expozici

Aktivní plocha senzoru
typ Pan:

146 mm x 6 mm

Rozlišení : 0,1 mm
Vzdálenost mezi ohniskem
a senzorem: 497 mm

Plochý panelový detektor

Digitální panelový detektor s technologií Si (amorfní křemík)

s 3D technikou snímání:
Aktivní plocha senzoru: 160mm x 160mm

Rozlišení: 0,12 mm
Vzdálenost mezi ohniskem
a senzorem: 524mm
Max. filtrace před
senzorem:

< 1,2 mm Al

Cefalometrický senzor
Digitální řádkový senzor s CCD technologií

Aktivní plocha senzoru
typu Ceph:

230 mm x 6,48 mm

Rozlišení: 0,027 mm
Vzdálenost mezi ohniskem 1714 mm
a senzorem:

3.2.2 Podmínky pro provoz a dopravu

Teplota pro dopravu
a skladování:

-10 °C – +70 °C (14 °F – 158 °F)

Vlhkost vzduchu:                      10 % – 95 %

Přípustná
Provozní teplota:

+18 °C - +31 °C (64 °F – 88 °F)

Provozní výška: ≤ 3000 m nad hladinou moře
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3.2.3 Diagramy
Křivka ochlazování krytu anody

Křivka ochlazování rentgenové anody

SR 90/15 FN

Křivka zahřívání krytu anody

Úhel mezi centrálním rengenovým paprskem a anodou

7°
10°



Sirona Dental Systems GmbH
Gebrauchsanweisung ORTHOPHOS SL 2D / 3D

3 Gerätebeschreibung
3.2 Technische Daten

64 68 453 D3632
D3632.201.03.01.01 05.2015 25

aÉìí
ëÅ
Ü

3.2.4 Hodnoty sekundární rozptýlené radiace

9.

10. 8.

11. 7.

12. 5.

13.
1. (3. + 4.)

6.

2.

Poněvadž největší rozptýlené záření vzniká v HD modu při provozu
3D rentgenu, je uvedeno níže.
Kritéria pro měření 3D rentgenu:

Pro měření byly nastaveny tyto parametry:
Anodové napětí 85 kV,
Anodový proud 7 mA,
Doba expozice 14,1 s (odpovídá součinu proudu a expozičního času 98,7
mAs).

Úhel
[°]

Měřicí bod Odstup [m] Naměřená
dávka [µSv]

Dávka/mAs
[µSv]

0 1 1 3,6 0,0365
2 2 096 0,00973
3 1 (45° dole) 3,55 0,0359
4 1 (45° nahoře) 0,75 0,00759

45 5 1 5,59 0,0556
6 2 1,52 0,0154

90 7 1 7,68 0,0778
135 8 1 11,10 0,112
180 9 1 0,6 0,00607
225 10 1 9,63 0,0976
270 11 1 7,04 0,0713
315 12 1 4,55 0,0461
315 13 2 1,31 0,0132
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3.2.5 Požadavky na PC systém
Požadavky na PC systém při použití separátního RCU

Požadavky
pro 2D pracoviště

Požadavky
pro 3D pracoviště

Požadavky für
2D/3D pracoviště
s panoramatickým editorem
PanoramaeditorProvozní systém ● Windows 7 Professional/Ultimate (64 bit)

● Windows 8.1 Professional (64 bit)
Od Windows 8 výše se předpokládá připojení na internet.

Procesor ≥ 2,3 GHz DualCore ≥ 2,3 GHz QuadCore
s podporou SSE3

≥ 2,3 GHz QuadCore
s podporou SSE3

RAM ≥ 4 GB ≥ 8 GB ≥ 8 GB (doporučeno16 GB)
)Pevný disk ≥ 500 GB volná kapacita na disku

Grafická karta DirectX 9.0c grafická karta
(512
MB RAM vyhrazené)

DirectX 10 grafická karta
(1GB RAM vyhrazené)
WDDM driver 1.0 nebo vyšší

DirectX 10 grafická karta
(1GB RAM vyhrazené),
WDDM driver 1.0 nebo vyšší

Grafické nastavení Minimum 1280x1024 pixelů
Doporučeno 1600x1200 pixelů

Mechanika ● DVD-ROM
● DVD RAM (pro použití Wrap & Go)

Obrazovka Vhodná pro diagnostické účely

Software ● Acrobat Reader 8.0, nachází se na DVD
(nutný pro funkci PDF test report)

Požadavky na RCU hardware

Požadavky
Provozní systém ● Windows 7 Professional/Ultimate (64 bit)

● Windows 8.1 Professional (64 bit)
Od Windows 8 výše se předpokládá připojení na internet.

Procesor ≥ 2,3 GHz QuadCore s podporou SSE3, jen intel ≥ i73xx

RAM ≥ 16 GB

Pevný disk ≥ 2 TB volná kapacita na disku

Grafická karta Jen při kombinovaném použití jako systém na jednom počítači, viz výše

Mechanika ● DVD-ROM
● DVD RAM (pro použití Wrap & Go)
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3.3 Přehled expozičních programů
Níže jsou uvedeny dostupné expoziční programy a jejich možná
programová nastavení. Expoziční programy se ve zkrácené podobě
zobrazují na dotykovém displeji.

Panoramatické expozice

P1 Panoramatická expozice, standardní

P1 A Panoramatická expozice, po redukci artefaktů

P1 C Panoramatická expozice, konstantní zvětšení 1,25 x

P2 Panoramatická expozice, bez vzestupného ramene

P2 A Panoramatická expozice, bez vzestupného
ramene, po redukci artefaktů

P2 C Panoramatická expozice, bez vzestupného
ramene, konstantní zvětšení 1,25 x

P10 Panoramatická expozice pro děti

P10 A Panoramatická expozice pro děti, bez vzestupného
ramene, po redukce artefaktů

P10 C Panoramatická expozice pro děti, bez vzestupného
ramene, konstantní zvětšení 1,25 x

P12 Tlustý řez oblast předních zubů

Nastavení programu:
Výběr jednoho kvadrantu (u P12 jen horní/dolní čelist), funkce
Quickshot (u P12 není funkce Quickshot), hodnoty kV/mA

Další informace k panoramatickým expozičním programům, viz str. [ →
53].

Bite wing expozice

BW1 Bite wing expozice v oblasti zadních zubů

BW2 Bite wing expozice v oblasti předních zubů

Nastavení programu: v programu BW1 výběr kvadrantu, levý/pravý
Půlsnímek nebo obě strany, hodntoy kV/mA

Další informace o programech bitewing expozice

najdete na straně [ → 56].
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Expozice čelistního kloubu

TM1.1 / TM1.2 Boční pohled na čelistní klouby při otevřených a
zavřených ústech, dvoud ílná expozice

TM3 Boční pohled na čelistní klouby, se vzestupným
ramenem

Nastavení programu: u dvoudílných programů a předvolbou úhlu (0°, 5°,

10°, 15°), hodnoty kV/mA

Další informace k programům expozice čelistního kloubu viz str.

[ → 70].

Expozice dutin

S1 Vedlejší nosní dutiny

S3 Vedlejší nosní dutiny, lineární řez

Nastavení programu: hodnoty kV/mA
Další informace k programům expozice dutin viz str. [ → 77].

Cefalometrická expozice
Pokud je jednotka vybavena cefalometrickým z ařízením, je navíc možné
provádět cefalometrické expozice.

C1 Zadopřední expozice – symetrická

C2 Předozadní expozice – symetrická

C3 Boční expozice

C3F Plnoformátová expozice, boční

C4 Zobrazení karpální oblsti, symetrické

Nastavení programu: funkce Quickshot, kolimace (kromě C4), hodnoty
kV/mA

Další informace k programům cefalometrické expozice viz str. [ →
99].
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Volumetrická expozice

Rentgenový systém ORTHOPHOS SL je nabízen jako 2D nebo
2D/3D hybridní jednotka. Přístroj 2D je připraven pro pozdější rozšíření
o 3D plochý detektor. Jen s ním jsou navíc k dispozici programy VOL1,
VOL1 HD, VOL2, VOL2 HD (VOL3 a VOL3 HD volitelně).

VOL1
VOL1 HD

Volumetrická expozice s průměrem cca 8
cm a výškou cca. 8 cm příp. 5,5 cm
kolimované.

VOL2
VOL2 HD

Volumetrická expozice s průměrem cca 5
cm a výškou cca 5,5 cm pro horní a dolní
čelist

Optional
VOL3
VOL3 HD

Volumetrická expozice s průměrem cca
11 cm a výškou cca 10 cm, příp. výběr
horní kvadranty, kolimované na 7,5 cm, a
výběr dolní kvadranty kolimované  na
8,0 cm

Nastavení programu: Volumetrická oblast (přední zuby, pravé/ levé
stoličky nebo pravý/levý čelistní kloub), kolimace horní/ dolní čelisti,
doba expozice

Další informace k 3D expozičnímu programu viz str. [ → 85].
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3.4 Hlavní součásti přístroje

3.4.1 Základní jednotka

A B C D B1 E F G H

A uf na hm e ber e i t

Q P O N M L K J I

A Hlavní spínač

B Světelný lokalizátor s možností nastavení výšky paprsku
(frankfurtská horizontála) pro panoramatické snímky

B1 Svět. lok.  pro 3D nastavení

C Svět. lok. centrální svět. paprsek pro zaměření středu obličeje

D Zrcátko pro kontrolu polohy pacienta

E Odkládací miska na šperky apod.

F Opěrka čela

G Opěrka spánku

H PAN/3D senzor

I Pole primární clony rentgenu

J Skusobý blok nebo kontaktní segment nebo opěrk brady

K Držák na opěrku brady, skusové bloky nebo kontaktní
segmenty apod.

L Rukojeť pro pacienta

M Zásuvka pro příslušenství

N Easypad (otočný a natáčecí ovládací panel)

O Dotykový panel pro natáčení kontrolního zrcátka
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20

30

40

50

J

P Spínač

Q Ambient Light (podsvícení), nastavitelné přes internetový
prohlížeč
Internet-Browser

3.4.2 Cefalometrická jednotka

D F G H

C

B

A

K K

I

F
20

30

40

50

A

A Projekční stupnice

B Stupnice pro nastavení vertikální opěrky nosu

C Opěrka nosu

D Zámek opěrky nosu

F Tlačítko pro sejmutí  senzoru

G Rotační prvek pro otáčení opěrek hlavy

H Sekundární clona s lokalizátorem pprsku (frankfurtská
horizontála)

I Senzor

J Opěrka zápěstí

K Vložky do uší s držáky
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3.4.3 Easypad

A B C D E

Aufnahmebereit

A Tlačítko “Panel jede dolů“
B Tlačítko “Panel jede nahoru“
C Optický ukazatel záření

D Dotykový displej (obrazovka citlivá na dotek)

E LED kontrolka signalizující zapnutí přístroje
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3.4.4 Dotykový displej panelu Easypad
Obrazovka tohoto přístroje je tzv. dotykový displej, obrazovka citlivá
na dotyk. Dotykem obrazovky se aktivuje nastavení rentgenové
expozice.

Struktura uživatelského rozhraní je rozdělena do 2 úrovní. Pokud
se dotknete ozubeného kola J v pravém horním roku dotykového
displeje, můžete přejít do 2. úrovně:

1. úroveň: Hlavní menu

Ovládací a signalizační prvky

A B C D E F G D H I J

Z K

Z

Y

Y T
X

N

W Aufnahmebereit

V U S R Q P O
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A Světelný lokalizátor Zapnutí / Vypnutí

B Ukazatel nastavení opěrky čela

C Ukazatel nastavení výšky

D Tlačítka pro výběr programu -/+ sekvence:
PAN: P1, P2, P10, P12, BW1, BW2, TM1.1, TM3, S1, S3
CEPH: C1, C2, C3, C4
3D: VOL1, VOL2, VOL3

E Oranžová  barva: Ukazatel min. oblasti expozice pro
zvolený program (čelistní oblouk nebo jeho část)

F Ukazatel programu, výběr podprogramu (A/C)

G Ukazatel výběru programové skupiny

H Ukazatel polohy hlavy pacienta

I Sloupec nabídek (Volby)

J Ozubené kolo: navigační prvek pro přechod mezi úrovněni 1 a
2

K Ukazatel výběru kvadrantu označený R (vpravo)  L (vlevo)

N Ukazatel hodnot kV/mA

O Otazník: Pomocná nebo informační obrazovka

P Ukazatel skusového bloku nebo kontaktního segmentu
barevně odlišeného podle vybraného segmentu

Q Symbol pro čelistní klouby

R Symbol pro zubní oblouk

S Předpokládaná doba expozice (po dokončení: skutečná
doba expozice)

T Rychlé ON / rychlé OFF
Zkrácení doby cyklu

U Poznámková  řádka pro hlášení pomoci a chyb

V Symboly pacientů (dítě, mladistvý/žena, žena /muž,
statní lidé): přednastavení parametrů  expozice

W Tlačítko “R“ pro potvrzení hlášení přístroje. Jedním z těchto

hlášení je návrat přístroje!
X Tlačítko “T“ je pro testovací cyklus bez expozice
Y Tlačítka “Opěrka  čela  směrem k čelu“ , “Opěrka  hlavy“

směrem  od  čela“Z Tlačítka “Zavřít opěrky spánků, “Otevřít opěrky spánků“
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A Symbol hlavy pacienta zobrazuje polohu hlavy, zpříma
(frankfurtská horizontále), v předklonu s otevřenými nebo
zavřenými ústy nebo v záklonu.

B Pokud je třeba použít skusový blok nebo kontaktní segment,
je použito odpovídající barevné zobrazení (modré
nebo žluté).

C Červená linka znázorňuje rovinu světelného lokalizátoru
(frankfurtská horizontála) ,je-li linka zobrazena v bílé barvě,
slouží jako pomůcka pro nastavení sklonu hlavy.

D Při zobrazení čelistního kloubu dutin se navíc zobrazí opěrka
čelistního kloubu modrou barvou.
Pokud se na konci opěrky zobrazí malý kouh s tečkou
uprostřed, je nutno použít vložky do uší, bez tohoto symbolu
se používají jen kontaktní podložky.

E Při použití okluzního skusového bloku se pro polohování
zobrazí zelená čára a zelená šipka.

Pomůcka pro polohování hlavy pacienta
Symbol hlavy pacienta v pravém horním rohu Vám pomůže
při polohování hlavy pacienta.

P1, P2, P10, P12, BW1, BW2

A
C
B

TM1.1 TM1.2

D

S1, S3

C

E

2. úroveň: podmenu (nastaveníprogramů)

● Výběr základního nastavení
Na  2. úrovni je možné měnit výrobcem přednastavené
parametry expozice programů a nastavení hodnot kV/mA
uložených pod symboly pacienta.

Nastavení jsou pak předvybraná po každém spuštění přístroje nebo
při každé nové expozici.

Grundeinstellungen wählen

Starteinstellungen wählen

● Výběr úvodního nastavení
Nabídku úvodního nastvení lze zobrazit pomocí symbolu diskety
v horní části dotykového displeje. V úvodním nastavení je možné
provést volbu symbolu pacienta a zapnout /vypnout funkci Quickshot.

Nastavení jsou pak předvybraná po každém spuštění přístroje nebo
při každé nové expozici.

● Výběr servisní nabídky
Přes symbol šroubového klíče se dostanete k servisní nabídce.
Servisní nabídka je určena výhradně pro servisní techniky. Je zde
možné aktivovat servisní úkony, provádět nastavení přístroje, testy a
kalibrace.
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● Aktivace funkcí
Přes symbol klávesnice otevřete klávesnici. Klávesnice je určena
výhradně pro servisní techniky.

Barevné kódy
Nastavení jsou označena dvěma různými barvami:

● oranžová: zvoleno

Uživatel zvolil tuto funkci nebo hodnotu.

● bílá:přednastaveno

Tato funkce nebo hodnota je v systému přednastavena. Nastavení je
možné změnit dotykem.
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m m

3.4.5 Dálkové ovládání

A B A B

C

s kV s kV

E

F D

A Ukazatel ozáření

B LED kontrolka signalizující zapnutí přístroje

C Zobrazovcí pole

D Spínač expozice

E Tlačítko “R“ pro návrat

F Spínač expozice s kabelem
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3.5 Náhradní díly, spotřební materiál

3.5.1 Příslušenství

3.5.1.1 Skusové bloky a kontaktní segmenty
Pro uložení příslušenství a hygienických ochranných krytů je určená
zásuvka umístěná mezi rukojeťmi.

F
A

B C
G

H

E D I

A Skusový blok (10 ks)
REF 18 88 887

B Rameno skusového bloku (5 ks)
REF 18 88 895

C Rám opěrky brady
REF 59 61 461

D Opěrka brady
REF 14 49 227

E Těleso opěrky brady, včetně A (5 ks), B (1 ks), C, D,
ochranná pouzdra pro skusový blok (500 ks), ochranná
pouzdra pro opěrku brady a rám opěrky brady (100 ks), viz
“Hygienická ochranná pouzdra“ [ →
41] REF 59 81 472

F Žlutý kontaktní segment pro oblast
subnasale (5 ks) REF 89 31 545

G Žlutý skusový blok (5 ks)
REF 89 21 843

H Modrý kontaktní segment pro oblast
subnasale (5 ks) REF 89 31 552

I Modrý skusový blok (5 ks)
REF 89 21 850
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3.5.1.2 3D skusový blok a kulové skusové bloky

D

A B

C

A 3D skusový blok(5 Ks)
REF 61 34 949

B Kulový skusový blok dolní čelist (se symbolem pro
DČ) (1 ks) REF 61 50 226

C Kulový skusový blok pro horní čelist (se symbolem
pro  HČ) (1 Ks) REF 61 50 218

D Deska kulového skusového bloku s markery pro vytvoření
vrtacích šablon pro  implantát
Lze koupit přes onlineshop firmy SICAT, www.sicat.com

3.5.1.3 Univerzální a okluzní skusový blok

A A

B C

A Pěnový skusový blok, jednorázový (100
Ks) REF 61 41 449

B Okluzní skusový blok
REF 62 11 143

C Univerzální skusový blok
REF 61 41 431
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3.5.1.4 Opěrky spánků, opěrka čela a opěrky čelistního kloubu

D

C
A

E

B

F

A Opěrka čela a opěrky spánků (1 sada)
REF 64 83 973

B Kontaktní podložky pro opěrku čela/spánků
(1 sada) REF 64 85 010

C Opěrka čelistního kloubu 1 pro expozici čelistního kloubu
REF 64 84 112

D Opěrka čelistního kloubu 2 expozici čelistního kloubu
REF 64 85 002

E Kontaktní podložky opěrky čelistního kloubu
(10 Ks) REF 59 90 648

F Ušní vložka opěrky čelistního kloubu (10
Ks) REF 18 88 838
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3.5.2 Hygienická ochranná pouzdra
Označení jednorázových pomůcek

Před každou expozicí je nutno použít hygienická  ochranná pouzdra
(jednorázová).

Jednorázové pomůcky jsou označeny symbolem znázorněným vlevo.
Bezprostředně po použití je nutno je zlikvidovat. Nepoužívejte
jednorázové pomůcky opakovaně!

3.5.2.1 Ochranná pouzdra pro základní jednotku

A

B

C

D

E

F

A Pro opěrku čela a opěrky spánků (500 ks)
REF 59 68 263

B Pro skusový blok, rozměry 43 x 21 mm
(500 ks) REF 33 14 072,

C Pro opěrku a rám brady (100 ks)
REF 59 32 603

D Pro skusové bloky a kontaktní segmenty
(500 Ks) REF 33 14 080
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E Pro 3D skusový blok (500 ks)
REF 61 27 745

F Ochranná fólie pro rukojeti
REF 59 68 255

3.5.2.2 Ochranná pouzdra pro cefalometrické zařízení

A

B

A Ochranné pouzdro pro opěrku nosu, jednorázové (100
ks) REF 33 14 106

B Ochranná pouzdra pro vložky do uší, opakované použití
(20 ks) REF 89 32 261
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3.5.3 Testovací fantom pro přejímku/ test stálosti

Pro celý svět

Pro zajištění bezpečnosti obsluhy a pacienta provádějte pravidelně test
stálosti v souladu s pravidly pro provoz rentgenového zařízení. Sirona
doporučuje provádění testu každý měsíc.

A C

B

C D

A Fantom expozice, kompletní, náhradní (pro 2D test)
REF 59 85 416

B Fantom testu stálosti, náhradní (pro 3D
expozici) REF 61 40 813

C Kontrastní prvek OP SL, náhradaní
REF 64 90 895

D Testovací fantom Ceph
REF 59 79 419
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Jen pro Německo

Pro zajištění bezpečnosti obsluhy a pacienta provádějte pravidelně test
stálosti v souladu s pravidly pro provoz rentgenového zařízení. Sirona
doporučuje provádění testu každý měsíc.

A C

B

C D

A Fantom expozice, kompletní, náhradní (pro 2D test)
REF 59 85 416

B Fantom testu stálosti, náhradní
(pro 3D test podle DIN 6868-161)
REF 64 07 154

C Kontrastní prvek OP SL, náhradní
REF 64 90 895

D Testovací fantom Ceph
REF 59 79 419
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4 Montáž a spuštění

4.1 Výměna příslušenství základní jednotky

4.1.1 Výměna skusového bloku, kontaktního segmentu, 3D-
skusového bloku nebo opěrky brady

Podle pacienta nebo expozičního programu je třeba vyměnit
některé části příslušenství.

1. Vytáhněte součást příslušenství  z držáku směrem nahoru.

ª Příslušenství se uvolní.

2. Vložte skusový blok, kontaktní segment, 3D skusový blok nebo

opěrku brady.

ª Skusový blok, kontaktní segment, 3D skusový blok nebo
opěrka brady jsou usazeny.

ª Příslušenství bylo vyměněno.

Opěrku brady je možné kombinovat s ramenem skusového
bloku nebo rámem.

➢ Vložte rameno skusového bloku nebo rám shora do
opěrky  brady.

