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1   Pokyny pre užívateľa

1.1   Vysvetlivky pre používateľa

Predpoklad
Tento návod si prečítajte pred prvým uvedením produktu do prevádzky, aby ste
tak predišli chybnej obsluhe a poškodeniu.

1.1.1   Skratky

Skrat‐
ka

Vysvetlenie

GA Návod na použitie
PA Návod na ošetrovanie zariadenia
MA Montážny návod
TA Návod pre technika
STK Bezpečnostnotechnická kontrola
IEC International Electrotechnical Commission
RA Návod na opravu
NRS Súprava pre dodatočné vybavenie
EBS Montážna súprava
BT Pribalené diely
EMV Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
VA Návod na spracovanie

1.1.2   Symboly

Pozri odsek Bezpečnosť/výstražné symboly

Dôležité informácie pre používateľov a technikov

Značka CE (Communauté Européenne). Výrobok s touto značkou spĺňa
požiadavky príslušnej smernice EÚ.
Vyžaduje sa zásah

Otvoriť, povoliť, uvoľniť atď.

Zatvoriť, zaskrutkovať, upevniť atď.

1.1.3   Cieľová skupina

Tento dokument je určený pre zubných lekárov/-ky a personál zubných
ambulancií.
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1.1.4   Service

Servis - Hotline:
+49 7351 56-2700
Service.Multimedia@kavo.com
V prípade Vašich otázok je vždy potrebné uviesť sériové číslo produktu!
Ďalšie informácie na: www.kavo.com

Technický servis pre zákazníkov

Technickú starostlivosť o produkty firmy KaVo zabezpečuje najmä spoločnosť
Dental-Depot.

KaVo ponúka priebežné školenia a špeciálne vzdelávanie pre špecializovaných
technikov.

Servis je nutné vykonávať kvôli neustálej pripravenosti výrobkov KaVo na použitie
a udržovaniu ich hodnoty.

1.1.5   Záručné podmienky

Spoločnosť KaVo poskytuje koncovému zákazníkovi záruku na výrobok uvedený
v preberacom protokole, ktorá sa týka jeho bezchybného fungovania, bezchybno‐
sti materiálu alebo spracovania po dobu 12 mesiacov od dátumu kúpy za týchto
podmienok:
Pri odôvodnených reklamáciách z dôvodu chýb alebo neúplnej dodávky poskytuje
spoločnosť KaVo záruku podľa svojho výberu, a to buď bezplatné dodanie ná‐
hradných súčastí alebo opravu. Iné nároky, bez ohľadu na to, akej povahy sú, ale
predovšetkým nároky na náhradu škody, sú vylúčené. V prípade omeškania ale‐
bo hrubého alebo úmyselného zavinenia škody platí táto podmienka len vtedy, ak
nie je v protiklade so záväznými zákonnými predpismi.
Spoločnosť KaVo neručí za škody a ich následky, ktoré vznikli prirodzeným pou‐
žívaním, neodborným čistením alebo údržbou, nedodržiavaním predpisov o ob‐
sluhe, údržbe alebo pripojení, nánosmi vodného kameňa alebo vplyvom korózie,
znečistením v prívode vzduchu alebo vody alebo pôsobením vplyvov chemikálií
alebo elektriny, ktoré sú podľa predpisov výrobcu nezvyčajné alebo neprípustné.
Záručný výkon sa vo všeobecnosti netýka lámp, skla, gumených dielov a farebnej
trvácnosti plastov.
Záruka je vylúčená v prípade, že chyby alebo ich následky môžu byť dôsledkom
zmien produktu vykonaných zákazníkom alebo inými osobami.
Nároky vyplývajúce z tejto záruky si možno uplatňovať iba vtedy, keď bol spoloč‐
nosti KaVo zaslaný preberací protokol (kópia) patriaci k produktu a originál môže
prevádzkovateľ/používateľ predložiť.
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2   Bezpečnosť

2.1   Ochranné vybavenie

Upozornenie
Keďže tento medicínsky výrobok patrí medzi laserové zariadenia triedy 1, nie je
podľa smernice ES potrebné žiadne ochranné vybavenie.

