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1 Obecné údaje

1.1 Vážený zákazníku,
Těší nás, že jste se rozhodli vybavit svoji praxi rentgenovým systémem
Axeos od firmy Dentsply Sirona.

Dentsply Sirona je spoluvynálezcem panoramatického rentgenu na bázi
filmu a od roku 1996 je 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 informace.

Přejeme Vám mnoho úspěchů s Vaším systémem Axeos.

Váš tým Axeos.

1.2 Kontaktní informace
Oddělení péče o zákazníka V případě technických dotazů je Vám k dispozici náš kontaktní formulář

na internetu na následující adrese: 
http://srvcontact.sirona.com

Adresa výrobce Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim
Německo

Tel.: +49 (0) 6251/16-0
Fax: +49 (0) 6251/16-2591
E-mail: contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

http://srvcontact.sirona.com
mailto:contact@dentsplysirona.com
https://www.dentsplysirona.com
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1.3 Copyright a ochranné známky
Copyright © Sirona Dental Systems GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Informace obsažené v této příručce mohou být změněny bez
předchozího upozornění.

Software a veškerá související dokumentace jsou chráněny autorskými
právy. Proto s ním musíte zacházet stejně jako s jakýmkoli jiným
chráněným materiálem.

Každý, kdo zkopíruje tento software na jakékoli médium pro jakékoli jiné
účely než pro své vlastní osobní použití bez písemného souhlasu
společnosti Sirona Dental Systems, bude vystaven trestnímu stíhání.

Trademarks Microsoft® a Windows 10® jsou registrované ochranné známky.

WindowsTM je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných držitelů.

1.4 Všeobecné pokyny k návodu k použití
Dbejte pokynů v návodu k použití Než výrobek uvedete do provozu, seznamte se s ním pomocí návodu k

obsluze. Dodržujte přitom bezpečnostní a výstražné pokyny, které jsou
zde uvedeny.

Uschování dokumentů Návod k použití uschovejte tak, abyste jej měli vždy po ruce, pokud vy
nebo jiný uživatel bude později potřebovat získat nějaké informace.
Návod k použití si uložte do počítače nebo si jej vytiskněte.

V případě prodejte se ujistěte, že k přístroji je přiložen návod k použití v
tištěné podobě nebo na elektronickém nosiči dat, aby se nový majitel
mohl informovat o způsobu činnosti a uvedených výstražných a
bezpečnostních pokynech.

Online portál pro získání technické
dokumentace

Zřídili jsme pro vás online portál pro získání technické dokumentace na
adrese www.dentsplysirona.com/manuals. Zde si můžete stáhnout tento
návod k použití a další dokumenty. Pokud budete nějaký dokument
požadovat v tištěné podobě, prosíme vás, abyste vyplnili internetový
formulář. Následně vám rádi bezplatně zašleme výtisk.

Nápověda Pokud i přes pečlivé studium návodu k použití budete potřebovat
pomoc, spojte se, prosím, s Vám příslušným dentálním depem.

http://www.dentsplysirona.com/manuals
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1.4.1 Struktura dokumentu
1.4.1.1 Označení stupňů nebezpečí

V zájmu zamezení vzniku poškození zdraví osob a věcných škod
dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto
dokumentu. Tyto pokyny jsou označeny speciálním způsobem:

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

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

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

POZOR
Možná škodlivá situace, při níž by mohlo dojít k poškození výrobku
nebo předmětu v jeho okolí.

DŮLEŽITÉ
Pokyny pro používání a další důležité informace.

Tip: Informace pro usnadnění práce.

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

  Předpoklad
1. První krok postupu
2. Druhý krok postupu
nebo
➢ Alternativní postup

  Výsledek
➢ Jednotlivý krok postupu

Vyzve Vás k provedení činnosti.

viz „Použitá formátování a
značky  [→ 8]“

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

● Výčet Označuje výčet.
„Povel / bod menu“ Označuje povely / body menu

nebo citát.
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1.5 Další příslušné dokumenty
Rentgenový systém zahrnuje další součásti, například software pro ,
které jsou popsány v samostatných dokumentech. Je třeba vzít v úvahu
pokyny a výstražné a bezpečnostní informace uvedené v následujících
dokumentech:
● Sidexis 4 Operator´s Manual, REF 64 58 983
● Axeos Konstanzprüfung 2D und 3D (DIN 6868), REF 67 35 448
● Axeos Constancy Test 2D and 3D (Dentsply Sirona /

21.CFR1020.33), REF 67 45 017

1.6 Záruka a ručení
Údržba V zájmu bezpečnosti a zdraví pacientů, uživatele nebo třetí osoby je

potřebné ve stanovených časových intervalech provádět kontroly a
údržbářské práce, aby byla zajištěna provozní a funkční bezpečnost
vašeho výrobku (IEC 60601-1 / DIN EN 60601-1 atd.).

Provozovatel musí zajistit provádění inspekcí a údržby.

Jako výrobce elektrických lékařských přístrojů se můžeme považovat za
odpovědné za bezpečnostně technické vlastnosti přístroje jen tehdy,
jestliže technická údržba a opravy na přístrojích jsou prováděny jen
námi samotnými nebo místy, která k tomu byla námi výslovně
zmocněna, a jestliže součásti, jež ovlivňují bezpečnost přístroje, jsou při
výpadku nahrazeny originálními náhradními díly.

Vyloučení odpovědnosti Pokud provozovatel nesplní závazek k provádění inspekcí a údržby
nebo nebudou brána na zřetel poruchová hlášení, společnost Sirona
Dental Systems GmbH, popř. její autorizovaní prodejci nepřebírají
záruku za takto vzniklé škody.

Pracovní osvědčení Doporučujeme Vám, abyste si při provádění těchto prací vyžádali od
provádějících osob doklad o druhu a rozsahu práce, případně s údaji o
změně jmenovitých údajů nebo rozsahu činnosti, a dále musí být
uvedeno datum, firemní údaje a podpis.

1.7 Povinnosti provozovatele zařízení a personálu
Tento návod k použití předpokládá, že jste obeznámeni s používáním
softwaru Sidexis.

Před expozicí se zeptejte žen v reprodukčním věku, zda jsou těhotné
nebo ne. Pokud je pacientka těhotná, musí být provedena analýza rizika
a přínosu.

V Německu rentgenová vyhláška předepisuje, aby provozovatel
pravidelně prováděl test stálosti z důvodu bezpečnosti obsluhy a
pacientů. Dentsply Sirona doporučuje provádět tento test každý měsíc.

1.8 Oznamovací povinnost
Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením,
musí být nahlášen výrobci a příslušnému orgánu státu, v němž má
uživatel nebo pacient bydliště.
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1.9 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.

3D rentgenové záření se nesmí používat pro rutinní nebo preventivní
vyšetření, při nichž se rentgenový snímek vytváří bez ohledu na
existenci nebo neexistenci klinických příznaků. 3D rentgenové vyšetření
musí být možné u každého pacienta odůvodnit, aby se prokázalo, že
přínosy převažují nad riziky.

Je třeba dodržovat pokyny pro provoz a údržbu.

1.10 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

1.11 Zamýšlené skupiny uživatelů (podle specifikace
uživatele)
Provozní personál pro vytváření rentgenových snímků lidí.
● Zubní lékaři (Všeobecné zubní lékařství)
● Zubní lékaři s dalším vzděláváním (ústní a čelistní chirurgie,

ortodoncie)
● Radiologičtí technologové
● Zubní asistenti

Provozní personál pro instalaci, uvedení do provozu, přejímací zkoušky
a technickou službu včetně vytváření technických rentgenových snímků
● Servisní technici
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1.12 Zamýšlené cílové skupiny pacientů
Zamýšlenými cílovými skupinami pacientů jsou děti, dospívající a
dospělí.
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2 Bezpečnostní instrukce

2.1 Základní bezpečnostní pokyny
POZOR
Přístroj se nesmí provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu.

2.2 Informace na přístroji
Na přístroji jsou umístěny tyto symboly:

Tento symbol najdete na typovém štítku jednotky.

Význam: Při provozu jednotky dodržujte návod k obsluze.

Tento symbol najdete na typovém štítku jednotky.

Význam: Průvodní dokumenty jsou k dispozici na domovské stránce
Dentsply Sirona.

Elektrostatický náboj (ESD) 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".

Označení jednorázového použití 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!

2.3 Větrací štěrbiny
Větrací štěrbiny na přístroji nesmíte v žádném případě zakrývat, protože
jinak by bylo zabráněno cirkulaci vzduchu. To může zapříčinit přehřátí
přístroje.

Do větracích štěrbin nic nevstřikujte

Nevstřikujte do větracích štěrbin žádné tekutiny, např. desinfekční
prostředky. Může to zapříčinit chybnou funkci. V blízkosti větracích
štěrbin aplikujte jen dezinfekci otřením.
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2.4 Tvorba kondenzátu
Extrémní výkyvy teplot mohou způsobit tvorbu kondenzátu v přístroji.
Přístroj zapněte teprve tehdy, když je dosaženo normální pokojové
teploty. Viz také kapitola Technické údaje  [→ 20].

2.5 Kvalifikace obsluhy
Přístroj smí obsluhovat pouze odborný personál s příslušným vzděláním
příp. zaškolením.

Personál, který má být proškolen, vyučován, instruován nebo se účastní
všeobecného školení, smí přístroj obsluhovat pouze pod dohledem
zkušené osoby.

K provozu jednotky musí obsluhující personál provézt následující:
● musí si přečíst návod k použití a porozumět mu
● znát základní strukturu a funkce jednotky
● být schopen rozpoznat nesrovnalosti ve fungování jednotky a v

případě potřeby provést příslušná opatření

2.6 Spuštění přístroje
Při spouštění a nastavování provozního režimu nemusí být pacient v
přístroji umístěn (dokud není umístěn snímač).
Porucha jednotky může způsobit zranění pacienta.

V případě chyby, která vyžaduje vypnutí a opětovné zapnutí jednotky,
musí být pacient mimo přístroj, a to nejpozději před opětovným
zapnutím jednotky.

2.7 Ochrana před zářením
Dodržujte platná ustanovení a opatření k ochraně před zářením.
Používejte příslušenství předepsané k ochraně před zářením. Pro
snížení dávky ozáření doporučuje Sirona používat bismut, odstínění
olovem nebo zástěry, zvláště u pediatrických pacientů.

Během pořizování snímku musí stát obsluhující osoba tak daleko od
rentgenky, jak to jen umožňuje spirálový kabel ruční spouště.

Během pořizování snímku se kromě pacienta nesmí v místnosti
zdržovat žádné další osoby bez ochranných pomůcek proti RTG záření.
Ve výjimečných případech může pomoci třetí osoba, ale nikoli osoba z
personálu praxe. Během pořizování snímku musí být zajištěn vizuální
kontakt s pacientem a přístrojem.

V případě poruchy okamžitě přerušte snímkování uvolněním
spouštěcího tlačítka.
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2.8 Nouzový vypínač
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!

2.9 Laserový lokalizátor
Systém zahrnuje laserové produkty třídy 1.

Světelné lokátory jsou určeny pro správné umístění pacienta. Nesmí být
použity pro jiné účely.

Mezi okem a laserem je vyžadována minimální vzdálenost 10 cm (4 ").
Nedívejte se přímo do laserového paprsku.
Zajistěte, aby se laserový paprsek nedostal do očí pacienta. Před
aktivací světelných lokalizátorů musí být pacient požádán, aby zavřel
oči.

Světelné lokalizátory lze zapnout, pouze pokud fungují perfektně.
Opravy smí provádět pouze autorizovaný personál.

Nepoužívejte systém s žádnými jinými lasery a neprovádějte žádné
změny nastavení nebo procesů, které nejsou popsány v tomto
provozním návodu. To může vést k nebezpečnému ozáření.

2.10 Hygiena
Pro každého pacienta musí být nasazen nový ochranný obal a všechny
pomocné expoziční nástroje musí být navíc dezinfikovány, aby se
zabránilo možnému přenosu patogenů, které by mohly způsobit vážná
onemocnění.

Použité součásti musí být před umístěním pacienta dezinfikovány, aby
se zabránilo křížové kontaminaci.

Musí být přijata vhodná hygienická opatření, aby se zabránilo křížové
kontaminaci mezi pacienty, uživateli a jinými osobami.

Další informace naleznete v kapitole "Čištění a péče".

2.11 Dotyková obrazovka
Monitor Easypad je vybaven dotykovou technologií ovládání.

Dotykový displej nesmí být ovládán špičatými předměty, jako jsou
kuličková pera, tužky atd. Tyto předměty by mohly povrch poškodit
nebo poškrábat. Dotykovou obrazovku vždy ovládejte jemným
stisknutím prstu.
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2.12 Bezproblémový provoz
Použití tohoto přístroje je dovoleno jen tehdy, jestliže přístroj bezvadně
pracuje. Není-li možno zajistit bezporuchový provoz, musí se přístroj
odstavit a nechat zkontrolovat autorizovaným odborným personálem, co
se týče chybného fungování, a případně opravit.

Rentgenové snímky pacientů lze pořizovat pouze v případě, že systém
funguje bez problémů.

Pohybům jednotky nesmí bránit fyzická konstituce, oblečení, obvazy,
invalidní vozíky nebo nemocniční lůžka.

Rozsah pojezdu jednotky musí být chráněn před cizími předměty.

Nenechávejte pacienta na jednotce bez dozoru.

Přístroj smí být provozován s kompletním krytem a ochranným obalem.

2.13 Rušení elektronických přístrojů
Aby se zamezilo funkčním výpadkům elektronických přístrojů a
datových pamětí musí se tato zařízení před snímkováním odstranit.

2.14 Rizika působení elektromagnetického pole
Funkce implementovaných systémů (jako např. kardiostimulátor nebo
kochleární implantáty) mohou být ovlivněny elektromagnetickými poli.
Před začátkem ošetření se pacienta zeptejte, zda nemá implantován
kardiostimulátor.
Pokud existují nějaká rizika, jsou tato rizika uvedena v dokumentaci
výrobce implantátu.

2.15 Kombinace s jiným zařízením
Sestavení nebo změna zdravotnického elektrického systému kombinací
s jinými zařízeními v souladu s normou IEC 60601-1 (bezpečnostní
požadavky na zdravotnické elektrické systémy) podléhá povinnosti
zajistit shodu s požadavky tohoto ustanovení na bezpečnost pacientů,
provozovatele a prostředí.

Pokud některá připojená zařízení neschválil výrobce Dentsply Sirona,
musí splňovat příslušné normy:
● IEC 60950-1 nebo IEC 62368-1 pro zařízení informačních

technologií a
● IEC 60601-1 pro lékařské elektrické zařízení

Za tímto účelem si prostudujte „Požadavky na instalaci“ a seznam
kompatibility / prohlášení o shodě od systémového integrátora.

V případě pochybností se obraťte na výrobce systémových komponent.
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2.16 Změny jednotky
Úpravy tohoto zařízení, které by mohly ovlivnit bezpečnost majitele
systému, pacientů nebo jiných osob, jsou zákonem zakázány!

Z důvodu bezpečnosti výrobku může být tento výrobek provozován
pouze s originálním příslušenstvím Dentsply Sirona nebo
příslušenstvím třetích stran výslovně schválené společností Dentsply
Sirona. Uživatel je odpovědný za jakékoli škody vzniklé v důsledku
použití neschváleného příslušenství.

2.17 Strukturální změny
Pokud v okolí rentgenové jednotky dojde ke strukturálním změnám,
které vedou k vystavení zařízení velmi vysokým vibracím nebo dokonce
nárazům, musí být zařízení zkontrolováno servisním technikem a v
případě potřeby znovu seřízeno a znovu kalibrováno.

2.18 Elektromagnetická kompatibilita
Tento přístroj splňuje požadavky normy IEC 60601-1-2.

Pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), podléhají lékařské
elektrické přístroje zvláštním preventivním bezpečnostním opatřením.
Musí být nainstalovány a provozovány podle údajů v dokumentu
„Předpoklady k instalaci“.

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou mít
vliv na lékařské elektrické přístroje.

Pokud se nedodrží údaje v požadavcích na instalaci a následující
doporučení, hrozí riziko chybné expozice rentgenových snímků.
Ovlivněna může být zejména správnost parametrů záření a
opakovatelnost hodnot dávky.

Pracujte pouze s přístroji schválenými firmou Dentsply Sirona ve
vzdálenosti < 30 cm od rentgenu. Schválené jsou intraorální senzory
Dentsply Sirona.

V případě oprav se smí používat pouze náhradní díly schválené firmou
Dentsply Sirona.

Používejte pouze dezinfekční prostředky schválené firmou Dentsply
Sirona, aby nedošlo k narušení elektrické izolace.

Přenosný HF-Equipment se nesmí dostat od vzdálenosti menší než 30
cm od rentgenu.

VF chirurgická a radiologická zařízení nesmí být v provozu současně.
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2.19 Elektrostatický výboj
Bezpečnostní opatření
Elektrostatický výboj (zkratka: ESD – ElectroStatic Discharge)

Dotyk elektrostaticky nabitých osob může způsobit zničení
elektronických konstrukčních prvků. Poškozené konstrukční prvky je
většinou nutné vyměnit. Oprava musí být provedena kvalifikovaným
odborným personálem.

Bezpečnostní opatření v souvislosti s ESD zahrnují:
● Způsoby eliminace elektrostatického náboje, a to

– klimatizací
– zvlhčováním vzduchu
– vodivými podlahovými krytinami
– nošením oděvu z nesyntetických materiálů

● Odvod elektrostatického náboje z vlastního těla dotykem
– kovového krytu přístroje
– většího kovového předmětu
– jiného kovového dílu uzemněného ochranným vodičem

● nošením antistatického pásku, který vytváří spojení mezi tělem a
ochranným vodičem

Ohrožená místa jsou na přístroji označena varovným štítkem ESD:

Doporučujeme Vám, aby všechny osoby, které s tímto přístrojem
pracují, byly upozorněny na význam varovného štítku ESD. Kromě toho
by mělo být provedeno školení ohledně fyzikálního jevu elektrostatický
náboj.

Fyzikální jev elektrostatický náboj
Elektrostatický výboj předpokládá předchozí elektrostatický náboj.

Nebezpečí elektrostatického náboje vzniká vždy tam, kdy se proti sobě
pohybují dvě tělesa, např. při:
● chůzi (podrážky bot proti podlaze) nebo
● pojíždění (kolečka židle proti podlaze).

Intenzita náboje závisí na různých faktorech. Náboj je:
● při nižší vlhkosti vzduchu vyšší než při vysoké vlhkosti vzduchu a u
● syntetických materiálů vyšší než u přírodních materiálů (oděv,

podlahové krytiny).

Pro představu o intenzitě napětí, jež se vyrovnává při elektrostatickém
výboji, se používá následující základní pravidlo:

Elektrostatický výboj je od...
● 3 000 voltů citelný
● 5 000 voltů slyšitelný (praskání, šelest)
● 10 000 voltů viditelný (jiskření)

Vyrovnávací proudy vznikající při těchto výbojích mají intenzitu v řádu
10 ampérů. Jsou neškodné pro člověka, protože trvají jen několik
nanosekund.
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Tip: 1 nanosekunda = 1 / 1 000 000 000 sekundy =
1 miliardtina sekundy

U rozdílů napětí větších než 30 000 voltů na centimetr dochází k
vyrovnání napětí (elektrostatický výboj, blesk, jiskření).

Aby bylo možné v jednom přístroji realizovat různé funkce, používají se
integrované obvody (logické elektrické obvody, mikroprocesory). Aby na
těchto čipech mohlo být umístěno co nejvíce funkcí, musejí být tyto
obvody velmi miniaturizované. Tloušťky vrstev se zde proto pohybují
řádově v řádu desítek tisícin milimetru. Proto jsou integrované obvody,
které jsou připojené na konektory vedoucí směrem ven, při
elektrostatických výbojích obzvláště ohrožené.

Již malé napětí, které uživatel necítí, může způsobit probití vrstev.
Následný výbojový proud roztaví čip v zasažených místech. Poškození
jednotlivých integrovaných obvodů vede k poruchám nebo k výpadku
přístroje.

2.20 IT / Kybernetická bezpečnost
Důležitým zájmem naší společnosti je upozornit zákazníky na ochranu
rentgenových přístrojů Dentsply Sirona a související doporučení pro
zajištění optimálního a bezpečného prostředí IT pro tyto jednotky.
● Pokud je jednotka integrována do sítě ordinace nebo kliniky,

Dentsply Sirona důrazně doporučuje nastavení „privátní LAN“ mezi
rentgenovou jednotkou a rentgenovým obrazovým počítačem se
softwarem pro PC, například instalací druhého síťového adaptéru.