4.1.2 Použití okluzního skusového bloku

Okluzní skusový blok je možné použít pro  všechny panoramatické
expozice a 3D snímky (kromě čelistního kloubu a dutin) namísto
žlutého skusového bloku nebo kontaktního segmentu. Úhel desky
skusového bloku se přenese do  rentgenového přístroje. Při
polohování pacienta uživateli přístroje  pomáhají  ukazatele na
dotykovém displeji,  změna barvy tlačítek pro nastavení výšky přístroje
a funkce automatického zastavení. Jako skusový blok slouží
vyměnitelný skusový blok z pěnového materiálu , který se používá  i u
pacientů bez předních zubů.
Skusový blok z pěnového materiálu (jednorázový), 100 ks
REF 61 41 449

Vložení skusového bloku z pěnového materiálu
1. Čep v horní části pěnového skusového bloku zasuňte do otvoru na

destičce skusového bloku.
2. Pěnový blok přehněte směrem dolů.
3. Nasaďte spodní část na čep horní části.
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Vložení okluzního skusového bloku

POZOR
Na okluzním skusovém bloku se nachází kontakt pro přenos úhlu
do rentgenového zařízení.
Při vkládání, snímání nebo ukládání se kontakt může zlomit
nebo ohnout.

➢ Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kontaktu.

➢ Okluzní skusový blok vložte do držáku skusového bloku na přístroji.
ª Na dotykovém displeji se změní symbol hlavy, jakmile je do

přístroje vložen kontakt A. Může se objevit zelená šipka,
která ukazuje, do jakého směru musí být výška nastavena.
Při správně nasměrované hlavě zelené šipky na symbolu
hlavy zmizí.

ª Tlačítka výškového nastavení se rozsvítí podle polohy
skusového  bloku. Zeleně svítí vždy jen jedna z obou šipek.
Zelená šipka ukazuje směr, kterým se má pohybovat, aby bylo
dosaženo optimální polohy pacienta. Obě tlačítka se změní na
modrá v okamžiku, kdy je dosaženo optimální polohy a není již
nutná změna výšky. Výškové nastavení nahoru nebo dolů může
proběhnout nezávisle na osvětlení tlačítek. Barva tlačítek je jen
informativní!

Aufnahmebereit
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4.1.3 Použití univerzálního skusového bloku
Univerzální skusový blok lze použít místo všech ostatních skusových
bloků a kotaktních segmentů. Jako skusový blok slouží vyměnitelný
blok z pěnového materiálu, který lze použít i u pacientů běz předních
zubů.
Skusový blok z pěnového materiálu (jenorázový), 100 ks
REF 61 41 449

Vložení skusového bloku z pěnového materiálu
Čep v horní části pěnového skusového bloku zasuňte do otvoru na

destičce skusového bloku.
2. Pěnový blok přehněte směrem dolů.
3. Nasaďte spodní část na čep horní části.

Nastavení výšky skusového bloku

Barevné linky na jezdci skusového bloku odpovídjí barvám
skusových bloků a označují výšku konkrétního skusového bloku.

Žluté označení je shodné s výškou skusového bloku žlutého
standardního skusového bloku nebo kontaktního segmentu pro
panoramatické a bitewing expozice: P1, P2, P10, P12, BW1 a BW2.
Pokud  ramus mandibulae dolní čelisti na snímku není zobrazen a není
nutno zobrazovat část oblasti dutin, použijte červené označení

Modré označení je shodné s výškou skusového bloku modrého
skusového bloku nebo kontaktního segmentu pro snímky dutin: S1,
S3.

Zelené označení je pro snímky horní čelisti, pokud je alveolární hřeben
hlavy pacienta v horizontální poloze, aby bylo možné pacienta umístit
ještě trochu níže do proudu paprku.

Barevná označení šedá, černá a bílá poskytují další polohy
s odstupem vždy 1 cm, aby bylo možné rozlišovat mezi žlutým a
modrým barevným označením.

1. Vložte univerzální skusový blok do přístroje.
B 2. Otevřete otočný poklop (A).

3. Nastavte jezdec skusového bloku (B) podle požadované výšky
skusového bloku na jednu z barevných linek a tuto pozici zaaretujte
pomocí otočné hlavice (A).

A DŮLEŹITÉ
A U programů BW1 a BW2 nesmí být používán univerzální skusový

blok od černého označení. Umístění by bylo jinak příliš nízko.
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1. Vložte do přístroje kulatý skusový blok A pro mandibulární
expozici(kulatým zakončením směrem dolů) a kulatý skusový blok B pro
maxilární expozici (kulatým zakončením směrem nahoru).

2. Desku kulového skusového bloku C připevněte na blok.

blok.
bl

4.1.4 Použití kulového skusového bloku a desky kulového
skusového bloku

Pro přípravu chirurgické šablony pro umístění implantátů pro
skenování horní nebo dolní čelisti jsou k dispozici dva kulové
skusové bloky.

C
A

Na desce kulového skusového bloku C se nachází 6 kulatých značek,
které nepropouští rentgenové záření a  slouží k orientaci ve snímané
oblasti. Na desku kulového skusového bloku lze připevnit další zařízení.

4.1.5 Výměna opěrek spánků a opěrky čelistního kloubu
Pro snímky čelistního kloubu je nutno použít opěrky čelistního kloubu A
„1“ pravá a C „2“ levá namísto opěrky spánků B.

✔ Na přístroji jsou umístěny opěrky spánků.

B 1. Stiskněte příslušné jisticí tlačítko a sejměte opěrky spánků B .
ª Obě opěrky spánků jsou sejmuty.

2. Do opěrek čelistního kloubu A a C vložte sterilní ušní vložku D.

ª Ušní vložky jsou usazeny v opěrkách čelistního kloubu.

A C 3. Opěrky čelistního kloubu A a C vložte do držáků přístroje.

ª Opěrky čelistního kloubu jsou usazeny.

ª Přístroj je připraven na expozici čelistního kloubu.
D
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4.2 Nastavení a instalace příslušenství na
cefalometrickém zařízení
Nastavení držáku pro vložky do uší

1. Držáky vložek do uší uchopte oběma rukama v horní části.

2. Držáky zároveň odtáhněte od sebe nebo

přitlačte k sobě.
ª Vložky jsou usazeny do vnějšího zvukovodu pacienta.

Nastavení opěrky nosu

A

A

D C B

1. Sklopte opěrku nosu směrem dolů.
2. Lehce stiskněte aretační tlačítko A a držte ho stisknuté.

ª Lze provádět vertikální nastavení.

3. Modrou opěrku nosu posuňte směrem nahoru nebo dolů.

4. Uvolněte aretační tlačítko A.
ª Opěrka nosu je zaaretována v požadované vertikální poloze.

Vložení opěrky zápěstí

✔ Držáky vložek do uší C jsou ve stejné rovině jako senzor a
sekundární clona.
1. Držáky vložek do uší C uchopte oběma rukama v horní části.
2. Zároveň držáky otočte o 90 stupňů.

ª Opěrka nosu B je na straně odvrácené od opěrky zápěstí D.

3. Uchopte opěrku zápěstí D na stranách.

4. Vložte ji až na doraz do obou otvorů  A .
ª Opěrka zápěstí D se s lehkým odporem usadí.
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4.3 Vyjmutí/vložení ceph senzoru
Ceph senzor musí být při provozu přístroje stále vložený. Je-li nutné
Ceph senzor přece jen vyjmout, postupujte následovně:

Vyjmutí senzoru

1. Senzor pevně uchopte.

2. Stiskněte na doraz a podržte tlačítko .
ª Senzor se uvolní z ukotvení.

3. Senzor vytáhněte směrem dolů.

Vložení senzoru

1. Senzor pevně uchopte.

2. Senzor pomocí vodicích kolíků vložte do otvorů v přístroji za
zastrčte ho až na doraz.

ª Senzor je usazen v rentgenovém zařízení.

POZOR
Při vyjímání senzoru nárazem nebo při pádu může dojít k poškození

senzoru.

V senzoru je zabudované vibrační čidlo pro prokázání nárazu nebo
pádu senzoru. Pokud se vibrační čidlo aktivuje, není možné
uplatňovat žádné garanční nároky.

➢ Za žádných okolností nesmí dojít k pádu senzoru!

POZOR
Elektrostatický náboj osob se vybíjí na přístroji.
Dochází ke zničení elektrických komponent přístroje.

➢ V žádném případě se nedotýkejte elektrických součástí nebo
nechráněných  kontaktů.
➢ Vybijte se dotykem s uzemněným vodivým předmětem.
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5 Obsluha

5.1 Spuštění přístroje

OPATRNĚ
Při spuštění přístroje může dojít k poruchám.

Pacienta, který se nachází uvnitř přístroje, mohou poranit
pohyblivé části přístroje.

➢ Dbejte, aby se při spuštění přístroje a nastavení způsobu
provozu (až do najetí senzoru do finální polohy) v přístroji
nenacházel žádný pacient.

POZOR
Výkyvy teplot mohou způsobit vznik kondenzace uvnitř přístroje.
Hrozí zničení elektrických součástí přístroje v důsledku zkratu.

➢ Zapněte přístroj až tehdy, když se teplota přístroje přizpůsobí
okolní teplotě a dojde k odpaření kondenzované vody. Viz také.

„Technické údaje“ .

✔ Přístroj je řádně nainstalován.

A B ✔ Přístroj je připojen do elektrické sítě.

1. Hlavní spínač A přepněte do polohy I.
2. Vyčkejte  jednu minutu.
ª Na panelu Easypad se rozsvítí LED dioda B.
ª Ukazatel ozáření C se na cca jednu sekundu rozsvítí na znamení
úspěšné kontroly funkce.

C ª Po dobu cca 1 minuty se na dotykovém displeji zobrazí úvodní
obrazovka.

ª Poté se na dotykovém displeji zobrazí nabídka programů.
ª Opěrka čela a opěrky spánkůn jsou zcela otevřené.

POZOR

Přístoj není vhodné opakovaně stále zapínat a zase vypínat.
Snižuje to životnost jednotlivých součástí přístroje a vede
ke zvýšené zátěži elektrické sítě.

➢ Po vypnutí počkejte cca 60 sekund ,než přístroj zase spustíte.

POZOR
Povrch dotykového displeje je citlivý
Dotykový displej se může snadno poškodit nebo poškrábat.
➢ Nikdy neovládejte dotykový displej pomocí špičatých přemětů jako
propiska, tužka apod..
➢ Dotýkejte se povrchu výhradně špičkami prstů.
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5.2 Spuštění programu SIDEXIS 4 v režimu expozice
Viz Uživatelský manuál pro SIDEXIS 4
http://www.sirona.com/manuals
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5.3 Panoramatická a bitewing expozice

5.3.1 Popis programů

5.3.1.1 P1 – Panoramatická expozice
Expozice zobrazuje chrup v plném rozsahu se vzestupným ramenem
čelisti.

P1 A – Panoramatická expozice, po redukci artefaktů

Expozice se provádí ve formátu po redukci artefaktů, kde se
nezobrazí artefakty v kondylární a molární oblasti a kde je omezeno
stínování protější čelisti.

P1 C – Panoramatická expozice, při konstantním zvětšení 1,25 x

Expozici lze provádět při konstantním zvětšení 1,25 např. pro účely
implantologie.
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5.3.1.2 P2 – Panoramatická expozice, bez vzestupného ramene
Expozice znázorňuje část chrupu bez vzestupného ramene.

P2 A – Panoramatická expozice, bez vzestupného
ramene, po redukci artefaktů

Expozici lze provést i ve formátu po redukci artefaktů., kde se nezobrazí
artefakty v kondylární a molární oblasti a kde je omezeno stínování
protější čelisti.

P2 C – Panoramatická expozice, bez vzestupného
ramene, při konstantním zvětšenít 1,25 x

Expozici lze provádět při konstantním zvětšení 1,25 např. pro účely
implantologie.
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5.3.1.3 P10 – Panoramatická expozice pro děti
Expozice znázorňuje část chrupu bez vzespupného ramene. Při této
expozici jsou dávky ozáření výrazně sníženy.

P10 A – Panoramatická expozice pro děti, bez vzestupného
ramene, po redukci artefaktů

Expozici lze provést i ve formátu po redukci artefaktů., kde se
nezobrazí artefakty v kondylární a molární oblasti a kde je omezeno
stínování protější čelisti. Při této expozici jsou dávky ozáření výrazně
sníženy.

P10 C - Panoramatická expozice pro děti, bez vzestupného ramene,
při konstantním zvětšení 1,25x

Expozici lze provádět při konstantním zvětšení 1,25x např. pro účely
transplantologie. Při této expozici jsou dávky ozáření výrazně sníženy

5.3.1.4 P12 – Tlustý řez, oblast předních zubů

Expozice zobrazuje oblast předních zubů s větší tloušťkou řezu např.
pro účely implantologie.

V plné verzi lze vybrat oblast obrazovky pro horní/dolní čelist.
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5.3.1.5 BW1 – Bite wing expozice v oblasti zadních zubů

Expozice zobrazuje oblast zadních zubů ve skusu (bite wing). Zobrazit
lze poloviční náhled levé či pravé strany, případně obou stran.

5.3.1.6 BW2 – Bite wing expozice v oblasti předních zubů

Expozice zobrazuje oblast předních zubů ve skusu. Zobrazit lze
poloviční náhled levé či pravé strany, případně obou stran.
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5.3.2 Příprava expozice

Podle pacienta nebo programu expozice vyberte odpovídající
příslušenství, případně přepněte senzor viz

„Montáž a spuštění“ [ → 45].

Budete potřebovat následující příslušenství:

● Opěrka brady s ramenem skusového bloku nebo rámem nebo
žlutý skusový blok nebo kontaktní segment nebo univerzální skusový
blok nebo okluzní skusový blok.

POZOR

U programů BW1 a BW2 nesmí být u dětí používána opěrka brady!

Jinak bude umístění příliš nízko.

DŮLEZITÉ
U programů BW1 a BW2 nesmí být nikdy používán černý

univerzální skusový blok. Jinak bude umístění příliš nízko.

● Opěrky spánků
● Opěrka čela

➢ Nasaďte požadované příslušenství na přístroj a přetáhněte je

ochranným hygienickým pouzdrem viz
„Hygienická ochranná pouzdra“ [ → 41].

➢ Spusťte program SIDEXIS v režimu expozice viz „Spuštění

programu SIDEXIS v režimu expozice“ .



5 Obsluha
5.3 Panoramatická a bitewing expozice

Sirona Dental Systems GmbH
Návod k použití ORTHOPHOS SL 2D / 3D

64 68 453 D3632
58 D3632.201.03.01.01 05.2015

5.3.3 Výběr programu expozice

A B C

Aufnahmebereit

POZOR
Stisknutím tlačítka R se přístroj nastaví do výchozí polohy
Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit
o pohyblivé části přístroje.

➢ Dbejte, aby při uvedení přístroje do výchozí pozice
v přístroji nebyl pacient.

✔ Přístroj je spuštěný a  připravený na expozici.

1. Dotkněte se symbolu PAN v horní části dotykového displeje
ª Je zvolena programová skupina PAN.

2. Vyberte program expozice. Stiskněte tlačítka se šipkoun + C a - A.

Pokud je k tomuto programu k dispozici podprogram, např. po
redukci artefaktů nebo zvětšení 1,25 x, zobrazí se program se
šedým pozadím. Stiskněte opakovaně displej programu B.
Postupmě se budou zobrazovat všechny podprogramy vybraného
prpogramu.

3. Postupujte podle pokynů v poznámkové řádce na dotykovém
displeji.

V případě potřeby stiskněte tlačítko R.
ª Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy.
ª Je zvolen program expozice.

POZOR

Kombinovaný senzor PAN/3D se otáčí pomocí motorového pohonu.
Manuální otáčení senzoru může způsobit poškození jeho
převodové soustavy.

➢ Stisknutím tlačítka R se senzor pomocí hnacího motoru vrátí zpět

do výchozí polohy. Kombinovaný senzor se do správné výchozí
pozice pro provedení panoramatické, cefalometrické nebo 3D
expozice nastaví podle vybrané skupiny programů.
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5.3.4 Nastavení kvadrantu
Expozici lze omezit na kvadranty. V programech P1, P2, P10 a BW1
lze zvolit poloviční náhled pravé nebo levé čelisti, v programech P1,
P2, P10 a P12 pak náhled horní či dolní čelisti. Vedle toho lze zvolit
také konstantní  zvětšení či zobrazení po redukci artefaktů.

Aufnahmeberei

A ✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.

1. Dotkněte se symbolu kvadrantu A na pravé straně dotykového
displeje.

ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

2. Zvolte jeden nebo více požadovaných kvadrantů viz obrázek níže.

Kvadranty je možné zobrazit jako poloviční  náhled nebo
jednotlivě. Všechny kvadranty najednout je možné zobrazit
dotykem ve středu diagramu.
ª Vybrané kvadranty jsou rozsvícené, nevybrané jsou šedé.

L R L

R L

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty nabídek
nebo

➢ Ještě jednou stiskněte symbo kvadrantu A.
ª Lišta s nabídek se zavře.

ª Výběr kvadrantu nebo kvadrantů je ukončen.

DŮLEŽITÉ
Délka programu expozice jednotlivých kvadrantů odpovídá délce
programu expozice polovičního náhledu.
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5.3.5 Nastavení funkce Quickshot

✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.

A 1. Dotkněte se symbolu Quick ( A) na pravé straně

displeje

ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

Aufnahmebereit

Aufnahmebereit

2. Dotkněte se symbolů Quick On nebo Quick Off na dotykovém
displeji.
ª Výběr se označí na liště s nabídkami oranžově.

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty s nabídkami, nebo
➢ Stiskněte znovu symbol Quick (A).
ª Lišta s nabídkami se zavře.

ª Funkce Quickshot je nastavená.

5.3.6 Nastavení šíře spánků

Nastavení šíře opěrky spánků nepatrně změní dobu ozáření. Šířka
řezu je vybrána  automaticky pro různé čelistní oblouky u P1, P2, P10
a jejich odnože.
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5.3.7 Nastavení hodnot kV/mA
Nastavení hodnot kV/mA pomocí symbolů pacienta

K symbolům pacienta, které se vybírají na základě velikosti a hmotnosti
pacienta, jsou přiřazeny hodnoty kV/mA. Symboly zhruba odpovídají
postavám dítě, mladistvý/žena, žena/muž, statné osoby.

✔ Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
➢ Dotkněte se požadovaného symbolu pacienta.

ª Vybraný symbol A se označí oranžovou barvou. Vybraná
hodnota kV/mA se zobrazí na pravé straně dotykového
displeje.

ª Hodnota kV/mA je nastavená.

Aufnahmebereit

A
Nastavení hodnot kV/mA pomocí lišty nabídek

Pokud přednastavené hodnoty kV/m pod pacientskými symboly
nepostačují k dosažení uspokojivého výsledku, můžete hodnoty kV/mA
u všech programů nastavit také manuálně.

✔ Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
1. Dotkněte se symbolu kV/mA B na pravé straně dotykového displeje.

ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

Aufnahmebereit

B

Aufnahmebereit

2. Vyberte hodnotu kV/mA. Dotýkejte se tlačítek - nebo +.
ª Zobrazí se vybraná hodnota kV/mA-Wert.

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty s nabídkami. Nebo
➢ Dotkněte se znovu symbolu kV/mA B.

ª Lišta s dalšími nabídkami se zavře.
ª Hodnota kV/mA je nastavená.
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5.3.8 Polohování pacienta
Polohování pacienta v přístroji se provádí vestoje. Možné je bez
problémů i polohování vsedě.

OPATRNĚ
Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a postupně
zvětšuje svou rychlost.

Pacient umístěný v přístroji se může zranit o pohyblivé části
přístroje.
➢ Během nastavování výšky je nutné neustále sledovat pacienta a
pohyby přístroje!
➢ Drobné úpravylze provést stisknutím okamžitým uvolněním tlačítek.

OPATRNĚ

Součástí lokalizátoru je laser třídy 1.
Pacient a uživatel mohou být laserovým lokalizátorem oslněni.
➢ Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Dbejte, aby paprsek

nezasáhl přímo oko pacienta.
➢ Mezi okem a laserem musí být minimální odstup 10 cm.

DŮLEŽITÉ
Požádejte pacienta, aby odložil veškere kovové předměty, např. brýle
a šperky, v oblasti hlavy a krku, a také vyjímatelné zubní protézy.

Miska před kontrolním zrcátkem slouží pro odkládání šperků.

Tip: Na panelu Easypad  se zobrazí referenční hodnoty nastavené
výšky a nastavení opěrky čela, které jsou pro účely další expozice
uloženy v poznámkách softwaru SIDEXIS.
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5.3.8.1 Polohování s okluzním skusovým blokem
Okluzní skusový blok nastavuje sklon podle okluzní roviny namísto
frankfurtské horizontály. Tím se omezí míra překryvu v oblasti předních
zubů a horní čelisti.

V případě potřeby může servisní technik úhle upravit  o +5°, tak aby
byla přednastavena frankfurtská horizontála.

✔ Do přístroje se vloží okluzní skusový blok s pěnovým skusovým

blokem. Na dotykovém displeji se objeví zelené šipky.

✔ Do přístroje jsou nainstalovány opěrka čela a opěrka spánků.

Nasadí se hygienická ochranná pouzdra.
1. Požádejte pacienta, aby se postavil před kontrolní zrcátko.

2. Nastavte pomocí tlačítek nahoru A a dolů B výšku přístroje.

Tlačítka výškového nastavení jsou rozsvícená a pomocí zelené
šipky ukazují, do kterého směru se má přístroj pohybovat.

POZOR! Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a
postupně zvětšuje svou rychlost.
Držte tlačítko stisknuté, dokud přístroj nedosáhne požadované
výšky.

B Pohyby přístroje jsou doprovázeny akustickým signálem.
Pusťte tlačítko, jakmile se deska skusového bloku a přední zuby
pacienta budou ncházet ve stejné výšce.

3. Požádejte pacienta, aby se postavil do přístroje a oběma rukama

uchopil rukojeti.

4. Požádejte pacienta, aby se zakousl do drážek pěnového skusového
bloku.

ª V případě potřeby zatlačte spodní přední zuby směrem vpřed až do
krajní polohy.
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5. Zkontrolujte polohu páteře pacienta.
ª Páteř pacienta je mírně zakloněná viz obrázek.