2.2   Popis bezpečnostných upozornení

2.2.1   Výstražný symbol

Výstražný symbol

2.2.2   Štruktúra

NEBEZPEČENSTVO

Úvod opisuje druh a zdroj nebezpečenstva.
Tento odsek opisuje možné následky nedodržania pokynov.
▶ Voliteľný krok obsahuje potrebné opatrenia na zabránenie nebezpečen‐

stvám.

2.2.3   Popis stupňov nebezpečenstva

Kvôli zabráneniu škodám na zdraví osôb a vecným škodám sa v tomto dokumen‐
te použijú bezpečnostné pokyny v troch stupňoch nebezpečenstva.

POZOR

POZOR
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vecné škody alebo ľahké až
stredne ťažké zranenie.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť ťažké alebo smrteľné
zranenie.

NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO
označuje maximálne ohrozenie v situácii, ktorá môže bezprostredne spôsobiť
ťažké alebo smrteľné zranenie.
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2.3   Určenie účelu – správne použitie

2.3.1   Všeobecné informácie

Upozornenie
Spolkový zákon USA obmedzuje predaj alebo objednanie tohto prístroja len na
lekárov/zubných lekárov. Len na dentálne použitie.

V súvislosti s produktom spoločnosti KaVo je nutné dodržiavať a uplatňovať spô‐
sobom odpovedajúcim predpísanému účelu príslušné presahujúce smernice a/
alebo národné zákony pre medicínske produkty, národné technické predpisy a
pravidlá pre uvedenia do prevádzky a samotnú prevádzku.

Tento výrobok od spoločnosti KaVo je určený len na použitie v oblasti zubného
lekárstva. Použitie na akýkoľvek iný než určený účel nie je dovolené.
K správnemu používaniu patrí aj dodržiavanie všetkých pokynov uvedených v ná‐
vode na použitie a dodržiavanie požadovaných prác kontroly a údržby.

Používateľ sa musí pred každým použitím prístroja presvedčiť o funkčnej bezpeč‐
nosti a riadnom stave prístroja.

Pri používaní dodržiavajte vnútroštátne zákonné ustanovenia, a to predovšetkým
tieto:
▪ platné ustanovenia týkajúce sa pripojenia medicínskych výrobkov a ich uvá‐

dzania do prevádzky,
▪ platné ustanovenia o ochrane pri práci,
▪ platné opatrenia na zamedzenie nehôd.

Je povinnosťou používateľa:
▪ používať iba bezchybné pracovné prostriedky
▪ chrániť seba, pacientov a tretie osoby pred nebezpečenstvami
▪ zabrániť kontaminácii kvôli produktu

Upozornenie
Pred dlhšími prestojmi v používaní je nutné prístroj podľa návodu očistiť a oše‐
triť.

Upozornenie
Vzniknuté odpady odovzdajte na materiálové zhodnotenie alebo odstránenie tak,
aby to bolo pre človeka a životné prostredie bezpečné, pritom dodržiavajte plat‐
né národné predpisy.
Otázky k odbornej likvidácii produktu KaVo vám zodpovie pobočka KaVo .

2.3.2   Špecifické informácie o výrobku

DIAGNOcam slúži výlučne ako podporná pomôcka na rozpoznávanie otvorených
alebo začínajúcich lézií zubného kazu nad ďasnami a na monitorovanie priebehu
takýchto lézií.

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na použitie DIAGNOcam 2170
2 Bezpečnosť | 2.3 Určenie účelu – správne použitie

6/67



Indikácie:
▪ Rozpoznanie kazu na hladkých plochách
▪ Rozpoznanie okluzálneho kazu
▪ Rozpoznanie aproximálneho kazu
▪ Rozpoznanie začínajúceho kazu
▪ Rozpoznanie sekundárneho kazu
▪ Rozpoznanie trhlín

Kontraindikácie:
▪ Schopnosť určenia diagnózy výrazne obmedzujú alebo prípadne znemožňujú

zubné náhrady (napr. korunky) a veľmi veľké výplne.
▪ Nie je možné určiť diagnózu v prípade subgingiválneho kazu.
▪ Zabezpečenie samotnej diagnózy pomocou DIAGNOcam (prístroj DIAGNO‐

cam je určený na podporu stanovenia diagnózy zubného kazu, predovšetkým
rozpoznanie jeho počiatočného štádia).