● Aby byla zaručena odpovídající IT / kybernetická bezpečnost, musí
být jednotce přidělena pevná IP adresa. IP adresa nesmí být
přidělena přes DHCP.

● Pro optimální a bezpečné IT prostředí, Dentsply Sirona důrazně
doporučuje používat operační systém Windows 10 s dlouhodobou
podporou, např. Windows 10 Enterprise LTS.

● Aby byla zaručena účinná ochrana před malwarem a kybernetickými
útoky, Dentsply Sirona důrazně doporučuje nainstalovat na počítač s
rentgenovými snímky nejnovější bezpečnostní nástroje pro sítě
Windows (např. ochrana před malwarem, brány firewall, systém
detekce narušení).

● Chybová zpráva E5 14 04 (síťové připojení ztraceno): 
Před stanovením připravenosti k expozici musí být jednotka
restartována. Pokud se chyba po restartu opakuje, zvažte možnost
kybernetického útoku a před provedením expozice pacienta
kontaktujte správce sítě.

● Dentsply Sirona důrazně doporučuje vyhnout se používání
virtuálních strojů pro operační systémy.

● Dentsply Sirona důrazně nedoporučuje instalovat další software na
počítač s rentgenovými snímky (pokud to není nezbytně nutné).

● Dentsply Sirona důrazně doporučuje rychlou instalaci aktualizací
zabezpečení pro operační systém PC.

● Dentsply Sirona důrazně doporučujeme instalovat počítačový
software pouze na pracovní stanice s omezeným přístupem
uživatelů.

● Dentsply Sirona důrazně doporučuje omezit fyzický přístup k IT
infrastruktuře ordinace nebo kliniky.
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3 Popis jednotky

3.1 Certifikace a registrace
Rentgenová jednotka Axeos vyhovuje IEC 60601-1:2005 + A1:2012

Rentgenová jednotka Axeos vyhovuje IEC 60601-1-3:2008 + A1:2013

Rentgenová jednotka Axeos vyhovuje IEC 60601-2-63:2012+A1:2017

Původní jazyk: Němčina

0123

Tento výrobek nese označení CE v souladu s ustanoveními směrnice
Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických
prostředcích.
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3.2 Technické údaje

3.2.1 Údaje o přístroji

Označení modelu: Axeos
Jmenovité napětí: 200 – 240 V
Přípustná odchylka: ± 10%
Přípustný pokles napětí: 10 %
Jmenovitý proud: 12 A
Jmenovitý výkon: 2 kW při 90 kV/12 mA při libovolné

době ozáření
Jmenovitá frekvence: 50 Hz / 60 Hz
Odpor elektrické sítě: Max. 0.8 ohmů
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 (pro 90 kV max. 12 mA)
Anodový proud: 3 – 16 mA (pro 16 mA max. 69 kV)
Maximální rozsah
nastavení:

60 kV / 3 mA až 90 kV / 12 mA

Průběh vysokého napětí: Vysokofrekvenční multipulzní
Zbytkové zvlnění ≤ 4 kV

Frekvence generování vys.
napětí:

40 – 120 kHz

Doba trvání programu: viz „Progr. hodnoty“ [
Doba expozice: viz „Progr. hodnoty“"
Měřítko snímaného obrazu: U P1, normální zubní oblouk, obrazu:

(osa řezu) cca. 1:1.25, tj. snímaný
obraz je oproti skutečnému stavu
zvětšený v průměru o cca 24%.

Dob expozice cefalometr.
obrazu:

Max. 14.9 s

Měřítko snímaného
cefalometr. obrazu:

Cca 1:1.1, tj. snímaný obraz je oproti
skutečnému stavu zvětšen v průměru o
cca 10%.

Celková filtrace
rentgenového zařízení:

> 2.5 mm AI / 90 IEC 60522
U volumetrické expozice:
0.3 mm Cu pro VOL1/2/3 v SD a HD
módu
0.5 mm Cu pro VOL4 v SD a HD módu
1 mm Cu VOL1/2/3/4 v Low Dose
módu
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Velikost ohniska dle IEC
60336, měřeno ve středním
rentgenovém paprsku:

0.5 mm

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:

Běžné zařízení (bez ochrany proti
vniknutí vody)

Rok výroby:
20XX (na typovém štítku)

Provozní režim: Nepřetržitý
Dlouhodobý výkon: 200 W
Materiál anody: Wolfram
Expoziční parametry pro
stanovení úniku záření:

2 mA / 90 kV

Rentgenová anoda
Siemens SR 90/15 FN

2D senzor
Digitální CdTe senzor vybavený technologií pro přímou konverzi (DCS -
direct converter technology) umožňující panoramatickou expozici

Aktivní plocha senzoru typ
Pan:

146 x 6 mm

Rozlišení: 0.1 mm
Vzdálenost mezi ohniskem
a senzorem:

497 mm
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3D senzor
Digitální panelový detektor s technologií a-Si (amorfní křemík)

s 3D technikou snímání:
Aktivní plocha senzoru: 230 mm x 160 mm
Aktivní plocha senzoru: 0.12 mm
Vzdálenost mezi ohniskem
a senzorem:

524 mm

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
a senzorem:

1714 mm

3.2.2 Podmínky pro provoz, skladování a dopravu

Přepravní a skladovací
podmínky:

Teplota: -10 ° C - +70 ° C (14 ° F - 158
° F)
Relativní vlhkost: 10 % – 95 %
Tlak vzduchu: 50 kPA – 106 kPA

Provozní podmínky: Teplota okolí +18 °C – +31 °C (64 °F –
88 °F)
Relativní vlhkost: 30% - 85% (bez
kondenzace)
Tlak vzduchu: 70 kPA – 106 kPA

Provozní nadmořská výška: ≤ 3000 m nad mořem

Cefalometr

-40

+70 106

50 kPa

95

10°C

Přepravní a skladovací
podmínky:

Teplota: -40°C – +70°C (-40°F – 158°F)

Relativní vlhkost: 10% – 95%
Tlak vzduchu: 50 kPA – 106 kPA

3.2.3 Hmotnost a balení

Váha (s obalem / bez obalu):
Axeos 191 kg / 113 kg

415 lb / 243 lb
Cefalometr 40 kg / 33 kg

95 lb / 49 lb
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Podlahový stojan 50 kg / 31 kg
110 lb / 68 lb

Rozměry balení:
Axeos 199 cm x 69 cm x 122 cm

78 3/8" x 27 1/8" x 48"
Cefalometr 175 cm x 78 cm x 73 cm

68 7/8" x 30 3/4" x 28 3/4"
Podlahový stojan 114 cm x 105 cm x 22 cm

56 3/4" x 41 3/8" x 8 5/8"
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3.2.4 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°
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3.2.5 Hodnoty sekundární rozptýlené radiace

1. (3. + 4.)

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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 12 mA, 
Doba expozice 16.7 s (odpovídá součinu proudu a expozičního času
200.4 mAs).

Úhel
[°]

Měřicí bod Odstup [m] Naměřená
dávka[µSv]

Dávka/mAs
[µSv]

0 1 1 5.69 0.0284
2 2 1.45 0.00723
3 1 (45° below) 3.46 0.0173
4 1 (45° above) 1.01 0.00503

45 5 1 6.87 0.0343
6 2 1.90 0.00948

90 7 1 8.5 0.0424
135 8 1 9.63 0.0481
180 9 1 0.51 0.00254
225 10 1 10.3 0.514
270 11 1 8.44 0.414
315 12 1 6.93 0.0346
315 13 2 1.89 0.00943
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3.2.6 Požadavky na PC systém
Informace o požadavcích na systémy PC najdete v požadavcích na
instalaci

Sidexis 4 REF 66 63 236
Axeos REF 67 30 761

3.3 Přehled expozičních programů
Následuje seznam dostupných expozičních programů a možných
nastavení programu. Expoziční programy jsou na dotykové obrazovce
zobrazeny ve zkrácené formě.

Panoramatické expozice

Panoramatický expoziční program Kvadranty
P1 Panoramatická expozice, standardní

P1 A Panoramatická expozice s redukcí artefaktů

P1 C Panoramatické expozice, konstantní 1,25x
zvětšení

P2 Panoramatické expozice, bez vzestupného
ramene

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

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

P10 Panoramatické expozice pro děti

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

P10 C Panoramatické 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

Pro další informace k panoramatickým expozičním programům, viz str.
"P1 – Panoramatická expozice  [→ 54]" a dále.

Bite wing expozice

Programy bite wing expozice Kvadranty
BW1 Bite wing expozice v oblasti zadních zubů

BW2 Bite wing expozice v oblasti předních zubů
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Nastavení programu: V programu BW1 výběr kvadrantu, levý/pravý
půlsnímek nebo obě strany, hodnoty kV/mA

Další informace o programech bitewing expozice najdete na straně
BW1 – Bite wing expozice v oblasti zadních zubů  [→ 57].

Expozice čelistního kloubu

TM1.1/TM1.2 Boční pohled na čelistní klouby při otevřených a
zavřených ústech, dvoudílná 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.
"TM1.1 / TM1.2 – Boční pohled na čelistní klouby při otevřených a
zavřených ústech  [→ 71]" a dále.

Expozice dutin

S1 Vedlejší nosní dutiny
S3 Vedlejší nosní dutiny, lineární řez

Nastavení programu: Hodnoty kV/mA

Další informace k programům expozice dutin viz "S1 – Vedlejší nosní
dutiny  [→ 77]" a dále.

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

C1 Zadopřední expozice – symetrická
C2 Předozadní expozice – symetrická
C3 Boční expozice
C3F Plnoformátová expozice, boční
C4 Zobrazení karpální oblasti, symetrické

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

Pro další informace k programům cefalometrické expozice viz str. "C1 –
Zadopřední expozice, symetrická  [→ 106]" a dále.
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Volumetrická expozice
Rentgenový systém Axeos je nabízen jako 2D nebo 2D/3D hybridní
jednotka. S ním jsou navíc k dispozici programy VOL1 SD, VOL1 HD,
VOL1 Low, VOL2 SD, VOL2 HD, VOL2 Low, VOL3 SD, VOL3 HD,
VOL3 Low, VOL4 SD, VOL4 HD a VOL4 Low.

Programy Volumetrická oblast Kolimace
VOL1 SD
Délka okraje izotropního voxelu: 160
µm
VOL1 HD
Délka okraje izotropního voxelu: 160
µm
VOL1 Low
Délka okraje izotropního voxelu: 160
µm

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

VOL2 SD
Délka okraje izotropního voxelu: 160
µm
VOL2 HD
Délka okraje izotropního voxelu: 80
µm
VOL2 Low
Délka okraje izotropního voxelu: 160
µm

Volumetrická expozice s průměrem cca 5 cm a výškou
cca 5.5 cm pro horní nebo dolní čelist

VOL3 SD
Délka okraje izotropního voxelu: 220
µm
VOL3 HD
Délka okraje izotropního voxelu: 160
µm
VOL3 Low
Délka okraje izotropního voxelu: 220
µm

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

VOL4 SD
Délka okraje izotropního voxelu: 220
µm
VOL4 HD
Délka okraje izotropního voxelu: 220
µm
VOL4 Low
Délka okraje izotropního voxelu: 220
µm

Volumetrická expozice s průměrem cca 17 cm a výškou
cca 13 cm příp. výběr horní kvadranty, kolimované na
10 cm a výběr dolní kvadranty kolimované na 7.5 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. Volumetrická
expozice  [→ 85]" a dále.
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3.4 Hlavní součásti přístroje

3.4.1 Základní jednotka

I

HGFB1DCBA

Q O M L K J

E

PR N

A Hlavní spínač
B Světelný lokalizátor s možností nastavenií 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 Skusný blok, kontaktní segment nebo opěrka brady
K Držák pro skusný blok, kontaktní segment nebo opěrku brady
S Rukojeť pro pacienta
M Zásuvka pro příslušenství
N Dotykový panel pro otáčení kontrolního zrcátka dovnitř a ven
O Easypad (otočný a natáčecí ovládací panel)
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P Dvířka pro příslušenství
Q Spínač expozice
R Ambient Light (podsvícení), nastavitelné přes Easypad

3.4.2 Cefalometrická jednotka

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 paprsku (frankfurtská

horizontála)
I Senzor
J Opěrka zápěstí
K Vložky do uší s držáky
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3.4.3 Easypad

A Tlačítko “Panel sjíždí dolů“
B Tlačítko “Panel vyjíždí 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.

Struktura uživatelského rozhraní je rozdělena do 2 úrovní.

Úroveň 1 (rentgenování pacientů): Nastavení rentgenové expozice se
provádí dotykem na povrchu obrazovky.

Úroveň 2 (uživatelské nastavení): dotykem ozubeného kola J v pravém
horním rohu dotykové obrazovky můžete přepnout do 2. úrovně. Ve 2.
úrovni lze změnit továrně přednastavené základní nastavení.

Úroveň 1: Rentgenování pacientů
Ovládací a zobrazovací prvky

A Zapnout / vypnout lokalizátor světla
B Zobrazení nastavení opory čela
C Displej pro nastavení výšky
D Tlačítka pro výběr programu - / +

Pořadí programů 
PAN: P1, P2, P10, P12, BW1, BW2, TM1.1, TM3, S1, S3
CEPH: C1, C2, C3, C4
3D: VOL1, VOL2, VOL3, VOL4

E Oranžová: Zobrazení minimální oblasti expozice pro vybraný
program (zubní oblouk nebo segment)

F Zobrazení programu, výběr podprogramů (A / C)
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G Zobrazení výběru skupiny programů
H Zobrazení polohy hlavy pacienta
I Kolonka podnabídky (možnosti)
J Ozubené kolo: Navigační prvek pro přepínání mezi úrovní 1

(rentgenování pacientů) a úrovní 2 (uživatelské nastavení)
K Displej výběru kvadrantu označený R (vpravo) a L (vlevo)
N Zobrazení hodnoty kV / mA
O Zobrazení informací o jednotce
P Zobrazení barevně kódovaného skusového bloku nebo

kontaktního segmentu pro zvolený program
Q Symbol pro čelistní klouby
R Symbol pro zubní oblouk
S Řádek komentáře pro nápovědu a chybové zprávy
T PAN:Rychlé ON / rychlé OFF

Snížení doby expozice / záření
3D: SD / HD / Low Dose
Snížení dávky pro pacienta

U Očekávaná doba záření (po dokončení: skutečná doba
záření)

V Symboly pacientů (dítě, dospívající / žena, žena / muž, velké
osoby): 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 Klávesy „Posunout opěrku čela směrem k čelu“ a „Posunout

opěrku čela od čela“
Z Tlačítka “Zavřít opěrky spánků, “Otevřít opěrky spánků“
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Pomůcka pro polohování hlavy pacienta

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

P1, P2, P10, P12, BW1, BW2

TM1.1

S1, S3

TM1.2

D

A

B

C

C

E

A Symbol hlavy pacienta zobrazuje polohu hlavy, zpříma
(frankfurtská horizontála), 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 a dutin se navíc zobrazí
opěrka čelistního kloubu modrou barvou.
Pokud se na konci opěrky zobrazí malý kruh 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 modrá čára a modrá šipka.
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Úroveň 2: Uživatelské nastavení
Přednastavení prvků

Oranžová: Vybráno
Funkce nebo hodnota byla vybrána uživatelem.

A Servisní funkce (pouze pro servisního technika)
B Vyberte nastavení spuštění: Quickshot ON / OFF, režim SD /

HD
C Vyberte základní nastavení: Přiřaďte hodnoty kV / mA k

symbolům pacienta
D Vyberte nastavení světla: (podsvícení dotykové obrazovky,

okolní světlo)
E Hlasitost zvuku: Dotykový zvuk dotykové obrazovky, zvuk

cyklu, nastavení výšky
F Zadání aktivačního klíče (nutné pouze v případě servisu)
G Zpět na úroveň 1 (rentgenování pacientů)
H Po uložení zobrazí vybraná nastavení
I Uložte vybrané nastavení
J Zobrazí vybraný přednastavený prvek
K Přednastavení pro Pan
N Přednastavení pro Ceph
M Přednastavení pro 3D
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3.4.5 Dálkové ovládání

POZOR
Zvýšené záření
Pokud je ve stejné místnosti nainstalováno několik jednotek, musí být
dálkové ovladače vhodně označeny, aby bylo jasné, které ovládání je
pro kterou jednotku.

C

B
A A

B

D

F

E

A Ukazatel ozáření
B LED kontrolka signalizující zapnutí přístroje
C Zobrazovcí pole
D Spínač expozice
E Tlačítko “R“ pro návrat jednotky
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

Zásuvka mezi madly a dvvířky v pohyblivém stojanu slouží k uložení
dílů příslušenství a hygienických ochranných návleků.

E D
I

H

G

F

CB

A

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"  [→ 40]
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

A
B

C

D

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)
(1Ks)
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

B C

A A

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

http://www.sicat.com
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3.5.1.4 Opěrky spánků, opěrka čela a opěrky čelistního kloubu

1
2

F

E

D

C

B

A

A Opěrka čela a opěrky spánků (1 sada)
REF 64 84 989

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

C Opěrka čelistního kloubu 1 pro expozici čelistního kloubu
REF 64 84 997

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 pieces)
REF 18 88 838
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3.5.2 Hygienická ochranná pouzdra
Identifikace nástrojů na jedno použití 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

E

D

C

B

A

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
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D Pro skusové bloky (500 Ks)
REF 33 14 080

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

B

A

20

30

40

50

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. Dentsply
Sirona doporučuje provádění testu každý měsíc.

B

C

A

2
0

3
0

4
0

5
0

D

C

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

B Fantom testu stálosti, náhradní (pro 3D expozici)
REF 67 39 077

C Kontrastní prvek OP 2.0, náhradaní
REF 64 90 895
(není k dispozici pro veškeré země)

D Testovací fantom Ceph
REF 65 55 051
(není k dispozici pro veškeré země)
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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. Dentsply
Sirona doporučuje provádění testu každý měsíc.

C

A

2
0

3
0

4
0

5
0

D

C

B

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 67 39 101

C Kontrastní prvek OP 2.0, náhradní
REF 64 90 895

D Testovací fantom Ceph
REF 65 55 051
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4 Montáž a spuštění
Přečtěte si také kapitolu s názvem: ““

4.1 Výměna příslušenství na základní jednotce

4.1.1 Výměna skusového bloku, kontaktního segmentu, 3D
skusového bloku nebo opěrky brady
Dle pacienta nebo programu expozice budete muset měnit
příslušenství.
1. Vytáhněte příslušenství nahoru a ven z držáku.

Ä Díl příslušenství se uvolní.
2. Vložte skusový blok, kontaktní segment, 3D skusový blok nebo

opěrku brady.
Ä Skusový blok, kontaktní segment, 3D skusový blok nebo opěrka

brady jsou usazeny.
Ä 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)
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.
➢ Před provedením rentgenového snímku pacienta zkontrolujte

funkci okluzního skusového bloku popsaného v této části.

A

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

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

Ä Tlačítka výškového nastavení se rozsvítí podle polohy
skusového bloku.
Modře svítí vždy jen jedna z obou šipek. Modrá šipka ukazuje
směr, kterým se má pohybovat, aby bylo dosaženo optimální
polohy pacienta.
Obě tlačítka zmodrají 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!
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4.1.3 Použití univerzálního skusového bloku

DŮLEŽITÉ
Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou jasně viditelná barevná
značení potřebná pro seřízení.

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
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.

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 paprsku.

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

AA

A

1. Vložte univerzální skusový blok do přístroje.
2. Otevřte zámek otočnou páčkou (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).

DŮLEŽITÉ
U programů BW1 a BW2 nesmí být používán univerzální skusový
blok od černého označení. Umístění by bylo jinak příliš nízko.

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.

B

C
A

1. Vložte do přístroje kulatý skusový blok (A) pro mandibulární
(kulatým zakončením směrem dolů) a kulatý skusový blok (B) pro
maxilární expozici (kulatým zakončením směrem nahoru).

2. Desku kulového skusového bloku (C) připevněte na příslušný blok.

Na desce kulového skusového bloku (C) od SICAT 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).