Tip: Mírné zaklonění páteře pacienta lze docílit tak, že pacienta
požádáte, aby udělal malý krok směrem ke sloupu přístroje.
Tím dojde k protažení obratlů krční páteře. Zabrání se tak
zhoršené čitelnosti snímku v oblasti předních zubů.

6. Pomocí zelených šipek na dotykovém displeji nastavte hlavu
pacienta do požadovné polohy. Požádejte pacienta, aby hlavu
držel volně.
Pokud zelená šipka na dotykovém displeji ukazuje směrem nahoru,
stiskněte tlačítko výškového nastavení „nahoru“ A.
POZOR! Pokud během 3 vteřin není zjištěna změna úhlu desky
skusového bloku, začně motor výškového nastavení běžet vyšší
rychlostí.

7. Pokud zelená šipka směřuje dolů, stiskněte tlačítko „dolů“ B.
ª Sklon hlavy pacienta se mění podle výšky přístroje. Při úpravě

úhlu desky skusového bloku je chod motoru výškového
nastavení velmi pomalý.

ª Zelená šipka na symbolu hlavy ukazuje výšku, do které je
nutno přístroj nastavit, aby bylo dosaženo požadované
polohy hlavy. Sklon zobrazeného symbolu hlavy se
odpovídajícím způsobem změní.

ª Po dosažení požadované polohy se pohyb přístroje
automaticky zastaví a ovládací plocha vydá signální tón. Šipky
tlačítek výškového nastavení, které dříve svítili zeleně, svítí
modře.

8. Zapněte lokalizátor. POZOR! Nebezpečí oslnění.
ª Na hlavě pacienta se zobrazí dvě červené světelné linky.

Laserový loklizátor je možné vypnout opětovným stisknutí
tlačítka. Po cca 100 vteřinách se lokalizátor automaticky
vypne.
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9. Nasměrujte pacienta na střední světelnou linku G.
ª Paprsek se odráží uprostřed předních zubů nebo uprostřed
obličeje pacienta (mid-sagittal).

G

E

10. Zkontrolujte polohu pacienta. Použijte klávesy pro výškové
nastavení tak, že se jich krátce dotýkáte, nahoru A a dolů B.

11. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrek spánků I.
ª Jakmile se opěrky spánků dotknou hlavy

pacienta, automaticky se zastaví.

12. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrky čela H.
ª Jakmile se opěrka dotkne hlavy pacienta, automaticky se

zastaví.
Dbejte, aby se pacientova hlava při dolehnutí opěrky čela
nenachýlila směrem dozadu.

13. Požádejte pacienta, aby vydechl, opřel si jazyk o patro a
setrval v této poloze až do konce expozice.

ª Pacient je umístěn v přístroji.

H I Pokud po expozici zůstane okluzní skusový blok vložen v držáku
skusového bloku a Vy vyberete expoziční program, který není určen
pro použití s okluzním skusovým blokem, objeví se v poznámkové

řádce hlášení „ H307 – vyměnit skusový blok “ . Použijte pro

expozici odpovídající skusový blok nebo kontaktní segment. Pomocné
hlášení zmizí, jakmile bude okluzní skusový blok odstraněn.

DŮLEŽITÉ
Spolu s nastavením opěrek spánků dochází u P1, P2, P10
automaticky k výběru šířky řezu pro různé čelistní oblouky, a tím
také dochází v závislosti na nastavení šířky opěrek spánků
k napatrné změně délky ozáření.



5 Obsluha
5.3 Panoramatická a bitewing expozice

Sirona Dental Systems GmbH
Návod k použití ORTHOPHOS SL 2D / 3D

64 68 453 D3632
66 D3632.201.03.01.01 05.2015

5.3.8.2 Polohování s opěrkou brady a ramenem skusového bloku

✔ Do přístroje je nainstalována skusový blok, opěrka čela, brady a
spánků.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nsazena odpovídající
hygienická ochranná pouzdra.

1. Požádejte pacienta, aby se postavil před kontrolní zrcátko.

A 2. Pomocí tlačítek „nahoru“ A a „dolu“ B nastavte výšku přístroje.
POZOR! Motor výškového nastavení se pomalu rozbíhá a
postupně svyšuje svou rychlost.
Držte tlačítko stisknuté, dokud není dosaženo požadované výšky.
Pohyb přístroje je doprovázen akustickým signálem.

B Pusťte tlačítko výškového nastavení, jakmile se brada pacienta
a opěrka brady v přístroji budou nacházet ve stejné výši.

3. Odkloňte skusový blok směrem od pacienta.
ª Skusový blok směřuje ke kontrolnímu zrcátku.

4. Požádejte pacienta, aby položil bradu na opěrku brady oběma
rukama  uchopil držadla.

5. Otočte skusový blok k pacientovi a požádejte ho, by se do něho
zakousl.
ª Přední zuby pacienta jsou umístěny v zářezu

skusového bloku. V případě potřeby zatlačte přední
spodní zuby směrem vpřed až do krajní polohy.
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A Zkontrolujte okluzní rovinu pacienta C. Výšku přístroje upravte pomocí
tlačítek „nahoru“ A a  „dolů“ B.
ª Okluzní rovina je mírně nakloněna směrem dopředu.

C B

7. Zkontrolujte polohu páteře pacienta.
ª Páteř pacienta musí být  mírně zakloněna viz obrázek.

Tip: Mírné zaklonění páteře pacienta lze docílit tak, že pacienta
požádáte, aby udělal malý krok směrem ke sloupu přístroje.
Tím dojde k protažení obratlů krční páteře. Zabrání se tak
zhoršené čitelnosti snímku v oblasti předních zubů.

8. Otočte kontrolní zrcátko směrem ven tak, že stisknete levou
prohlubeň na liště zrcátka D.

ª V kontrolním zrcátku vidíte pacienta.

9. Zapněte lokalizátor. POZOR! Nebezpečí oslnění
ª Na hlavě pacienta se zobrazí dvě červené světelné linky.

Laserový loklizátor je možné vypnout opětovným stisknutí
tlačítka. Po cca 100 vteřinách se lokalizátor vypne
automaticky.

10. Nasměrujte pacienta do polohy na střední světelnou linku G.

ª Světelný paprsek se odráží uprostřed předních zubů nebo
obličeje pacienta (mid-sagital).

F
G

E

D
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11. Hlavu pacienta uveďte do polohy podle frankfurtské horizontály
A E E.

Tip: Frankfurtská horizontála slouží jako referenční rovina. Vede od
horního okraje zvukovodu k nejspodnějšímu okraji očnice.

12. Pomocí posuvníku F nastavte výšku laserového
lokalizátoru.
ª Světelný paprsek vede přes horní okraj vnějšího
zvukovodu.

13. Podle potřeby upravte sklon hlavy pacienta.
C B Krátce klepněte na tlačítka pro výškové nastavení směrem nahoru A

a dolů B .
ª Světelný paprsek se odráží na nejspodnějším bodu očnice.

14. Stiskněte tačítko pro nastavení opěrky spánků I.

ª Po kontaktu s hlavou pacienta se opěrky spánků automaticky
zastaví.

15. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrky čela H.
ª Po kontaktu s hlavou pacienta se opěrka čela

automaticky zastaví.
Dbejte, aby se hlava pacienta při kontaktu s opěrkou čela
nanachýlila směrem dozadu.

16. Zkontrolujte polohu pacienta a podle potřeby proveďte
poslední úpravy.

17. Otočte kontrolní zrcátko zpět. Stiskněte pravou prohlubeň na

liště kontrolního zrcátka D.

H I ª Pacient se vidí v kontrolním zrcátku.

18. Požádejte pacienta, aby vydechnul, opřel jazyk o patro a

setrval v této poloze až do konce expozice.

ª Pacient je umístěn v přístroji.

DŮLEŽITÉ
Pomocí nastavení opěrek spánkůn dochází u P1, P2, P10
automaticky k výběru šířky řezu pro různé čelistní oblouky.
V závislosti na nastavení šíře opěrek spánků také dochází
k nepatrné změně doby ozáření .
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5.3.8.3 Polohování pomocí opěrky brady a rámu
✔ Pacient nemá přední zuby, případně jich má jen několik.

✔ Na přístroji jsou nainstalovány opěrka brady a rám, opěrka čela a
opěrky spánků.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena příslušná

hygienická pouzdra.

1. Požádejte pacienta, aby si položil bradu na opěrku brady a oběma
rukama uchopil držadla.

2. Požádejte pacienta, aby se opřel o rám v bodě přechodu nosní
přepážky v horní ret (subnasale). Pokud má pacient ve spodní
čelisti přední zuby, me třeba rám umístit mezi jeho bradu a spodní
ret.

3. Mezi horní a spodní čelist pacienta vložte vatový váleček
ª Horní a dolní čelist pacienta jsou zarovnány.

4. Postupujte podle pokynů popsaný v kapitole „Polohování pomocí

opěrky brady a ramene skusového bloku“ , a to od  kroku 6.

5.3.8.4 Polohování pomocí skusového bloku

✔ Na přístroji je nainstalován žlutý skusový blok a opěrky spánků.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

hygienická pouzdra.

1. Požádejte pacienta, aby oběma rukama uchopil rukojeti a zakousl se
do skusového bloku.
ª Předné zuby pacienta jsou umístěny v zářezu

skusového bloku. V přípdě potřeby zatlačte spodní
přední zuby směrem vpřed až do krajní polohy.

2. Postupujte podle pokynů popsaných v kapitole „Polohování pomocí
opěrky brady a rarmene skusového bloku“ , a to od kroku 6.

5.3.8.5 Polohování pomocí kontaktního segmentu
✔ Pacient nemá přední zuby, případně jich má jen několik.

✔ Na přístroji je nainstalován žlutý kontaktní segment, opěrka čela a
opěrky spánků.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena příslušná
hygienická pouzdra.

1. Požádejte pacienta, aby oběma rukama uchopil rukojeti a opřel se
o kontaktní segment v bodě přechodu nosní přepážky v horní ret
(subnasale).

2. Mezi horní a spodní čelist pacienta vložte vatový váleček.
ª Horní a dolní čelist pacienta jsou zrovnány.

3. Postupujte podle pokynů popsaných v kapitole  „Polohování pomocí
opěrky brady a rarmene skusového bloku“ , a to od kroku 6.
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5.4 Expozice čelistního kloubu

5.4.1 Popis programů

DŮLEŽITÉ
Dbejte v kapitolel „Spuštění expozice“ pokynů k dvoudílným
expozičním programům, viz dvoudílné expoziční programy [ →
117].

5.4.1.1 TM1.1 / TM1.2 – Boční pohled na čelistní klouby při
otevřených a zavřených ústech

0° 15° 15° 0°

(Dvoudílný expoziční program)

Tato expozice zobrazuje boční pohled na čelistní klouby při
otevřených a zavřených ústech. Na jednom snímku jsou zobrazeny 4
pohledy.

Tetno program umožňuje pro  oblast čelistního kloubu zvolit

přednastavenou hodnotu úhlu (0°, 5°, 10° und 15°) .

5.4.1.2 TM3 – Čelistní klouby, boční pohled, se vzestupným
ramenem

Tato expozice zobrazuje boční pohled na čelistní klouby se vzestupným
ramenem. Na jednom snímku jsou zobrazeny 2 pohledy.
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5.4.2 Příprava expozice
Podle pacienta nebo programu expozice vyberte odpovídající
příslušenství a druh expozice, viz
„Instalace a spuštění“ [ → 45].
Budete potřebovat následující příslušenství:
● Opěrka čelistního kloubu s ušními vložkami

● Opěrka čela

➢ Nasaďte na přístroj požadované příslušenství a natáhněte na ně
odpovídající hygienická ochranná pouzdra, viz „Hygienická
ochranná pouzdra“ [ → 41].

➢ Program SIDEXIS přepněte do režimu připraven pro expozici, viz
„Spuštění SIDEXIS v režimu expozice“ .

5.4.3 Výběr programu expozice

A B C

Aufnahmebereit

POZOR
Stisknutím tlačítka R se přístroj nastaví do výchozí polohy.

Pacient umístěný v přístroji se může zranit o pohyblivé části.

➢ Zajistěte, aby při uvedení přístroje do výchozí polohy nebyl uvnitř
uvnitř přístroje pacient.

✔ Přístroj je spuštěn a připraven k expozici.

1. Dotkněte se symbolu PAN v horní části dotykového displeje.

ª Je vybrána programová skupina PAN.

2. Vyberte progrm expozice. Stiskněte tlačítka se šipkami
+ C a - A.
ª Expoziční program se zobrazí na liště B dotykového

displeje.
3. Řiďte se příkazy na poznámkové řádce dotykového displeje.
V případě potřeby stiskněte  tlačítko R.

ª Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy.
ª Je zvolen program expozice.
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0° – 15° 15°– 0°

5.4.4 Výběr přednastavené hodnoty úhlu
V expozičním programu TM1 lze pro oblast čelistního kloubu zvollit
přednastavenou hodnotu úhlu (0°, 5°, 10° a 15°).Tato možnost může

být užitečná v případě, pokud je nutno provést podrobnější analýzu

čelistního kloubu, avšak standardní projekce (0°) nejsou optimální.

Na obrázku je znázorněn směr, kterým se při výběru přednastavených
hodnot úhlů otáčí osa řezu.

TM1

A ✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
1. Dotkněte se symbolu výběr hodnoty úhlu A na pravé straně

dotykového
displeje.
ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

Aufnahmebereit

Aufnahmebereit

2. Vyberte odpovídající hodnotu úhlu.
ª Výběr se na liště nabídek označí oranžovou barvou. Vybraný

úhel se zobrazí na pravé straně dotykové obrazovky.

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty nabídek. Nebo
➢ Ještě jednou stiskněte symbol výběru hodnoty úhlu A
ª Lišta nabídek se zavře.

ª Výběr přednastavené hodnoty úhlu je ukončen.

DŮLEŽITÉ
Po potvrzení expozice klávesou R  se hodnota úhlu nastavená na
liště nabídek automaticky změní na hodnotu 0° .
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5.4.5 Nastavení hodnot kV/mA
Nastavení hodnot kV/mA pomocí symbolů pacienta

K symbolům pacienta, které se vybírají na základě velikosti a hmotnosti
pacienta, jsou pořizeny hodnoty kV/mA. Symboly odpovídají zhruba
postavám dítě, mladistvý/žena, žena/muž, statné osoby.

✔ Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
➢ Stiskněte požadovaný symbol pacienta.

ª Vybraný symbol A se označí oranžovou  barvou. Zvolená
hodnota kV/mA-Wert se zobrazí na pravé straně dotykového
displeje.

ª Hodnota kV/mA je nastavena.

Aufnahmebereit

A
Nastavení hodnoty kV/mA pomocí lišty nabídek

Pokud přednastavené hodnoty kV/mA u symbolů pacienta
nepostačují k dosažení uspokojivého výsledku, můžete hodnoty
kV/mA u všech programů nastavit také manuálně.

✔ Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
1. Dotkněte se symbolu hodnoty kV/mA B na pravé straně dotykového

displeje.
ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

Aufnahmebereit

B

Aufnahmebereit

2. Vyberta hodntou kV/mA-Wert. Dotkněte se tlačítka - nebo +.
ª Zobrazí se vybraná hodnota kV/mA.

3. Doktněte se křížku na levé straně nabídkové lišty. Nebo
➢ Znovu stiskněte symbol hodnoty kV/mA B.
ª Lišta nabídek se zavře.

ª Hodntoa kV/mA je nastavena.



5 Oblsuha
5.4 Expozice čelistního kloubu

Sirona Dental Systems GmbH
Návod k použití ORTHOPHOS SL 2D / 3D

64 68 453 D3632
74 D3632.201.03.01.01 05.2015

5.4.6 Polohování pacienta

Pacient se v přístroji polohuje vestoje. Možné je bez problémů také
polohování vsedě.

POZOR
Motor výškového nastvení se pomalu rozbíhá a posléze
zvyšuje svou rychlost.

Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit o pohyblivé části
přístroje.

➢ Při nastavování výšky neustále sledujte pacienta a pohyb přístroje!

➢ Drobné korektury lze provést stisknutím a okamžitým uvolněním
tlačítek.

POZOR
Součástí lokalizátoru je laser třídy 1.
Zásahem laseru může dojít k poškození zraku pacienta uživatele.
➢ Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Dbejte, aby laserový
paprsek nezasáhl oči pacienta.
➢ Mezi okem a laserem musí být minimální odstup 10 cm.

DŮLEŽITÉ
Požádejte pacienta, aby odložil všechny kovové předměty jako brýle a
šperky, v oblasti hlavy a krku, a také vyjímatelné zubní náhrady.
K odkládání šperků slouží miska před kontrolním zrcátkem.

Tip: Na panelu Easypad jsou zobrazeny referenční hodnoty výšky a
nastavení opěrky čela, které jsou pro účely další expozice uloženy
v poznámkách programu SIDEXIS.
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5.4.6.1 Polohování pro boční expozici čelistního kloubu

✔ Do přístroje je nainstalována opěrka čela a opěrky čelistního s
ušními vložkami (1 vpravo, 2 vlevo, viz Výměna opěrek spánků
a opěrky čelistního kloubu [ → 48].

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena hygienická

ochranná pouzdra.

1. Požádejte pacienta, by se postavil předkontrolní zrcátko.

A 2. Pomocí tlačítek nahoru A a dolů B nastavte výšku přístroje.

POZOR! Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a
posléze zvyšuje svou rychlost.
Držte stiknutou klávesu, dukud není dosaženo požadované výšky.
Pohyby přístroje doprovází kustický signál. Pusťte klávesu
výškového nastavení, jakmile se ušní vložky opěrky čelistního

B kloubu budou nacházet ve výši pacientových uší.
3. Požádejte pacienta, aby se postavil mezi opěrky čelistního kloubu a

oběma rukama uchopil rukojeti.

J K 4. Uzavřete opěrky čelistního kloubu J a K.Stiskněte  tlačítko I.
ª Opěrky čelistního kloubu se při kontaktu s hlavou

pacienta automaticky zastaví. Pacient je v přístroji fixován
pomocí vložek do uší.

5. Odklopte zrcátko. Stiskněte levou prohlubeň na liště kontrolního
zrcátka D.
ª V kontrolním zrcátku vidíte pacienta.

I

6. Zapněte lokalizátor. POZOR! Nebezpečí oslnění
ª Na hlavě pacienta se zobrazí dvě červené linie. Lokalizátor

lze vypnout opětovným stisknutím tlačítka. Po cca 100
sekundách se lokalizátor vypne automaticky.
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7. Umístěte  pacienta na střední světelnou linku G.
ª Paprsek vede uprostřed předních zubů nebo středek jeho
obličeje (střední sagitální rovina).

G
F

E

D

A E 8.  Hlavu pacienta srovnejte podle frankfurtské horizontály E.
9. Posuvníkem F nastavte výšku lokalizátoru.

ª Světelný paprsek vede přes horní okraj vnějšího zvukovodu.
10. Podle potřeby upravte sklon hlavy pacienta. Krátce stiskněte

tlačítka výškového nastavení nahoru A a dolů B.

B ª Světelný paprsek vede přes dolní okraj očnice.

11. Stiskněte tlačítko nastavení opěrky čela H.
ª Opěrka čela se automaticky zastaví při kontaktu s čelem

pacienta.
Dbejte, aby se hlava pacienta při kontaktu s opěrkou čela
nevychýlila směrem dozadu.

12. Zkontrolujte polohu pacienta a podle potřeby proveďte
konečné úpravy.

13. Přiklopte zrcátko. Stiskněte pravou prohlubeň na liště
kontrolního zrcátka D.
ª Pacient se vidí v kontrolním zrcátku.

14. Požádejte pacienta, aby vydechl, opřel jazyk o patro a setrval
v této poloze až do konce expozice.

H ª Pacient je umístěn v přístroji

DŮLEŽITÉ
V kapitole „Spuštění expozice“ se řiďte pokyny k dvoudílným
expoziční programům, viz dvoudílné expoziční programy [ → 117].
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5.5 Zobrazení dutin

5.5.1 Popis programů

5.5.1.1 S1 – Vedlejší nosní dutiny
Tato expozice zobrazuje vedlejší nosní dutiny, např. pro diagnostiku
zlomeniny spodiny očnice.

5.5.1.2 S3 – Vedlejší nosní dutiny, lineární řez
Tato expozice zobrazuje vedlejší nosní dutiny, např. pro diagnostiku
zlomeniny spodiny očnice. Řez je orientován lineárně.
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5.5.2 Příprava expozice
Podle pacienta nebo programu expozice vyberte odpovídající
příslušenství, viz „Instalace a spuštění“ [ → 45].

Potřebovat budete následující příslušenství:

● Modrý skusový blok nebo kontaktní segment

● Opěrky čelistního kloubu s kontaktními podložkami

● Opěrka čela

➢ Nainstalujte potřebné části příslušenství na přístroj a navlečte na ně
ochranná hygienická pouzdra, viz
„Ochranná hygienická
pouzdra“ [ → 41].

➢ Spusťte SIDEXIS v režimu expozice,viz „Spuštění programu
SIDEXIS v režimu expozice“ .

5.5.3 Výběr programu expozice

A B C

Aufnahmebereit

POZOR
Stisknutím tlačítka R se přístroj nastaví do výchozí polohy.
Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit o jeho pohyblivé
části.
➢ Zajistěte, aby se před uvedením přístroje do výchozí polohy

pacient nacházel vně přístroje.

✔ Přístroj je spuštěný a připravený k expozici.

1. Stiskněte symbol PAN v horní části dotykového displeje.

ª Je zvolena programová skupina PAN.
2. Vyberte program expozice. Stiskněte tlačítka se šipkou + C a - A.

ª Expozicční program se zobrazí na displeji programu B.

3. Postupujte podle pokynů v poznámkové řádce na dotykovém
displeji. V případě potřeby stiskněte tlačítko R.

ª Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy.
ª Je zvolen výchozí program expozice.
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5.5.4 Nastavení hodnot kV/mA
Nastavení hodnot kV/mA pomocí symbolů pacienta

K symbolům pacienta, které se vybírají podle velikosti a hmotnosti
pacienta, jsou přiřazeny hodnoty kV/mA-. Symboly zhruba odpovídají
postavám dítě, mladistvý/žena, žen/muž, statné osoby.