Prístroj sa používa v stomatologickej ordinácii príp. klinike zubného lekárstva.

Prístroj sa používa v stomatologickej ordinácii príp. klinike zubného lekárstva.

U tohto prístroja sa jedná o medicínsky výrobok triedy IIa podľa smernice ES
93/42/EHS.

Osvetlenie zodpovedá laseru triedy 1 podľa EN 60825-1.

Upozornenie
Diagnózu patologických zmien zubnej substancie smie stanoviť iba zubný lekár.

2.4   Bezpečnostné upozornenia

2.4.1   Zálohovanie údajov

POZOR

Chyba pevného disku
Straty údajov
▶ Pravidelne vyhotovujte bezpečnostné kópie!
▶ Bezpečnostné kópie uchovávajte na bezpečnom mieste.

Za zálohovanie údajov zodpovedá sám používateľ.
Spoločnosť KaVo odporúča v pracovných dňoch denné zálohovanie údajov.

Upozornenie
Z bezpečnostných dôvodov by sa mala databáza a všetky súbory dokumentov
pravidelne zálohovať (KaVo odporúča denné zálohovanie v pracovných dňoch).
Mal by byť vytvorený koncept zálohovania údajov.
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2.4.2   Bezpečnostné kópie

Bezpečnostná kópia je označovaná aj ako záloha (backup). Nesmie sa však za‐
mieňať za vyskladnenie údajov, pretože pri bezpečnostnej kópii ostávajú údaje aj
naďalej na PC. Pre zálohovanie sú k dispozícii rôzne stratégie.

Rozlišuje sa pritom:
▪ úplné zálohovanie (vždy zálohuje všetky údaje určené na zálohovanie na pev‐

nom disku).
▪ prírastkové zálohovanie (zálohuje iba údaje, ktoré boli zmenené od posledné‐

ho zálohovania).

Úplné zálohovanie je kvôli časovej náročnosti menej vhodné na denné použitie,
preto sa v dnešnej dobe volí zväčša zmiešaná forma úplného a prírastkového zá‐
lohovania údajov. K určitému okamihu sa zálohuje kompletný súbor údajov a ná‐
sledne sa v pravidelných intervaloch zálohujú iba modifikované údaje.

Upozornenie
Chyba pevného disku sa môže vyskytnúť aj počas zaznamenávania zálohy. Pre‐
to aktuálnu zálohovaciu kópiu nikdy neprepisujte.

Upozornenie
Správca počítačov / systému vo vašej ambulancii pozná aktuálny technický stav
týkajúci sa zálohovacích kópií a ich vykonávanie.

2.5   Likvidácia elektronických a elektrických prístrojov

Upozornenie
Na základe smernice ES 2002/96 o odpade z elektrických a elektronických zaria‐
dení upozorňujeme na to, že tento produkt podlieha uvedenej smernici a v rámci
Európy sa musí odovzdať na špeciálnu likvidáciu.
Pred demontážou / likvidáciou produktu je ho nutné kompletne upraviť (dezinfek‐
cia / sterilizácia) podľa kapitoly „Metódy úpravy“.
Bližšie informácie získate od firmy KaVo (www.kavo.com) alebo v špecializova‐
nom obchode pre výrobky v oblasti zubného lekárstva.

Upozornenie
Na základe smernice ES 2002/96 o odpade z elektrických a elektronických zaria‐
dení upozorňujeme na to, že tento produkt podlieha uvedenej smernici a v rámci
Európy sa musí odovzdať na špeciálnu likvidáciu.
Pred demontážou / likvidáciou produktu je ho nutné kompletne upraviť (dezinfek‐
cia / sterilizácia) podľa kapitoly „Metódy úpravy“.
Bližšie informácie získate od firmy KaVo (www.kavo.com) alebo v špecializova‐
nom obchode pre výrobky v oblasti zubného lekárstva.