1

C

D

BB

A

ü Na přístroji jsou umístěny opěrky spánků.
1. Stiskněte příslušné jisticí tlačítko a sejměte opěrky spánků B.

Ä Obě opěrky spánků jsou sejmuty.
2. Do opěrek čelistního kloubu A a C vložte sterilní ušní vložku D.

Ä Ušní vložky jsou vsazeny v opěrkách čelistního kloubu.
3. Opěrky čelistního kloubu A a C vložte do držáků přístroje.

Ä Opěrky čelistního kloubu jsou usazeny.
Ä Přístroj je připraven na expozici čelistního kloubu.
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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 na jejich horní části oběma rukama.
2. Držáky společně zároveň odtáhněte od sebe nebo přitlačte k sobě.

Ä Vložky jsou usazeny do vnějšího zvukovodu pacienta.

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

Ä Lze provádět vertikální nastavení.
3. Modrou opěrku nosu posuňte směrem nahoru nebo dolů.
4. Uvolněte aretační tlačítko (A).

Ä Opěrka nosu je zaaretována v požadované vertikální poloze.

Vložení opěrky zápěstí

D C B

A

ü Držáky vložek do uší (C) jsou ve stejné rovině jako senzor a
sekundární clona.

1. Držáky vložek do uší (C) uchopte oběma rukama v jejich horní
části. Otočte držáky zároveň o 90 stupňů.
Ä Opěrka nosu (B) je na straně odvrácené od opěrky zápěstí (D).

2. Uchopte opěrku zápěstí (D) na stranách.
3. Vložte ji až na doraz do obou otvorů (A).

Ä 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. Tlačítko stiskněte na doraz a podržte.

Ä Senzor se uvolní z ukotvení.
3. Senzor vytáhněte směrem z vodícího otvoru dolů.

Vložení senzoru
1. Senzor pevně uchopte.
2. Senzor pomocí obou vodicích kolíků vložte do otvorů v přístroji za

zastrčte ho až na doraz.
Ä 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

5.1.1 Spuštění přístroje a softwaru
5.1.1.1 Zapnutí přístroje

POZOR
Při spuštění přístroje může dojít k poruchám.
Pacienta, který se nachází uvnitř přístroje, mohou poranit pohyblivé
části přístroje.
➢ Dbejte ns to, 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“.

A

B

C

D

ü Přístroj je řádně nainstalován.
ü Přístroj je připojen do elektrické sítě.
1. Hlavní spínač A přepněte do polohy I.
2. Vyčkejte jednu minutu.
Ä Na panelu Easypad se rozsvítí LED dioda B.
Ä Ukazatel ozáření C a klávesy nastavení výšky D se na cca jednu

sekundu rozsvítí na znamení úspěšné kontroly funkce.
Ä Po dobu cca 1 minuty se na dotykovém displeji zobrazí úvodní

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

POZOR
Přístoj není vhodné opakovaně stále zapínat a zase vypínat.
Přístoj není vhodné opakovaně stále zapínat a zase vypínat.
➢ 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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5.1.1.2 Příprava k expozici v programu Sidexis 4
Postupy pro spuštění Sidexis 4, registrace pacienta a zvolení pracovní
fáze "Exposure" jsou k nalezení v technickém manuálu "Sidexis 4
Operator´s Manual" (REF 64 47 028).

ü Sidexis 4 musí být spuštěn.
ü Pacient musí být zaregistrován.
ü Musí být zvolena pracovní fáze "Exposure".

1. Vyberte rentgenovou jednotku pro expozici.
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5.1 Spuštění přístroje

Dentsply Sirona
Návod k použití Axeos

52
67 64 430 D3644

D3644.201.01.01.16    10.2020

Ä Zobrazí se dialogové okno „Připravit expozici“.
2. Do vstupního pole zadejte indikaci expozice "Indication".
3. Aktivujte nebo deaktivujte zaškrtávací políčko "Patient pregnant".
4. Klikněte na tlačítko "Start acquisition".

Ä Sidexis 4 připraví jednotku k expozici.
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Zobrazení informací o pacientovi
Dialog „Informace o pacientovi“ se zobrazí na uživatelském rozhraní
jednotky po aktivaci připravenosti na expozici v Sidexis 4. V závislosti
na konfiguraci (buď v Sidexis 4 nebo v servisních rutinách jednotky),
jménu, datu narození, zobrazí se číslo indexu pacienta spolu s
nastavenými parametry expozice a zvoleným programem.

Zobrazení informací o pacientovi před každou expozicí může servisní
technik povolit nebo zrušit.
Tovární nastavení je spuštěno.

Abyste mohli použít „Přednastavení výšky jednotky“, musí být povoleno
zobrazení informací o pacientovi.

Zobrazení informací o pacientovi lze opustit klepnutím na šipku na
uživatelském rozhraní.

Přednastavení výšky jednotky
Počínaje druhým rentgenovým obrazem lze pro stejného pacienta
provést pacientovo přednastavení výšky jednotky před umístěním
pacienta do jednotky.

A
ü Musí být povolen dialog pro zobrazení informací o pacientovi.
ü Sidexis 4 je připraven k expozici.
ü Pokud u tohoto pacienta existuje předvolba z důvodu dřívější

expozice, je to indikováno zeleným blikajícím tlačítkem pro
nastavení výšky.

1. Stiskněte blikající tlačítko pro nastavení výšky, dokud jednotka
samostatně nedokončí nastavení své výšky a obě tlačítka pro
nastavení výšky se trvale nerozsvítí zeleně (A)
Ä Přednastavení výšky jednotky je poté dokončeno.

2. Klepnutím na šipku zobrazenou na uživatelském rozhraní opustíte
zobrazování informací o pacientovi a přednastavení výšky jednotky.
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5.1.2 Výběr expozičního programu
5.1.2.1 Panoramatická a bitewing expozice

5.1.2.1.1 Popis programů
5.1.2.1.1.1 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 1.25x např. pro účely
implantologie.
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5.1.2.1.1.2 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 zvětšení 1.25x
Expozici lze provádět při konstantním zvětšení 1.25x např. pro účely
implantologie.
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5.1.2.1.1.3 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.

5.1.2.1.1.4 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: Horní
čelist (HČ) / Dolní čelist (DČ).
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5.1.2.1.1.5 BW1 – Bite wing expozice v oblasti zadních zubů
Expozice zobrazuje oblast zadních zubů s výškou snímku nastavenou
na bite wing (ve skusu) a optimalizovanou projekcí.

5.1.2.1.1.6 BW2 – Bite wing expozice v oblasti předních zubů
Expozice zobrazuje oblast předních zubů s výškou snímku nastavenou
na bite wing (ve skusu) a optimalizovanou projekcí.
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5.1.2.1.2 Příprava expozice
V závislosti na pacientovi nebo programu expozice vyberte odpovídající
příslušenství, případně přepněte senzor viz sekce „Montáž a spuštění“ 
[→ 44].

Budete potřebovat následující příslušenství:
● Opěrka brady s ramenem skusového bloku nebo rámem nebo 

žlutým skusovým blokem nebo kontaktním segmentem nebo
univerzálním skusovým blokem nebo okluzním skusovým blokem.

POZOR
Opěrka brady nesmí být při programech BW1 a BW2 používána u
dětí. Jinak bude umístění příliš nízko.

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“  [→ 40].

➢ Spusťte program SIDEXIS do režimu expozice; viz „Spuštění
programu SIDEXIS v režimu expozice“.
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5.1.2.1.3 Výběr programu expozice

POZOR
Stisknutí tlačítka R spustí nastavení jednotky do výchozí pozice.
Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit o pohyblivé části
přístroje.
➢ Dbejte, aby při uvedení přístroje do výchozí pozice v přístroji

nebyl umístěn pacient.

ü Přístroj je spuštěný a připravený na expozici.
1. Dotkněte se symbolu PAN v horní části dotykového displeje.

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

Pokud je k tomuto programu k dispozici podprogram, např. po
redukci artefaktů nebo zvětšení 1.25x, zobrazí se program se
šedým pozadím. Stiskněte opakovaně displej programu B.
Postupmě se budou zobrazovat všechny podprogramy vybraného
programu.

3. Postupujte podle pokynů v poznámkovém řádku na dotykovém
displeji. V případě potřeby stiskněte tlačítko R pro posun jednotky
zpět do počáteční pozice.
Ä Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy.

Ä Je zvolen program expozice.

POZOR
PAN/3D senzor se otáčí pomocí motorového pohonu.
Ruční otáčení senzoru může způsobit poškození jeho převodové
soustavy.
➢ Stisknutím tlačítka R se senzor pomocí hnacího motoru vrátí zpět

do výchozí polohy. Senzor se vždy pohybuje v rotaci v kombinaci
s hlavní rotační jednotkou. Kombinovaný senzor se do správné
výchozí pozice pro provedení panoramatické, cefalometrické
nebo 3D expozice nastaví podle vybrané skupiny programů.
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5.1.2.1.4 Nastavení kvadrantů
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. V programech P1, P2, P10
lze také zvolit konstantní zvětšení či zobrazení po redukci artefaktů.

ü Úroveň 1 (rentgenování pacientů) je zobrazena na dotykovém
displeji.

1. Dotkněte se symbolu kvadrantu A na pravé straně dotykového
displeje.
Ä 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.
Pro náhled, stiskněte pole kvadrantu ve středu.
Ä Vybrané kvadranty jsou rozsvícené, nevybrané jsou šedé.

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty nabídek.
nebo
➢ Ještě jednou stiskněte symbo kvadrantu A.

Ä Lišta s nabídek se zavře.
Ä Kvadrant nebo kvadranty jsou vybrány.

DŮLEŽITÉ
Délka programu expozice jednotlivých kvadrantů odpovídá délce
programu expozice polovičního náhledu.
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5.1.2.1.5 Nastavení funkce Quickshot
ü Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
1. Dotkněte se symbolu Quickshot A na pravé straně displeje.

Ä Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

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

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty s nabídkami.
nebo
➢ Stiskněte znovu symbol Quick A.

Ä Lišta s nabídkami se zavře.
Ä Funkce Quickshot je nastavená.

5.1.2.1.6 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 podprogramy.
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5.1.2.1.7 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 dítěte, mladistvého/ženy, ženy/muže, statné osoby.

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

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

Ä Hodnota kV/mA je nastavená.

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.

ü Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
1. Dotkněte se symbolu kV/mA (B) na pravé straně dotykového

displeje.
Ä Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

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

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

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

POZOR
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 úpravy lze provést stisknutím a
okamžitým uvolněním stisku tlačítek. V případě nechtěného
střetnutí pacienta s jednotkou ihned uvolněte stisk tlačítka.

POZOR
Nebezpečí způsobené laserem.
Pacient a uživatel mohou být laserovým lokalizátorem oslněni.
➢ Před aktivací laserového lokalizátoru musí být pacient požádán,

aby zavřel oči.
➢ Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Dbejte, aby paprsek

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

POZOR
Snížená kvalita obrazu
Kvalita obrazu je negativně ovlivněna kovovými předměty a
podobnými materiály, nacházejícími se v ústech pacienta nebo jejich
blízkosti.
➢ Požádejte pacienta, aby odložil veškeré 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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5.1.2.1.8.1 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 úhel upravit tak, aby byla
přednastavena frankfurtská horizontála.

ü Do přístroje se vloží okluzní skusový blok s pěnovým skusovým
blokem. Na dotykovém displeji se objeví modré šipky.

ü Do přístroje jsou nainstalovány opěrka čela a opěrka spánků.
Nasadí se hygienická ochranná pouzdra.

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

B

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

výškového nastavení jsou rozsvícená a pomocí modré 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. 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.
Ä V případě potřeby zatlačte spodní přední zuby směrem vpřed

až do krajní polohy.
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5. Zkontrolujte polohu páteře pacienta.
Ä Ujistěte se, že 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.
Ä Sklon hlavy pacienta se mění podle výšky přístroje. Při úpravě

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

Ä Modrá 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.

Ä Po dosažení požadované polohy se pohyb přístroje
automaticky zastaví a ovládací plocha vydá zvukový signál.

8. Spusťte paprsek lokalizátoru. POZOR!  Nebezpečí oslnění.
Ä Na hlavě pacienta se zobrazí dvě červené světelné linky.

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

E

9. Nasměrujte pacienta na střední světelnou linku G.
Ä Paprsek se odráží uprostřed předních zubů nebo uprostřed

obličeje pacienta (mid-sagittal). Sklon hlavy je již nastaven
pomocí okluzního skusového bloku a linie laseru E může být
ignorována.

IH

10. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrek spánků I.
Ä Jakmile se opěrky spánků dotknou hlavy pacienta, automaticky

se zastaví.
11. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrky čela H a držte ho stisknuté,

dokud se opěrka nedotkne čela.
Ä Jakmile se opěrka dotkne hlavy pacienta, automaticky se

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

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

Ä Pacient je umístěn v jednotce.

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 - " 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.
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5.1.2.1.8.2 Polohování s opěrkou brady a ramenem skusového bloku
ü Do přístroje je nainstalován skusový blok, opěrka čela, brady a

spánků.
ü Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

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

B

A
2. Pomocí tlačítek „nahoru“ A a „dolů“ 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 zvukovým signálem.
Pusťte tlačítko výškového nastavení, jakmile se brada pacienta a
opěrka brady v přístroji budou nacházet ve stejné úrovni.

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

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

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

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



5 Obsluha
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C

A

B

6. Zkontrolujte okluzní rovinu pacienta C. Výšku přístroje upravte
pomocí tlačítek „nahoru“ A a „dolů“ B.
Ä Okluzní rovina je mírně nakloněna směrem dopředu.

7. Zkontrolujte polohu páteře pacienta.
Ä 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 sloupku 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.
Ä V kontrolním zrcátku vidíte pacienta.

9. Zapněte paprsek lokalizátoru. POZOR!  Nebezpečí oslnění
Ä Na hlavě pacienta se zobrazí dvě červené světelné linky.

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

G

E

F

D

10. Nasměrujte pacienta do polohy na střední světelnou linku G.
Ä Světelný paprsek se odráží uprostřed předních zubů nebo

obličeje pacienta (mid-sagital).
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E

C B

A

11. Hlavu pacienta uveďte do polohy podle frankfurtské horizontály 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.
Ä Světelný paprsek vede přes horní okraj vnějšího zvukovodu.

13. Podle potřeby upravte sklon hlavy pacienta. Krátce klepněte na
tlačítka pro výškové nastavení směrem nahoru A a dolů B.
Ä Světelný paprsek se odráží na nejspodnějším bodu očnice.

IH

14. Stiskněte tačítko pro nastavení opěrky spánků I.
Ä Po kontaktu s hlavou pacienta se opěrky spánků automaticky

zastaví.
15. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrky čela H.

Ä 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.
Ä Pacient se vidí v kontrolním zrcátku.

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

Ä Pacient je umístěn v jednotce.

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.
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5.1.2.1.8.3 Polohování pomocí opěrky brady a rámu
ü Pacient nemá přední zuby, nebo jich má jen několik.
ü Do přístroje jsou vloženy: Opěrka brady a rám, opěrka čela a

opěrky spánků.
ü 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, je třeba rám umístit mezi jeho bradu a spodní
ret.

3. Mezi horní a spodní čelist pacienta vložte vatový váleček.
Ä Horní a dolní čelist pacienta jsou v rovině.

4. Postupujte podle pokynů popsaný v sekci "Polohování pomocí
opěrky brady a ramene skusového bloku" od kroku 6.

5.1.2.1.8.4 Polohování pomocí skusového bloku
ü Na přístroji je nainstalován žlutý skusový blok a opěrky čela i

spánků.
ü Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

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

se do skusového bloku.
Ä 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" od kroku 6.

5.1.2.1.8.5 Polohování pomocí kontaktního segmentu
ü Pacient nemá přední zuby, případně jich má jen několik.
ü Na přístroji je nainstalován žlutý kontaktní segment, opěrka čela a

opěrky spánků.
ü 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.
Ä Horní a dolní čelist pacienta jsou zarovnány.

3. Postupujte podle pokynů popsaných v kapitole "Polohování pomocí
opěrky brady a ramene skusového bloku" od kroku 6.
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5.1.2.2 Expozice čelistního kloubu
5.1.2.2.1 Popis programů

DŮLEŽITÉ
Dbejte v kapitole „Spuštění expozice“ pokynů k dvoudílným
expozičním programům, viz “Dvoudílné expoziční programy  [→ 124]“.

5.1.2.2.1.1 TM1.1 / TM1.2 – Boční pohled na čelistní klouby při otevřených a
zavřených ústech
(Dvoudílný expoziční program)

0° 15°– 0°15°–

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° a 15°).

5.1.2.2.1.2 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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5.1.2.2.2 Příprava expozice
V závislosti na pacientovi nebo programu expozice vyberte odpovídající
příslušenství, případně přepněte senzor viz sekce „Montáž a spuštění“ 
[→ 44].

Budete potřebovat následující příslušenství:
● Opěrka čelistního kloubu s ušními vložkami
● Opěrka čela
➢ Nasaďte požadované příslušenství na přístroj a přetáhněte je

ochranným hygienickým pouzdrem viz „Hygienická ochranná
pouzdra“  [→ 40].

➢ Spusťte program SIDEXIS do režimu expozice; viz „Spuštění
programu SIDEXIS v režimu expozice“.

5.1.2.2.3 Výběr programu expozice

POZOR
Stisknutí tlačítka R spustí nastavení jednotky do výchozí pozice.
Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit o pohyblivé části
přístroje.
➢ Dbejte, aby při uvedení přístroje do výchozí pozice v přístroji

nebyl umístěn pacient.

ü Přístroj je spuštěn a připraven k expozici.
1. Dotkněte se symbolu PAN v horní části dotykového displeje.

Ä Je vybrána programová skupina PAN.
2. Vyberte program expozice. Stiskněte tlačítka se šipkami + C a - A.

Ä Expoziční program se zobrazí na liště (B) dotykového displeje.
3. řiďte se příkazy na poznámkové řádce dotykového displeje. V

případě potřeby stiskněte tlačítko R.
Ä Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy.

Ä Je zvolen program expozice.
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5.1.2.2.4 Výběr přednastavené hodnoty úhlu

0° 15°– 0°15°–

TM1

V expozičním programu TM1 lze pro oblast čelistního kloubu zvolit
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.

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

dotykového displeje.
Ä Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

2. Vyberte odpovídající hodnotu úhlu.
Ä 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).

Ä Lišta nabídek se zavře.
Ä Výběr přednastavené hodnoty úhlu je dokončen.

DŮLEŽITÉ
Po potvrzení expozice klávesou R se hodnota úhlu nastavená na liště
nabídek automaticky změní na hodnotu 0°.
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5.1.2.2.5 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 dítěte, mladistvého/ženy, ženy/muže, statné osoby.

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

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

Ä Hodnota kV/mA je nastavena.

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.

ü Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
1. Dotkněte se symbolu hodnoty kV/mA (B) na pravé straně

dotykového displeje.
Ä Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

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

3. Doktněte se křížku na levé straně nabídkové lišty.
nebo
➢ Znovu stiskněte symbol hodnoty kV/mA (B).

Ä Lišta nabídek se zavře.
Ä Hodntoa kV/mA je nastavena.
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5.1.2.2.6 Polohování pacienta
Polohování pacienta v přístroji se provádí vestoje. Možné je bez
problémů i polohování vsedě.

POZOR
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 úpravy lze provést stisknutím a
okamžitým uvolněním stisku tlačítek. V případě nechtěného
střetnutí pacienta s jednotkou ihned uvolněte stisk tlačítka.

POZOR
Nebezpečí způsobené laserem.
Pacient a uživatel mohou být laserovým lokalizátorem oslněni.
➢ Před aktivací laserového lokalizátoru musí být pacient požádán,

aby zavřel oči.
➢ Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Dbejte, aby paprsek

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

POZOR
Snížená kvalita obrazu
Kvalita obrazu je negativně ovlivněna kovovými předměty a
podobnými materiály, nacházejícími se v ústech pacienta nebo jejich
blízkosti.
➢ Požádejte pacienta, aby odložil veškeré 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.

5.1.2.2.6.1 Polohování pro boční expozici čelistního kloubu
ü Do přístroje je nainstalována opěrka čela a opěrky čelistního s

ušními vložkami (1 vpravo, 2 vlevo, viz "".
ü Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena hygienická

ochranná pouzdra.
1. Požádejte pacienta, by se postavil předkontrolní zrcátko.
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B

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, dokud není dosaženo požadované výšky.
Pohyby přístroje doprovází zvukový signál.
Pusťte klávesu výškového nastavení, jakmile se ušní vložky opěrky
čelistního kloubu budou nacházet ve výši pacientových uší.