✔ Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.

➢ Dotkněte se požadovaného symbolu pacienta.
ª Vybraný symbol A je označen oranžovou barvou. Vybraná

hodnota kV/mA- se zobraz na pravé straně dotykového
displeje.

ª Hodnota kV/mA je nastavená.

Aufnahmebereit

A
Nastavení hodnoty kV/mA pomocí lišty nabídek

Pokud přednastavené hodnoty kV/mA pomocí symbolů pacienta
nepostačují k dosažení uspokojivého výsledku, můžete hodnoty
kV/mA u všech programů nastavit manuálně.

✔ Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.

1. Dotkněte se symbolu kV/mA l B na pravé straně dotykového displeje.

ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

Aufnahmebereit

B

Aufnahmebereit

2. Vyberte  hodnotu kV/mA. Dotýkejte se kláves - nebo +.
ª Zobrazí se vybraná hodnota kV/mA.

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty nabídek. Nebo
➢ Znovu stiskněte symbol kV/mA.
ª Lišta nabídek se zavře.

ª Hodnota kV/mA je nastavena.
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5.5.5 Polohování pacienta
Pacient je v přístroji umístěn vestoje. Ve zvláštních přípdech je možné,
aby pacient seděl.

POZOR
Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a postupně zvyšuje
svou rychlost.
Pacient umístěný v přístroji se může zranit o pohyblivé části
přístroje.
➢ Při nstavování výšky neustále sledujte pacienta a pohyb přístroje!

➢ Drobné úpravy lze provést stisknutím a okamžitým uvolněním
tlačítek.

POZOR
Součástí lokalizátoru je laser třídy 1.
Zásahem laseru může dojít k poškození zraku pacienta a uživatele.
➢ Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Laserový paprsek nesmí

zsáhnout oči pacienta.
➢ Mezi okem a laserem je nutno udržovat odstup nejméně 10 cm.
.

DŮLEŽITÉ
Požádejte pacienta, aby odložitl veškeré kovové předměty jako brýle,
šperky nošené v oblasti  hlavy a krku, a  také vyjímatelné  zubní
protézy. K odkládání šperků slouží miska před kontrolním zrcátkem.

Tip: Na panelu Easypad jsou zobrazeny referenční hodnoty výšky a
nastavení opěrky čela, které jsou pro účely další expozice uloženy
v poznámkách programu SIDEXIS.
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5.5.5.1 Polohování pro expozici vedlejších nosních dutin
✔ Do přístroje je nainstalován modrý kontaktní segment a opěrky

čelistního kloubu s kontaktními podložkami.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

ochranná pouzdra.

1. Požádejte pacienta, aby se postavil před kontrolní zrcátko.

A 2. Nastavte výšku přístroje pomocí tlačítek nahoru A a dolů B.

POZOR! Motor výškového nstvení se spouští postupně a
postupně zvyšuje svou rychlost.
Stiskněte tlačítko a držte ho tak dlouho, dokud není dosaženo
požadované výšky. Pohyb přístroje je doprovázen akustickým
signálem.

B Tlačítko pro výškové nastavní pusťte, jakmile se kontaktní podložky
opěrky čelistního kloubu nacházejí nad ušima pcienta
befinden.

3. Požádejte pacienta, aby se postavil mezi opěrky čelistního kloubu a
oběma rukama uchopil rukojeti.

4. Požádejte pacienta, aby se v době přechodu nosní přepážky
v horní ret opřel o kontaktní segment a co nejvíce zaklonil hlavu.

ª Hlava pacienta je v maximálním záklonu.

5. Stisknutím tlačítka C opěrky čelistního kloubu uzavřete.
ª Opěrky čelistního kloubu se při  kontaktu s hlavou

pacient automaticky zastaví. Pacient je v přístroji fixován
pomocí kontaktních podložek.

6. Zkontrolujte polohu pacienta a podle potřeby
prove´dte konečné úpravy.

C
7. Požádejte pacienta, aby vydechl, opřel jazyk o patro a v této poloze
vydržel až do konce expozice.
ª Pacient je umístěn v přístroji.
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5.5.5.2 Polohování pro expozici čelistní dutiny pomocí skusového
bloku

✔ Do přístroje je nainstalován modrý skusový blok, opěrky čela a

spánků.
✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou naszena odpovídající

hygienická ochranná pouzdra.
1. Požádejte pacienta, aby se postavil předkontrolní zrcátko.

A 2. Pomocí tlačítek nahoru A a dolů B nastavte výšku přístroje.
POZOR! Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a
postupně zvyšuje svou rychlost.
Držte tlačítko stisknuté, dokud není dosaženo požadované výšky.
Pohyb přístroje je doprovázen akustickým signálem.

B Pusťte tlačítka výškového nastavení, jakmile se skusový blok bude
nacházet ve výšce předních zubů pacienta.

3 Požádejte pacienta, aby oběma rukama uchopil držáky a zakousl se
do skusového bloku.
ª Přední zuby jsou umístěny do zářezu skusového

bloku. V případě potřeby zatlačte spodní přední zuby
vpřed až do krajní polohy.

4. Zkontrolujte okluzní rovinu C pacienta. Případně upravte
výšku přístroje pomocí tlačítek A nahorua B dolů

ª Okluzní rovina je mírně nakloněná směrem dopředu.

C B
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5. Zkontrolujte polohu páteře.
ª Páteř pacienta musí být mírně zakloněná, jak vyplývá

z uvedeného obrázku.
Tip: Pro dosažení správné polohy páteře požádejte pacienta,
aby udělala malý krok směrem ke sloupu přístroje. Tím dojde
k protažení jeho krčních obratlů. Zabrání se tak snížení čitelnosti
snímku v oblasti předních zubů.

.
6. Odklopte kontrolní zrcátko. Stiskněte levou prohlubeň na liště

kontrolního zrcátka D.

ª Vidíte pacienta v kontrolním zrcátku.

7. Zapněte lokalizátor. POZOR! Nebezpečí oslnění
ª Na hlavě pacient se zobrazí dvě světelné linie. Lokalizátor

vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Po cca 100
sekundách se lokalizátor vypne automaticky.

8. Pacienta nasměrujte podle centrální linie G.

ª Paprsek se odráží uprostřed předních zubů pacienta nebo
uprostřed jeho obličeje (střední sagitální).

F
G

E

D

9. Hlavu pacienta srovnejte podle „frankfurtské horizontály“ E.
A E

10. Nastavte výšku světelného lokalizátoru pomoci posuvníku F.
ª Světelný pprsek vede přes svější okraj zvukovodu.

11. Podle potřeby upravte sklon hlavy pacienta.
Krátce klepejte na klávesy výškového nstavení nahoru A a dolů.

C B ª Světelný paprsek vede přes dolní okraj očnice.
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12. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrek spánků I.
ª Při kontaktu s hlavou pacienta se opěrky spánků

automaticky zastaví.

13. Stiskněte tlačítko pro nastvení opěrky čela H.
ª Při kontaktu s hlavou pacienta se opěrka čela

automaticky  zastaví.
Dbejte, aby se hlava pacienta při dotyku opěrky čela nevychýlila
směrem dozadu

14. Zkontrolujte polohu pacienta a podle potřeby proveďte
poslední úpravy.

15. Přiklopte kontrolní zrcátko. Stiskněte pravou prohlubeň na liště
kontrolního zrcátka D.

H I ª Pacient se vidí v kontrolním zrcátku.

16. Požádejte pacienta, aby vydechl, opřel jazyk o patro a setrval
v této poloze až do konce expozice.

ª Pacient je umístěn v přístroji.

5.5.5.3 Polohování pro expozici čelistní dutiny pomocí
kontaktního segmentu

✔ Pacient nemá přední zuby, případně jich má jen několik.

✔ Do přístroje je nainstalován modrý kontaktní segment.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

hygienická ochranná pouzdra.
1. Požádejte pacienta, aby oběma rukama uchopil rukojeti a bodem

na přechodu nosní přepážky v horní ret se opřel o kontaktní
segment.

2. Mezi horní a dolní čelist vložte pacientovi vatový váleček.

ª Horní a dolní čelist pacienta jsou zarovnány.

3. Postupujte podle pokynů popsaných v kapitole „Polohování pro

expozici čelistní dutiny pomocí skusového bloku“ [ → 82] , a to od
kroku 4.
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5.6 Volumetrická expozice

5.6.1 Popis programu
Pokud je panorarmatický rentgen vybaven 3D funkční jednotkou, je
možné pomocí technologie conebeam provádět volumetrickou
expozici. To umožňuje analýzu snímků v axiální, sagitální a koronální
rovině.

5.6.1.1 VOL1 / VOL1 HD

Pomocí panelu easypad je možné vybrat jednu z pěti oblastí:

● Oblast předních zubů

● Molárová oblast pravá/levá

● Oblast čelistního kloubu pravá/levá

Oblast volumetrické expozice objektu / zorného pole (FoV) odpovídá
válci s průměrem cca 11 cm a výškou cca. 10 cm. Pro snížení dávky lze
oblast expozice horní čelisti zkolimovat na cca 7,5 cm a výběrem
dolních kvadrantů  na cca 8,0 cm.
HD modus (High-Definition Modus):
V HD modu se provádí další čtyři jednotlivé expozice, které se používají
pro jemnější rekonstrukci kvality obrazu. Takto je možné zredukovat
typické DVT/conebeam artefakty.
Zohledněte, prosím, vyšší dávku pro pacienta.

V okrajových částech válce může dojít k rozmazání obrazu. Objekty
jsou však zobrazeny v maximální možné kvalitě.
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5.6.1.2 VOL2 / VOL2 HD

Pomocí panelu easypad je možné vybrat jednu z pěti oblastí:

● Přední zuby horní nebo dolní čelist

● Premolárová nebo molárová oblast vpravo/vlevo,

nahoře/dole

Oblast volumetrické expozice objektu /zorného pole (FoV) odpovídá
válci o průměru cca 5 cm a výšce cca 5,5 cm.
Menší rozsah snížuje dávku pro pacienta.
HD modus (High-Definition Modus):
HD modus disponuje voxelovým rozlišením 80µm.
Zohledněte, prosím, vyšší dávku pro pacienta.

V okrajových částech válce může dojít k rozmazání obrazu. Objekty
jsou však zobrazeny v maximální možné kvalitě.
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5.6.1.3 Alternativa: VOL3 / VOL3 HD

Pomocí panelu easypad je možné vybrat jednu ze čtyř oblastí:
:

● Oblast předních zubů

● Molárová oblast bez předních zubů

● Oblast čelistního kloubu s moláry pravá/levá

Oblast volumetrické expozice objektu / zorného pole (FoV) odpovídá
válci o průměru cca 11 cm a výšce cca 10 cm. Pro snížení dávky lze
oblast expozice horní čelisti zkolimovat na cca. 7,5 cm a výběrem
dolních kvadrantů na cca 8,0 cm.
HD modus (High-Definition Modus):
V HD modu se provádí další čtyři jednotlivé expozice, které se používají
pro jemnější rekonstrukci kvality obrazu. Takto je možné zredukovat
typické DVT/conebeam artefakty.

Zohledněte, prosím, vyšší dávku pro pacienta.

V okrajových částech válce může dojít k rozmazání obrazu. Objekty
jsou však zobrazeny v maximální možné kvalitě.
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5.6.2 Příprava expozice
Podle pacienta nebo programu expozice je nutno vyměnit
jednotlivé části příslušenství.

Zpravidla je možné provádět expozice všech oblastí pomocí 3D
skusového bloku, žlutého skusového bloku nebo univerzálního
skusového bloku. Pro volumetrické expozice se doporučuje 3D
skusový blok nebo univerzální skusový blok. Pokud s těmito skusovými
bloky není možné pracovat, je možné použít opěrku brady s ramenem
skusového bloku nebo rámem.

Při plohování pacienta   se  pomocí  lokalizátoru  na hlavu pacientaird
promítne horní a dolní hranice rozsahu expozice. Pokud se přitom
ukáže,  že se požadovaná oblast expozice nachází mimo rozsah
lokalizátoru, je možné hlavu pacienta snížit nebo zvýšit pomocí jiného
skusového bloku.

Při pořizování  snímků v oblasti horní čelisti, čelistního kloubu, dutin a
očnice je možné pacienta pomocí modrého nebo univerzálního
skusového bloku dle potřeby  v několika stupních polohovat níže .Tím
se úměrně zvětší rozsah expozice v oblasti dutin.

Polohování je možné také s univerzálním skusovým blokem, poněvadž
ho lze nastavit v několika stupních. Široký, měkký pěnový  skusový
blok velmi dobře odolává vibracím. Pěnový skusový blok je rovněž
vhodný pro pacienty bez předních zubů.

Polohování je možné také s okluzním skusovým blokem. Okluzní
skusový blok standardně nevytváří sklon podle frankfurtské
horizontály, ale podle okluzní roviny.

Pro výrobu chirurgické šablony pro umístění implantátů, která slouží
k měření horní nebo dolní čelisti, jsou k dispozici dva kulové skusové
bloky. Desku skusového bloku lze objednat v online obchodě firmy
SICAT, www.sicat.com.
Zapotřebí jsou také následující doplňky:

● Opěrky spánků nebo opěrka čelistního kloubu s kontaktní
podložkou
● Opěrka čely

➢ Přístroj osaďte požadovaným příslušenstvím, na které natáhněte
příslušná hygienická pouzdra, viz  “Hygienická ochranná pouzdra

[ → 41].
➢ Přepněte program SIDEXIS do režimu Připraveno pro 3D expozici,
viz  “Spuštění programu SIDEXIS v režimu  expozice“.
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5.6.3 Výběr volumetrické expozice

A B C

Aufnahmebereich wählen

POZOR
Stisknutím tlačítka R se přístroj nastaví do výchozí polohy.
Pocienta  uvnitř přístroje mohou poranit pohyblivé části přístroje

➢ Zajistěte, aby se při uvedení přístroje do výchozí polohy unitř

nenacházel pacient.

✔ Přístroj je spuštěn a připraven k expozici.
1. Dotkněte se symbolu 3D na horním okraji dotykového displeje.

ª Je vybraná programová skupina 3D.

2. Vyberte program expozice. Dotýkejte se kláves se šipkou + C a - A.
ª Na řádku B se zobrazí program expozice. Pod označením

programu expozice je uvedena délka ozáření.

3. Řiďte se pokyny na příkazovém řádku na dotykovém dipleji.
V případě potřeby stiskněte tlačítko R.

ª Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy pro provedení
volumetrické expozice

ª Je vybrán program expozice.
ª U volumetrických expozic se na dotykovém displeji pod symbolem

hlavy zobrazí celková filtrace v rentgenovém zářiči. Odpovídá 0,3
mm Cu.
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5.6.4 Nastavení rozsahu volumetrické expozice a kolimace
Můžete přecházet mezi VOL1, VOL2 a VOL3, podle toho, zda může
být použit větší nebo menší rozsah expozice.
Při volumetrické expozici je nutno vybrat jednu z pěti přednastavených
oblastí. Přes výběr kvadrantů je možné u programu VOL1 nastavit
kolimaci rozsahu volumetrické expozice pro horní a dloní čelist na  výšku
5,5 cm, zatímco u programu VOL2 je výška permanentně nastavena na
5,5 cm. U programu VOL3 lze kolimaci rozsahu nastavit na výšku 7,5 cm
pro horní čelist a na 8,0 cm pro dolní čelist. Vždy však musíte vybrat
kvadrant, případně u předních horních zubů nebo předních dolních zubů
je nutno vybrat horní nebo dolní oblast.

DŮLEŽITÉ
Oblasti zobrazené na dotykovém displeji neodpovídají skutečnému
průměru volumetrické expozice. Viz obrázek  v části “VOL1 - Popis
programu.

Aufnahmebereit

A

✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.

✔ V poznámkovém řádku se zobrazí hlášení “H403 – Spuštění
programu SIDEXIS v režimu expozice“.

B 1. Vyberte poždovanou oblast expozice A. Dotkněte se jednoho

z kruhů pro  oblast předních zubů, molárů nebo čelistního kloubu
(jen VOL1, VOL3) uprostřed dotykového displeje.
ª Vybraná oblast expozice se označí oranžovou barvou.

Podle Vašeho výběru se v případě potřeby změní přednastavení
výběru kvadrantu B:
VOL1, VOL3: výběrem kvadrantu je možné nastavit kolimaci
oblasti volumetrické expozice. Např. při výběru molárové
oblasti  nebo oblasti čelistního kloubu lze nastavit  kolimaci na
oblast horní nebo dolní čelisti.

2. Stiskněte symbol kvadrantu B na pravé straně dotykového displeje.

B ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

Aufnahmebereit

A
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3. Úpravu kolimace proveďte výběrem horní nebo dolní čelisti
v diagramu pro výběr kvadrantu.

ª Vybraný kvadrant se označí oranžovou barvou.

4. Dotkněte se křížku na levé straně řádku s nabídkami. Nebo
➢ Ještě jednou se dotkněte symbolu kvadrantu.

Aufnahmebereit

Aufnahmebereit

ª Řádek s nabídkami se zavře.
ª Oblast volumetrické expozice je zvolena.

VOL1, VOL3: kolimace je nastavena.

5.6.5 Výběr HD modu
HD modus (High-Definition Modus):
V HD modu se provádí další čtyři jednotlivé expozice, které se používají
pro jemnější rekonstrukci kvality obrazu. Takto je možné zredukovat
typické DVT/conebeam artefakty.

Zohledněte, prosím, vyšší dávku pro pacienta.
U programů volumetrické expozice je možné pomocí lišty na levé
straně aktivovat nebo dektivovat modus expozice s vysokým
rozlišením.

✔ Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
➢ Dotkněte se požadovaného modu expozice.

ª Výběr A se označí oranžovou barvou. Vybraný HD modus se
zobrazí na pravé straně dotykového displeje.

ª Je zvolený HD modus.
Možnost HD ON/OFF je také možné nastavit v počátečním
nastavení menu (Start settings) jako standard.

A
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5.6.6 Výběr hodnot kV/mA
Při volumetrické expozici dosahují běžné hodnoty záření 85 kV.
K symbolům pacienta, které se vybírají podle velikosti a hmotnosti
pacienta, jsou přiřazeny hodnoty kV/mA a doby ozáření. Symboly
odpovídají zhruba postavám dítěte, mladistvého/ženy, ženy/muže,
statné osoby. Hodnoty kV/ mA a doby ozáření jsou přednastaveny, viz
také
“Programové hodnoty volumetrické expozice.

✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
➢ Dotkněte se požadovaného symbolu pacienta.

ª Vybraný symbol A se označí oranžovou  barvou. Zvolená
hodnota kV/mA se zobrazí na pravé straně dotykového
displeje, doba ozáření pod názvem programu.

ª Je vybraná hodnota kV/mA.
Aufnahmebereit

A
V případě HD ON: nastavení hodnot kV/mA přes lištu nabídek

Pokud s přednastavenými hodnotami kV/mA přes symboly pacienta
nedosáhnete uspokojivého výsledku, můžete hodnoty kV/mA u všech
programů v HD ON modu nastvit také manuálně.

✔ Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.

1. Dotkněte se symbolu kV/mA B na pravé straně dotykového displeje.

ª Otevře se lišta s nabídkami.

2. Vyberte hodnotu kV/mA. Dotýkejte se kláves - nebo +.
Zohledněte prosím vyšší dávku pro pacienta.
ª Zobrazí se vybraná hodnota kV/mA.

B

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty s nabídkami.
➢ Znovu se dotkněte symbolu kV/mA. B.
ª Lišta s nabídkami se zavře.

ª Hodnota kV/mA je nastavená.
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5.6.7 Polohování pacienta
Polohování pacienta v přístroji probíhá vestoje. Polohování vsedě je
rovněž možné.

POZOR
Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a postupně
zvyšuje svou rychlost.

Pacient umístěný v přístroji se může zranit o jeho pohyblivé části.
➢ Během výškového nastavení neustále sledujte pacienta a pohyby

přístroje!
➢ Pro drobné úpravy jen krátce stiskněte a uvolněte tlačítka.
.

POZOR
Součástí lokalizátoru je laser třídy 1.

Pacient a uživatel mohou být oslněni světelným paprskem.

➢ Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Paprsek nesmí

zasáhnout oči pacienta.

➢ Mezi okem a laserem musí být odstup min. 10 cm.

DŮLEŽITÉ
Kvalita volumetrického snímku může být snížena přítomností kovu
nebo jiných materiálů, které nepropouštějí rentgenové záření,
v ústech pacienta.

Požádejte pacienta, aby odložil veškeré kovové předměty jako brýle
nebo šperky v oblasti hlavy, a také vyjímatelné zubní protézy.
K odkládání šperků slouží miska před kontrolním zrcátkem.

Tip: Na panelu Easypad jsou zobrazeny referenční hodnoty
nastavené výšky a nastavení opěrky čela, které jsou pro účely další
expozice uloženy v poznámkách programu SIDEXIS.

U volumetrických expozic se po spuštění laserového lokalizátoru
objeví 2 červené světelné paprsky. Tyto světelné paprsky ukazují
horní a dolní hranici volumetrické expozice podle zvoleného
programu a kolimace.

Na symbolu hlavy na dotykovém displeji se zobrazí 2 červené paprsky.
Označují spodní a horní hranici volumetrické expozice, příp. přibližnou
polohu světelného paprsku.
Hlavu pacienta srovnejte podle okluzní roviny. Polohu je možné lehce
zkorigovat pomocí sklonu hlavy.
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5.6.7.1 Polohování s 3D skusovým blokem / univerzálním
blokem

Zpravidla je možné provést volumetrickou expozici všech oblastí
s 3D skusovým blokem, žlutým skusovým blokem nebo univerzálním
skusovým blokem. Pro volumetrické expozice se doporučuje 3D
skusový blok nebo univerzální skusový blok, poněvadž je pacient
bezpečněji polohován. Pokud není možné s těmito bloky pracovat, je
možné použít opěrku brady s ramenem skusového bloku nebo rámem,

viz Polohování pomocí opěrky brady [ → 96]. Pro pacienty bez

předních zubů je vhodný i pěnový nástavec univerzálního skusového
bloku.