Za účelom konečnej likvidácie sa obráťte na:
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V Nemecku

Aby ste zariadili vrátenie elektrického prístroja, musíte postupovať nasledovne:
1. Na stránke firmy enretec GmbH www.enretec.de pod bodom menu eom náj‐

dete formulár pre objednávku na likvidáciu. Túto objednávku na likvidáciu si
stiahnite alebo vyplňte ako online objednávku.

2. Objednávku vyplňte príslušnými údajmi a zašlite ju ako online objednávku ale‐
bo faxom na číslo +49 (0) 3304 3919 590 firme enretec GmbH.
Alternatívne sme vám k dispozícii pre vybavenie objednávky na likvidáciu a
otázky na nasledujúcich kontaktných miestach:
Telefón: +49 (0) 3304 3919-500
E-mail: eom@enretec.de a
Pošta: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLING®

Kanalstraße 17
16727 Velten

3. Prístroj, ktorý nie je napevno nainštalovaný, bude vyzdvihnutý vo vašej ordiná‐
cii.
Prístroj, ktorý nie je pevne nainštalovaný, bude po dohodnutí termínu vyzdvih‐
nutý pred budovou na Vašej adrese.
Náklady na demontáž, prepravu a balenie nesie majiteľ / používateľ prístroja.

Medzinárodne

Informácie ohľadom likvidácie, špecifické pre danú krajinu, môžete zistiť vo va‐
šom dentálnom špecializovanom obchode.

2.6   Bezpečnostné upozornenia

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
Zásah elekrickým prúdom.
▶ Ak je prístroj poškodený, ďalej s ním nepracujte!
▶ Prístroj pripájajte iba k PC/laptopu schválenému v súlade s IEC 60950.
▶ Prístroj s demontovanou sondou nepoužívajte na pacientovi ani ho neodkla‐

dajte v blízkosti pacienta.
▶ Ak Vám prístroj spadol, nepoužívajte ho.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia.
Zvracanie vyvolané príliš hlbokým zavedením prístroja.
Vdýchnutie zvratkov.
▶ Nezasúvajte prístroj až do oblasti hrdla - hltana pacienta!
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VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo oslepnutia v dôsledku neviditeľného laserového svetla.
Poškodenie očí.
▶ Prístroj s aktivovaným laserovým osvetlením nemierte do očí!
▶ Neprevádzkujte prístroj, keď je jeho kryt poškodený alebo otvorený.
▶ Na pacientovi nepoužívajte rukoväť bez nasadených hrotov (Tips).
▶ Keď je Tip demontovaný, nepozerajte sa do otvorov v rukoväti, z ktorých vy‐

chádza svetlo.

VÝSTRAHA

Ohrozenie elektromagnetickým žiarením.
Vplyv na iné elektrické prístroje.
▶ Nepoužívajte prístroj u pacientov s kardiostimulátorom!
▶ V ordinácii vypnite prístroje, ktoré by mohli vyžarovať nebezpečné energie

(napr. röntgenové zariadenie, laser, rotujúce prístroje)!

POZOR

Poškodenie výrobku zlomením alebo stlačením USB kábla.
Neopraviteľné zlomenie vedení v USB kábli.
▶ Neťahajte za USB kábel!

POZOR

Poškodenie v dôsledku neodborného ošetrenia.
Zničenie krytu prístroja DIAGNOcam a komponentov umiestnených pod ním.
▶ DIAGNOcam nepoužívajte na hýbanie s prvkom pre lekára!
▶ Neopierajte sa o DIAGNOcam, keď je prístroj uložený v odkladacom priečin‐

ku.
▶ Na pacientovi používajte rukoväť iba vtedy, keď je na nej nasadená sonda!

POZOR

Nebezpečenstvo nakazenia pacienta znečisteným alebo kontaminovaným prís‐
trojom DIAGNOcam.
Infekcia.
▶ Po použití prístroja DIAGNOcam znova ošetrite rukoväť aj hroty (Tips).