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

1

I

KJ
4. Uzavřete opěrky čelistního kloubu J a K. Stiskněte tlačítko I.

Ä 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.
Ä V kontrolním zrcátku vidíte pacienta.

6. Zapněte paprsek lokalizátoru. POZOR!  Nebezpečí oslnění.
Ä Na hlavě pacienta se zobrazí dvě červené linie. Lokalizátor lze

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

G

E

D

F

7. Umístěte pacienta na střední světelnou linku G.
Ä Paprsek vede uprostřed předních zubů nebo přes střed jeho

obličeje (střední sagitální rovina).
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E

B

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

Ä Světelný paprsek vede přes horní okraj vnějšího zvukovodu.
10. Podle potřeby upravte sklon hlavy pacienta. Krátce poklepte na

tlačítka výškového nastavení nahoru A a dolů B.
Ä Světelný paprsek vede přes dolní okraj očnice.

1

H

11. Stiskněte tlačítko nastavení opěrky čela H.
Ä 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 zpět na své místo. Stiskněte pravou prohlubeň na
liště kontrolního zrcátka D.
Ä Pacient se vidí v kontrolním zrcátku.

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

Ä Pacient je umístěn v přístroji.

DŮLEŽITÉ
Dbejte v kapitole „Spuštění expozice“ pokynů k dvoudílným
expozičním programům, viz “Dvoudílné expoziční programy  [→ 124]“.

5.1.2.3 Zobrazení dutin
5.1.2.3.1 Popis programů

5.1.2.3.1.1 S1 – Vedlejší nosní dutiny
Tato expozice zobrazuje vedlejší nosní dutiny, např. pro diagnostiku
zlomeniny spodiny očnice.
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5.1.2.3.1.2 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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5.1.2.3.2 Příprava expozice
V závislosti na pacientovi nebo programu expozice vyberte odpovídající
příslušenství, případně přepněte senzor viz sekce „Montáž a spuštění“ 
[→ 44].

Potřebovat budete následující příslušenství:
● Modrý skusový blok nebo kontaktní segment
● Opěrky čelistního kloubu s kontaktními podložkami
● Opěrku čela
➢ Nasaďte požadované příslušenství na přístroj a přetáhněte je

ochranným hygienickým pouzdrem viz „Hygienická ochranná
pouzdra“  [→ 40].

➢ Spusťte program SIDEXIS do režimu expozice; viz „Spuštění
programu SIDEXIS v režimu expozice“.

5.1.2.3.3 Výběr programu expozice

POZOR
Stisknutí tlačítka R spustí nastavení jednotky do výchozí pozice.
Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit o pohyblivé části
přístroje.
➢ Dbejte, aby při uvedení přístroje do výchozí pozice v přístroji

nebyl umístěn pacient.

ü Přístroj je spuštěn a připraven k expozici.
1. Dotkněte se symbolu PAN v horní části dotykového displeje.

Ä Je vybrána programová skupina PAN.
2. Vyberte program expozice. Stiskněte tlačítka se šipkami + C a - A.

Ä Expoziční program se zobrazí na liště (B) dotykového displeje.
3. řiďte se příkazy na poznámkové řádce dotykového displeje. V

případě potřeby stiskněte tlačítko R.
Ä Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy.

Ä Je zvolen program expozice.
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5.1.2.3.4 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 dítěte, mladistvého/ženy, ženy/muže, statné osoby.

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

Ä Vybraný symbol(A) je označen oranžovou barvou. Vybraná
hodnota kV/mA- se zobrazí na pravé straně dotykového
displeje.

Ä Hodnota kV/mA je nastavená.

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.

ü Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
1. Dotkněte se symbolu kV/mA (B) na pravé straně dotykového

displeje.
Ä Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

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

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty nabídek.
nebo
➢ Znovu stiskněte symbol kV/mA (B).

Ä Lišta nabídek se zavře.
Ä Hodnota kV/mA je nastavena.
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5.1.2.3.5 Polohování pacienta
Polohování pacienta v přístroji se provádí vestoje. Možné je bez
problémů i polohování vsedě.

POZOR
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 úpravy lze provést stisknutím a
okamžitým uvolněním stisku tlačítek. V případě nechtěného
střetnutí pacienta s jednotkou ihned uvolněte stisk tlačítka.

POZOR
Nebezpečí způsobené laserem.
Pacient a uživatel mohou být laserovým lokalizátorem oslněni.
➢ Před aktivací laserového lokalizátoru musí být pacient požádán,

aby zavřel oči.
➢ Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Dbejte, aby paprsek

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

POZOR
Snížená kvalita obrazu
Kvalita obrazu je negativně ovlivněna kovovými předměty a
podobnými materiály, nacházejícími se v ústech pacienta nebo jejich
blízkosti.
➢ Požádejte pacienta, aby odložil veškeré 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.

5.1.2.3.5.1 Polohování pacienta pro snímky vedlejších nosních dutin
ü Do přístroje je nainstalován modrý kontaktní segment a opěrky

čelistního kloubu s kontaktními podložkami.
ü Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

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

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

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.
Ä Hlava pacienta je v maximálním záklonu.

C

5. Stisknutím tlačítka (C) opěrky čelistního kloubu uzavřete.
Ä 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 proveďte konečné
úpravy.

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

Ä Pacient je umístěn v přístroji.

5.1.2.3.5.2 Polohování pro expozici čelistní dutiny pomocí skusového bloku
ü Do přístroje je nainstalován modrý skusový blok, opěrky čela a

spánků.
ü Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

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



Dentsply Sirona
Návod k použití Axeos

5 Obsluha
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B

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 zvukovým signálem.
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.
Ä Přední zuby jsou umístěny do zářezu skusového bloku. V

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

A

C B

4. Zkontrolujte okluzní rovinu C pacienta. Případně upravte výšku
přístroje pomocí tlačítek A nahoru a B dolů.
Ä Okluzní rovina je mírně nakloněná směrem dopředu.

5. Zkontrolujte polohu páteře.
Ä 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.
Ä Vidíte pacienta v kontrolním zrcátku.

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

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

E

D

8. Pacienta nasměrujte podle centrální linie laseru G.
Ä Paprsek se odráží uprostřed předních zubů pacienta nebo

uprostřed jeho obličeje (střední sagitální).

E

C B

A
9. Hlavu pacienta srovnejte podle frankfurtské horizontály E
10. Nastavte výšku světelného lokalizátoru pomoci posuvníku F.

Ä Světelný paprsek vede přes horní okraj zvukovodu.
11. Podle potřeby upravte sklon hlavy pacienta. Krátce klepejte na

klávesy výškového nstavení nahoru A a dolů B.
Ä Světelný paprsek vede přes dolní okraj očnice.

IH

12. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrek spánků I.
Ä Při kontaktu s hlavou pacienta se opěrky spánků automaticky

zastaví.
13. Stiskněte tlačítko pro nastvení opěrky čela H.

Ä 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.
Ä Pacient se vidí v kontrolním zrcátku.

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

Ä Pacient je umístěn v přístroji.



Dentsply Sirona
Návod k použití Axeos

5 Obsluha
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5.1.2.3.5.3 Polohování pro expozici čelistní dutiny pomocí kontaktního
segmentu
ü Pacient nemá přední zuby, případně jich má jen několik.
ü Do přístroje je nainstalován modrý kontaktní segment.
ü 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.

Ä Horní a dolní čelist pacienta jsou zarovnány.
3. Postupujte podle pokynů popsaných v kapitole “Polohování pro

expozici čelistní dutiny pomocí skusového bloku  [→ 82]“ od kroku 4.

5.1.2.4 Volumetrická expozice
5.1.2.4.1 Popis programu

S přístrojem Axeos, je možné pomocí technologie conebeam provádět
volumetrickou expozici. To umožňuje analýzu snímků v axiální, sagitální
a koronální rovině.

5.1.2.4.1.1 VOL1 HD / VOL1 SD / VOL1 Low
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 8 cm a výškou cca. 8 cm. Pro snížení dávky lze
oblast expozice horní čelisti zkolimovat na cca 5,5 cm.

SD režim (Standard Definition režim): 
Standardní režim pro produkci volumetrické expozice

HD režim (High Definition režim):
V HD režimu se oproti SD provádí 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.

Low Dose režim:
V Low Dose režimu je dávka pro pacienta značně snížena.
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VOL1 (∅8 cm x 8 cm)
Pamatujte, že v okrajové oblasti válce může dojít k rozmazání. Objekty
jsou nicméně zobrazeny v maximální možné kvalitě obrazu.
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5.1.2.4.1.2 VOL2 HD / VOL2 SD / VOL2 Low
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.

SD režim (Standard Definition režim): 
Standartní režim pro produkci volumetrické expozice.

HD režim (High Definition režim):
V HD režimu se oproti SD provádí čtyři jednotlivé expozice, které se
používají pro jemnější rekonstrukci kvality obrazu. Takto je možné
zredukovat typické DVT/conebeam artefakty. 
HD režim disponuje voxelovým rozlišením 80μm pro VOL2. 
Zohledněte prosím vyšší dávku pro pacienta

Low Dose režim:
V Low Dose režimu je dávka pro pacienta značně snížena.
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VOL2 (∅5 cm x 5.5 cm)
Pamatujte, že v okrajové oblasti válce může dojít k rozmazání. Objekty
jsou nicméně zobrazeny v maximální možné kvalitě obrazu.
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5.1.2.4.1.3 VOL3 HD / VOL3 SD / VOL3 Low
Pomocí panelu easypad je možné vybrat jednu z oblastí VOL3:
● Oblast předních zubů a molárové oblasti

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.

SD režim (Standard Definition režim): 
Standartní režim pro produkci volumetrické expozice.

HD režim (High Definition režim):
HD režimu se oproti SD provádí 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.

Low Dose režim:
V Low Dose režimu je dávka pro pacienta značně snížena.
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VOL3 (∅11 cm x 10  cm)
V okrajových částech válce může dojít k rozmazání obrazu. Objekty
jsou však zobrazeny v maximální možné kvalitě.
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5.1.2.4.1.4 VOL4 HD / VOL4 SD / VOL4 Low
Pomocí panelu easypad je možné vybrat jednu z oblastí VOL4:
● Přední zuby a molární oblasti včetně čelistních kloubů (bez výškové

kolimace)

Oblast volumetrické expozice objektu / zorného pole (FoV) odpovídá
válci s průměrem cca 17 cm a výškou cca. 13 cm. Pro snížení dávky lze
oblast expozice horní čelisti zkolimovat na cca 10 cm a výběrem dolních
kvadrantů na cca. 7.5 cm.

SD režim (Standard Definition režim): 
Standartní režim pro produkci volumetrické expozice.

HD režim (High Definition režim):
HD režimu se oproti SD provádí 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.

Low Dose režim:
V Low Dose režimu je dávka pro pacienta značně snížena.
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VOL4 (∅17 cm x 13  cm)
V okrajových částech válce může dojít k rozmazání obrazu. Objekty
jsou však zobrazeny v maximální možné kvalitě.
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5.1.2.4.1.5 Režim expozice Low Dose pro VOL1 Low, VOL2 Low, VOL3 Low a
VOL4 Low
Expoziční režim Low Dose může být zvolen pro veškeré volumetrické
rozměry (VOL1, VOL2, VOL3, VOL4) a kolimace.

Vyloučeny jsou pouze středy otáčení pro expozice čelistního kloubu pro
volumetrickou oblast VOL1 (nastavení volumetrických oblastí a
kolimace viz kapitola "").

Low Dose režim:
Efektivní dávka pro pacienta je v režimu Low Dose významně snížena.
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5.1.2.4.2 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 pacienta
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 čela
➢ Nasaďte požadované příslušenství na přístroj a přetáhněte je

ochranným hygienickým pouzdrem viz „Hygienická ochranná
pouzdra“  [→ 40].

➢ Přepněte SIDEXIS do režimu Připraveno pro 3D expozici, viz
"Spuštění programu SIDEXIS v režimu expozice".

http://www.sicat.com


Dentsply Sirona
Návod k použití Axeos

5 Obsluha
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5.1.2.4.3 Výběr volumetrické expozice

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.

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

Ä Je vybraná programová skupina 3D.
2. Vyberte program expozice. Dotýkejte se kláves se šipkou + C a - A.

Ä 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.
Ä Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy pro provedení

volumetrické expozice.
Ä U volumetrických expozic se na dotykovém displeji pod symbolem

hlavy zobrazí celková filtrace v rentgenovém zářiči. Odpovídá 
0.3 mm Cu pro VOL1/2/3 při SD a HD režimu;
0.5 mm Cu pro VOL4 při SD a HD režimu
1 mm Cu pro VOL1/2/3/4 při režimu Low Dose.
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5.1.2.4.4 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 dolní 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. V programu VOL4,
výška kolimace rozsahu volumetrické expozice může být nastavena na
10 cm pro dolní oblast a 7.5 cm pro horní oblast.

DŮLEŽITÉ
Oblasti zobrazené na dotykovém displeji neodpovídají skutečnému
průměru volumetrické expozice. Viz obrázek v části "VOL1 – Popis
programu". Hranice vybrané oblasti je indikována liniemi laseru na
pacientovi.
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ü Hranice vybrané oblasti je indikována laserovými čarami na
pacientovi.

ü V poznámkovém řádku se zobrazí hlášení "H403 – ".
1. Pro VOL1, VOL2: Vyberte poždovanou oblast expozice A. Dotkněte

se (pouze) jednoho z kruhů pro oblast předních zubů, molárů nebo
čelistního kloubu uprostřed dotykového displeje.
Pro VOL3, VOL4: Existuje pouze jedna zvolená oblast, která je
vybrána automaticky.
Ä Vybraná oblast expozice se označí oranžovou barvou. Podle

Vašeho výběru se v případě potřeby změní přednastavení
výběru kvadrantu B:
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.
Ä Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

3. Úpravu kolimace proveďte výběrem horní nebo dolní čelisti v
diagramu pro výběr kvadrantu.
Ä Výběr se označí oranžovou barvou.

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

Ä řádek s nabídkami se zavře.
Ä Oblast volumetrické expozice je zvolena. 

Kolimace je nastavena.
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5.1.2.4.5 Výběr 3D režimu expozice
HD režim (High-Definition).

SD režim (standartní rozlišení)

Low (Low Dose expoziční režim)

Pomocí lišty voleb po straně volumetrických programů můžete zvolit
expoziční režim.

ü Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
➢ Dotkněte se požadovaného režimu expozice.

Ä Výběr (A) se označí oranžovou barvou. Vybraný režim se
zobrazí na pravé straně dotykového displeje.
Pokud je zvolen režim Low Dose, symboly pacienta jsou
zvýrazěny modrým obdélníkem. B.

Ä Je zvolen vybraný režim.
Možosti režimů SD a HD je také možné nastavit v počátečním
nastavení menu (Start settings) jako standard.

DŮLEŽITÉ
Režim nízké dávky Low Dose není přetrvávající a musí být zvolen
pokaždé, kdy je jeho volba požadována.
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5.1.2.4.6 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.".

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

Ä Výběr (A) se označí oranžovou barvou. Zvolená hodnota kV/mA
se zobrazí na pravé straně dotykového displeje, doba ozáření
pod názvem programu.

Ä Je vybraná hodnota kV/mA.

V případě HD režimu: 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.

ü Na dotykovém displeji se zobrazí úroveň 1.
1. Dotkněte se symbolu kV/mA (B) na pravé straně dotykového

displeje.
Ä Otevře se lišta s nabídkami.

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

3. Dotkněte se křížku na levé straně lišty s nabídkami.
nebo
➢ Znovu se dotkněte symbolu kV/mA (B).

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

POZOR
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 úpravy lze provést stisknutím a
okamžitým uvolněním stisku tlačítek. V případě nechtěného
střetnutí pacienta s jednotkou ihned uvolněte stisk tlačítka.

POZOR
Nebezpečí způsobené laserem.
Pacient a uživatel mohou být laserovým lokalizátorem oslněni.
➢ Před aktivací laserového lokalizátoru musí být pacient požádán,

aby zavřel oči.
➢ Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Dbejte, aby paprsek

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

POZOR
Snížená kvalita obrazu
Kvalita obrazu je negativně ovlivněna kovovými předměty a
podobnými materiály, nacházejícími se v ústech pacienta nebo jejich
blízkosti.
➢ Požádejte pacienta, aby odložil veškeré 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.

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 dvě červené
paprsky. Označují spodní a horní hranici volumetrické expozice a
přibližnou polohu světelného paprsku.

Hlavu pacienta srovnejte podle okluzní roviny. Polohu je možné lehce
zkorigovat pomocí sklonu hlavy.
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5.1.2.4.7.1 Polohování s 3D skusovým blokem / univerzálním skusovým 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, díky kterému je pacient
lépe zajištěn. Pro nastavení univerzálního skusového bloku, viz "Použití
univerzálního skusového bloku  [→ 46]". Pokud není možné s těmito
bloky pracovat, je možné použít opěrku brady s ramenem skusového
bloku nebo rámem, viz "Polohování pomocí opěrky brady  [→ 103]". Pro
pacienty bez předních zubů je taktéž vhodný pěnový nástavec
univerzálního skusového bloku.

ü Do přístroje je nainstalován 3D skusový blok, žlutý skusový blok
nebo univerzální skusový blok a opěrka čela a opěrky spánků.

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

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

B

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 zvukovým signálem.
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.
Ä 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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G

F

D

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

5. Zapněte laserový lokalizátor F. 
POZOR!  Nebezpečí oslnění.
Ä Světelné paprsky v závislosti na předvybraném programu a

kolimaci znázorňují na hlavě pacienta horní a spodní hranici
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  [→ 104]".
Lokalizátor se vypne opětovným stisknutím tlačítka. Po cca 100
vteřinách se vypne automaticky.

6. Pacienta srovnejte podle centrální linie G.
Ä Paprsek vede uprostřed předních zubů pacienta nebo uprostřed

jeho obličeje (ve střední sagitální rovině).

C B

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.

H I

8. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrek spánků I.
Ä Při kontaktu s hlavou pacienta se opěrky spánků automaticky

zastaví.
9. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrky čela H.

Ä 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.
Ä Pacient se vidí v kontrolním zrcátku.

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

Ä Pacient je umístěn v přístroji.

Tip: Oblast expozice můžete omezit tak, že pomocí výběru kvadrantů
vyberete jednotlivé kvadranty, viz "".
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5.1 Spuštění přístroje

67 64 430 D3644
D3644.201.01.01.16    10.2020 103

5.1.2.4.7.2 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
ü Do přístroje je nainstalována opěrka brady s ramenem skusového

bloku a opěrky čela a spánků.
ü Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

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

Ä 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.
Ä Přední zuby pacienta jsou umístěny v zářezu skusového bloku.

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

4. Pokračujte od kroku 4 popsaného v kapitole "Polohování s 3D
skusovým blokem / univerzálním skusovým blokem  [→ 101]".

Opěrka brady s rámem
ü Pacient nemá přední zuby, případně jich má jen několik.
ü Do přístroje je nainstalována opěrka brady s rámem, opěrka čela a

opěrky spánků.
ü Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající

hygienická ochranná pouzdra.
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 od kroku 4 popsáno v kapitole "Polohování s 3D
skusovým blokem / univerzálním skusovým blokem  [→ 101]".
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5.1.2.4.7.3 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 díky tomu poměrný
rozsah volumetrické expozice v oblasti dutin.

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

ü Na přístroji je nainstalovaný modrý skusový blok nebo univerzální
skusový blok a opěrky čelistního kloubu s kontaktními podložkami.

ü Na jednotlivých částech příslušenství jsou nasazena odpovídající
ochranná pouzdra.

1. Požádejte pacienta, aby se postavil před zrcátko.

B

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 zvukovým signálem.
Pusťte tlačítko nastavení, jakmile se skusový blok bude nacházet
ve výšce předních zubů pacienta.

3. Požádejte pacienta, aby oběma rukama uchopil rukojeti a zakousl
se do skusového bloku.
Ä TPřední 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.
Ä V kontrolním zrcátku vidíte pacienta.

5. Zapněte světelný lokalizátor F. 
POZOR!  Nebezpečí oslnění.
Ä 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 laseru.
Lokalizátor je možné vypnout opětovným stisknutím tlačítka. Po
cca 100 sekundách se lokalizátor vypne automaticky.
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D

F

G

6. Srovnejte pacienta podle centrální linie G.
Ä Světelný paprsek vede uprostřed předních zubů nebo středem

obličeje pacienta (střední sagitální rovina).