✔ Do  přístroje je nainstalován 3D skusový blok, žlutý skusový blok

nebo univerzální skusový blok a opěrka čela  a opěrky spánků.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nsazena odpovídající

hygienická ochranná pouzdra.
1. Požádejte pacienta, by se postavil před kontrolní zrcátko.

A 2. Pomocí tlačítek nahoru A a dolů B nastavte výšku přístroje.

POZOR! Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a
postupně zvyšuje svou rychlost.
Držte tlačítko stisknuté, dokud není dosažená požadovaná výška.
Pohyb přístroje je doprovázen akustickým signálem.

B Pusťte tlačítko výškového nastavení, jakmile se ústa pacienta a
skusový blok budou nacházet ve stejné výši.

3. Požádejte pacienta, aby oběma rukama uchopil rukojeti a
zakousl se do skusového bloku.
ª Přední zuby pacienta jsou umístěny v zářezu

skusového bloku. V případě potřeby zatlačte spodní
přední zuby směrem vpřed až do krajní polohy.
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2. Odklopte kontrolní zrcátko. Stiskněte levou prohlubeň na liště
kontrolního zrcátka D.
ª V kontrolním zrcátku vidíte pacienta.

G 5. Zapněte laserový lokalizátor F.
POZOR! Nebezpečí oslnění.

F ª Světelné paprsky v závislosti na předvybraném programu a

kolimaci znázorňují  na hlavě pacienta  horní a spodní hranici
D volumetrické expozice. Pokud se požadovaná oblast expozice

nachází mimo oblast horizontálního paprsku, je třeba použít
modrý skusový blok nebo univerzální skusový blok, viz
Polohování pomocí modrého  skusového bloku nebo
univerzálního
skusového bloku [ → 97].
Lokalizátor se vypne opětovným stisknutím tlačítka. Po cca 100
vteřinách se vypne automaticky.

6. Pacienta srovnejte podle centrální linie G .

ª Paprsek vede uprostřed předních zubů pacienta nebo uprostřed
jeho obličeje (ve střední sagitální rovině).

A 7. Hlavu pacienta srovnejte co možná nejpřesněji podle
okluzní roviny C . Podle potřeby upravte sklon hlavy
pacienta. Krátce stiskněte tlačítko výškového nastavení
nahoru A a dolů B.

C B
8. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrek spánků I.

ª Při kontaktu s hlavou pacienta se opěrky spánků
automaticky zastaví.

9. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrky čela H.
ª Při kontaktu s hlavou pacienta se opěrka čela

automaticky zastaví. Dbejte, aby se hlava pacienta při
kontaktu s opěrkou čela nenachýlila směrem dozadu.

10. Zkontrolujte polohu pacienta a podle potřeby proveďte
poslední úpravy.

11. Přiklopte zrcátko. Stiskněte pravou prohlubeň na liště zrcátka D.

H I I ª Pacient se vidí v kontrolním zrcátku.

12. Požádejte pacienta, aby vydechl, opřel jazyk o patro a setrval
v této poloze až do konce expozice.

ª Pacient je umístěn v přístrojit.
Tip: Oblast expozice můžete omezit tak, že pomocí výběru
kvadrantů vyberete jednotlivé kvadranty, viz nastavení oblasti
volumetrické expozice a kolimace [ → 90].
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5.6.7.2 Polohování pomocí opěrky brady
Pokud není možné použít 3D skusový blok nebo žlutý skusový
blok, je možné použít opěrku brady. Pomocí rámu je možné
polohovat také pacienty bez předních zubů.

Opěrku brady lze využít i tehdy, je-li potřeba, aby na volumetrickém
snímku byla zobrazena dolní čelist.

Opěrka brady s ramenem skusového bloku
✔ Do přístroje je nainstalována opěrka brady s ra rmenem skusového

a opěrky čela a spánků.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

hygienická ochranná pouzdra.
1. Skusový blok otočte směrem od pacienta.

ª Skusový blok směřuje ke kontrolnímu zrcátku.

2. Požádejte pacienta, aby položil bradu na opěrku brady a oběma
rukama uchopil rukojeti.

3. Skusový blok otočte směrem k pacientovi a požádejte ho, aby se
do bloku zakousl.
ª Přední zuby pacienta jsou umístěny v zářezu

skusového bloku. V případě potřeby zatlačte spodní
přední zuby směrem vpřed až do krajní polohy.

3. Pokračujte od kroku 4 popsaného v kapitole Polohování s 3D

skusovým blokem/ univerzálním skusovým blokem [ → 94].

Opěrka brady s rámem
✔ Pacient nemá přední zuby, případně jich má jen několik.

✔ Do přístroje je nainstalována opěrka brady s rámem, opěrka čela

a opěrky spánkůn.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

hygienická ochranná poudra.
1. Požádejte pacienta, aby položil bradu na opěrku brady a přitom

oběma rukama uchopil rukojeti.
2. Požádejte pacienta, aby se bodem přechodu nosní

přepážky v horní ret (subnasale) opřel o rám. Horní a dolní
čelist pacienta je nutno zarovnat nad sebe. Pokud má
pacient ve spodní čelisti přední zuby, umístěte rám mezi
jeho bradu a spondí ret.

3. Pokračujte, jak je popsáno v kapitole Polohování s 3D

skusovým/univerzálním blokem [ → 94] , od kroku 4.
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5.6.7.3 Polohování pomocí modrého skusového bloku nebo
univerzálního skusového bloku
Při expozici horní čelisti v plném rozsahu by měl být pacient umístěn
níže do modře označené polohy pomocí modrého skusového bloku
nebo univerzálního skusového bloku, to platí i pro expozice prováděné
v oblasti čelistního kloubu, dutin a očnice. Zvětší se tak poměrný
rozsah volumetrické expozice v oblasti dutin.

Jistějšího polohování je možné docílit pomocí univerzálního
skusového bloku vzhledek k širší ploše skusu. Pěnový skusový blok je
rovněž vhodný pro pacienty bez předních zubů.

✔ Na přístroji je nainstalovaný modrý skusový blok nebo univerzální

skusový blok a opěrky čelistního kloubu s kontaktními podložkami.

✔ Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající
ochranná pouzdra.

1. Požádejte pacienta, aby se postavil před zrcátko.

A 2. Nastavte pomocí tlačítek nahoru A a  dolů B výšku přístroje.

POZOR! Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a
postupně zvyšuje svou rychlost. Držte tlačítko stisknuté, dokud
není dosaženo požadované výšky nastavení. Pohyb přístroje je
doprovázen akustickým signálem. Pusťte tlačítko nastavení,
jakmile se skusový blok bude nacházet ve výšce předních zubů
pacienta.

B
3. Požádejte pacienta, aby oběma rukama uchopil rukojeti a zakousl
se do skusového bloku.

ª Přední zuby pacienta jsou umístěny v zářezu
skusového bloku. V případě potřeby zatlačte přední
spodní zuby směrem vpřed až do krajní polohy.

4. Odklopte zrcátko. Stiskněte levou prohlubeň na liště kontrolního
zrcátka D.
ª V kontrolním zrcátku vidíte pacienta.

5. Zapněte světelný lokalizátor F.
POZOR! Nebezpečí oslnění

ª Paprsky na hlavě pacienta znázorňují, podle zvoleného
programu a kolimace, spodní a horní hranici oblasti
volumetrické expozice. Požadovaná oblast expozice se musí
nacházet mezi oběma horizontálními parsky světla.
Lokalizátor je možné vypnout opětovným stisknutím tlačítka. Po
cca 100 sekundách se lokalizátor vypne automaticky.
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6. Srovnejte pacienta podle centrální linie G.
ª Světelný paprsek vede uprostřed předních zubů nebo středem
obličeje pacienta (střední sagitální rovina).

G
F

D

7. Srovnejte hlavu pacienta pokud možno podle okluzní roviny
A C. V případě potřeby upravte skon hlavy pacienta.

Krátce tiskněte klávesy pro výškové nastavení nahoru A
a dolů B.

C B
8. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrky spánků I.

ª Při kontaktu s hlavou pacienta se opěrky spánků
automaticky zastaví.

9. Stiskněte tlačítko pro výškové nastavení opěrky čela H.
ª Při kontaktu s hlavou pacienta se opěrka čela

automaticky zastaví.
Dbejte, aby se hlava pacienta při doteku opěrky čela nenachýlila
směrem vzad.

10. Zkontrolujte polohu pacienta a případně proveďte

poslední úpravy.

11. Přiklopte kontrolní zrcátko. Stiskněte pravou prohlubeň na liště

D

H I ª Pacient se vidí v kontrolním zrcátku.

12. Požádejte pacienta, aby vydechl, opřel jazyk o horní patro a

setrval v této poloze až do konce expozice.

ª Pacient je umístěn v přístroji.
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5.7 Cefalometrická expozice

5.7.1 Popis programů
Dbejte na různé směry pohledu v lékařské a
stomatologické radiologii.

5.7.1.1 C1 – Zadopřední expozice, symetrická

V tomto programu se vytváří plnoformátová expozice v zadopředním
směru. Tento program je vhodný pouze pro poloaxiální lebeční
expozice. Expozice je orientována kraniálně excentricky.

5.7.1.2 C2 – Předozadní expozice, symetrická

V tomto programu se vytváří plnoformátová expozice v předozadním
směru. Tento program je vhodný pouze pro poloaxiální lebeční
expozice. Expozice je orientována kraniálně excentricky.
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5.7.1.3 C3 – Boční expozice
U této techniky expozice se na rentgenovém snímku zobrazí kovová
stupnice integrovaná v opěrce nosu. Pomocí této stupnice lze přesně
změřit faktor zvětšení ve střední rovině.

C3 – Boční expozice, asymetrická
V tomto programu je zobrazen plnoformátový boční pohled (cca
18 x 23 cm). Program nezobrazuje přední části hlavy pacienta.

C3F – Plnoformátová expozice, boční
V tomto programu je zobrazen plnoformátový boční pohled (cca

30 x 23 cm). Program zobrazuje celou hlavu pacienta.
Tip: Ve výchozím nastavení je v boční expozici v programech C3 nebo
C3F tvář pcienta orientována směrem doprava. Toto znázornění můžete
změnit v programu SIDEXIS. "Settings" - "Gereral Setting" -
Representation - "Ceph a.p./ p.a."

Mějte přitom na paměti, že se pak všechny ostatní cefalometrické
expozice C1, C2 a C4 rovněž zobrazí zrcadlově obrácené.
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5.7.1.4 C4 – Zobrazení karpální oblasti, symetrické

Program zobrazuje karpální oblast. Zobrazení karpální oblasti slouží
k určení fáze růstu těla nebo čelisti.
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5.7.2 Příprava expozice

POZOR
Nastavení cefalometrického zařízení se může lišit podle
zatížení
Změna nastavení může mít za následek vadné rentgenové snímky.

➢ O cefalometrické zařízení ani o teleskopické rameno se v žádném
případě neopírejte.

➢ Na cefalometrické zařízení ani na teleskopické rameno nezavěšujte

žádné předměty, ani o ně žádné předměty neopírejte.

Podle pacienta nebo programu expozice vyberte odpovídající
příslušenství a přepněte na vhodný expoziční modus, viz
“Instalace a spuštění“ [ → 45].

Na všech následujících ilustracích cefalometrického zařízení je
zobrazena verze zařízení s teleskopickým ramenem umístěným vlevo.
Obrázky platí i pro zařízení s ramenem umístěným vpravo.
A = asymetrická
S = symetrická

Příprava opěrky nosu

1. Opěrku nosu uchopte za rotační kloub.
2. Opěrku nosu vytáhněte vpřed až do krajní polohy.
3. Opěrku nosu odklopte stranou směrem nahoru.

Nastavení vzdálenosti držáků vložek do uší

1. Držáky vložek do uší uchopte oběma rukama v horní části.
2. Zároveň zatlačte držáky směrem ven, až dok rajní pozice.
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Otočení držáků vložek do uší

S p.a.
U symetrických expozic a expozic zápěstí je nutno držák vložek do
uší otočit o 90 stupňů.
1. Držáky uchopte oběma rukama v horní části.
2. Otočte držáky vložek do uší.

ª U zadopřední expozice: opěrka nosu směřuje k senzoru.
U předozadní expozice a expozice zápěstí: opěrka nosu
směřuje k sekundární cloně.

S a.p.

Ochranná pouzdra a hygienická ochranná pouzdra
➢ Na vložky do uší nasaďte ochranná pouzdra a na opěrku nosu

navlékněte hygienické ochranné pouzdro, viz

“Hygienická ochranná pouzdra“ [ → 41].

Příprava na 2D expozici
➢ Program SIDEXIS přepněte do režimu „Připraveno pro 2D expozici“,
viz „Spuštění programu SIDEXIS v režimu expozice“.
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5.7.3 Výběr programu expozice

A B C

Aufnahmebereit

POZOR
Stisknutím tlačítka R se přístroj nastaví do výchozí polohy.
Pacienta, který je uvnitř přístroje, mohou poranit pohyblivé části.

➢ Dbejte, aby se před uvedením přístroje do výchozí polohy
pacient nacházel vně zřízení.

✔ Přístroj je spuštěn a je připraven k expozici.

1. V horní části dotykového displeje stiskněte symbol CEPH.
ª Je vybrána programová skupina CEPH.

2. Vyberte program expozice. Stiskněte tlačítka se šipkou + C a - A.

Pokud chcete vybrat dílčí program, např. C3F, dotkněte se
několikrát dipleje programu B. Postupně se zobrazí všechny
expoziční programy vybrané skupiny CEPH.

3. Řiďte se pokyny v poznámkové řádce na dotykovém displeji.
V případě potřeby stiskněte tlačítko R.
ª Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy pro provedení

cefalometrické expozice.
ª Je zvolen program expozice.

5.7.4 Nastavení kolimace
V programech C3 a C3 F a C1 zp a C2 pz může být oblast expozice
omezena tak, aby nebyla ozářena celá hlava pacienta, např. horní
kraniální oblast, štítná žláza, zadní kraniální oblast. Tím se snižuje
dávka ozáření pro pacienta.

A ✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
1. Stiskněte symbol kolimace A na pravé straně dotykového

displeje.

ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

Aufnahmebereit

Aufnahmebereit

2. Vyberte požadovanou kolimaci.
ª Vybraná hodnota je na liště nabídek označena oranžovou
barvou.

3. Stiskněte křížek na levé straně lišty nabídek. Nebo
➢ Znovu se dotkněte symbolu kolimace A.
ª Lišta nabídek se zavře.

ª Kolimace je nastavena.
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5.7.5 Nastavení funkce Quickshot
Pro každý program skupiny CEPH je možné nastavit vypnutí či
zapnutí funkce Quickshot. Funkce Quickshot zkrátí dobu expozice o
30%.

A ✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.

1. Dotkněte se  dipleje expozičního času A na pravé straně dotykového
Displeje.

ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

Aufnahmebereit

Aufnahmebereit

2. Dotkněte se symbolu Quick On nebo Quick Off na dotykovém displeji.

ª Výbraná ikona se na liště s nabídkami označí oranžovou barvou.

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty nabídek. Nebo
➢ Znovu se dotkněte symbolu Quick A
ª Lišta nabídek se zavře.
ª Funkce Quickshot je nastavená.
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5.7.6 Nastavení hodnot kV/mA
Nastavení hodnot kV/mA pomocí symbolů pacienta.

K symbolům pacienta, které se vybírají na základě velikosti a hmotnosti
pacient, jsou přiřazeny hodnoty kV/mA. Symboly odpovídají zhruba
postavám dítěte, mladistvého/ženy, ženy/muže, statné osoby.

✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
➢ Dotkněte se požadovaného symbolu pacienta.

ª Vybraný symbol A se  označí oranžovou barvou. Vybraná
hodnota kV/mA se zobrazí na pravé straně dotykového displeje
.

ª Hodnota kV/mA je nastavena.

Aufnahmebereit

A
Nastavení hodnot kV/mA pomocí lišty nabídek

Pokud přednastavené hodnoty kV/mA nepostačují k dosažení
uspokojivého výsledku, můžete hodnoty kV/mA u všech programů
nastavit také manuálně.

✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
1. Dotkněte se symbolu kV/mA B na pravé straně dotykovéh o displeje.

ª Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

Aufnahmebereit

B

Aufnahmebereit

2. Vyberte hodnotu kV/mA. Dotýkejte se tlačítek - nebo +.
ª Zobrazí se vybraná hodnota kV/mA.

3. Dotkněte se křížku na levé straně nabídkové lišty. Nebo

➢ Znovu se dotkněte symbolu kV/mAl B.

ª Nabídková lišta se zavře.
ª Hodnota kV/mA je nastavená.
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5.7.7 Polohování pacienta
Pacient je v přístroji umístěn vestoje. Poloha vsedě je rovněž bez

problémů možná.

Tak je tomu mj. v případě, když pacient měří méně než 93 cm nebo více

než 197 cm. V takovém případě pacienta posaďte na pevně stojící a

výškově nastavitelnou židli s krátkým opěradlem.

POZOR
Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu  postupně
zvyšuje svou rychlost.

Pacienta, který se nachází uvnitř přístroje, mohou poranit pohyblivé
části přístroje.

➢ Během výškového nastavení neustále sledujte pacienta a pohyby
přístroje!
➢ Pro úpravy provádějte krátkým stitknutím tlačítek.

POZOR
Součástí lokalizátoru je laser třídy 1.
Zásahem laseru může dojít k poškození zraku pacienta a uživatele.

➢ Nedívejte se přímo do laseru. Laserový paprsek nesmí zasáhnout

oči pacienta .

➢ Mezi okem a laserem je nutné udržovat minimální odstup 10 cm.

DŮLEŽITÉ
Požádejte pcienta, aby odložil všechny kovové předměty jako brýle a
šperky v oblasti hlavy a krku, a také vyjímatelné zubní protézy. Pro
odkládání šperků  slouží miska před kontrolním zrcátkem.

Tip: Na panelu Easypad jsou zobrazeny referenční hodnoty nastavené
výšky a nastavení opěrky čelat, které jsou pro účely další expozice
uloženy v poznámkách programu SIDEXIS.
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5.7.7.1 Polohování při symetrické expozici v progrmech C1, C2
✔ Roztáhněte držáky vložek do uší.

✔ Opěrka nosu je otočena směrem vzhůru.

✔ Držáky vložek do uší jsou natočeny v úhlu 90 stupňů k senzoru a

sekundární cloně.

✔ Na vložky do uší jsou nasazeny ochranné kryty.

A 1. Pomocí tlačítek nahoru A a dolů B nastavte výšku přístroje.

POZOR! Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a
postupně zvyšuje svou rychlost.
Držte tlačítko stisknuté, dokud není dosaženo požadované výšky.
Pohyb přístroje je doprovázen akustickým signálem.

B Pusťte tlačítka výškového nastavení, jakmile se cefalometrické
zařízení bude nacházet ve výšce hlavy pacienta.

2. Požádejte pacienta, aby se postavil mezi držáky vložek do uší.
ª Při zadopřední expozici: pacient stojí obličejem k senzoru. Při

předozadní expozice: pacient stojí obličejem k sekundární
cloně. Tato poloha platí pro pravostranná i levostranná ramena.

S p.a. S a.p.

3. Uchopte držáky vložek do uší v horní části a přitáhněte je k

sobě.

ª Vložky do uší jsou vloženy do vnějšího zvukovodu pacienta.

4. Jen u programu C1 zp a C2 pz: požádejte pacienta, aby co nejvíce

zaklonil hlavu a otevřel  ústa.

5. Požádejte pacienta, aby setrval v tého poloze do konce expozice.
ª Pacient je umístěn v přístroji.
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5.7.7.2 Polohování při boční expozici v programu C3
✔ Opěrka nosu je otočena směrem vzhůru.

✔ Roztáhněte držáky ušních vložek.

✔ Držáky ušních vložek jsou v jedné rovině se senzorem a sekundární

clonou.
✔ Na vložky do uší jsou nasazeny ochranné kryty. Na opěrce nosu je

nasazeno příslušné hygienické ochranné pouzdro.

A 1. Pomocí tlačítek nahoru A a dolů B nastavte výšku přístroje.
POZOR!  Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a
postupně zvyšuje svou rychlost.
Držte tlačítko stisknuté, dokud není dosaženo požadované výšky.
Pohyb přístroje je doprovázen akustickým signálem.

B Pusťte tlačítka výškového nastvení, jakmile se
cefalometrické zařízení bude nacházet ve výšce hlavy
pacienta.

2. Pacienta naveďte pozpátku mezi držáky vložek do uší.
3. Uchopte držáky vložek do uší v horní části a přitáhněte je k

sobě.

ª Vložky do uší jsou vloženy do vnějšího zvukovodu pacienta.

4. Zapněte lokalizátor. POZOR! Nebezpečí oslnění
ª Na hlavě pacienta se zobrazí červená linie. Lokalizátor je

možné vypnout opětovným stisknutím tlačítka. Po cca 100
sekundách se lokalizátor automaticky vypne.

5. Hlavu pacienta srovnejte podle frankfurtské horizontály.
6. Podle potřeby upravte sklon hlavy pacienta.

Krátce stiskněte tlačítko výškového nastavení nahoru A a dolů
B.
ª Světelný paprsek vede od horního okraje zvukovodu ke

spodnímu okraji očnice.



5 Obsluha
5.7 Cefalometrická expozice

Sirona Dental Systems GmbH
Návod k použití ORTHOPHOS SL 2D / 3D

64 68 453 D3632
110 D3632.201.03.01.01 05.2015

7. Alternativní postup: Sklopte opěrku nosu a nastavte ji ve vertikálním
i horizontální směru viz „Nastavení/instalace příslušenství
cefalometrického zařízení“ [ → 49].

ª Opěrka nosu je opřena o kořen nosu.

8. Požádejte pacienta, aby setrval v této poloze do konce expozice.

ª Pacient je umístěn v přístroji.
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5.7.7.3 Polohování při karpální expozici v programu C4

POZOR
Existuje nebezpečí, že pacient zápěstím příliš silně zatlačí na opěrku

zápěstí. To může způsobit poškození opěrky.

➢ Požádejte pacienta, aby zápěstí na opěrku položil jen zlehka.