POZOR

Porezanie sa v dôsledku neodborného použitia
Rezné poranenie
▶ Na pacientovi nepoužívajte rukoväť bez uchytenej sondy.
▶ Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho na pacientovi.
▶ Prístroj s poškodenou sondou nepoužívajte na pacientovi.
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POZOR

Silný laser
Možné zohriatie dutiny zubnej drene
▶ U každého zuba obmedzte aplikáciu na max. 1 minútu.

POZOR

Biologická kontaminácia
Nakazenie
▶ Prístroj nepoužívajte na rany / v prípade otvoreného tkaniva.
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3   Popis produktu

DIAGNOcam 2170 (detektor kazu, laserové svetlo, prenos) je prenosný, fluore‐
scentný laserový prístroj určený na detekciu zubného kazu podľa 21 CFR §
872.1745.

Prístroj funguje na princípe technológie DIFOTI (Digital Imagin Fiberoptic Transil‐
lumination). DIAGNOcam 2170 poskytuje snímky pripomínajúce RTG snímky, tie‐
to sú však úplne bez žiarenia vďaka svetlu, ktoré bolo prispôsobené špeciálne pre
tento spôsob vyšetrenia.

Štruktúry zubov umožňujú prechod svetla od miesta jeho vstupu do kamery. Ob‐
lasti, ktoré blokujú priechodnosť svetla (napr. lézie zubného kazu), sú zreteľne vy‐
medzené a zobrazujú sa ako tmavé oblasti. Skutočnú situáciu zaznamenáva digi‐
tálna kamera, ktorá ju v reálnom čase zobrazuje na obrazovke.

DIAGNOcam 2170 sa dodáva ako prenosný prístroj s firmvérom pre ošetrovaciu
jednotku, ktorý je zodpovedný za riadenie funkcií kamery a obsahuje softvér na
spracovanie obrazu v PC umožňujúci ukázať / zobraziť, zaznamenať / uložiť do
pamäte snímky a existuje možnosť záznamu živého prenosu.

3.1   Systémové komponenty

3.1.1   Rukoväť

① Okno pre optiku kamery ③ Kontaktná plocha prstencového spí‐
nača

② Otvor pre výstup lasera ④ Vidlicová svetelná závora na špe‐
ciálne rozpoznávanie
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3.1.2   Rukoväť s nasunutým hrotom (Tip)

① Okluzálny hrot (Tip) ④ Ovládacie tlačidlo 2
② Prstencový spínač ⑤ Rukoväť
③ Ovládacie tlačidlo 1 ⑥ Kábel USB 2.0 s ochrannou prie‐

chodkou proti jeho zlomeniu a meni‐
čom DC/DC
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3.1.3   Okluzálny hrot (Tip large, Tip small)

① Otvor okna pre kameru

① Otvor pre výstup laserového lúča
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3.2   Ovládacie tlačidlá a prstencový spínač

Pomocou prstencového spínača ③ so šiestimi spínacími bodmi je možné zhoto‐
vovať statické snímky vo všetkých relevantných pozíciách.

Ovládanie Prstencový spínač ③ Funkcia
Krátko pri vypnutom prístroji Zapnutie lasera a kamery

(= prístroj je pripravený na prevádzku)
Krátko pri zapnutom prístroji Zhotovenie statických snímkov a ich

automatické uloženie do pamäte
Dlho Vypnutie lasera a kamery

Ovládanie Ovládacie tlačidlo 1 ④ Funkcia
Krátko Voľba ďalšieho zuba v rámci schémy

chrupu (v smere pohybu hodinových ru‐
čičiek)

Ovládanie Ovládacie tlačidlo 2 ⑤ Funkcia
Krátko Voľba ďalšieho zuba v rámci schémy

chrupu (proti smeru pohybu hodinových
ručičiek)
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3.3   Označenie a objednávanie

3.3.1   Typový štítok

① Typový štítok

Made in Germany
Typ Typ prístroja DIAGNOcam – mesiac výroby / rok výroby
REF Číslo materiálu
SN Sériové číslo

Pozor: Dodržiavajte pokyny uvedené v sprievodnej dokumentácii!