A

C B

7. Srovnejte hlavu pacienta pokud možno podle okluzní roviny C. V
případě potřeby upravte skon hlavy pacienta. Krátce poklepte na
klávesy pro výškové nastavení nahoru A a dolů B.

H I

8. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrky spánků I.
Ä Při kontaktu s hlavou pacienta se opěrky spánků automaticky

zastaví.
9. Stiskněte tlačítko pro výškové nastavení opěrky čela H.

Ä 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.

Ä 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.
Ä Pacient je umístěn v přístroji.

5.1.2.5 Cefalometrické expozice
5.1.2.5.1 Popis programů

Dbejte na různé směry pohledu v lékařské a stomatologické radiologii.
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5.1.2.5.1.1 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.

5.1.2.5.1.2 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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5.1.2.5.1.3 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 pacienta orientována směrem doprava. Toto znázornění
můžete změnit v programu SIDEXIS. "Settings" - "General Settings" -
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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5.1.2.5.1.4 C4 – Zobrazení karpální oblasti, symetrické
Program zobrazuje karpální oblast. Zobrazení karpální oblasti slouží k
určení fáze růstu těla nebo čelisti.
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5.1.2.5.2 Příprava expozice

POZOR
Nastavení cefalometrického zařízení se může lišit podle zatížení.
Změna v 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.

V závislosti na pacientovi nebo programu expozice vyberte odpovídající
příslušenství, případně přepněte senzor viz sekce „Montáž a spuštění“ 
[→ 44].

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 na vrchu.
2. Zároveň zatlačte držáky směrem ven, až do krajní pozice.
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Otočení držáků vložek do uší
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.

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

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"  [→ 40].

Příprava na 2D expozici
➢ Spusťte program SIDEXIS do režimu expozice; viz „Spuštění

programu SIDEXIS v režimu expozice“.
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5.1.2.5.3 Výběr programu expozice

POZOR
Stisknutí tlačítka R spustí nastavení jednotky do výchozí pozice.
Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit o pohyblivé části
přístroje.
➢ Dbejte, aby při uvedení přístroje do výchozí pozice v přístroji

nebyl umístěn pacient.

ü Přístroj je spuštěn a je připraven k expozici.
1. V horní části dotykového displeje stiskněte symbol CEPH.

Ä Je vybrána programová skupina CEPH.
2. SVyberte program expozice. Stiskněte tlačítka se šipkou + C a - A.

Pokud chcete vybrat dílčí program, např. C3F, dotkněte se
několikrát displeje 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.
Ä Clona a senzor se nastaví do výchozí polohy pro provedení

cefalometrické expozice.
Ä Je zvolen program expozice.

5.1.2.5.4 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.

ü Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
1. Stiskněte symbol kolimace (A) na pravé straně dotykového displeje.

Ä Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

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

barvou.
3. Stiskněte křížek na levé straně lišty nabídek.
nebo
➢ Znovu se dotkněte symbolu kolimace (A).

Ä Lišta nabídek se zavře.
Ä Kolimace je nastavena.
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5.1.2.5.5 Nastavení funkce Quickshot
Pro každý program skupiny CEPH je možné nastavit vypnutí či zapnutí
funkce Quickshot. Funkce Quickshot zkrátí dobu expozice o 30%.

ü Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
1. Dotkněte se displeje Quickshot A na pravé straně dotykového

displeje.
Ä Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

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

Ä Lišta nabídek se zavře.
Ä Funkce Quickshot je nastavená.
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5.1.2.5.6 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 odpovídají zhruba
postavám dítěte, mladistvého/ženy, ženy/muže, statné osoby.

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

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

Ä Hodnota kV/mA je nastavena.

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.

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

displeje.
Ä Otevře se lišta s dalšími nabídkami.

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

3. Dotkněte se křížku na levé straně nabídkové lišty.
nebo
➢ Znovu se dotkněte symbolu kV/mA (B).

Ä Nabídková lišta se zavře.
Ä Hodnota kV/mA je nastavená.
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5.1.2.5.7 Polohování pacienta
Polohování pacienta v přístroji se provádí vestoje. Možné je bez
problémů i polohování vsedě.

Tak je tomu například 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 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 úpravy lze provést stisknutím a
okamžitým uvolněním stisku tlačítek. V případě nechtěného
střetnutí pacienta s jednotkou ihned uvolněte stisk tlačítka.

POZOR
Nebezpečí způsobené laserem.
Pacient a uživatel mohou být laserovým lokalizátorem oslněni.
➢ Před aktivací laserového lokalizátoru musí být pacient požádán,

aby zavřel oči.
➢ Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Dbejte, aby paprsek

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

POZOR
Snížená kvalita obrazu
Kvalita obrazu je negativně ovlivněna kovovými předměty a
podobnými materiály, nacházejícími se v ústech pacienta nebo jejich
blízkosti.
➢ Požádejte pacienta, aby odložil veškeré 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.



Dentsply Sirona
Návod k použití Axeos

5 Obsluha
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5.1.2.5.7.1 Polohování při symetrické expozici v programech C1, C2
ü Roztáhněte držáky vložek do uší.
ü Opěrka nosu je otočena směrem vzhůru.
ü Držáky vložek do uší jsou natočeny v úhlu 90 stupňů k senzoru a

sekundární cloně.
ü Na vložky do uší jsou nasazeny ochranné kryty.

B

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 zvukovým signálem.
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.
Ä Při zadopřední expozici: pacient stojí obličejem k senzoru. Při

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

3. Uchopte držáky vložek do uší v horní části a přitáhněte je k sobě.
Ä 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.
Ä Pacient je umístěn v přístroji.
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5.1.2.5.7.2 Polohování při boční expozici v programu C3
ü Opěrka nosu je otočena směrem vzhůru.
ü Roztáhněte držáky ušních vložek.
ü Držáky ušních vložek jsou v jedné rovině se senzorem a sekundární

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

nasazeno příslušné hygienické ochranné pouzdro.

B

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 zvukovým signálem.
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 z vrchu a přitáhněte je k sobě.

Ä Vložky do uší jsou vloženy do vnějšího zvukovodu pacienta.

4. Zapněte paprsek lokalizátoru. POZOR!  Nebezpečí oslnění.
Ä 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 poklepte na

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

spodnímu okraji očnice.
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7. Alternativní postup: Sklopte opěrku nosu a nastavte ji ve vertikálním
i horizontální směru viz "Nastavení/instalace příslušenství
cefalometrického zařízení"  [→ 48].
Ä Opěrka nosu je opřena o kořen nosu.

8. Požádejte pacienta, aby setrval v této poloze do konce expozice.
Ä Pacient je umístěn v přístroji.
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5.1.2.5.7.3 Polohování při karpální expozice v programu C4

POZOR
Může se stát, že pacient zápěstím příliš silně zatlačí na opěrku
zápěstí.
To může způsobit poškození opěrky.
➢ Požádejte pacienta, aby zápěstí na opěrku položil jen zlehka.

ü Opěrka nosu je otočena vzhůru.
ü V přístroji je nainstalovaná opěrka zápěstí.
ü Roztáhněte držáky ušních vložek.
ü Držáky ušních vložek jsou natočeny v úhlu 90 stupňů k senzoru a

sekundární cloně. Opěrka nosu směřuje k sekundární cloně.
ü Je zajištěna hygienická ochrana.
1. Naveďte pacienta stranou do jednotky.

B

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 zvukovým signálem.
Pusťte tlačítko výškového nastavení, jakmile pacient může ruku
ohnutou v lokti položit dlaní na opěrku.

3. Požádejte pacienta, aby položil svoji dlaň na opěrku.
Ä 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.

C

4. Požádejte pacienta, aby setrval v této poloze ž do konce expozice.
Ä Pacient je umístěn v přístroji.

5.1.2.6 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).
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Dentsply 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 přístroje Axeos:
● Použití dětských/panoramatických vrstvených snímků P10, P10A a

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, P10A 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 snížená.

● 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 zp a C2 pz. Tím se sníží
dávka ozáření pro pacienta.

– Navíc je možné k této kolimaci v režimu CEPH vybrat parametr
nastavení „Quickshot“. To dále sníží dávku ozáření pro pacienta.

3D expozice:
– U volumetrických expozic VOL1, VOL3 a VOL 4, je možné výšku

snímku kolimovat pro všechny středy rotace.
VOL1: HČ/DČ 5.5 cm
VOL3: HČ 7.5 cm / DČ 8 cm
VOL4: HČ 7.5 cm / DČ 10 cm

– Výběrem oblasti expozice VOL2 je možné tuto oblast zredukovat
v průměru na 5 cm. To snižuje efektivní dávku o cca 30%.

– Volbou režimu Low Dose může být efetivní dávka značně
snížena ve srovnání s režimem expozice SD.
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5.1 Spuštění přístroje

Dentsply Sirona
Návod k použití Axeos

120
67 64 430 D3644

D3644.201.01.01.16    10.2020

Optimalizované rentgenové aplikace
Přehled možností pro zjednodušení rentenových aplikací u dětí /
mladistvých s Axeos:
● Děti a mladisvé pacienty je většinou možné polohovat klidněji a

stabilněji vsedě. Axeos 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.

● Axeos 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.
● Přístroj Axeos nepotřebuje cílové snímky, aby zkontroloval správnou

polohu pacienta. Nedochází tak ke zbytečnému zatížení dalšími
dávkami ozáření.
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5.1.3 Spuštění expozice
5.1.3.1 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.

ü Přístroj je ve výchozí pozici. Výběr programu expozice  [→ 72]
1. Stiskněte tlačítko T.

Ä 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 tlačítko spínače.
Ä Spustí se zkušební cyklus.

3. Vyčkejte do konce zkušebního cyklu.
4. Ještě jednou stiskněte klávesu T.

Ä Program ukončí režim zkušebního cyklu.

5.1.3.2 Spuštění expozice
Expozici lze spustit pomocí spouštěcího tlačítka na spirálovém kabelu
nebo na dálkovém ovladači. Pokud je jednotka instalována v
uzavíratelné laboratoři, kde je zajištěn oční kontakt s pacientem, je
vhodné expozici spustit dálkovým ovládáním, viz "Použití dálkového
ovládání"  [→ 131].

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.

POZOR
Při předčasném stisknutí spínače se expozice ihned přeruší.
Expozici je nutno zopakovat.
➢ TDbejte, 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.
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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.

Ä 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
Stisknutí tlačítka R spustí nastavení jednotky do výchozí pozice.
Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit o pohyblivé části
přístroje.
➢ Dbejte, aby při uvedení přístroje do výchozí pozice v přístroji

nebyl umístěn pacient.

DŮLEŽITÉ
Před každou expozicí zkontrolujte, zda je vybrán správný program
expozice. Zkontrolujte zobrazené programy na dotykovém displeji a
polohu senzoru.

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 "". Časový údaj XX zobrazuje odpočítávání zbývající
doby chlazení. Novou expozici lze spustit až po ukončení doby
chlazení.
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ü Nastavení programu bylo provedeno.
ü Pacient je umístěn v přístroji.
ü V poznámkové řádce na dotykovém displeji již nesmí být zobrazeno

žádné další hlášení. Musí se ukázat hlášení "".
Tip: Pokud stisknete tlačítko dálkového ovladače a dveře místnosti
zůstanou otevřené, objeví se hlášení "" 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.

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

displeji se zobrazí zpráva "Exposure is performed". 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" 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.
Ä Automaticky se otevřou opěrka čela a opěrky spánků, případně

opěrky čelistního kloubu.
3. Uvolněte spínač A.

Ä Expozice je ukončená.
Ä Po chvíli se rentgenový snímek zobrazí na monitoru PC.

4. Pacienta vyveďte z přístroje.

R

5. Stiskněte tlačítko pro návrat R na panelu Easypad.
Ä Údaje o expozici jsou potvrzeny.

6. VAROVÁNÍ!  Pacienta mohou zranit pohyblivé části přístroje. Znovu
stiskněte tlačítko R na panelu Easypad.
Ä Otočné zařízení se přesune do výchozí polohy.

Ä Přístroj je připraven na další expozici.
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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).

ü Nejprve se výše popsaným způsobem provede expozice čelistního
kloubu. V poznámkové řádce na dotykovém displeji se objeví
hlášení "Please wait".

ü Otočné zařízení se automaticky přesune do výchozí polohy.
1. Požádejte pacienta, aby otevřel ústa.

Ä Patient otevřel ústa, aniž by změnil svou polohu.
2. Znovu stiskněte tlačítko A a držte ho stisknuté až do konce druhé

expozice.
Ä Spustí se druhá expozice. V poznámkovém řádku na

dotykovém displeji se objeví hlášení "Exposure is performed".
3. Vyčkejte, dokud nezazní po dlouhém tónu krátká sekvence pulzních

tónů (tuto funkci může deaktivovat servisní technik).
Ä V poznámkovém řádku na dotykovém displeji se krátce objeví

hlášení "Please wait" 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.
Ä Druhá expozice je ukončená. Postupujte podle výše popsaných

pokynů, od kroku 5.
Ä Po chvíli se rentgenový snímek zobrazí na monitoru PC.
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5.1.3.3 Záchranné programy při problémech s přenosem obrazu
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  [→ 125]“

● Expoziční data byla rentgenovým přístrojem přenesena, nebyla však
importována do Sidexis 4, viz “Záchrana datového kontejneru 
[→ 129]”.

5.1.3.3.1 Rescue unit

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.

ü Na displeji Easypad se zobrazí hlášení H420.
ü 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 4 nestáhne. Do té
doby je další expozice s touto rentgenovou jednotkou zablokovaná.

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

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

"Sidexis 4 Operator´s Manual") a poté klikněte na ikonu "Start
Rescue".
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Ä 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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5.1.3.3.2 Záchrana datového kontejneru
ü Přístroj přenesl rentgenový snímek, ten však byl k dalšímu

zpracování do SIDEXIS 4 stažen bez prvotních dat.
1. Spusťte Device Manager.

Ä Zobrazení záchrany datového kontejneru se zobrazí, pokud v
době, kdy je jednotka připravena k expozici, existují expozice
pacientů, které ještě nebyly importovány do databáze Sidexis 4.
V tomto případě není k dispozici H420.

2. Zvolte dialogové okno „Správa datového kontejneru“.
Ä Všechny datové kontejnery s údaji o expozici pacienta

dostupné v databáziSidexis 4 jsou zobrazeny na seznamu.

3. Vyberte datový kontejner a importujte jej kliknutím na „Znovu
rekonstruovat“.
Ä Expozice se znovu rekonstruuje.
Ä Pokud je odpovídající pacient registrován v Sidexis 4, expozice

se přímo zobrazí v "Light box" programu Sidexis 4.
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5.1.3.4 Použití dálkového ovládání

C

B
A A

B

D

F

E

Na dálkovém ovládání se expozice spouští pomocí spínače (D). Pokud
při spuštění expozice není možné udržovat s pacientem oční kontakt, je
možné na dálkové ovládání nainstalovat spínač s kabelem (F) z
rentgenového zařízení.

Pokud je přístroj připraven k expozici a nezobrazují se další pomocné
zprávy, na displeji (C): Název programu, doba expozice, napětí, proud
na jednotlivých polích (Prog., s, kV, mA). Expozici je možné spustit.

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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5.1.3.5 Zrušení expozice
Spuštěnou expozici je možné kdykoli zrušit.

POZOR
Stisknutí tlačítka R spustí nastavení jednotky do výchozí pozice.
Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit o pohyblivé části
přístroje.
➢ Dbejte, aby při uvedení přístroje do výchozí pozice v přístroji

nebyl umístěn pacient.

ü Expozice je spuštěna.
1. Uvolněte spínač expozice.

Ä 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.

R

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

Ä Je potvrzena skutečně potřebná doba ozáření.
4. Znovu stiskněte tlačítko R.

Ä Otočné zařízení se přesune do výchozí polohy.
Ä 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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5.2 Předvolba uživatelských nastavení

5.2.1 Změna základního a úvodního nastavení
U skupin programů Pan a Ceph lze změnit předvolbu symbolu pacienta
a v nastavení spuštění lze přednastavit zapnutí nebo vypnutí funkce
Quickshot. 
U skupiny programů 3D lze předvolbu režimu 3D expozice a symbol
pacienta změnit v počátečním nastavení.

ü Na dotykovém displeji je zobrazena úroveň 1.
1. Dotkněte se ozubeného kola A v pravém horním rohu dotykového

displeje.
Ä Zobrazí se úroveň 2.

2. Dotkněte se symbolu Start nastavení (B).
Ä Zobrazí se nastavení pro Quick On nebo Quick Off.

Úvodní nastavení Pan
1. Dotkněte se symbolu Pan (C).

Ä Zobrazí se následující: Zvolte úvodní nastavení.
2. Vyberte symbol pacienta, který má být přednastaven.

Ä Výběr se označí oranžovou barvou.
3. SVyberte, zda funkce Quickshot má být aktivována či deaktivována.

tiskněte symboly Quick On nebo Quick Off na dotykovém displeji
(D).Funkce Quickshot zkrátí dobu cyklu o cca 20 až 50% podle
programu expozice. Funkce se nastaví nezávisle na programu
expozice.
Ä Výběr se označí oranžovou barvou.

4. Dotkněte se symbolu pro uložení (E).
Ä Nastavení se uloží a zobrazí se v boční oblasti displeje (F).
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Úvodní nastavení Ceph
1. Úvodní nastavení Ceph (C).

Ä Zobrazí se následující: Vyberte počáteční nastavení.
2. SVyberte symbol pacienta, u kterého chcete změnit nastavení.

Ä Volba se zbarví do oranžova.
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.
Ä Výběr se označí oranžovou barvou.

4. Dotkněte se symbolu uložit (E).
Ä Nastavení se uloží a zobrazí se v oblasti bočního displeje (F).

Úvodní nastavení 3D
1. Dotkněte se symbolu 3D (C).

Ä Zobrazí se následující: Vyberte počáteční nastavení.
2. Vyberte symbol pacienta, kterého chcete přednastavit.

Ä Výběr se označí oranžovou barvou.
3. Vyberte, zda je přednastavený režim expozice HD nebo SD.

Ä Výběr se označí oranžovou barvou.
4. Stiskněte symbol Uložit (E).

Ä Nastavení se uloží a zobrazí se v oblasti bočního displeje (F).
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5.2.2 Změna základního nastavení
Hodnoty kV / mA uložené pro symboly pacientů lze upravit pro každý
program v základním nastavení.

ü Dotykový displej je na úrovni 1.
1. Dotkněte se ozubeného kola (A) v pravém horním rohu dotykové

obrazovky.
Ä Zobrazí se úroveň 2.

2. Stiskněte symbol Základní nastavení (B).
Ä Zobrazí se nastavení hodnot kV / mA.

Základní nastavení Pan
1. Dotkněte se symbolu Pan (C).

Ä Zobrazí se následující: Vyberte základní nastavení.
2. Vyberte expoziční program, u kterého chcete změnit hodnotu kV /

mA. Stiskněte šipky - nebo +.
Ä Vybrané nastavení se zobrazí na pravé straně dotykového

displeje (F).
3. Vyberte symbol pacienta, u kterého chcete změnit hodnotu kV / mA.

Ä Výběr je zvýrazněn oranžově.
4. Vyberte hodnotu kV / mA, kterou chcete použít pro vybraný

program a symbol pacienta.
5. Stiskněte symbol Uložit (E).

Ä Hodnota kV / mA se uloží pro vybraný program a pacienta
symbol a je zobrazen v oblasti bočního displeje (F).

6. Tento postup opakujte pro ostatní symboly a programy pacientů.
Ä Nastavení hodnot kV / mA uložených pro symboly pacientů jsou

kompletní.
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Základní nastavení Ceph
1. Stiskněte symbol Ceph (C).

Ä Zobrazí se následující: Vyberte základní nastavení.
2. Vyberte expoziční program, u kterého chcete změnit hodnotu kV /

mA. Stiskněte šipky - nebo +.
Ä Vybrané nastavení se zobrazí na pravé straně dotykové

obrazovky (F).
3. Vyberte symbol pacienta, u kterého chcete změnit hodnotu kV / mA.

Ä Výběr je zvýrazněn oranžově.
4. Vyberte hodnotu kV / mA, kterou chcete použít pro vybraný

program a symbol pacienta.
5. Stiskněte symbol Uložit (E).