✔ Opěrka nosu je otočena vzhůru.

✔ V přístroji je nainstalovaná opěrka zápěstí.

✔ Roztáhněte držáky ušních vložek.

✔ Držáky ušních vložek jsou natočeny v úhlu 90 stupňů k senzoru
a sekundární cloně. Opěrka nosu směřuje k sekundární cloně.

1. Postavte pacienta do přístroje bokem.

A 2. Pomocí tlačítek nohoru A a dolů B nastavte výšku přístroje.
POZOR! Motor výškového nastavení se rozbíhá pomalu a
postupně zvyšuje svou rychlost. Držte tlačítko stisknuté, dokud
není dosažená požadovaná výška. Pohyb přístroje je doprovázen
akustickýcm signálem. Pusťte tlačítko výškového nastavení,
jakmile pacient může ruku ohnutou v lokti položit dlaní na opěrku.

B

3. Požádejte pacienta, aby položil dlaň na opěrku.
ª U cefalometrického zařízení s pravostranným ramenem: pacient

na opěrku položí levou ruku. U cefalometrického zařízení
s levostranným ramenem: pacient na opěrku položí pravou
ruku. Špičky prstů nesmějí vyčnívat přes horní okraj opěrky C.
Ruka a paže pacienta jsou v jedné linii.

4. Požádejte pacienta, aby setrval v této poloze ž do konce expozice.

ª Pacient je umístěn v přístroji.

C
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5.8 Expozice u pediatrických pacientů
Děti a mladiství pacienti jsou v porovnání s dospělými osobami
středního věku třikrát více ohroženy riziky spojenými s ozářením.
Expozice je indikovaná jen v případě, kdy užitek pro zdraví pacienta
převažuje rizika spojená s ozářením. Jinak je nutno upřednostnit jiné
postupy se srovnatelným užitkem pro zdraví, které nejsou spojeny
s expozicí nebo jen v nízké míře.

Lékařská rentgenová expozice v rámci stomatologické péče o děti a
mládež musí přinášet dostatečně velký užitek, přičemž radiační ozáření
při rentgenovém vyšetření je nutno omezit do té míry, aby bylo
slučitelné s požadavky lékařské vědy (princip ALARA).

Sirona nabízí mnoho možností, jak snížit radiační zátěž u dospělých, a
specielně pak u dětí a mladistvých, na nutné minimum. Kromě toho
existuje spusta možnosti, jak zjednodušit rentgenovou aplikaci u dětí a
mladistvých.

Řiďte se, prosím, podrobným popisem v příslušných kapitolách
tohoto Návodu k použití!

Snížení dávky
Přehled možností, jak snížit dávky zvláště u dětí a mladistvých pomocí
ORTHOPHOS SL:

● Použití dětských/panoramatických vrstvených snímků P10,
P10A,
P10C.

– Snímky představují redukovanou dentální oblast bez
vzestupného ramene. Navíc jsou oproti panoramatickým
snímkům P1 zkráceny expoziční doby a dávky ozáření až o
40%.

● Výběr příslušných symbolů pacienta pro dítě/mladistvého.

– Dva nejmenší symboly pacienta představují expoziční hodnoty
pro děti /mladistvé. Snížením hodnot kV /mA u těchto
expozičních parametrů se dávka přiměřeně sníží.

● Výběr parametrů nastavení pro „Quickshot“ .

– K dětským expozicím P10, P 10A a P10C je navíc možné u

panoramatických vrstvených snímků použít funkci
“Quickshot“.Vzhledem k jejímu rychému cyklu je dávka dále
snížena v závislosti na programu až o 40%; kvalita obrazu je při
tomto procesu o nědo snížená.
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● Kolimace na nejmenší možnou oblast/ FOV u 3D expozic:

2D rentgenový panoramatický vrstvený
snímek:

– Zobrazením oblasti expozice na jednom kvadrantu je možné u

panoramatických vrstvených snímků snížit dávku ozáření až o
30%.

– Kombinace zobrazení na jednom kvadrantu a parametru pro

nastavení “Quickshot“ umožní ušetřit až 60% dávky.

2D rentgenová cefalometrická expozice:

– U cefalometrických expozic je možné oblast expozice zobrazit

pomocí programů C3 a C3 F a C1 p.a a C2 a.. Tím se sníží
dávka ozáření pro pacienta.

– Navíc je možné k tomuto překrytí v modu CEPH vybrat
parametr nastavení „Quickshot“. To dále  sníží  dávku ozáření
pro pacienta.

3D expozice:

– U volumetrické expozice VOL1 je možné  výšku FOV kolimovat
na 5,5 cm.

– Výběrem oblasti expozice VOL2 je možné tuto oblast

zredukovat v průměru na 5 cm. To snižuje efektivní dávku o cca
30%.

Optimalizované rentgenové aplikace
Přehled možností pro zjednodušení rentenových aplikací u
dětí/mladistvých s ORTHOPHOS SL:

● Děti a mladisvé pacienty je většinou možné polohovat klidněji a
stabilněji vsedě. ORTHOPHOS SL je proto možné snížit pro
expozici vsedě do výše skusového bloku 80 cm.

● Pro vysvětlení expozice a rozptýlení možných obav z ní je kdykoli
možné spustit zkušební cyklus bez ozáření.

● ORTHOPHOS SL byl navržen tak, že působí otevřeně a
nevyvolává u dětí a mladistvých žádný strach.

● V průběhu cyklu přístroj nevydává nepříjemné zvuky.

● Optimální a stabilní možnosti polohování a pomůcky pro
polohování pomáhají eliminovat vadné snímky.

● ORTHOPHOS SL nepotřebuje cílové snímky, aby zkontroloval
správnou polohu pacienta. Nedochází tak ke zbytečnému zatížení
dalšími dávkami ozáření.
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T

Aufnahmebereit

5.9 Spuštění zkušebního cyklu
Zkušební cyklus probíhá bez ozáření. Slouží ke kontrole řádného chodu
přístroje a ke zjiětění, zda  lze celý cyklus provést bez problémů a
přerušení. Při zvýšeném odporu se otočná jednotka automaticky zastaví

✔ Přístroj je ve výchozí pozici. Vyberte program expozice [ → 78]

1. Stiskněte tlačítko T.
ª Je aktivován zkušební cyklus. Na dotykovém displeji jsou

skryty údaje o hodnotě kV/mA, expozičním čase a symboly
pacienta. Místo toho se zobrazí dva symboly zkušebního
cyklu.

2. Stiskněte spínač.
ª Spustí se zkušební cyklus.

3. Vyčkejte do konce zkušebního cyklu.

4. Ještě jednou stiskněte klávesu T.
ª Program ukončí režim zkušebního cyklu.

5.10 Spuštění expozice
Expozici lze spustit pomocí tlačítka na panelu Easypad nebo
dálkového ovládání.  Pokud se přístroj nachází v uzavíratelné
laboratoři, kde je zajištěn oční kontakt s pacientem, je vhodné
expozici spouštět pomocí dálkového

ovládání, viz “Použití dálkového ovládání“ [ → 124]

VAROVÁNÍ

Přístroj uvolňuje rentgenové záření.
Nadměrné dávky rentgenového záření škodí zdraví.
➢ Používejte předepsané příslušenství pro radiační ochranu.

➢ Během expozice se zdržujte mimo laboratoř. Od přístroje
stůjte co nejdále, jak Vám kabel spínače dovolí.

POZOR

Pohyb přístroje může ohrozit tělesná konstituce pacienta, jeho
oblečení, obvazy, invalidní vozíky nebo nemocniční lůžka.

Expozice se automaticky přeruší, pokud je pohyb přístroje
blokován. Expozici je pak třeba zopakovat.

➢ Při polohování pacienta zkontrolujte, zda nebude pohyb
přístroje omezen. Před expozicí proveďte zkušební cyklus
pomocí tlačítka T.
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POZOR

Při předčasném stisknutí spínače se expozice ihned přeruší
Expozici je nutno zopakovat.

➢ Dbejte, abyste spínač nepustili nedopatřením dříve. Držte spínač
až do konce expozice stisknutý. Mějte na paměti, že během
expozičního cyklu může několikrát dojít k uvolnění radiace.

POZOR
Po vypnutí přístroje se expoziční paměť vymaže.
Snímky, které nebyly převedeny do programu SIDEXIS, se
nenávratně ztratí. Expozici je nutno zopakovat.

➢ Vyčkejte do úplného převodu expozičních dat.Přístroj nevypínejte

dříve, než se snímek zobrazí na  obrazovce programu SIDEXIS..

POZOR

Po ukončení cefalometrické expozice s použitím pravostranného
ramene se sekundární clona a senzor automaticky vrátí do
výchozí pozice.

Pokud pacient přístroj opustí moc brzy, může se zranit o pohyblivé
části přístroje.

➢ Vysvětlete pacientovi celý proces expozice. Pacient smí přístroj
opustit teprve po ukončení expozice a automatickém návratu
sekundární clony a senzoru do výchozí pozice.

ª Pravostranné rameno: snímkování v zadopřední projekci,
sekundární clona a senzor se po expozici automaticky vrátí do
výchozí zadní polohy pro polohování dalšího pacienta.
Levostranné rameno: snímkování v předozadní projekci,sekundární
clona a senzor zůstávají v zadní poloze, přístup do přístroje zůstává
volný pro polohování dalšího pacienta.

POZOR
Stisknutím tlačítka R se přístroj nastaví do výchozí polohy.
Pacient unitř přístroje se může zranit o pohyblivé části přístroje.

➢ Před uvedením přístroje do výchozí polohy se pacient musí

nacházet vně přístroje.

DŮLEŽITÉ
Před každou expozicí zkontrolujte, zda je vybrán správný program
expozice. Zkontrolujte zobrazené programy na dotykovém displeji a
polohu senzoru.
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DŮLEŽITÉ
Předčasnému spuštění nové expozice brání funkce automatického
zablokování. Tato funkce slouží k tepelné ochraně rentgenových
anod.
Po stisknutí spínače se v poznámkové řádce dotykového displeje
objeví hlášení "Připraveno k expozici za XX s" . Časový údaj XX
zobrazuje odpočítávání zbývající doby chlazení. Novou expozici lze
spustit až po ukončení doby chlazení.

✔ Nastavení programu bylo provedeno.

✔ Pacient je umístěn v přístroji.

✔ V poznámkové řádce na dotykovém displeji již nesmí být
zobrazeno žádné další hlášení. Musí se ukázat hlášení
"Připraveno k expozici".
Tip: Pokud stisknete tlačítko dálkového ovladače a dveře místnosti
zůstanou otevřené, objeví se hlášení "Close the door/Zavřít dveře"
s kódem H321. Zavřete dveře a potvrďte hlášení.

DŮLEŽITÉ
Požádejte pacienta a dohlédněte na to, aby pacient během expozice
za žádných okolností nehýbal hlavou.
Pacient nesmí mít povytažená ramena.

U cefalometrických expozic musí mít pacient paže volně spuštěné
podél těla

A

B

Aufnahmebereit

1. Stiskněte spínač A a držte ho stisknutý až do konce expozice.
ª Expozice je spuštěná. V poznámkové řádce na dotykovém

displeji se zobrazí zpráva "Exposure is performed/Expozice
provedena". Během ozáření se na panelu Easypad rozsvítí
optický ukazatel ozáření B. Ozáření je navíc doprovázené
akustickým signálem. Během expozice může několikrát dojít
k uvolnění radiace.

2. Stiskněte a podržte spínač A. Vyčkejte,  dokud po dlouhém tónu
nezazní krátká sekvence pulzních tónů (tuto funkci může
dektivovat servisní technik). V poznámkové řádce na dotykovém
displeji se krátce objeví hlášení "Please wait/Prosím počkejte" a
hned nato se objeví potvrzení expozičních dat. Zobrazí se
expoziční režim, expoziční program, anodové napětí a proud,
skutečná doba ozáření, součin dávky a plochy.
ª Automaticky se otevřou opěrka čela a opěrky spánků,

případně opěrky čelistního kloubu.
3. Uvolněte spínač A .

ª Expozice je ukončená.

ª Po chvíli se rentgenový snímek zobrazí na monitoru PC.

4. Pacienta vyveďte z přístroje.
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5. Stiskněte tlačítko pro návrat R na panelu Easypad.
R ª Údaje o expozici jsou potvrzeny.

6. VAROVÁNÍ! Pacienta mohou zranit pohyblivé části přístroje.
Znovu stiskněte tlačítko R na panelu Easypad .
ª Otočné zařízení se přesune do výchozí polohy.
ª Přístroj je připraven na další expozici.

Ukládání dat, viz SIDEXIS

Dvoudílný program expozice čelistního kloubu TM 1.1
U dvoudílného programu expozice TM 1.1 se provádí vždy dvě expozice
(TM 1.1 a TM 1.2).

✔ Nejprve se výše popsaným způsobem provede expozice
čelistního kloubu. V poznámkové řádce na dotykovém displeji se
objeví hlášení "Please watt/Čekejte prosím".

✔ Otočné zařízení se automaticky přesune do výchozí polohy.

1. Požádejte pacienta, aby otevřel ústa.
ª Patient otevřel ústa, aniž by změnil svou polohu.

2. Znovu stiskněte tlačítko A a držte ho stisknuté až do konce druhé
expozice.

ª Spustí se druhá expozice. V poznámkovém řádku na dotykovém
displeji se objeví hlášení “Exposure is performed/Expozice
provedena“

3. Vyčkejte, dokud nezazní po dlouhém tónu krátká sekvence
pulzních tónů (tuto funkci  může deaktivovat servisní technik).

ª V poznámkovém řádku na dotykovém displeji se krátce objeví

hlášení "Please wait/Čekejte prosím" a vzápětí se objeví potvrzení
expozičních dat. Zobrazí se expoziční režim, expoziční  program,
anodové napětí a proud, skutečná doba ozáření, součin dávky a
plochy.

4. Pusťte klávesu A .
ª Druhá expozice je ukončená. Postupujte podle výše

popsaných pokynů, od kroku 5.
ª Po chvíli se rentgenový snímek zobrazí na monitoru PC.
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5.11 Záchranné programy při problémech s
přenosem obrazu a importem prvotních dat

V případě neočekávané poruchy sítě nebo přerušení expozice může
dojít k problémům při přenosu obrazu do programu SIDEXIS 4 .

Existují 2 možnosti, jak pomocí SIDEXIS 4 přenést snímky. Tyto jsou
popsány níže:

● Expoziční data se dosud nacházejí v expoziční paměti přístroje a

na dotykovém displeji Easypad se zobrazí hlášení H420, viz Rescue
unit [ → 118].

● Expoziční data byla rentgenovým přístrojem přenesena, v SIDEXIS

však byla stažena ke zpracování bez prvotních  dat, viz Spuštění
programu „ Import dat“ [ → 121].

5.11.1 Rescue unit

POZOR

Pokud rentgenový přístroj nyní vypnete, snímek se ztratí.
Rentgen je po dalším zapnutí opět připraven k provozu.

✔ Na displeji Easypad se zobrazí hlášení H420.

✔ Rentgenový snímek nemohl být přenesen, protože došlo k poruše sítě

nebo výpadku počítače.
V tomto případě ukončí systém po určité, na přístroji závislé době
spojení a přejde do tzv. režimu Rescue.
To znamená: snímek není ztracen, ale je na základě bezpečnostního
opatření tak dlouho uchováván v pracovní paměti rentgenové
komponenty, dokud si ho SIDEXIS nestáhne. Do té doby je další
expozice s touto rentgenovou jednotkou zablokovaná.

1. Vyberte rentgenovou jednotku nacházející se v modu Rescue.
2. Vyberte aktuální snímek.
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3. Klikněte na Start Rescue, pokud byl přihlášený pacient
rentgenován jednotkou nacházející se v modu Rescue.
ª Program se spojí s rentgenovou komponentou, která se

nachází v modu Rescue.

4. Klikněte na No, pokud přihlášený pacient a přístroj nesouhlasí.
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5. Přihlaste v SIDEXIS 4 pacienta odpovídajícího modu Rescue (viz

"SIDEXIS 4 Uživatelský manuál") a poté klikněte na ikonu "Start
Rescue".

ª Pokud se vytvoří spojení, data se přenesou.

DŮLEŽITÉ
Zobrazený snímek může mít za určitých okolností horší kvalitu, pokud
byl proces expozice ukončen předčasně nebo pokud došlo
k problému s přenosem dat mezi přístrojem a rekonstrukčním
serverem.
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5.11.2 Spuštění programu „Import dat“
Přístroj přenesl rentgenový snímek, ten však byl k dalšímu zpracování
do SIDEXIS 4 stažen bez prvotních dat.

✔ Na workstation je nainstalován software pro příslušnou rentgenovou

komponentu.
1.   Spusťte SIDEXIS 4.
2. Otevřete v SIDEXIS 4 konfigurační  menu ORTHOPHOS SL.

3. Vyberte tlačítko "Data import" .
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4. Vyberte v seznamu "Acquisition Server" server, který provedl
expozici, ze které chtete nahrát prvotní data pro použití
panoramatického editoru.
Pro snazší nalezení požadovaného snímku můžete omezit počet
zobrazených snímků datem a fází přenosu.
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5. Pokud se snímek, jenž má být importován, zobrazí v datovém

kontejneru se statusem "Ready", klikněte na ikonu "Read" pro
import.
Pokud se snímek, který má být importován, zobrazí v datovém
kontejneru se statusem "Working", klikněte na ikonu "Renew
reconstruction" pro import.
ª Program zkusí navázat spojení s datovým kontejnerem.

Pokud spojení není možné navázat, zkontrolujte síť.
Pokud se podaří spojení úspěšně navázat, data se přenesou a
jsou k dispozici v programu SIDEXIS 4.

Viz "SIDEXIS 4 Uživatelský manuál"
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A B
C

A B Pokud  při spuštění expozice není možné  udržovat s pacientem oční
kontakt, je možné na dálkové ovládání nainstalovat spínač s kabelem F
z rentgenového zařízení.

s kV s kV Pokud je přístroj připraven k expozici a  nezobrazují se další pomocné
hlášení,hen keine Hilfemeldungen mehr an,zprávy,  na displeji C se zobrazí aktuální parametry programu:
Název programu, doba expozice, napětí, proud na jednotlivých polích

E
(Prog., s, kV, mA).Expozici je možné spustit.

m m

5.12 Použití dálkového ovládání
Na dálkovém ovládání se expozice spouští pomocí spínače D.

F D Pokud se na dotykovém displejio panelu Easypad zobrazují pomocné

zprávy v textové podobě, objeví se v kódované formě i v  okně Prog.na
dálkovém ovládání, střídavě s názvem programu.
Po spuštění přístroje se pro kontrolu fungování rozsvítí cca na 1 vteřinu
kontrolka ozáření A . LED kontrolka B svítí, když je přístroj zapnutý.
Pomocí klávesy Return E je možné potvrdit expozice, chybová hlášení a
pomocné zprávy a uvést otočné zařízení do výchozí polohy.

Pokud se na digitálním displeji C v poli Prog. objeví řada teček,
znamená to, že se přístroj nachází v přípravné fázi (např. pohyby
zařízení, nastavení prametrů, načítání programů atd.). Vyčkejte, dokud
tečky automaticky nezmizí a sytém neohlásí, že je připraven.
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5.13 Zrušení expozice
Již spuštěnou expozici je možné kdykoli zase zrušit.

POZOR
Po stisknutím tlačítka R se přístroj nastaví do výchozí polohy.
Pacient, který se nachází uvnitř přístroje, se může porannit o
pohyblivé části přístroje.

➢ Před uvedením přístroje do výchozí pozice se pacient musí

nacházet vně zařízení.

✔ Expozice je spuštěna.

1. Uvolněte spínač expozice.
ª Expozice je okamžitě ukončena.

Objeví se hlášení H320.
V programu SIDEXIS se zobrazí  údaje o zrušené expozici..
Blikají údaje o době ozáření a součinu dávky a plochy.

2. Vyveďte pacienta z přístroje.
R 3. Stiskněte tlačítko R.

ª Je potvrzena skutečně potřebná doba ozáření.

4. Znovu stiskněte tlačítko R.

ª Otočné zřízení se přesune do výchozí polohy.
ª Přístroj je připraven na další expozici.

DŮLEŽITÉ
Před opakováním expozice je nutno zkontrolovat nastavení programu.
Jakékoli změny v nastavení programu je nutno provést znovu.
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5.14 Změna základního a úvodního nastavení

5.14.1 Programová skupina PAN
Na úrovni 2:
V základním nastvení  je možné pro každý program upravit hodnoty
kV/mA přiřazené k symbolům pacienta.

V úvodním nastavení je možné změnit předvýběr symbolu pacienta
a přednastavit  zapnutí/vypnutí funkce Quickshot.

Základní nastavení: změna hodnot kV/mA u symbolů pacienta

A ✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1 programové skupiny PAN

1. Dotkněte se ozubeného kola A v pravém horním rohu dotykového
displeje.

ª Zobrazí se úroveň 2.

Aufnahmebereit

Grundeinstellungen wählen

B

2. Vyberte program expozice, pro který chcete změnit hodnotu
kV/mA. Dotýkejte se kláves se šipkami - nebo +.

ª Vybrané nastavení se zobrazí na pravé straně dotykového
displeje.

3. Vyberte symbol pacienta, pro který chcete změnit hodnotu kV/mA-

W.

4. Vyberte hodnotu kV/mA, která má odpovídat vybranému programu a
symbolu pacienta.
5. Dotkněte se symbolu pro uložení B.

ª Pro vybraný program a symbol pacienta je uložena hodnota
kV/mA.

6. Opakujte postup u ostatních symbolů pacienta a programů.

ª Byly nastaveny hodonoty kV/mA přiřazené k symbolům pacienta.
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Úvodní nastavení: Změna úvodního nastavení pro symbol
pacienta a výběr aktivace/deaktivace funkce Quickshot

C ✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 2 programové skupiny PAN.

1. Stiskněte symbol diskety C na horním okraji dotykového displeje.
ª Zobrazí se úvodní nastavení.

Grundeinstellungen wählen

Starteinstellungen wählen

B

D 2. Vyberte symbol pacienta, který má být přednastaven.
ª Výběr se označí oranžovou barvou a zobrazí se na pravé straně

D dotykového displeje.