Klasifikácia (aplikačný diel typu BF)

Označenie CE podľa 93/42/EHS, medicínske produkty

Označenie podľa smernice 2002/96/ES

Dodržujte návod na použitie

3.4   Technické údaje

Celý systém

Max. príkon 0,5 A
Napájacie napätie 5 V
Dĺžka hadice 2,5 m
Hmotnosť 190 g
Krytie IP 44
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Dĺžka cca. 245 mm
Priemer 30 mm

Krytie IP znamená rozsah ochrany, ktorú poskytuje kryt proti prieniku pevných cu‐
dzích častíc a proti vniknutiu vody.
Prvá číslica 4 znamená ochranu proti prieniku pevných cudzích častíc s prieme‐
rom ≥ 1mm.
Druhá číslica 4 znamená ochranu proti striekajúcej vode.

Obrazový snímač

Typ CMOS
Formát ¼“
Monochromatický 8 Bitov
Rozlíšenie 640 (H) x 480 (H)

Osvetlenie

Druh Laserová dióda
Počet 2
Dĺžka vlny 780 nm
Opt. výkon 15 mW
opt. výkon podľa DIN EN 60825-1 za
okluzálnym hrotom (Tip)

max. 1 mW

Optický systém

Slepý uhol 105°
Zorný uhol 80°
Odstup pri zaostrovaní 4,5 mm

Prevádzkové podmienky

Teplota okolia +10 až + 30° C
Tlak vzduchu 800 až 1060 hPa
Rel. vlhkosť vzduchu 5 až 95%, bez kondenzácie
Nadmorská výška pri prevádzke zaria‐
denia

max. 2000 m

Podmienky pri skladovaní/preprave

Teplota okolia -10 až +55 °C
Tlak vzduchu 700 až 1060 hPa
Rel. vlhkosť vzduchu 5 až 95%, bez kondenzácie
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4   Uvedenie do prevádzky

4.1   Požiadavky na hardvér

▶ Prístroj pripájajte iba k PC/laptopu schválenému v súlade s IEC 60950.

Musia byť splnené minimálne nasledovné systémové požiadavky:
▪ PC s výkonom procesora min. 1GHz
▪ 256 MB pracovná pamäť (RAM) v prípade jednotlivého pracoviska alebo pra‐

covnej stanice
▪ 512 MB pracovná pamäť (RAM) v prípade servera pre SQL databázu
▪ 50 MB voľné miesto na HDD systémového pevného disku
▪ v závislosti od objemu dát 5 až 50 GB miesta na pevnom disku pre databázu

(môže byť zhodné so systémovým pevným diskom)
▪ Rozlíšenie obrazovky min. 1024x768, hĺbka farby min. 32 bitov
▪ Operačný systém: Microsoft Windows XP, Service Pack 3 a vyšší alebo Win7

32/64 bitov

Upozornenie
Musí byť nainštalovaný a raz spustený Windows Media Player 11 s expresnými
nastaveniami.
Je nutné dodržovať predpoklady iných softvérových a hardvérových systémov,
ktoré je nutné prevádzkovať spolu s KiD!

4.2   Inštalácia softvéru

4.2.1   Spustenie rutinnej inštalácie

▶ Vložte do mechaniky DIAGNOcam CD
▶ Dvakrát kliknite na súbor DIAGNOcam.... .exe v stromovej štruktúre CD.

Spustí sa inštalácia.
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4.2.2   Inštalácia systému pre jedno pracovisko

▶ Potvrdiť stlačením „Áno“.

▶ V úvodnom okne pre nastavenie kliknite na „Ďalej“, aby ste spustili inštaláciu.
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▶ Prečítajte si podmienky licenčnej zmluvy a zvoľte možnosť „Súhlasím s pod‐
mienkami“ a kliknite na „Ďalej“.

▶ Zvoľte cieľový priečinok pre adresár programov a kliknite na „Ďalej“.
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Upozornenie
Programové súbory sa uložia do cieľového adresára. Cieľový adresár sa musí
nachádzať na lokálnom pevnom disku. Odporúča sa prevziať navhrovanú cestu
pre adresár (C: \Programme\\KaVo\KiD). Voľba cieľového adresára na sieťovom
disku môže spôsobovať poruchy funkcie.