Ä Hodnota kV / mA se uloží pro vybraný program a symbol
pacienta a zobrazí se v oblasti bočního displeje (F).

6. Tento postup opakujte pro další symboly a programy pacientů.
Ä Nastavení hodnot kV / mA uložených pro symboly pacientů je

dokončeno.
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5.2.3 Změna nastavení světla

DŮLEŽITÉ
Barva světla osvětlení jednotky (vnější osvícení) nesouvisí se stavem
jednotky, který se zobrazuje na uživatelském rozhraní (Easypad).

Intenzitu dotykové obrazovky lze přizpůsobit světelným podmínkám.
Lze změnit barvu a jas vnějšího osvícení.

ü Dotykový displej je na úrovni 1.
1. Dotkněte se ozubeného kola (A) v pravém horním rohu dotykové

obrazovky.
Ä Zobrazí se úroveň 2.

2. Stiskněte symbolu světla (B).
Ä Objeví se nastavení osvětlení.

Podsvícení pro dotykovou obrazovku
1. Stiskněte se symbolu dotykové obrazovky (C).

Ä Zobrazí se následující: Vyberte podsvícení dotykové obrazovky.
2. Nastavte světlo stisknutím kláves - / + (D), nejnižší možné

nastavení je 10%.
Ä Světlo se zobrazuje v procentech.

3. Stiskněte symbol Uložit (E).
Ä Nastavení se uloží a zobrazí se v oblasti bočního displeje (F).
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Nastavení vnějšího osvícení
1. Stiskněte symbol vnějšího osvícení (C)

Ä Zobrazí se následující: Vyberte nastavení vnějšího osvícení
2. Upravte jas stisknutím jednoho ze 4 různých šedých tónů (D) nebo

vypněte vnější světlo.
Ä Výběr je zvýrazněn oranžově.

3. Dotykem nastavte demo režim nebo barvu z barevné sekce (D1).
Ä Výběr je zvýrazněn oranžově.

4. Stiskněte symbol Uložit (E).
Ä Nastavení se uloží a zobrazí se v oblasti bočního displeje (F).
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5.2.4 Změna nastavení hlasitosti zvuku
Pro akustické potvrzení je k dispozici zvuk dotykové obrazovky, zvuk
cyklu a zvuk nastavení výšky.

ü Dotykový displej je na úrovni 1.
1. Dotkněte se ozubeného kola (A) v pravém horním rohu dotykové

obrazovky.
Ä Zobrazí se úroveň 2.

2. Stiskněte symbol reproduktoru (B).
Ä Objeví se nastavení akustických signálů.

Zvuk dotyku dotykové obrazovky
1. Stiskněte symbol zvuku dotyku (C).

Ä Zobrazí se následující: Povolit / zakázat zvuk dotykové
obrazovky.

2. Povolte nebo zakažte zvuk dotyku (D).
Ä Výběr je zvýrazněn oranžově.

3. Stiskněte symbol Uložit (E).
Ä Nastavení se uloží a zobrazí se v oblasti bočního displeje (F).

Zvuk cyklu
1. Dotkněte se symbolu Zvuk cyklu (C).

Ä Zobrazí se následující: Definujte hlasitost zvuku cyklu.
2. Hlasitost nastavíte stisknutím kláves - / + (D), nejnižší možné

nastavení je 10%.
Ä Hlasitost se zobrazuje v procentech.

3. Stiskněte symbol Uložit (E).
Ä Nastavení se uloží a zobrazí se v oblasti bočního displeje (F).
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Zvuk nastavení výšky
1. Stiskněte symbol nastavení výšky (C).

Ä Zobrazí se následující: Definujte hlasitost výškového nastavení.
2. Hlasitost nastavíte stisknutím kláves - / + (D), nejnižší možné

nastavení je 50%. Zajistěte prosím slyšitelnost v příslušném
prostředí.
Ä Hlasitost se zobrazuje v procentech.

3. Stiskněte symbol Uložit (E).
Ä Nastavení se uloží a zobrazí se v oblasti bočního displeje (F).
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5.2.5 Zobrazení informací o jednotce
Jsou uvedena data jednotek užitečná pro jakékoli jednání s vaším
servisním technikem.

ü Dotykový displej je na úrovni 1.
1. Dotkněte se symbolu (A) v pravém dolním rohu dotykové

obrazovky.
Ä Zobrazí se informace o jednotce.

2. Dotkněte se šipek (B) na posuvníku vpravo od seznamu.
Ä Zobrazí se další nebo předchozí stránka seznamu.

3. Stiskněte symbol zpět (C) v pravém dolním rohu dotykové
obrazovky.
Ä Displej se změní na úroveň 1.

5.2.6 Servisní funkce
Servisní funkce jsou určeny výhradně pro servisní techniky. Popis
servisních funkcí najdete v příslušných servisních příručkách.
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6 Servis

6.1 Čištění a péče
DŮLEŽITÉ
Životnost
Skutečná životnost rentgenové jednotky přímo závisí na intenzitě a
typu použití. Kromě toho mají na provozní životnost přímý vliv vnější
podmínky (např. Stabilita napájení) a technická péče a údržba (podle
pokynů k údržbě).

6.1.1 Čištění jednotky
Nečistoty, špínu a zbytky dezinfekčního prostředku pravidelně
odstraňujte jemnými, běžně dostupnými čisticími prostředky.

POZOR
Při čištění nebo dezinfekci se kapaliny mohou dostat dovnitř jednotky
ventilačními štěrbinami, uvolňovacím tlačítkem a vnějším světlem.
Elektrické součásti jednotky mohou být zničeny kapalinami.
➢ Nestříkejte žádné tekutiny do ventilačních otvorů nebo na

uvolňovací tlačítko nebo na vnější světlo.
➢ Nejprve nastříkejte kapalinu na čisticí hadřík. Poté otřete čisticí

hadřík ventilační otvory, uvolněte tlačítko nebo vnější světlo.
➢ Zajistěte, aby po povrchu nepronikly žádné tekutiny do

ventilačních otvorů, uvolňovacího tlačítka nebo vnějšího světla.
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6.1.2 Čištění okluzního skusového bloku
Pokud úchytky okluzního skusového bloku začnou během provozu po
delší době používání skřípat, musí se vyčistit.
1. Odpojte okluzního skusového bloku od držáku na jednotce.

B

A
2. Jemně odsuňte vodicí tyčinku páky  (A)  na destičce skusového

bloku a očko tyčky  (B)  ve směru šipek a uvolněte páku.

C

A

3. Otočte destičku skusového bloku (C) svisle nahoru tak, aby páčka
(A) směřovala dolů.

C

4. Vytáhněte destičku skusového bloku (C) ze svého závěsu dopředu.

D

E
5. Očistěte osy závěsu D a vodicí výstupky E čisticím prostředkem /

dezinfekčním prostředkem.
6. Stejným postupem v opačném pořadí sestavte okluzní skusový

blok. Při montáži zkontrolujte polohu desky skusového bloku;
segment musí směřovat k spojovací páčce.

7. Zasuňte okluzní skusový blok zpět do držáku na jednotce.
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6.1.3 Dezinfekce
Schválené chemické dezinfekční prostředky lze použít jen na vnější
plochy přístroje. Smí se používat pouze dezinfekční prostředky
schválené příslušnými národními orgány nebo jejichž baktericidní,
fungicidní a virucidní vlastnosti byly prokazatelně testovány a
schváleny.

POZOR
Čisticí a ošetřující prostředky mohou obsahovat agresivní látky.
Nevhodné čisticí a ošetřující prostředky poškozují zdraví a narušují
povrch přístroje.
➢ NEPOUŽÍVEJTE: Prostředky s účinnými látkami, jako jsou fenol,

kyselina peroctová, peroxid a jiné prostředky štěpící kyslík,
chlornan sodný a prostředky odštěpující jód.

➢ Používejte výhradně jen čisticí a dezinfekční prostředky
schválené firmou Dentsply Sirona.

Průběžně aktualizovaný seznam schválených prostředků si můžete
vyhledat na internetu na on-lie portálu technické dokumentace. Portál je
dostupný na adrese: 
www.dentsplysirona.com/manuals
Zde klikněte na bod nabídky "General documents" a poté otevřete
dokument "Care, cleaning and disinfection agents".
Nemáte-li přístup k internetu, využijte jednu z následujících možností k
objednání seznamu (REF 59 70 905):
● Objednávka u Vašeho příslušného dentálního depa
● Objednávka u firmy Dentsply Sirona:

Tel.: +49 (0) 62 51 / 16-16 70
Fax: +49 (0) 62 51 / 16-18 18

Firma Dentsply Sirona doporučuje tyto dezinfekční prostředky:
● MinutenSpray classic, Fa. ALPRO®
● MinutenWipes, Fa. ALPRO®

V USA a Kanadě:
● CaviCide® nebo
● CaviWipes™.

http://www.dentsplysirona.com/manuals
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6.1.4 Informace k přípravě
Čištění přístroje a dezinfekce
Platí pro stabilizátory pacientů, jako jsou kousací bloky, ušní vložky atd.
(viz také Příslušenství  [→ 37]).

Instrukce
Počáteční ošetření v
místě užití

Neplatí pro:
● Opěrky čela a spánků
● Opěrky čelistního kloubu
● Sférická Díly příslušenstvískusová deska
● Pěnový skusový blok
(Viz kapitola "Díly příslušenství")

Příprava pro
dekontaminaci:

Nelze použít.

Čištění: automatické Čištění v čisticím a dezinfekčním zařízení podle DIN EN ISO 15883-1 / -2 za
použití mírně alkalických roztoků podle údajů výrobce.

Dezinfekce Dezinfekce v čisticím a dezinfekčním zařízení podle DIN EN ISO 15883 části 1 a
2, řešení podle specifikací výrobce.

Sušení Sušení v čisticím a dezinfekčním zařízení podle DIN EN ISO 15883 část 1 a 2,
řešení podle specifikací výrobce.

Údržba, kontrola a zkoušky
čisticího a dezinfekčního
zařízení.

Podle specifikací výrobce.

Sterilizace Nespecifikováno.
Skladování Připravené díly skladujte v bezprašném, suchém a tmavém prostředí.
Dodatečné informace Malé části (všechny silikonové části a skusové bloky) je třeba ošetřit v sítu na

malé části.
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Ruční čištění a dezinfekce
Platí pro rukojeť a opěrku zápěstí 
(viz také kapitola Náhradní díly, spotřební materiál  [→ 37]).

POZOR
Mohly by se poškodit součásti zařízení.
K dezinfekci používejte pouze prostředky schválené společností
Dentsply Sirona protože jinak by mohlo dojít k poškození součástí.

Instrukce
Počáteční ošetření
v místě použití

Nelze použít.

Příprava na 
dekontaminaci:

Nelze použít.

Čištění: ruční Komponenty lze čistit ručně. K tomu důkladně otřete součásti (rukojeť a
podpěrnou desku zápěstí) měkkým ručníkem navlhčeným ve vodě, dokud již
nebude viditelné znečištění.

Dezinfekce Komponenty (rukojeť a nosná deska carpus) lze dezinfikovat ručně. Po vyčištění
dezinfikujte součásti dezinfekčním ubrouskem.
K dezinfekci utěrkami používejte dezinfekční prostředky schválené společností
Sirona Dental Systems (viz URL). Je třeba dodržovat příslušné specifikace
výrobce pro aplikaci a dobu působení.
Po uplynutí doby působení odstraňte zbytky dezinfekčního prostředku otřením
ručníkem navlhčeným ve vodě.

Sušení Otírání suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
Údržba, kontrola a
testování

Nelze použít.

Sterilizace Nespecifikováno.
Skladování Připravené díly skladujte v suchém prostředí.

6.2 Kontroly a údržba
V zájmu bezpečnosti a zdraví pacientů, ošetřujícího personálu a třetích
osob je nutné ve stanovených časových intervalech provádět kontroly a
údržbu.

Kontrola jednou ročně
K zajištění provozní a funkční bezpečnosti výrobku byste měli jako
provozovatel přístroje v pravidelných intervalech (minimálně jednou za
rok) provést údržbu nebo tím pověřit dentální depo.

Údržba prováděná servisním technikem
Vedle každoroční kontroly prováděné provozovatelem nebo pověřenými
osobami je nutno provést údržbu po 4, 7 a 10 letech a pak každé dva
roky.

Požadavky v jednotlivých zemích
Dodržujte doplňující požadavky platné ve vaší zemi.
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7 Poruchy

7.1 Hlášení nápovědy
Při práci s jednotkou se zobrazují zprávy nápovědy pro určité akce
(např. H301 pro klávesu R), které vyžadují, aby uživatel provedl akci.
Tyto zprávy nápovědy jsou uvedeny níže. Pokud dojde k chybě, zobrazí
se chybové zprávy začínající písmenem „E“, následované 5 číslicemi,
viz "Popis chyby"  [→ 150].

ü Jednotka je zapnutá a připravená k provozu.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko expozice.

Ä Zobrazí se zpráva H3 / H4 xx.
2. Viz níže uvedený seznam, jak postupovat při přípravě systému na

expozici.

H301 –
Otočná jednotka není ve výchozí poloze.

POZOR
Stisknutí tlačítka R spustí nastavení jednotky do výchozí pozice.
Pacient umístěný uvnitř přístroje se může zranit o pohyblivé části
přístroje.
➢ Dbejte, aby při uvedení přístroje do výchozí pozice v přístroji

nebyl umístěn pacient.

➢ Stiskněte klávesu R.
Ä Jednotka jede do výchozí polohy.

H307 –
Okluzní skusový blok nelze použít pro vybraný expoziční program.
➢ Odstraňte blok okluzního skusu z jednotky a použijte polohovací

pomůcku, která odpovídá typu expozice.
Ä Sekvence programu pokračuje.

H320 –
Údaje o expozici dosud nebyly potvrzeny.
➢ Stiskněte klávesu R.

Ä Data expozice jsou potvrzena.

H321 –
Zkontrolujte dveřní kontakt rentgenové místnosti.
➢ Zavřete dveře rentgenové místnosti.

Ä Kontaktní spínač na dveřích je zavřený.

H322 –
Není vybrán žádný kvadrant.
➢ Vyberte požadovaný kvadrant.

Ä Sekvence programu pokračuje.
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H325 –
Není vybrána žádná oblast.
➢ Na dotykové obrazovce se zobrazí zubní oblouk zobrazující

volumetrické oblasti. Klepnutím vyberte oblast.
Ä Sekvence programu pokračuje.

H403 –
SIDEXIS není připraven k expozici.
➢ Připravte SIDEXIS na expozici; viz Návod k obsluze SIDEXIS.

H406 –
Ceph není ve výchozí poloze.
➢ Stiskněte klávesu R.

Ä Jednotka jede do výchozí polohy.

H420 – ,
Obrázek nelze přenést na Sidexis.

POZOR
Expoziční paměť jednotky se vymaže, když je jednotka vypnutá.
Snímky, které nebyly přeneseny do Sidexis, nelze obnovit pomocí
Unit Rescue.
➢ Nikdy nevypínejte jednotku před přenosem snímků do Sidexis.

➢ Uložte expozici pomocí Unit Rescue.
Ä Obrázek se přenese do Sidexis.
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7.2 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 po sobě jdoucími čísly.
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7.3 Popis chyb

7.3.1 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.

Ä 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 chybovou zprávu.
2. Chvíli vyčkejte a krok opakujte. Pokud se chyba objeví znovu,

vyčkejte ještě déle.
Ä Po delší přestávce se chybové hlášení již nezobrazí.

3. Pokud chyba stále přetrvává, obraťte se na zákaznický 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!  Dodržujte 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.

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.

Ä Chybové hlášení se již nezobrazuje.
3. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
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E6 – Automatická kontrola
K chybě dochází spontánně bez ohledu na prováděnou činnost.
1. Potvrďte chybové hlášení.

Ä Chybové hlášení se již nezobrazuje.
2. Pokud chyba dále přetrvává, vypněte a zase zapněte přístroj.

POZOR!  Dodržujte dobu čekání!
Ä Chybové hlášení se již nezobrazuje.

3. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na zákaznický 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.

Ä Přístroj je funkční.
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7.3.2 yy – Umístění
Umístění může být označeno číslem modulu DX, který představuje
kompletní hardwarovou nebo logickou softwarovou funkční jednotku
DX11 (centrální ovládání).

06 – Montáž anody

07 – Uživatelské rozhraní Easypad

10 – Centrální ovládání DX 11; systémový hardware

11 – Centrální ovládání DX 11; systémový software

12 – Centrální ovládání DX 11; chyba centrální sběrnice CAN

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.)

16 – Centrální ovládání DX 11; Nulová správa

20 – Centrální ovládání DX 11; Aplikace Framegrabber

22 – Centrální ovládání DX 11; 2D Zobrazovací systém

23 – Centrální ovládání DX 11; 3D Zobrazovací systém

42 – Dálkové ovládání

61 – Ovládání clony

81 – Cefalometrický senzor

83/831 – DX83 Senzor

91 – Digitální cefalometrické zařízení
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8 Programové hodnoty

8.1 2D expozice (Pan/Ceph)

8.1.1 Panoramatická expozice 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. Kromě toho je možno tyto hodnoty používat po
celém světe.

Nastavení hodnot pro index 1E

Program Doba
trvání
progra
mu cca

Max.
doba
expozi
ce

Doba
trvání
progra
mu
Quicks
hot
cca.

Max.
doba
expozi
ce
Quicks
hot

Výrobní nastavení Uživatelské nastavení
– uveďte 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
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Program Doba
trvání
progra
mu cca

Max.
doba
expozi
ce

Doba
trvání
progra
mu
Quicks
hot
cca.

Max.
doba
expozi
ce
Quicks
hot

Výrobní nastavení Uživatelské nastavení
– uveďte zde –

TM1.1+
TM1.2

16.1+
16.1s

6.4+
6.4s

66/8 69/8 72/14 75/14

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 75/8 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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8.1.2 Panoramatická expozice 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
progra
mu cca

Max.
doba
expozi
ce

Doba
trvání
progra
mu
Quicks
hot
cca.

Max.
doba
expozic
e
Quicks
hot

Výrobní nastavení Uživatelské nastavení
– uveďte 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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8.1.3 Panoramatická expozice 3E
Index 3E
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 3E

Program Doba
trvání
progra
mu
cca.

Max.
doba
expozi
ce

Doba
trvání
progra
mu
Quicks
hot
cca.

Max.
doba
expozic
e
Quicks
hot

Výrobní nastavení Uživatelské nastavení
– uveďte 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

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 75/8 78/14 84/12
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Možné kombinace hodnot kV /mA pro index 3E 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 pro přednastavené symboly
pacientů 3 a 4 pro 3E 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 15 14 15 12 15 14 14 14 12 12 12
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8.1.4 Cefalometrické expozice
Maximální doba ozáření je 14,9 s a pomocí funkce Quickshot může být
zkrácena na 7,5 s.

astavení hodnot pro cefalometrickou expozici

Program Max. doba
expozice

Max. doba
expozice
Quickshot

Výrobní nastavení Uživatelské nastavení
– uveďte zde –

C1 9.1 s 6.1 s 80/14 80/14 84/13 90/12
C2 9.1 s 6.1 s 80/14 80/14 84/13 90/12
C3 9.4 s 4.7 s 73/15 73/15 77/14 84/13
C3 F 14.9 s 7.5 s 73/15 73/15 77/14 84/13
C4 9.1 s 4.6 s 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

8.2 3D expozice (DVT)

Program:
VOL1 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 2.6 s 4.4 s 4.4 s 4.4 s

Program:
VOL1 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Doba účinného ozáření 14.4 s 14.4 s 14.4 s 14.4 s

Program:
VOL1 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s

Program:
VOL2 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 2.6 s 4.4 s 4.4 s 4.4 s

Program:
VOL2 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Doba účinného ozáření 14.4 s 14.4 s 14.4 s 14.4 s
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Program:
VOL2 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s

Program:
VOL3 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 2.6 s 4.4 s 4.4 s 4.4 s

Program:
VOL3 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Doba účinného ozáření 14.4 s 14.4 s 14.4 s 14.4 s

Program:
VOL3 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s

Program:
VOL4 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 4.5 s 5.9 s 5.9 s 5.9 s

Program:
VOL4 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Doba účinného ozáření 16.7 s 16.7 s 16.7 s 16.7 s

Program:
VOL4 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Doba účinného ozáření 3.9 s 3.9 s 3.9 s 3.9 s

Možné kombinace hodnot kV/mA pro expozice v HD režimu 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 Informace o dávkách
Radiační expozice je vyjádřena jako součin oblasti dávky [mGycm²].