3. Vyberte, zda funkce Quickshot má být aktivována či deaktivována.

Stiskněte symboly Quick On nebo Quick Off na dotykovém displeji.
Funkce Quickshot zkrátí dobu cyklu o cca 20 až 50% podle
programu expozice. Funkce se nastaví nezávisle na programu
expozice.

ª Výběr se označí oranžovou barvou a zobrazí se na pravé straně
dotykového displeje.

4. Dotkněte se symbolu pro uložení B.
ª Nastavení pro programovou skupinu PAN je uložené.

5. Stiskněte dvojitý trojúhelník D v pravém horním rohu dotykového
displeje.

ª Úvodní nastavení se skryje, zobrazí se úroveň 1.
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5.14.2 Programová skupina 3D
V úvodním nastavení  je možné měnit předvýběr HD modu a symbolu
pacienta.
Změna úvodního nastavení pro HD modus a symbolu pacienta

A ✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1 skupiny programů 3D.

1. Dotkněte se ozubeného kola A v pravém horním rohu dotykového
displeje.

ª Zobrazí se úroveň 2.

Aufnahmebereit

B

D

Starteinstellungen wählen

2. Stiskněte symbol diskety B na horním okraji dotykového displeje.

ª Zobrazí se úvodní nastavení.

3. Vyberte, zda má být přednastaveno HD modus ON nebo OFF.

ª Výběr se označí oranžovou barvou.

4. Dotkněte se symbolu pro uložení C.

ª Nastavení pro programovou skupinu 3D je uloženo.

5. Vyberte symbol pacienta, který má být přednastaven.

ª Výběr se označí oranžovou barvou.

6. Dotkněte se symbolu pro uložení C.

ª Nastavení pro programovou skupinu 3D je uložené.

7. Dotkněte se dvojitého trojúhelníku D v pravém horním rohu
dotykového displeje.

ª Úvodní nastavení se skryjí, zobrazí se úroveň 1.

C



64 68 453 D3632
D3632.201.03.01.01 05.2015 129

aÉìí
ëÅ
Ü

Sirona Dental Systems GmbH 5 Obsluha
Návod k použití ORTHOPHOS SL 2D / 3D 5.14 . Změna  základního a úvodního nastavení

5.14.3 Programová skupina CEPH
Na úrovni 2:
V základním nastavení je pro každý program možné upravit hodnoty
kV/mA přiřazené k symbolům pacienta.

V úvodním nastavení je možné měnit předvolbu symbolů pacienta
a přednastavit aktivaci/dektivaci funkce Quickshot.

Základní nastavení: změna hodnot kV/mA symbolů pacienta

A ✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1 programové skupiny

CEPH

1. Dotkněte se ozubeného kola A v pravém horním rohu dotykového
displeje.
ª Zobrazí se úroveň 2.

Aufnahmebereit

Grundeinstellungen wählen

B

2. Vyberte program expozice, pro který chcete změnit hodnotu

kV/mA Dotýkejte se šipek - nebo +.

ª Vybrané nastavení se zobrazí na pravé straně dotykového
displeje.

3. Vyberte symbol pacienta, u kterého chcete změnit hodnotu kV/mA.

4. Vyberte hodnotu kV/mA, která má odpovídat vybranému programu a
symbolu pacienta.

5. Dotkněte se symbolu pro uložení B.
ª Pro vybraný program a symbol pacienta je uložena hodnota

kV/mA.

6. Postup zopakujte u ostatních symbolů pacienta a programů.

ª Je provedeno nastavení hodnot kV/mA
přiřazených k symbolům pacienta.
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Úvodní nastavení: Změna úvodního nastavení symbolu pacienta
a výběr aktivace nebo deaktivace funkce Quickshot

✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 2 programové skupiny
Ceph.

C 1. Dotkněte se symbolu diskety C na horním okraji dotykového displeje.

ª Jsou zobrazena úvodní nastavení.

Grundeinstellungen wählen

Starteinstellungen wählen

B

D 2. Vyberte symbol pacienta, který má být přednastaven.
ª Výběr se označí oranžovou barvou a zobrazí se na pravé straně
dotykového displeje.

3. Vyberte, zda funkce Quickshot má být aktivována nebo
deaktivována. Dotkněte se symbolů Quick On nebo Quick Off na
dotykovém displeji. Funkce Quickshot zkrátí dobu cyklu o cca 20
až 50% podle konkrétního programu expozice.  Funkce se nastaví
nezávisle na programu expozice.

ª Výběr se označí oranžovou barvou a zobrazí se na pravé straně
dotykového displeje.

4. Dotkněte se symbolu por uložení B.

ª Nastavení pro programovou skupinu CEPH je uložené.

5. Dotkněte se dvojitého trojúhelníku D v pravém horním rohu
dotykového displeje.
ª Úvodní nastavení se skryje, zobrazí se úroveň 1.
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Aufnahmebereit

5.15 Nastavení dotykového displeje
Jako akustické potvrzení každého zadání na dotykovém displeji se po
stisknutí ozve zvukový signál. Tento signál je možné zapout nebo
vypnout.
Kromě toho je možné podle aktuálních světelných podmínek přizpůsobit
intenzitu zobrazení na dotykovém displeji.

✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
1. Stiskněte otazník A v pravém dolním rohu dotykového displeje.

ª Objeví se nastavení zvukového signálu a intenzity zobrazení na
dotykovém displeji.

2. Dotkněte se symbolu noty.
ª Otevře se lišta s nabídkami pro nastavení zvukového signálu.

A 3. Zapněte nebo vypněte zvukový signál na dotykovém displeji.
ª Výběr se označí oranžovou barvou.

4. Dotkněte se vybraného symbolu v pravém sloupci.

ª Nabídka dotykových tónů se zavře.

5. Dotkněte se zeleno-bílého pole v pravém dolním rohu dotykového

displeje.

ª Otevře se lišta pro nastavení intenzity dotykového displeje.

6. Nastavte intenzitu stiskem kláves -/+ .
ª Intenzita dotykového displeje a referenční hodnota nad

zeleno-bílým polem se změní.

7. Dotkněte se znovu vybraného symbolu v pravém sloupci.
ª Lišta pro nastavení intenzity dotykového displeje se zavře.

8. Dotkněte se dvojitého trojúhelníku v pravém horním rohu dotykového
displeje.
ª Zobrazí se úroveň 1.

ª Dotykový signál a intenzita zobrazení na dotykovém displeji jsou
nastaveny.
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5.16 Zobrazení informační obrazovky
Na informační obrazovce jsou uvedeny údaje o přístroji, které jsou
užitečné při komunikace i s Vaším servisním technikem.

✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.

A 1. Dotkněte se ozubeného kola A v pravém horním rohu displeje.

ª Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 2.

2. Dotkněte se otazníku B v pravém dolním rohu dotykového displeje.

ª Zobrazí se informační obrazovka.

Aufnahmebereit

B

3. Dotkněte se šipky C na posuvné liště vpravo vedle seznamu.
ª Zobrazí se další nebo předchozí strana seznamu.

4. Dotkněte se dvojitého trojúhelníku v pravém horním rohu

dotykového displeje.
ª Obrazovka se změní na úroveň 1.

Please wait
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5.17 Aktivace servisní nabídky
Servisní nabídka je určena výhradně pro servisní techniky. Lze zde
aktivovat servisní úkony, provádět nastavení a testy přístroje, a také
kalibraci.

A ✔ Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
1. Dotkněte se ozubeného kola A v pravém horním rohu dotykového

displeje.
ª Je zobrazena úroveň 2.

Aufnahmebereit

B 2. Dotkněte se symbolu klíče B.

ª Zobrazí se okno pro zadání hesla servisní nabídky.

Grundeinstellungen wählen

3. Zadejte heslo servisní nabídky uvedené v montážních pokynech
nebo v servisní příruččce.

ª Zobrazí se zpřístupněná servisní nabídka.

ª Je aktivována servisní nabídka.
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6 Editor panoramatických snímků
Ke zpracování panoramatický rentgenových snímků je v programu

SIDEXIS 4 k dispozici "Panoramaeditor", editor panoramatickýh snímků.

Pomocí tohoto editoru můžete upravovat polohu a orientaci vrstev.

Pomocí "Panoramaeditoru" je možné zpracovávat jen snímky, které

byly pořízeny rentgenovým systémem ORTHOPHOS SL od SIRONY a

následujícími programy:

P1, P2, P10, P12, BW1, BW2, TM1, TM3, S1, S3

UPOZORNĚNÍ: Informace k ovládací ploše naleznete v dokumentu

Návod k použití editoru panoramatických snímků (Panoramaeditor

Operator´s Manual, REF 6544550).
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7 Údržba

7.1 Čištění a péče

7.1.1 Čištění

Odstraňujte pravidelně špínu a zbytky dezinfekčních prostředků
běžnými, šetrnými čisticími prostředky.

POZOR
Při čištění nebo dezinfekci mohou do přístroje přes větrací otvory nebo
tlačítko manuáílního spouštění vniknout tekutiny.

Kapaliny mohou zničit elektrické součásti systému.

➢ Do ventilačních otvorů a na tlačítka manuálního spouštění

nestříkejte žádné tekutiny.

➢ Nastříkejte tekutinu nejprve na čisticí hadřík. Hadříkem pak větrací
otvory a spouštěcí tlačítko otřete.

➢ Na povrch přístroje, do větracích otvorů ani do manuálního

spouštění se nesmí dostat žádné tekutiny.

7.1.2 Dezinfekce
Schválené dezinfekční prostředky lze používat pouze na vnější povrchy.
Je dovoleno používat jen dezinfekční prostředky, které jsou v souladu
s platnými požadavyk příslušných národních regulačních orgánů, nebo
jejichž bakteriální,  fungicidní nebo virucidní vlastnosti byly prokazatelně
testovány a odpovídajícím způsobem schváleny.

POZOR
Čisticí a pečující prostředky mohou obsahovat agresivní
látky.

Nevhodné čisticí prostředky mohou být zdraví škodlivé a mohou
poškodit povrchovou úpravu přístroje.

➢ Nepoužívejte: prostředky obshaujjící fenol, kyselinu
peroctovou, peroxid a další prostředky štěpící kyslíkl, chlornan
sodný a prostředky štěpící jód.

➢ Používejte výlučně čisticí prostředky schválené firmou Sirona .

Pravidelně aktualizovaný seznam schválených čisticích prostředků
můžete najít na internetové adrese:
"www.sirona.com" / "SERVICE" / "Care and cleaning" / "Care and
cleaning agents"
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Pokud nemáte přístup k internetu, využijte jedné z následujícíh
možností k objednání seznamu:

● Objednání u místního dodavatele stomatologických potřeb:

Od společnosti Sirona:
Tel: ++49 (0) 62 51 / 16-16 70
Fax: ++49 (0) 62 51 / 16-18 18

REF 59 70 905

Sirona doporučuje tyto dezinfekční prostředky:

● MinutenSpray classic, Fa. ALPRO®

● MinutenWipes, Fa. ALPRO®

V USA a v Kanadě:

● CaviCide® oder

● CaviWipes ™

.
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7.1.3 Sterilizace

VAROVÁNÍ
Může dojít k přenosu infekce z pacienta na pacienta.
Příslušenství, které není odborně sterilizováno, může u

pacientů vyvolat onemocnění.

➢ Veškeré sterilizovatelné příslušenství sterilizujte výhradně

v autoklávu při teplotě 134 °C (273° F), po dobu min. 3 minut a
přetlaku 2,1 baru (30,5 psi).

Sterilizovat lze následující příslušenství:

134°C 273°F

Navíc použijte i hygienická ochranná pouzdra, viz kapitola
“Hygienická ochranná pouzdra“ [ → 41].

VAROVÁNÍ
Hygienická ochranná pouzdra jsou prostředkem na jedno použití.
Nesterilní hygienická ochranná pouzdra mohou způsobit onemocnění.

➢ Vyměňte hygienická ochranná pouzdra po každém pacientovi..
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7.1.4 Čištění okluzního skusového bloku
Pokud závěsy okluzního skusového bloku začnou po delším užívání
skřípat, je nutno je vyčistit.

1. Okluzní blok vyjměte z držáku na přístrojit.
2. Čep ramene A desky skusového bloku a očko vzpěry B

A od sebe jemně odtlačte ve směru šipek.

B

3. Desku skusového bloku C odklopte kolmo  nahoru tak, aby rameno

C směřovalo k zemi.

A

4. Vytáhněte desku skusového bloku C směrem dopředu ze závěsu.

C

5. Vyčistěte  čepy D a závěsy E dezinfekčním prostředkem.
E

5. Sestavte okluzní skusový blok zase dohromady, postupujte
v opačném pořadí. Při montáži zkontrolujte polohu desky
skusového bloku - segment musí být orientován ke spojovacímu
rameni.

7. Okluzní skusový blok vložte zpět do držáku na přístroji.

D
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7.2 Kontrola a údržba
V rámci ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů, uživatelů a dalších osob
je nutno v pravidelných intervalech provádět kontroly a preventivní
údržbu.

Každoroční kontrola

V zájmu zajištění bezpečnosti provozu a funkční spolehlivosti vašeho
přístroje jste jako vlastník povinen zajistit v pravidelných intervalech
údržbu přístroje (minimálně jenou ročně) nebo kontrolou pověřit
Vašeho dodavatele dentálních potřeb.

Můžete přitom využít informací uvedených v dokumentu  „Kontrola a
údržba“.

Údržba prováděná servisním technikem

Kromě každoročních kontrol přístroje, prováděných vlastníkem přístroje
nebo jím pověřenými osobami, je nutno po 4, 7, 10 letech, a poté každé
dva roky provádět preventivní údržbu.

Můžete přitom využít informací uvedených v dokumentu “Kontrola a
údržba“ .

Kontrola kvality obrazu
Test stálosti v Německu
Přístroj:

Řiďte se prosím zákonnými požadavky Vaší země na pravidelnou
kontrolu kvality obrazu Vašeho rentgenového přístroje (např.
rentgenovou vyhláškou). Sirona má pro jednoduché provedení této
zkoušky stálosti a její dokumentaci k dispozici software SIDEXIS.
Potřebné zkušební těleso a popis testu stálosti jsou přiloženy k
přístroji.

Diagnostický monitor:

V Německu je podle rentgenové vyhlášky vyžadováno pravidelné
provádění testu stálosti diagnostického monitoru podle DIN 6868-157
Sirona má pro jednoduché provedení tohoto zákonného požadavku k
dispozici software SIMOCO. Tento software spolu s příslušným
návodem k použití najdete na Vašem CD k softwaru SIDEXIS CD v

kapitole „Nástroje/Tools“ .
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Kontrola kvality obrazu
Kontrola kvality na celém světě

Sirona poskytuje možnost  kdykoli zkontrolovat kvalitu obrazu Vašeho
rentgenového přístroje ORTHOPHOS SL. Při jednoduchém provedení
tohoto testu stálosti a jeho dokumentaci Vám pomůže software
SIDEXIS.
Potřebné zkušební těleso je přiloženo k přístroji. Popis testu stálosti
"Kontrola kvality/Quality inspection" najdete podr REF 64 95 639.

Pokud přístroj ani při zohlednění fyzické konstituce pacienta a
vyloučení možných příčin chyb, jako např. nesprávného polohování
pacienta, hodnotící kritéria nepslňuje, měl by být ihned přivolán technik,
který případné závady přístroje odstraní
Specifické požadavky v jednotlivých zemích
Je nutno dodržovat i veškeré další požadavky platné v jednotlivých
zemích.
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8 Poruchy

8.1 Pomocné zprávy
Při práci s přístrojem se při určitých akcích mohou zobrazit pomocné
zprávy (např. H301 pro potvrdit tlačítko R-), které od uživatele
požadují provedení určité akce. Tyto pomocné zprávy jsou uvedeny
níže. Pokud se vyskytla chyba, ukáže se zpráva o chybě začínající

písmenem "E" , následovaným 5 čísly, viz „Popis chyby“ [ → 144].

✔ Přístroj je zapnutý a připravený k provozu.
1. Stiskněte spínač.

ª Objeví se zpráva H3 / H4 xx .

2. Přečtěte si v následujícím seznamu, co máte dělat, abyste přístroj
připravili k expozici.

H301 – tlačítko R, nastavit přístroj do výchozí polohy

Otočné zařízení není ve výchozí poloze.

POZOR

Stisknutím tlačítka R se přístroj nastaví do výchozí polohy. Pacient
umístěný uvnitř přístroje se může zranit o pohyblivé části přístroje.

➢ Před uvedením přístroje do výchozí polohy se pacient musí
nacházet vně přístroje.

➢ Stiskněte tlačítko R.
ª Přístroj se nastaví do výchozí polohy.

H307– Vyměnit skusový blok

Okluzní skusový blok nelze použít pro vybraný expoziční program.

➢ Vyjměte okluzní skusový blok z přístroje.

ª Program pokračuje.

H320 – tlačítko R, potvrdit data expozice
Data expozice nejsou potvrzená.

➢ Stiskněte tlačítko R.

ª Data expozice jsou potvrzena.

H321 – Zavřít dveře
Zkontrolovat kontakt dveří do laboratoře.
➢ Zavřete dveře do laboratoře.

ª Kontakt na dveřích se sepne.
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H322 – Vybrat kvadrant

Nebyl proveden výběr kvadrantu.

➢ Vyberte kvadrant.

ª Program pokračuje.
H325 – Vybrat oblast expozice
Nebyla vybrána oblast expozice.

➢ Na dotykovém displeji se zobrazí čelistní oblouk s oblastmi
expozice. Dotykem vyberte požadovanou oblast.

ª Program pokračuje.
H403 – Spuštění programu SIDEXIS v režimu expozice
Program SIDEXIS není připraven k expozici.

➢ Spusťte SIDEXIS v režimu expozicet, viz Uživatelský manuál pro

SIDEXIS.
H406 – tlačítko R, senzor nastavte do výchozí polohy pro Ceph expozici

➢ Stiskněte tlačítko R.

ª Přístroj se nastaví do výchozí polohy.

H420 – Rescue: nevypínat, viz Záchranné programy při problémech

s přenosem obrazu a importem prvotních dat [ → 118]

Expozici nelze přenést do programu SIDEXIS.

POZOR
Po vypnutí přístroje se expoziční paměť vymaže.

Snímky, které nebyly přeneseny do programu SIDEXIS, nelze pomocí
funkce Unit Rescue obnovit.

➢ Přístroj nikdy nevypínejte před přenosem snímků do SIDEXIS.

➢ Uložte snímek pomocí funkce Unit Rescue.
ª Snímek je přenesen do programu SIDEXIS.
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8.2 Struktura chybových hlášení
Chybová hlášení se na přístroji zobrazí jako kód chyby (Error-Code). Na
displeji se neukáže žádný text s informací  o chybě.
Kódy chyb mají následující schéma: Ex yy zz
Vysvětlení zkratek:

Ex – Typ chyby

Pozice x poskytuje  rychlou  bázi pro  rozhodnutí, jak je chyba závažná
a jak je s ní třeba zacházet.

yy – Umístění

Popisuje ohroženou funkci přístroje.

zz – Identifikace

Popisuje další specifikaci chyby průběžným číslem.
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8.3 Popis chyb

8.3.1 Ex -Typ chyby

POZOR
Přístroj se nesmí opakovaně zapínat a vypínat.
Opakované zapínání a vypínání snižuje životnost jednotlivých
součástí přístroje a vede ke zvýšené spotřebě elektrické energie.

➢ Po vypnutí přístroje počkejte cca. 60 sekund, než ho zase spustíte.

E1 – Systémové varování
Chyba je v přijatelném rozsahu tolerance.Provoz přístroje není přímo
ohrožen.
1. Potvrďte chybové hlášení.
2. Informujte zákaznický servis.

ª Přístroj je možné dále provozovat.
E2 – Přetížení

Tato chyba může být způsobena dočasným přehřátím, nebo k ní může
dojít z jíného podobného důvodu.

1. Potvrďte chybové hlášení

2. Chvíli vyčkejte a krok opakujte. Pokud se chyba objeví znovu,
vyčkejte ještě déle.

ª Po  delší přestávce se chybové hlášení již nezobrazí.
2. Pokud chyba stále přetrvává, obraťte se na zákaznickýc servis.

E3 – Stisknutí tlačítka při spouštění

Tato chyba je způsobena stisknutím tlačítka nebo
bezpečnostního signálu během spouštění přístroje.
1. Přístroj vypněte a znovu zapněte. POZOR! Doddržujte dobu čekání!
2. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

E4 – mechanická blokace
Chyby, které upozorňují na mechanickou blokaci motoricky poháněných
částí.
1. Zkontrolujte, zda není přístroj mechanicky blokován.

Ostraňte předměty.
2. Vypněte ho a zase zapněte. Zkontrolujte, zda chyba přetrvává.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.



64 68 453 D3632
D3632.201.03.01.01 05.2015 145

aÉìí
ëÅ
Ü

Sirona Dental Systems GmbH 8 Chyby
Návod k použití ORTHOPHOS SL 2D / 3D 8.3 Popis chyby

E5 – Porucha během expozice nebo přípravy expozice

Chyba způsobená tím, že uživatel spustí činnost systému, kterou
nelze provést, protože není připravena požadovaná (vnitřní) dílčí
funkce (software nebo hardware) nebo dojde k její poruše.

1. Potvrďte chybové hlášení.

2. Opakujte poslední krok procesu nebo expozici.
ª Chybové hlášení se již nezobrazuje.

3. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na zákaznickýc servis.
E6 – Automatická kontrola
K chybě dochází spontánně bez ohledu na prováděnou činnost.
1. Potvrďte chybové hlášení

ª Chybové hlášení se již nezobrazuje.

2. Pokud chyba dále přetrvává, vypněte a zase zapněte
přístroj. POZOR! Dodržujte dobu čekání!

ª Chybové  hlášení se již dále nezobrazuje

3. Pokud chyba dále přetrvává, obraťte se na zákaznickýc servis.
E7 – Závažná chyba systému
K této chybě dochází spontánně bez ohledu na prováděnou činnost.
1. Vypněte přístroj.
2. Okamžitě se obraťte na zákaznický servis.