K vyrovnání chyb měření, odchylek systému a jednotek je třeba
zohlednit toleranci 20%.

Celosvětově se k určení součinu oblasti dávky používají dvě různé
metody měření dávky:
● Metoda měření 1: bez měření zpětného rozptylu  [→ 162]
● Metoda měření 2: s měřením zpětného rozptylu  [→ 173]

Z důvodu různých metod měření se naměřené hodnoty významně liší
pro stejné nastavení programu.

Tyto odpovídající hodnoty jsou uvedeny v následujících sekcích.

Pro kombinace hodnot navržené Dentsply Sirona byl již vypočítán
součin dávky a plochy ozáření. Hodnotu DFP je možné bez dalších
výpočtů použít.
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9.1 Hodnoty DFP (Dávka Expozice) dle metody
měření 1
DŮLEŽITÉ
Hodnoty DFP uvedené v této kapitole byly stanoveny podle metody
měření 1 (bez měření účinků zpětného rozptylu).

9.1.1 2D expozice Pan
Hodnota dávky index 1E (8 mA / 12/14 mA série)
Informace 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

Sekundy

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

P1 14.1 9.0 63/6 43 28 63/8 58 37 69/12 105 67 72/14 134 85
P1 L/P 8.0 5.1 63/6 25 16 63/8 33 21 69/12 59 38 72/14 76 48
P1A 14.1 9.0 63/6 43 28 63/8 58 37 69/12 105 67 72/14 134 85
P1A L/P 8.0 5.1 63/6 25 16 63/8 33 21 69/12 59 38 72/14 76 48
P1C 14.1 10.5 63/6 43 32 63/8 58 43 69/12 105 78 72/14 134 99
P1C L/P 8.0 6.0 63/6 25 19 63/8 33 25 69/12 59 44 72/14 76 57
P2 11.5 7.3 63/6 35 23 63/8 47 30 69/12 85 54 72/14 109 69
P2 L/P 6.7 4.3 63/6 21 13 63/8 27 18 69/12 50 32 72/14 63 40
P2A 11.5 7.3 63/6 35 23 63/8 47 30 69/12 85 54 72/14 109 69
P2A L/P 6.7 4.3 63/6 21 13 63/8 27 18 69/12 50 32 72/14 63 40
P2C 11.5 8.5 63/6 35 26 63/8 47 35 69/12 85 63 72/14 109 80
P2C L/P 6.7 5.0 63/6 21 16 63/8 27 21 69/12 50 37 72/14 63 47
P10 11.5 7.3 63/6 23 15 63/8 30 19 69/12 55 35 72/14 70 44
P10 L/P 6.7 4.3 63/6 13 9 63/8 18 11 69/12 32 21 72/14 41 26
P10A 11.5 7.3 63/6 23 15 63/8 30 19 69/12 55 35 72/14 70 44
P10A L/P 6.7 4.3 63/6 13 9 63/8 18 11 69/12 32 21 72/14 41 26
P10C 11.5 8.5 63/6 23 17 63/8 30 22 69/12 55 41 72/14 70 52
P10C L/
P

6.7 5.0 63/6 13 10 63/8 18 13 69/12 32 24 72/14 41 30

P12 4.9 69/8 24 75/8 29 78/14 54 84/12 54
BW1 8.8 63/6 16 63/8 21 69/12 39 72/14 50
BW1 L/P 4.5 63/6 8 63/8 11 69/12 20 72/14 26



Dentsply Sirona
Návod k použití Axeos

9 Informace o dávkách
9.1 Hodnoty DFP (Dávka Expozice) dle metody měření 1

67 64 430 D3644
D3644.201.01.01.16    10.2020 163

Program Max. doba
expozice

Hodnoty nastavené z výroby

BW2 5.1 63/6 9 66/8 14 69/12 23 72/14 29
TM1.1 12.8 66/8 58 69/8 64 72/14 121 75/14 132
TM3 8.1 63/8 33 66/8 37 69/12 60 72/14 77
S1 14.4 69/8 72 75/8 85 78/14 161 84/12 159
S3 8.1 69/8 40 75/8 48 78/14 90 84/12 89
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Hodnota dávky index 2E (8 mA série)
Informace 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

Sekundy

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

P1 14.1 9.0 63/6 43 28 63/8 58 37 69/8 70 45 72/8 77 49
P1 L/P 8.0 5.1 63/6 25 16 63/8 33 21 69/8 40 25 72/8 43 28
P1A 14.1 9.0 63/6 43 28 63/8 58 37 69/8 70 45 72/8 77 49
P1A L/P 8.0 5.1 63/6 25 16 63/8 33 21 69/8 40 25 72/8 43 28
P1C 14.1 10.5 63/6 43 32 63/8 58 43 69/8 70 52 72/8 77 57
P1C L/P 8.0 6.0 63/6 25 19 63/8 33 25 69/8 40 30 72/8 43 33
P2 11.5 7.3 63/6 35 23 63/8 47 30 69/8 57 36 72/8 62 40
P2 L/P 6.7 4.3 63/6 21 13 63/8 27 18 69/8 33 21 72/8 36 23
P2A 11.5 7.3 63/6 35 23 63/8 47 30 69/8 57 36 72/8 62 40
P2A L/P 6.7 4.3 63/6 21 13 63/8 27 18 69/8 33 21 72/8 36 23
P2C 11.5 8.5 63/6 35 26 63/8 47 35 69/8 57 42 72/8 62 46
P2C L/P 6.7 5.0 63/6 21 16 63/8 27 21 69/8 33 25 72/8 36 27
P10 11.5 7.3 63/6 23 15 63/8 30 19 69/8 37 23 72/8 40 26
P10 L/P 6.7 4.3 63/6 13 9 63/8 18 11 69/8 21 14 72/8 23 15
P10A 11.5 7.3 63/6 23 15 63/8 30 19 69/8 37 23 72/8 40 26
P10A L/P 6.7 4.3 63/6 13 9 63/8 18 11 69/8 21 14 72/8 23 15
P10C 11.5 8.5 63/6 23 17 63/8 30 22 69/8 37 27 72/8 40 30
P10C L/P 6.7 5.0 63/6 13 10 63/8 18 13 69/8 21 16 72/8 23 18
P12 4.9 69/8 24 75/8 29 78/7 27 84/6 27
BW1 8.8 63/6 16 63/8 21 69/8 26 72/8 29
BW1 L/P 4.5 63/6 8 63/8 11 69/8 14 72/8 15
BW2 5.1 63/6 9 66/8 14 69/8 15 72/8 17
TM1.1 12.8 66/8 58 69/8 64 72/8 69 75/8 75
TM3 8.1 63/8 33 66/8 37 69/8 40 72/8 44
S1 14.4 69/8 72 75/8 85 78/7 81 84/6 80
S3 8.1 69/8 40 75/8 48 78/7 45 84/6 45
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Hodnota dávky index 3E (8 mA / 12/14 mA série)
Informace 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

Sekundy

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

P1 14.1 9.0 63/6 43 28 63/8 58 37 69/12 105 67 72/14 134 85
P1 L/P 8.0 5.1 63/6 25 16 63/8 33 21 69/12 59 38 72/14 76 48
P1A 14.1 9.0 63/6 43 28 63/8 58 37 69/12 105 67 72/14 134 85
P1A L/P 8.0 5.1 63/6 25 16 63/8 33 21 69/12 59 38 72/14 76 48
P1C 14.1 10.5 63/6 43 32 63/8 58 43 69/12 105 78 72/14 134 99
P1C L/P 8.0 6.0 63/6 25 19 63/8 33 25 69/12 59 44 72/14 76 57
P2 11.5 7.3 63/6 35 23 63/8 47 30 69/12 85 54 72/14 109 69
P2 L/P 6.7 4.3 63/6 21 13 63/8 27 18 69/12 50 32 72/14 63 40
P2A 11.5 7.3 63/6 35 23 63/8 47 30 69/12 85 54 72/14 109 69
P2A L/P 6.7 4.3 63/6 21 13 63/8 27 18 69/12 50 32 72/14 63 40
P2C 11.5 8.5 63/6 35 26 63/8 47 35 69/12 85 63 72/14 109 80
P2C L/P 6.7 5.0 63/6 21 16 63/8 27 21 69/12 50 37 72/14 63 47
P10 11.5 7.3 63/6 23 15 63/8 30 19 69/12 55 35 72/14 70 44
P10 L/P 6.7 4.3 63/6 13 9 63/8 18 11 69/12 32 21 72/14 41 26
P10A 11.5 7.3 63/6 23 15 63/8 30 19 69/12 55 35 72/14 70 44
P10A L/
P

6.7 4.3 63/6 13 9 63/8 18 11 69/12 32 21 72/14 41 26

P10C 11.5 8.5 63/6 23 17 63/8 30 22 69/12 55 41 72/14 70 52
P10C L/
P

6.7 5.0 63/6 13 10 63/8 18 13 69/12 32 24 72/14 41 30

P12 4.9 69/8 24 75/8 29 78/14 54 84/12 54
BW1 8.8 63/6 16 63/8 21 69/12 39 72/14 50
BW1 L/P 4.5 63/6 8 63/8 11 69/12 20 72/14 26
BW2 5.1 63/6 9 66/8 14 69/12 23 72/14 29
TM1.1 12.8 66/8 58 69/8 64 72/14 121 75/14 132
TM3 8.1 63/8 33 66/8 37 69/12 60 72/14 77
S1 14.4 69/8 72 75/8 85 78/14 161 84/12 159
S3 8.1 69/8 40 75/8 48 78/14 90 84/12 89
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9.1.2 3D expozice
Axeos rentgenový systém pracuje s pevným nastavením 85 kV a
hodnotami od 4 do 13 mA pro volumetrické expozice.

Program:
VOL1 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Efektivní doba expozice 2.6 s 4.4 s 4.4 s 4.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 8 cm x 8 cm

128 220 314 408

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (HČ*)

89 152 217 282

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (DČ*)

91 157 223 290

Program:
VOL1 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Efektivní doba expozice 14.4 s 14.4 s 14.4 s 14.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 8 cm x 8 cm

453 566 679 792

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (HČ*)

313 391 469 547

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (DČ*)

320 400 480 560

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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Program:
VOL1 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Efektivní doba expozice 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 8 cm x 8 cm

26 30 43 56

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (HČ*)

18 21 30 39

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (DČ*)

19 22 31 40

Program:
VOL2 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Efektivní doba expozice 2.6 s 4.4 s 4.4 s 4.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(HČ*)

56 96 137 178

Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(DČ*)

58 99 141 183

Program:
VOL2 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Efektivní doba expozice 14.4 s 14.4 s 14.4 s 14.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(HČ*)

195 244 293 342

Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(DČ*)

200 250 300 350

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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Program:
VOL2 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Efektivní doba expozice 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(HČ*)

12 14 19 25

Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(DČ*)

12 14 20 26

Program:
VOL3 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Efektivní doba expozice 2.6 s 4.4 s 4.4 s 4.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 11 cm x 10 cm

210 361 516 671

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 7.5 cm (HČ*)

160 274 392 509

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 8 cm (DČ*)

164 281 402 522

Program:
VOL3 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Efektivní doba expozice 14.4 s 14.4 s 14.4 s 14.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 11 cm x 10 cm

733 917 1100 1283

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 7.5 cm (HČ*)

557 696 835 974

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 8 cm (DČ*)

571 714 856 999

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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Program:
VOL3 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Efektivní doba expozice 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 11 cm x 10 cm

43 50 71 92

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 7.5 cm (HČ*)

32 38 54 69

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 8 cm (DČ*)

33 39 55 71

Program:
VOL4 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Efektivní doba expozice 4.5 s 5.9 s 5.9 s 5.9 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem. 17 cm x 13 cm

308 406 580 754

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 7.5 cm (HČ*)

181 239 341 444

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 10 cm (DČ*)

250 330 471 612

Program:
VOL4 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Efektivní doba expozice 16.7 s 16.7 s 16.7 s 16.7 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 17 cm x 13 cm

717 896 1075 1255

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 7.5 cm (HČ*)

421 526 632 737

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 10 cm (DČ*)

577 721 865 1009

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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Program:
VOL4 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Efektivní doba expozice 3.9 s 3.9 s 3.9 s 3.9 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 17 cm x 13 cm

103 120 171 222

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 7.5 cm (HČ*)

60 70 100 129

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 10 cm (DČ*)

83 97 139 180

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist

9.1.3 Výpočet dávky
Pro jakoukoli volně programovatelnou kombinaci parametrů je třeba
vypočítat hodnotu pomocí seznamu kV/DFP, viz příklad:
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.

Pro kompenzaci chyb měření, odchylek systému a variací přístroje je
nutno počítat 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 Dentsply Sirona. Pokud jsou použity jiné hodnoty
nastavení, je třeba s pomocí seznamů kV / DFP postupovat
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).

Příklad výpočtu

Rentgenový snímek s programem P1 a kombinací hodnot kV/mA 60
kV / 10 mA

Ad krok 1: 60 kV má při cloně 10 faktor DFP 0,5693

Ad krok 2: Zobrazeno 10 mA

Ad krok 3: Doba ozáření je 14,1 s

DFP 0 5693
mGycm2

mAs
----------------------, 10mA× 14 1s,× 80 2713mGycm2,= =
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2D expozice

kV Faktor DFP
Programy P1/P2/P12/TM1.1/
TM3/S1/S3
(mGy x cm2/mAs)

Faktor DFP
Programy P10
(mGy x cm2/mAs)

Faktor DFP
Programy BW1
(mGy x cm2/mAs)

Faktor DFP
Programy BW2
(mGy x cm2/mAs)

HČ* DČ* HČ* DČ*
60 0.4583 0.3099 0.2588 0.2916 0.1808 0.2265 0.2661 0.2652
63 0.5103 0.3464 0.2885 0.3243 0.2029 0.2525 0.2992 0.2980
66 0.5643 0.3847 0.3204 0.3591 0.2259 0.2800 0.3328 0.3319
69 0.6210 0.4239 0.3538 0.3975 0.2505 0.3109 0.3701 0.3696
72 0.6787 0.4655 0.3884 0.4348 0.2765 0.3412 0.4080 0.4065
75 0.7382 0.5085 0.4237 0.4739 0.3030 0.3733 0.4472 0.4453
78 0.8001 0.5526 0.4612 0.5146 0.3314 0.4062 0.4880 0.4873
81 0.8664 0.6008 0.5017 0.5592 0.3627 0.4416 0.5314 0.5301
84 0.9218 0.6405 0.5382 0.5983 0.3901 0.4741 0.5751 0.5740
90 1.0444 10.7310 0.6126 0.6756 0.4446 0.5378 0.6680 0.6670

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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3D expozice

kV Režim 3D
expozice

Faktor DFP
Program VOL1 (mGy x cm2/mAs)
8 x 8 8 x 5.5 (HČ*) 8 x 5.5 (DČ*)

85 SD 7.295 5.043 5.184
85 HD 7.967 5.498 5.634
85 Low Dose 2.027 1.394 1.437

kV Režim 3D
expozice

Faktor DFP
Program VOL2 (mGy x cm2/mAs)
5 x 5.5 (HČ*) 5 x 5.5 (DČ*)

85 SD 3.170 3.262
85 HD 3.433 3.52
85 Low Dose 0.887 0.916

kV Režim 3D
expozice

Faktor DFP
Program VOL3 (mGy x cm2/mAs)
11 x 10 11 x 7.5 (HČ*) 11 x 8 (DČ*)

85 SD 11.992 9.095 9.327
85 HD 12.902 9.793 10.046
85 Low Dose 3.356 2.525 2.592

kV Režim 3D
expozice

Faktor DFP
Program VOL4 (mGy x cm2/mAs)
17 x 13 17 x 7.5 (HČ*) 17 x 10 (DČ*)

85 SD 9.99 5.876 8.104
85 HD 10.859 6.375 8.728
85 Low Dose 4.486 2.605 3.634

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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9.2 Hodnoty DFP podle metody měření 2
DŮLEŽITÉ
Hodnoty součinu v oblasti dávky uvedené v této kapitole byly
stanoveny podle metody měření 2 (s měřením účinků zpětného
rozptylu).

9.2.1 2D expozice Pan
Hodnota dávky index 1E (8 mA / 12/14 mA série)
Informace 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

Sekundy

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

P1 14.1 9.0 63/6 51 33 63/8 68 43 69/12 121 77 72/14 151 96
P1 L/P 8.0 5.1 63/6 29 18 63/8 38 24 69/12 69 44 72/14 85 54
P1A 14.1 9.0 63/6 51 33 63/8 68 43 69/12 121 77 72/14 151 96
P1A L/P 8.0 5.1 63/6 29 18 63/8 38 24 69/12 69 44 72/14 85 54
P1C 14.1 10.5 63/6 51 38 63/8 68 50 69/12 121 90 72/14 151 112
P1C L/P 8.0 6.0 63/6 29 22 63/8 38 29 69/12 69 51 72/14 85 64
P2 11.5 7.3 63/6 42 26 63/8 55 35 69/12 99 62 72/14 123 78
P2 L/P 6.7 4.3 63/6 24 16 63/8 32 21 69/12 57 37 72/14 71 46
P2A 11.5 7.3 63/6 42 26 63/8 55 35 69/12 99 62 72/14 123 78
P2A L/P 6.7 4.3 63/6 24 16 63/8 32 21 69/12 57 37 72/14 71 46
P2C 11.5 8.5 63/6 42 31 63/8 55 41 69/12 99 73 72/14 123 91
P2C L/P 6.7 5.0 63/6 24 18 63/8 32 24 69/12 57 43 72/14 71 53
P10 11.5 7.3 63/6 24 15 63/8 32 20 69/12 56 36 72/14 70 44
P10 L/P 6.7 4.3 63/6 14 9 63/8 18 12 69/12 33 21 72/14 41 26
P10A 11.5 7.3 63/6 24 15 63/8 32 20 69/12 56 36 72/14 70 44
P10A L/P 6.7 4.3 63/6 14 9 63/8 18 12 69/12 33 21 72/14 41 26
P10C 11.5 8.5 63/6 24 18 63/8 32 23 69/12 56 41 72/14 70 52
P10C L/
P

6.7 5.0 63/6 14 11 63/8 18 14 69/12 33 24 72/14 41 30

P12 4.9 69/8 28 75/8 32 78/14 61 84/12 58
BW1 8.8 63/6 18 63/8 24 69/12 42 72/14 53
BW1 L/P 4.5 63/6 9 63/8 12 69/12 21 72/14 27
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Program Max. doba
expozice

Hodnoty nastavené z výroby

BW2 5.1 63/6 10 66/8 15 69/12 24 72/14 30
TM1.1+
TM1.2

6.4+
6.4

66/8 67 69/8 73 72/14 137 75/14 148

TM3 8.1 63/8 39 66/8 43 69/12 69 72/14 86
S1 14.4 69/8 83 75/8 96 78/14 179 84/12 173
S3 8.1 69/8 46 75/8 54 78/14 101 84/12 97
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Hodnota dávky index 2E (8 mA série)
Informace 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

Sekundy

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

P1 14.1 9.0 63/6 51 33 63/8 68 43 69/8 81 52 72/8 86 55
P1 L/P 8.0 5.1 63/6 29 18 63/8 38 24 69/8 46 29 72/8 49 31
P1A 14.1 9.0 63/6 51 33 63/8 68 43 69/8 81 52 72/8 86 55
P1A L/P 8.0 5.1 63/6 29 18 63/8 38 24 69/8 46 29 72/8 49 31
P1C 14.1 10.5 63/6 51 38 63/8 68 50 69/8 81 60 72/8 86 64
P1C L/P 8.0 6.0 63/6 29 22 63/8 38 29 69/8 46 34 72/8 49 37
P2 11.5 7.3 63/6 42 26 63/8 55 35 69/8 66 42 72/8 70 45
P2 L/P 6.7 4.3 63/6 24 16 63/8 32 21 69/8 38 25 72/8 41 26
P2A 11.5 7.3 63/6 42 26 63/8 55 35 69/8 66 42 72/8 70 45
P2A L/P 6.7 4.3 63/6 24 16 63/8 32 21 69/8 38 25 72/8 41 26
P2C 11.5 8.5 63/6 42 31 63/8 55 41 69/8 66 49 72/8 70 52
P2C L/P 6.7 5.0 63/6 24 18 63/8 32 24 69/8 38 29 72/8 41 31
P10 11.5 7.3 63/6 24 15 63/8 32 20 69/8 37 24 72/8 40 26
P10 L/P 6.7 4.3 63/6 14 9 63/8 18 12 69/8 22 14 72/8 23 15
P10A 11.5 7.3 63/6 24 15 63/8 32 20 69/8 37 24 72/8 40 26
P10A L/P 6.7 4.3 63/6 14 9 63/8 18 12 69/8 22 14 72/8 23 15
P10C 11.5 8.5 63/6 24 18 63/8 32 23 69/8 37 28 72/8 40 30
P10C L/P 6.7 5.0 63/6 14 11 63/8 18 14 69/8 22 16 72/8 23 18
P12 4.9 69/8 28 75/8 32 78/7 31 84/6 29
BW1 8.8 63/6 18 63/8 24 69/8 28 72/8 30
BW1 L/P 4.5 63/6 9 63/8 12 69/8 14 72/8 16
BW2 5.1 63/6 10 66/8 15 69/8 16 72/8 18
TM1.1+
TM1.2