ª Přístroj funguje.

8.3.2 yy – umístění

Umístění může být označeno číslem modulu DX, který představuje
kompletní hardwarovou nebo logickou softwarovou funkční  jednotku
DX11 (centrální ovládání).
10 – centrální ovládání DX 11; systémový hardware

11 – centrální ovládání DX 11; systémový hrdware

12 – centrální ovládání DX 11; chyba centrální sběrnice CANr

13 – centrální ovládání DX 11; periférie DX11, DX1 (motor
podstavce, senzorický systém podstavce)
14 – centrální ovládání DX 11; digitální rozšíření (HSI, síť, atd.)

15 – centrální ovládání DX 11; konfigurace (chybný software, chybná
konfigurace modulů, atd.)
06 – Rentgenová anoda

07 – Dotyková plocha Easypad

91 – Digitální cefalometrické zařízení

81 – Cefalometrický senzor

83/831 – DX83 senzor

42 – Dálkové ovládání

61 – Ovládání clony
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9 Nastavení a opravy

9.1 Programové hodnoty

9.1.1 Panoramatická expozice se senzorem DCS- index 1E
Index 1E

Toto výrobní nastavení hodnot je předprogramováno pro Spolkovou
republiku Německo. Index1E, který  udává snížené hodnoty pro děti a
mladistvé, musí být u nových instalací nebo při změně místa či podniku
ve Spolkové republice Německo od 01.01.1999 dodržován jako
zákonné minimum. Kormě toho je možno tyto hodnoty používat po
celém světe.
Nastavení hodnot pro index 1E

Program Doba
trvání
programu
cca

Max.
doba
expozic
e

Doba trv.
programu
Quickshot
cca

Max. doba
expozice
Quickshot

Výrobní nastavení Uživatelské nastavení
– uveďe zde –

P1 19,0s
12,9s

14,1s
8,0s

14,2s
10,3s

9,0s
5,1s

63/6 63/8 69/12 72/14

P1A 21,8s
15,4s

14,1s
8,0s

18,2s
13,9s

9,0s
5,1s

63/6 63/8 69/12 72/14

P1C 20,1s
13,3s

14,1s
8,0s

17,1s
12,6s

10,5s
5,9s

63/6 63/8 69/12 72/14

P2 16,4s
11,6s

11,5s
6,7s

12,4s
9,4s

7,3s
4,2s

63/6 63/8 69/12 72/14

P2A 18,0s
12,1s

11,5s
6,7s

15,0s
11,8s

7,3s
4,2s

63/6 63/8 69/12 72/14

P2C 16,8s
11,7s

11,5s
6,7s

13,7s
9,7s

8,5s
4,9s

63/6 63/8 69/12 72/14

P10 16,4s
11,6s

11,5s
6,7s

11,4s
9,4s

7,3s
4,2s

63/6 63/8 69/12 72/14

P10A 18,0s
12,1s

11,5s
6,7s

15,0s
11,8s

7,3s
4,2s

63/6 63/8 69/12 72/14

P10C 16,8s
11,7s

11,5s
6,7s

13,7s
9,8s

8,5s
4,9s

63/6 63/8 69/12 72/14

P12 11,9s 4,9s 69/8 75/8 78/14 84/12

BW1 23,0s
23,0s

8,8s
4,5s

63/6 63/8 69/12 72/14

BW2 18,0s 5,1s 63/6 66/8 69/12 72/14
TM1.1+TM1.2 16,1+

16,1s
6,4+
6,4s

66/8 69/8 72/14 75/14
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Program Dova
trvání
programu
cca

Max.
doba
expozic
e

Doba trv.
programu
Quickshot
cca

Max. doba
expozice
Quickshot

Výrobní nastavení Uživatelské nastavení
– uveďte zde –

TM3 18,4s 8,1s 63/8 66/8 69/12 72/14
S1 19,8s 14,4s 69/8 75/8 78/14 84/12
S3 20,0s 8,1s 69/8 75/7 78/14 84/12

Možné kombinace hodnot kV / mA u předvybraných symbolů pacienta
1 a 2 pro index 1E lze vybrat pomocí tlačítek +/ - nastavení kV/mA

kV 60 60 60 60 60 63 63 66 69 72 75 78 81 84 90
mA 3 5 6 7 8 6 8 8 8 8 8 7 7 6 6

Možné kombinace hodnot kV /mA u předvybraných symbolů pacienta
3 a 4 pro index 1E lze vybrat pomocí tlačítek +/ - nastavení kV/mA

kV 60 60 60 60 60 63 63 69 69 72 75 78 81 84 90
mA 8 10 12 14 16 14 16 12 16 14 14 14 12 12 12
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9.1.2 Panoramatická expozice se senzorem DCS - index 2E
Index 2E

Zaručuje přísnou aplikaci platných zákonných ustanovení, která jsou
v platnosti od 01.01.1999 . Krom toho mohou být tyto hodnoty
používány po celém světě. Je rovněž nutno dodržovat ustanovení
platná v každé konkrétní zemi. Uvedeny jsou vždy maximální doby
expozice.

Nastavení hodnot pro index 2E

Program Doba
trvání
programu
cca

Max.
dona
expozic
e

Doba trv.
programu
Quickshot
cca

ca

Max. doba
expozice
Quickshot

Výrobní nastavení Uživatelské nastavení
– uvedťe zde –

P1 19,0s
12,9s

14,1s
8,0s

14,2s
10,3s

9,0s
5,1s

63/6 63/8 69/8 72/8

P1A 21,8s
15,4s

14,1s
8,0s

18,2s
13,9s

9,0s
5,1s

63/6 63/8 69/8 72/8

P1C 20,1s
13,3s

14,1s
8,0s

17,1s
12,6s

10,5s
5,9s

63/6 63/8 69/8 72/8

P2 16,4s
11,6s

11,5s
6,7s

12,4s
9,4s

7,3s
4,2s

63/6 63/8 69/8 72/8

P2A 18,0s
12,1s

11,5s
6,7s

15,0s
11,8s

7,3s
4,2s

63/6 63/8 69/8 72/8

P2C 16,8s
11,7s

11,5s
6,7s

13,7s
9,7s

8,5s
4,9s

63/6 63/8 69/8 72/8

P10 16,4s
11,6s

11,5s
6,7s

11,4s
9,4s

7,3s
4,2s

63/6 63/8 69/8 72/8

P10A 18,0s
12,1s

11,5s
6,7s

15,0s
11,8s

7,3s
4,2s

63/6 63/8 69/8 72/8

P10C 16,8s
11,7s

11,5s
6,7s

13,7s
9,8s

8,5s
4,9s

63/6 63/8 69/8 72/8

P12 11,9s 4,9s 69/8 75/8 78/7 84/6

BW1 23,0s
23,0s

8,8s
4,5s

63/6 63/8 69/8 72/8

BW2 18,0s 5,1s 63/6 66/8 69/8 72/8
TM1.1+TM1.2 16,1+

16,1s
6,4+
6,4s

66/8 69/8 72/8 75/8

TM3 18,4s 8,1s 63/8 66/8 69/8 72/8
S1 19,8s 14,4s 69/8 75/8 78/7 84/6
S3 20,0s 8,1s 69/8 75/8 78/7 84/6
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Možné kombinace hodnot kV /mA pro index 2E lze vybrat pomocí
tlačítek +/ - nastavení kV/mA

kV 60 60 60 60 60 63 63 66 69 72 75 78 81 84 90
mA 3 5 6 7 8 6 8 8 8 8 8 7 7 6 6
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9.1.3 Volumetrická expozice
Hodnota ozáření se vyjadřuje jako součin plochy a dávky (mGycm²)
Pro kompenzaci chyb měření, odchylek systému a variací přístroje je
nutno počítt s tolerancí 20%.
Rentgenové zařízení ORTHOPHOS SL pracuje při volumetrické
expozici se stálou hodnotou napětí 85 kV a hodnotách proudu v
rozmězí 4 až 13 mA.

Program: VOL1

kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 3,2s 5,0s 5,0s 5,0s
Součin dávky a plochy (mGycm²)
při oblasti expozice Ø 8 cm x 8
cm

203 338 479 617

Součin dávky a plochy (mGycm²)
s kolimací na Ø 8 cm x 5,5 cm

142 236 334 429

Program: VOL1 HD

kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Doba účinného ozáření 14,1s 14,1s 14,1s 14,1s
Součin dávky a plochy (mGycm²)
při oblasti expozice Ø 8 cm x 8
cm

620 781 931 1088

Součin dávky a plochy (mGycm²)
s kolimací na Ø 8 cm x 5,5 cm

431 543 648 757

Program: VOL2

kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 3,2s 5,0s 5,0s 5,0s
Součin dávky a plochy (mGycm²)
při obl. expozice Ø 5 cm x 5,5 cm

91 151 214 275

Program: VOL2 HD

kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Doba účinného ozáření 14,1s 14,1s 14,1s 14,1s
Součin dávky a plochy (mGycm²)
při. obl. expozice Ø 5 cm x 5,5
cm

277 348 415 485
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Program: VOL3

kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 3,2s 5,0s 5,0s 5,0s
Součin dávky a plochy (mGycm²)
při obl. expozice Ø 11 cm x 10
cm

331 551 781 1005

Součin dávky a plochy (mGycm²)
s
kolimací na Ø 11 cm x
OK7,5 cm / UK 8 cm

254 422 598 769

Program: VOL3 HD

kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Doba účinného ozáření 14,1s 14,1s 14,1s 14,1s
Součin dávky a plochy (mGycm²)
při obl. expozice Ø 11 cm x 10
cm

1009 1271 1515 1771

Součin dávky a plochy (mGycm²)
s kolimací na Ø 11 cm x
OK7,5 cm / UK 8 cm

773 973 1160 1356

Možné kombinace hodnot kV/mA pro expozice HD ON 3D
lze vybrat pomocí tlačítek +/- nastavení kV/mA

kV 85 85 85 85 85 85 85
mA 4 5 6 7 8 10 12
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9.1.4 Cefalometrická expozice
Maximální doba ozáření je 14,9 s a pomocí funkce Quickshot může
být zkrácena na 7,5 s.

Nastavení hodnot pro cefalometrickou expozici

Program Maximální
doba
expozice

Max. doba
expozice
Quickshot

Výrobní nastavení Uživatelské nastavení
– uvedte zde –

C1 9,1s 6,1s 80/14 80/14 84/13 90/12
C2 9,1s 6,1s 80/14 80/14 84/13 90/12
C3 9,4s 4,7s 73/15 73/15 77/14 84/13
C3 F 14,9s 7,5s 73/15 73/15 77/14 84/13
C4 9,1s 4,6s 64/16 64/16 64/16 64/16

Možné kombinace hodnot kV / mA pro cefalometrickou expozici
kV 60 60 60 60 60 62 64 66 69 71 73 77 80 84 90
mA 9 10 12 14 16 16 16 16 15 15 15 14 14 13 12



Sirona Dental Systems GmbH
Gebrauchsanweisung ORTHOPHOS SL 2D / 3D

9 Einstellungen und Instandsetzung
9.1 Programmwerte

64 68 453 D3632
D3632.201.03.01.01 05.2015 153

aÉìí
ëÅ
Ü

9.1.5 Informace o dávkách
9.1.5.1 Hodnoty součinu dávky a plochy pro panoramatické expozice

Pro kombinace hodnot navržené Sironou byl již vypočítán
součin dávky a plochy ozáření. Hodnotu DFP je možné bez
dalších výpočtů použít.

Informaci o součinu dávky a plochy (DFP/ dávka
expozice) pro panoramatické rentgenové snímky,
snímky čelistního kloubu a snímky dutin.

Program Max. doba expozice Hodnoty nastavené z výroby

kV/mA

DFP

mGycm2

kV/mA

DFP

mGycm2

kV/mA

DFP

mGycm2

kV/mA

DFP

mGycm2

P1 14,1s 63/6 53 63/8 71 69/12 129 72/14 163
P1 L/R 8,0s 63/6 30 63/8 41 69/12 73 72/14 93
P1A 14,1s 63/6 53 63/8 71 69/12 129 72/14 163
P1A L/R 8,0s 63/6 30 63/8 41 69/12 73 72/14 93
P1C 14,1s 63/6 53 63/8 71 69/12 129 72/14 163
P1C L/R 8,0s 63/6 30 63/8 41 69/12 73 72/14 93
P2 11,5s 63/6 44 63/8 58 69/12 105 72/14 133
P2 L/R 6,7s 63/6 26 63/8 34 69/12 62 72/14 78
P2A 11,5s 63/6 44 63/8 58 69/12 105 72/14 133
P2A L/R 6,7s 63/6 26 63/8 34 69/12 62 72/14 78
P2C 11,5s 63/6 44 63/8 58 69/12 105 72/14 133
P2C L/R 6,7s 63/6 26 63/8 34 69/12 62 72/14 78
P10 11,5s 63/6 27 63/8 35 69/12 64 72/14 81
P10 L/R 6,7s 63/6 16 63/8 21 69/12 37 72/14 47
P10A 11,5s 63/6 27 63/8 35 69/12 64 72/14 81
P10A L/R 6,7s 63/6 16 63/8 21 69/12 37 72/14 47
P10C 11,5s 63/6 27 63/8 35 69/12 64 72/14 81
P10C L/R 6,7s 63/6 16 63/8 21 69/12 37 72/14 47
P12 4,9s 69/8 30 75/8 36 78/14 66 84/12 65
BW1 8,8s 63/6 20 63/8 27 69/12 49 72/14 62
BW1 L/R 4,5s 63/6 11 63/8 14 69/12 25 72/14 32
BW2 5,1s 63/6 12 66/8 18 69/12 28 72/14 36
TM1.1+TM1.2 6,4+6,4s 66/8 72 69/8 78 72/14 148 75/14 160
TM3 8,1s 63/8 31 66/8 45 69/12 74 72/14 94
S1 14,4s 69/8 88 75/8 104 78/14 193 84/12 190
S3 8,1s 69/8 50 75/7 59 78/14 109 84/12 107
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9.1.5.2 Hodnoty součinu dávky a plochy pro cefalometrické
expozice

Progra
m

Max. doba
expozice Hodnoty nastavené z výroby

kV/mA

DFP

mGycm2

kV/mA

DFP

mGycm2

kV/mA

DFP

mGycm2

kV/mA

DFP

mGycm2

Quick
shot

Quick
shot

Quick
shot

Quick
shot

Quick
shot

C1 9,1s 6,1s 80/14 24 16 80/14 24 16 84/13 25 17 90/12 26 18
C2 9,1s 6,1s 80/14 24 16 80/14 24 16 84/13 25 17 90/12 26 18
C3 9,4s 4,7s 73/15 22 11 73/15 22 11 77/14 23 12 84/13 26 13
C3
30x23

14,9s 7,5s 73/15 35 18 73/15 35 18 77/14 37 19 84/13 40 20

C4 9,1s 4,6s 64/16 18 9 64/16 18 9 64/16 18 9 64/16 18 9

9.1.5.3 Výpočet dávky

Pro jakoukoli volně programovatelnou kombinaci parametrů je třeba
vypočítat hodnotu pomocí seznamu kV/DFP, viz příklad:

Vysvětlení

Rentgenová vyhláška § 3.3 požaduje, aby byl systém buď vybaven

nástrojem pro zobrazení DFP expozice pacienta nebo aby tento údaj
mohl být zjištěn např. z tabulek.

Výrobci stomatologického vybavení se shodli na používání společné
metody měření. Pro kompenzaci chyb měření, odchylek systému a
variací přístroje je nutno počítt s tolerancí 20%.

Expozice se určuje jako součin dávky a plochy (DFP) absorbované
dávky radiace (Gy x cm2 pro mAs ) na každý přístroj a každou
volitelnou hodnotu kV a clony.
Výpočet:
Hodnoty uvedené níže byly spočítány  pro kombinace parametrů
navržené firmou. Pokud  jsou použity jiné hodnoty nastavení, je třeba
s pomocí seznamů kV / DFPpostupovat následovně:
1. Vybrat nastavenou hodnotu kV z tabulky příslušného

rentgenového zařízení a poznamenat si faktor DFP.
2. Faktor DFP vynásobit skutečně použitou hodnotou mA (je zobrazena

na rentgenovém přístroji) .

3. Výsledek vynásobit skutečnou dobou expozice (viz Multitimer
nebo tabulka) .
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Příklad výpočtu
Rentgenový snímek s programem P1 a kombinací hodnot kV/mA 60
kV/
10 mA
Ad 1. 60 kV má při cloně 10 faktor DFP 0,5693
Ad 2. Zobrazeno 10 mA
Ad 3. Doba ozáření je 14,1 s

DFP = mGycm2
--------------------- =

mAs
80, 2713mGycm2

2D snímky

kV Faktor DFP
Programy
P1/P2/P12/
S1/S3/TM1/TM3
(mGy x cm2/mAs)

Faktor DFP
Programy
P10/BW1/BW2
(mGy x cm2/mAs)

Faktor DFP
Programy
C1-C4
(mGy x cm2/mAs)

60 0,5693 0,3448 0,1024
62 - - 0,1101
63 0,6308 0,3820 -
64 - - 0,1178
66 0,6983 0,4229 0,1262
69 0,7570 0,4585 0,1387
71 - - 0,1470
72 0,8305 0,5030 -
73 - - 0,1556
75 0,8981 0,5439 -
77 - - 0,1737
78 0,9679 0,5862 -
80 - - 0,1868
81 1,0420 0,6311 -
84 1,1024 0,6677 0,2055
90 1,2360 0,7486 0,2345

3D snímky

kV HD modus Faktor DFP
Program
VOL1
(mGy x cm2/mAs)

Faktor DFP
Program
VOL2
(mGy x cm2/mAs)

Faktor DFP
Program
VOL3
(mGy x cm2/mAs)

8x8 8x5,5 5x5,5 11x10 11x7,5/8
85 OFF 9,459 6,583 4,191 15,401 11,790
85 ON 11,094 7,722 4,951 18,064 13,829



64 68 453 D3632
156 D3632.201.03.01.01 05.2015
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9.2 Nastavení Ambient Light přes Web-Service
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9.2 Nastavení Ambient Light přes Web service

DŮLEŽITÉ
Barva osvětlení přístroje (Ambient Light) nemá žádnou souvislost

s modem přístroje, který je zobrazen na dotykové ploše Easypad
.

✔ Přístroj a počítač jsou zapnuté.
✔ Přístroj je přihlášen v síti jako rentgenová komponenta.
1.   Spusťte internetový vyhledávač, nepř. Internet Explorer nebo

Firefox.

2. Zadejte do adresové řádky „https://“ a IP adresu Vašeho
přístroje. Příklad: https://192.168.15.240
POZOR! IP adresu Vašeho přístroje můžete zjistit na informační
obrazovce. Zobrazení informační obrazovky [ → 132]

3. Potvrdˇte zadání tlačítkem "Return".
ª Sirona Web-Service se nahraje.
ª Podnabídky menu "User" se zobrazí jako strukturovaný

strom.

4. Klikněte na ikonu "Device Illumination" .
ª Zobrazí se možnosti nastavení.
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9 Einstellungen und Instandsetzung
9.2 Ambient Light einstellen über den Web-Service
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5. Změňte barvu kliknutím na barevnou škálu a světlost kliknutím na
světelnou škálu.

6. Klikněte na ikonu "Save selected color" pro uložení vybraného
nastavení.

7. Opusťte Web-Service.
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10 Demontáž a likvidace

10.1 Demontáž  a opětovná instalace
Při demontáži  a opětovné instalaci přístroje postupujte podle
pokynů v Návodu k instalaci pro opětovnou montáž, aby byly
zajištěny správné fungování a stabilita přístroje.

Pokud jsou v oklolí rentgenové místnosti prováděny stavební
úpravy  nebo nové instalace, je třeba  provést opětovnou
kalibraci přístroje.

10.2 Likvidace
Váš produkt je označen symbolem zobrazeným vedle. V rámci
evropského hospodářského prostoru tento produkt podléhá směrnici
2002/96/ES a příslušným národním zákonům. Tato směrnice
požaduje ekologickou likvidaci produktu. Tento produkt nesmí být
likvidován jako domácí odpad!
Řiďte se, prosím, platnými předpisy Vaší země.
Způsob likvidace

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
upozorňujeme, že tento produkt podléhá uvedené směrnici a musí
být podroben zvláštní likvidaci v rámci Evropské unie (EU).

Před demontáží / likvidací produktu musí být provedena celková
příprava(čištění / dezinfekce / sterilizace) .
V případě konečné likvidace prosím postupujte následovně:
V Německu:

Pro objednání vrácení elektrického zařízení podejte, prosím,
žádost o likvidaci firmě enretec GmbH.

1. Na domovské stránce firmy enretec GmbH (www.enretec.de)
pod bodem menu “Entsorgung elektrischer und elektronischer
Geräte“ najdete formulář žádosti o likvidaci ke stažení nebo
jako online žádost.

2. Vyplňte ho odpovídajícími údaji a pošlete ho jako online žádost
nebo nafaxujte na číslo +49(0)3304 3919 590 firmě enretec
GmbH.
Dále máte pro podání žádosti o likvidaci a pro otázky k dispozici
tyto kontakty:
Telefon: +49(0)3304 3919 500;
Email: pickup@eomRECYCLING.com
Poštovní adresa: enretec GmbH, Geschäftsbereich
eomRECYCLING
Kanalstraße 17, 16727

Velten
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Návod k použití ORTHOPHOS SL 2D / 3D 10.2 Likvidace

ª Váš přístroj, který není pevně nainstalován, bude vyzvednut
v praxi, pevně nainstalovaný přístroj na kraji chodníku na Vaší adrese
v dohodnutém termínu.

Náklady na demontáž, přepravu a zabalení nese majitel / uživatel
přístroje, likvidace je bezplatná.

Zbytek světa (kromě Německa):

Konkrétní informace k likvidaci pro Vaši zemi zjistíte ve
specializivném stomatologickém obchodě.

Rentgenová anoda tohoto produktu je potenciálně ohrožena
implozí, obsahuje nepatrné množství beryllia, olověnou výstelku
a minerální olej.

Přístroj obsahuje vyrovnávací závaží z olova.