6.4+
6.4

66/8 67 69/8 73 72/8 78 75/8 85

TM3 8.1 63/8 39 66/8 43 69/8 46 72/8 50
S1 14.4 69/8 83 75/8 96 78/7 90 84/6 87
S3 8.1 69/8 46 75/8 54 78/7 51 84/6 49
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Hodnota dávky index 3E (8 mA / 12/14 mA série)
Informace 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

Sekundy

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

P1 14.1 9.0 63/6 51 33 63/8 68 43 69/12 121 77 72/14 151 96
P1 L/P 8.0 5.1 63/6 29 18 63/8 38 24 69/12 69 44 72/14 85 54
P1A 14.1 9.0 63/6 51 33 63/8 68 43 69/12 121 77 72/14 151 96
P1A L/P 8.0 5.1 63/6 29 18 63/8 38 24 69/12 69 44 72/14 85 54
P1C 14.1 10.5 63/6 51 38 63/8 68 50 69/12 121 90 72/14 151 112
P1C L/P 8.0 6.0 63/6 29 22 63/8 38 29 69/12 69 51 72/14 85 64
P2 11.5 7.3 63/6 42 26 63/8 55 35 69/12 99 62 72/14 123 78
P2 L/P 6.7 4.3 63/6 24 16 63/8 32 21 69/12 57 37 72/14 71 46
P2A 11.5 7.3 63/6 42 26 63/8 55 35 69/12 99 62 72/14 123 78
P2A L/P 6.7 4.3 63/6 24 16 63/8 32 21 69/12 57 37 72/14 71 46
P2C 11.5 8.5 63/6 42 31 63/8 55 41 69/12 99 73 72/14 123 91
P2C L/P 6.7 5.0 63/6 24 18 63/8 32 24 69/12 57 43 72/14 71 53
P10 11.5 7.3 63/6 24 15 63/8 32 20 69/12 56 36 72/14 70 44
P10 L/P 6.7 4.3 63/6 14 9 63/8 18 12 69/12 33 21 72/14 41 26
P10A 11.5 7.3 63/6 24 15 63/8 32 20 69/12 56 36 72/14 70 44
P10A L/
P

6.7 4.3 63/6 14 9 63/8 18 12 69/12 33 21 72/14 41 26

P10C 11.5 8.5 63/6 24 18 63/8 32 23 69/12 56 41 72/14 70 52
P10C L/
P

6.7 5.0 63/6 14 11 63/8 18 14 69/12 33 24 72/14 41 30

P12 4.9 69/8 28 75/8 32 78/14 61 84/12 58
BW1 8.8 63/6 18 63/8 24 69/12 42 72/14 53
BW1 L/P 4.5 63/6 9 63/8 12 69/12 21 72/14 27
BW2 5.1 63/6 10 66/8 15 69/12 24 72/14 30
TM1.1 +
TM1.2

6.4
+
6.4

66/8 67 69/8 73 72/14 137 75/14 148

TM3 8.1 63/8 39 66/8 43 69/12 69 72/14 86
S1 14.4 69/8 83 75/8 96 78/14 179 84/12 173
S3 8.1 69/8 46 75/8 54 78/14 101 84/12 97
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9.2.2 3D expozice
The Axeos rentgenový systém pracuje s pevným nastavením 85 kV a
hodnotami od 4 do 13 mA pro volumetrické expozice.

Program:
VOL1 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Max. doba expozice 2.6 s 4.4 s 4.4 s 4.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 8 cm x 8 cm

174 299 427 555

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (HČ*)

121 208 297 386

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (DČ*)

121 208 297 387

Program:
VOL1 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Max. doba expozice 14.4 s 14.4 s 14.4 s 14.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 8 cm x 8 cm

613 766 919 1072

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (HČ*)

427 533 640 747

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (DČ*)

427 533 640 747

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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Program:
VOL1 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Max. doba expozice 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 8 cm x 8 cm

36 42 60 78

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (HČ*)

25 30 42 54

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 8 cm x 5.5 cm (DČ*)

25 30 42 54

Program:
VOL2 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Max. doba expozice 2.6 s 4.4 s 4.4 s 4.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(HČ*)

79 135 193 250

Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(DČ*)

79 135 193 250

Program:
VOL2 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Max. doba expozice 14.4 s 14.4 s 14.4 s 14.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(HČ*)

276 345 414 483

Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem. 5 cm x 5.5 cm
(DČ*)

276 345 414 483

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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Program:
VOL2 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Max. doba expozice 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(HČ*)

17 19 27 35

Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 5 cm x 5.5 cm
(DČ*)

17 19 27 35

Program:
VOL3 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Max. doba expozice 2.6 s 4.4 s 4.4 s 4.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 11 cm x 10 cm

286 491 701 911

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 7.5 cm (HČ*)

220 377 539 700

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 8 cm (DČ*)

218 374 534 694

Program:
VOL3 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Max. doba expozice 14.4 s 14.4 s 14.4 s 14.4 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 11 cm x 10 cm

1007 1258 1510 1761

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 7.5 cm (HČ*)

774 967 1160 1353

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 8 cm (DČ*)

767 959 1150 1342

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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Program:
VOL3 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Max. doba expozice 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 11 cm x 10 cm

59 69 98 128

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 7.5 cm (HČ*)

46 53 76 98

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 11 cm x 8 cm (DČ*)

45 53 75 97

Program:
VOL4 SD
kV/mA 85/7 85/7 85/10 85/13
Max. doba expozice 4.5 s 5.9 s 5.9 s 5.9 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 17 cm x 13 cm

444 586 836 1087

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 7.5 cm (HČ*)

275 363 518 673

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 10 cm (DČ*)

342 451 644 837

Program:
VOL4 HD
kV/mA 85/4 85/5 85/6 85/7
Max. doba expozice 16.7 s 16.7 s 16.7 s 16.7 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 17 cm x 13 cm

1047 1308 1570 1832

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 7.5 cm (HČ*)

648 810 972 1134

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 10 cm (DČ*)

806 1007 1208 1410

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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Program:
VOL4 Low
kV/mA 85/6 85/7 85/10 85/13
Max. doba expozice 3.9 s 3.9 s 3.9 s 3.9 s
Faktor DFP (mGycm²) s celk.
objemovým průměrem 17 cm x 13 cm

152 178 254 329

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 7.5 cm (HČ*)

95 110 157 204

Faktor DFP (mGycm²) s kolimací do
prům. 17 cm x 10 cm (DČ*)

117 137 195 254

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist

9.2.3 Výpočet dávky
Pro jakoukoli volně programovatelnou kombinaci parametrů je třeba
vypočítat hodnotu pomocí seznamu kV/DFP, viz příklad:
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.

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 Dentsply Sirona. 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).

Příklad výpočtu

Rentgenový snímek s programem P1 a kombinací hodnot kV/mA 60
kV / 10 mA

Ad krok 1: 60 kV má při cloně 10 faktor DFP 0,5693

Ad krok 2: Zobrazeno 10 mA

Ad krok 3: Doba ozáření je 14,1 s

DFP 0 5693
mGycm2

mAs
----------------------, 10mA× 14 1s,× 80 2713mGycm2,= =



9 Informace o dávkách
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2D expozice

kV DFP factor
Programy P1/P2/P12/TM1.1/
TM3/S1/S3
(mGy x cm2/mAs)

DFP factor
Programy P10
(mGy x cm2/mAs)

DFP faktor
Programy BW1
(mGy x cm2/mAs)

DFP faktor
Programy BW2
(mGy x cm2/mAs)

HČ* DČ* HČ* DČ*
60 0.543 0.370 0.290 0.312 0.185 0.237 0.303 0.297
63 0.600 0.402 0.320 0.340 0.203 0.258 0.332 0.330
66 0.658 0.445 0.351 0.374 0.223 0.284 0.369 0.360
69 0.718 0.481 0.383 0.405 0.241 0.308 0.396 0.392
72 0.767 0.518 0.409 0.435 0.261 0.330 0.431 0.427
75 0.832 0.557 0.444 0.465 0.280 0.353 0.461 0.461
78 0.893 0.599 0.477 0.498 0.299 0.378 0.498 0.497
81 0.961 0.642 0.513 0.536 0.322 0.407 0.532 0.533
84 1.007 0.680 0.537 0.566 0.341 0.430 0.571 0.568
90 1.129 0.756 0.603 0.622 0.375 0.472 0.644 0.642

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist



Dentsply Sirona
Návod k použití Axeos

9 Informace o dávkách
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3D expozice

kV Režim 3D
expozice

DFP faktor
Program VOL1 (mGy x cm2/mAs)
8 x 8 8 x 5.5 (HČ*) 8 x 5.5 (DČ*)

85 SD 9.921 6.905 6.905
85 HD 10.784 7.506 7.506
85 Low Dose 2.835 1.973 1.973

kV Režim 3D
expozice

DFP faktor
Program VOL2 (mGy x cm2/mAs)
5 x 5.5 (HČ*) 5 x 5.5 (DČ*)

85 SD 4.466 4.466
85 HD 4.854 4.855
85 Low Dose 1.276 1.276

kV Režim 3D
expozice

DFP faktor
Program VOL3 (mGy x cm2/mAs)
11 x 10 11 x 7.5 (HČ*) 11 x 8 (DČ*)

85 SD 16.295 12.521 12.414
85 HD 17.712 13.61 13.494
85 Low Dose 4.656 3.577 3.547

kV Režim 3D
expozice

DFP faktor
Program VOL4 (mGy x cm2/mAs)
17 x 13 17 x 7.5 (HČ*) 17 x 10 (DČ*)

85 SD 14.411 8.925 11.091
85 HD 15.853 9.818 12.201
85 Low Dose 6.659 4.124 5.125

* HČ = Horní čelist, DČ = Dolní čelist
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9.3 Hodnoty DFP pro cefalometrii (Ceph)

Progra
m

Max. doba
expozice

Výrobní nastavení

Sekundy

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 9.1 6.1 80/14 24 16 80/14 24 16 84/13 25 17 90/12 26 18
C2 9.1 6.1 80/14 24 16 80/14 24 16 84/13 25 17 90/12 26 18
C3 9.4 4.7 73/15 22 11 73/15 22 11 77/14 23 12 84/13 26 13
C3 F 14.9 7.5 73/15 35 18 73/15 35 18 77/14 37 19 84/13 40 20
C4 9.1 4.6 64/16 18 9 64/16 18 9 64/16 18 9 64/16 18 9

9.4 Efektivní dávky podle oblasti, volumetrické
oblasti, zorného pole a nastavení
Program: VOL1 SD (8x8 cm, 8x5.5 cm horní/dolní čelist), detaily
použité dávky v µSv

Oblast Nastavení
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 10 mA
 

85 kV / 13 mA
Přední zuby Veškeré 35 µSv 55 µSv 79 µSv 102 µSv

Horní 26 µSv 40 µSv 57 µSv 74 µSv
Dolní 26 µSv 41 µSv 59 µSv 76 µSv

Moláry Veškeré 37 µSv 57 µSv 81 µSv 105 µSv
Horní 26 µSv 40 µSv 58 µSv 75 µSv
Dolní 28 µSv 44 µSv 64 µSv 83 µSv

Čelistní kloub Veškeré 19 µSv 30 µSv 43 µSv 56 µSv
Horní 6 µSv 10 µSv 15 µSv 19 µSv

Program: VOL1 HD (8x8 cm, 8x5.5 cm horní/dolní čelist), detaily
použité dávky v µSv

Nastavení
 

85 kV / 4 mA
 

85 kV / 5 mA
 

85 kV / 6 mA
 

85 kV / 7 mA
Přední zuby Veškeré 109 µSv 136 µSv 163 µSv 191 µSv

Horní 78 µSv 98 µSv 117 µSv 137 µSv
Dolní 81 µSv 101 µSv 121 µSv 142 µSv
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Nastavení
 

85 kV / 4 mA
 

85 kV / 5 mA
 

85 kV / 6 mA
 

85 kV / 7 mA
Moláry Veškeré 112 µSv 140 µSv 168 µSv 196 µSv

Horní 80 µSv 100 µSv 119 µSv 139 µSv
Dolní 88 µSv 110 µSv 132 µSv 154 µSv

Čelistní kloub Veškeré 60 µSv 75 µSv 90 µSv 105 µSv
Horní 20 µSv 25 µSv 30 µSv 36 µSv

Program: VOL1 Low (8x8 cm, 8x5.5 cm horní/dolní čelist), detaily
použité dávky v µSv

Oblast Nastavení
 

85 kV / 6 mA
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 10 mA
 

85 kV / 13 mA
Přední zuby Veškeré 7 µSv 8 µSv 11 µSv 15 µSv

Horní 4 µSv 5 µSv 7 µSv 9 µSv
Dolní 5 µSv 6 µSv 9 µSv 11 µSv

Program: VOL2 SD (5x5.5 cm horní/dolní čelist), detaily použité
dávky v µSv

Oblast Nastavení
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 10 mA
 

85 kV / 13 mA
Přední zuby Horní 15 µSv 23 µSv 33 µSv 43 µSv

Dolní 15 µSv 24 µSv 34 µSv 45 µSv
Premoláry Horní 15 µSv 23 µSv 33 µSv 43 µSv

Dolní 15 µSv 24 µSv 34 µSv 45 µSv
Moláry Horní 17 µSv 27 µSv 39 µSv 50 µSv

Dolní 18 µSv 28 µSv 40 µSv 52 µSv

Program: VOL2 HD (5x5.5 cm horní/dolní čelist), detaily použité
dávky v µSv

Oblast Nastavení
 

85 kV / 4 mA
 

85 kV / 5 mA
 

85 kV / 6 mA
 

85 kV / 7 mA
Přední zuby Horní 46 µSv 57 µSv 68 µSv 79 µSv

Dolní 48 µSv 60 µSv 71 µSv 83 µSv
Premoláry Horní 46 µSv 57 µSv 69 µSv 80 µSv

Dolní 47 µSv 59 µSv 71 µSv 83 µSv
Moláry Horní 54 µSv 67 µSv 80 µSv 93 µSv

Dolní 55 µSv 69 µSv 82 µSv 96 µSv
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Program: VOL3 SD (11x10 cm veškeré, 11x7.5 cm horní / 11x8 cm
dolní čelist), detaily použité dávky v µSv

Nastavení
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 10 mA
 

85 kV / 13 mA
Veškeré 50 µSv 78 µSv 111 µSv 145 µSv
Horní 36 µSv 56 µSv 79 µSv 103 µSv
Dolní 45 µSv 70 µSv 100 µSv 129 µSv

Program: VOL3 HD (11x10 cm veškeré, 11x7.5 cm horní / 11x8 cm
dolní čelist), detaily použité dávky v µSv

Nastavení
 

85 kV / 4 mA
 

85 kV / 5 mA
 

85 kV / 6 mA
 

85 kV / 7 mA
Veškeré 154 µSv 193 µSv 231 µSv 270 µSv
Horní 110 µSv 137 µSv 165 µSv 192 µSv
Dolní 138 µSv 172 µSv 207 µSv 241 µSv

Program: VOL3 Low (11x10 cm veškeré), detaily použité dávky v
µSv

Nastavení
 

85 kV / 6 mA
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 10 mA
 

85 kV / 13 mA
Veškeré 9 µSv 11 µSv 16 µSv 20 µSv

Program: VOL4 SD (17x13 cm veškeré, 17x7.5 cm horní / 17x10 cm
dolní čelist), detaily použité dávky v µSv

Nastavení
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 10 mA
 

85 kV / 13 mA
Veškeré 39 µSv 51 µSv 73 µSv 95 µSv
Horní 11 µSv 15 µSv 21 µSv 27 µSv
Dolní 37 µSv 49 µSv 70 µSv 91 µSv

Program: VOL4 HD (17x13 cm veškeré, 17x7.5 cm horní / 17x10 cm
dolní čelist), detaily použité dávky v µSv

Nastavení
 

85 kV / 4 mA
 

85 kV / 5 mA
 

85 kV / 6 mA
 

85 kV / 7 mA
Veškeré 98 µSv 122 µSv 147 µSv 171 µSv
Horní 28 µSv 35 µSv 42 µSv 49 µSv
Dolní 89 µSv 111 µSv 133 µSv 155 µSv
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Program: VOL4 Low (17x13 cm veškeré), detaily použité dávky v
µSv

Nastavení
 

85 kV / 6 mA
 

85 kV / 7 mA
 

85 kV / 10 mA
 

85 kV / 13 mA
Veškeré 13 µSv 15 µSv 21 µSv 28 µSv
Horní 4 µSv 4 µSv 6 µSv 8 µSv
Dolní 12 µSv 14 µSv 21 µSv 27 µSv
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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
Likvidace přístroje je popsána v Instalačním manuálu Axeos REF. 67 30
811 v sekci "" a tyto instrukce musí být brány na zřetel.

V souladu se směrnicí 2012/19 / EU a národními předpisy o likvidaci
starých elektrických a elektronických zařízení si prosím uvědomte, že
tyto předměty musí být v Evropské unii (EU) zlikvidovány zvláštním
způsobem. Tyto předpisy vyžadují ekologickou recyklaci / likvidaci
starých elektrických a elektronických zařízení. Tyto předměty nesmí být
likvidovány jako domácí odpad. To je mimo jiné vyjádřeno pomocí ikony
„přeškrtnutého odpadkového koše“ od 24.03.2006.

Způsob likvidace
Cítíme odpovědnost za naše výrobky od první myšlenky až po jejich
likvidaci. Z tohoto důvodu vám dáváme možnost vrátit naše odpadní
elektrická a elektronická zařízení.

Pokud chcete své zařízení zlikvidovat, postupujte následovně:

V Německu

Pro objednání vrácení elektrického zařízení podejte, prosím, žádost o
likvidaci firmě enretec GmbH.
● Použijte tlačítko "Vrácení elektrického přístroje" pod menu "eom" na

domovské webové stránce enretec GmbH (www.enretec.de).
● Případně můžete také kontaktovat přímo společnost enretec GmbH.

enretec GmbH
Kanalstrasse 17
16727 Velten
Phone: +49 3304 3919-500
E-mail: eom@enretec.de

V souladu s národními předpisy o likvidaci starých elektrických a
elektronických zařízení (ElektroG) jako výrobce, přebíráme náklady na
likvidaci příslušných elektrických a elektronických zařízení. Náklady na
demontáž, přepravu a balení nese vlastník / provozovatel.

Před demontáží / likvidací musí být jednotka odborně připravena
(vyčištěna / vydezinfikována / sterilizována).

Pokud vaše jednotka není trvale nainstalována, bude vyzvednuta z
praxe. Pokud je trvale nainstalován, bude po domluvě vyzvednuta na
vaší adrese.

V zahraničí:

http://www.enretec.de/de/kontakt-rueckgabe-elektrogeraete.html
http://www.enretec.de
mailto:eom@enretec.de
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Konkrétní informace k likvidaci pro Vaši zemi zjistíte u Vašeho prodejce
stomatologické techniky.
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	3.5.1.3 Univerzální a okluzní skusový blok
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	3.5.2 Hygienická ochranná pouzdra
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	5.1.2.2.2 Příprava expozice
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	5.1.2.6 Expozice u pediatrických pacientů
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	8.1.1 Panoramatická expozice index 1E
	8.1.2 Panoramatická expozice index 2E
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