▶ Určenie adresára pre dokumenty 
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▶  

▶ Pokračujte v inštalácii
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▶ Napriek tomu nainštalovať tento softvér ovládača.

▶ Nastavenie ukončite kliknutím na „Dokončiť“.
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▶ Zvoľte nemecký alebo anglický jazyk

▶ Kliknite na „Ďalej“ a pokračujte v inštalácii ovládača
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▶ Programové dáta sa uložia do cieľového adresára.

▶ Kliknite na „Inštalovať“, aby ste vykonali inštaláciu
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▶ Kliknite na „Pokračovať v inštalácii“ a nainštaluje sa softvér

▶ Kliknite na „Pokračovať v inštalácii“ a nainštaluje sa hardvér
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▶ Počkajte, kým sa dokončí inštalácia.

▶ Odporúča sa reštartovať počítač.

4.2.3   Inštalácia systému s viacerými pracoviskami

V rámci jednej inštalácie sieťového systému môžu do spoločnej databázy pristu‐
povať viaceré pracovné stanice, na ktorých je nainštalovaný KiD.
Počítač v sieti musí byť v tomto prípade konfigurovaný ako databázový server.
Tento počítač musia vždy uviesť do prevádzky všetky ostatné počítače a musí sa
vypnúť po všetkých ostatných počítačoch (napr. večer) (ak sa vôbec vypína).

Upozornenie
V prípade plánovania sieťovej inštalácie KiD je najskôr nutné nainštalovať sieťo‐
vý server.

Inštalácia sieťového servera

Upozornenie
V prípade systému s viacerými pracoviskami musia všetky súvisiace pracovné
stanice na rovnakom databázovom serveri vstupovať do rovnakej databázy a po
rovnakej ceste k dokumentu, v opačnom prípade môže dôjsť k nekonzistencii
dát.
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▶ Na serveri zvoľte "Sieťový server".

▶ Databázový server je možné nainštalovať bez softvéru KiD. Toto je dôležité v
prípade servera Windows 2000, pretože tento nepodporuje KiD.
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▶ Pri inštalácii databázového servera alebo v prípade, že nebolo identifikované
schválenie servera, zvoľte adresár dokumentov.

▶ Vyberte ďalšie úlohy.
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▶ Potvrďte nastavenia pri inštalácii.

▶ Dokončite inštaláciu.
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Prvá inštalácia v rámci systému s viacerými pracoviskami sa musí realizovať na
databázovom serveri. Iba sem je nutné nainštalovať Microsoft SQL Server 2005
Express. Na všetkých ďalších miestach je treba kontrolné políčko deaktivovať.

Upozornenie
Ak sa na tomto PC už nachádza Microsoft SQL Server, je možné ho použiť. Uží‐
vateľské konto, ktoré sa použije pre inštaláciu, musí mať oprávnenia správcu.

Inštalácia siete pracovných staníc

▶ Zvoľte "Sieť pracovných staníc" a kliknite na "Ďalej"
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▶ Sieť sa prezrie podľa databáz SQL s oprávneniami

▶ Vykonajte príslušný výber a kliknite na "Ďalej"
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▶ Vytvorte ikonu na ploche a kliknite na "Ďalej"

▶ Vykonajte inštaláciu, kliknite na "Inštalovať"
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▶ Kliknite na "Dokončiť", aby ste dokončili inštaláciu

▶ Teraz reštartujte počítač a kliknite na "Dokončiť".
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4.2.4   Inštalácia rozhrania VDDS

▶ Spustite "Setup" a kliknite na "Ďalej"

▶ Vykonajte inštaláciu
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▶ Dokončite inštaláciu

Upozornenie
Keď sa pri konfigurácii rozhrania nezobrazí DIAGNOcam, deaktivujte v možno‐
stiach programu VDDS a potom túto možnosť znovu aktivujte.
(vždy prevziať s pamäťou)

4.2.5   Inštalácia ovládača USB rozhrania iba pre XP

Upozornenie
Iba pri XP sa musí každé USB rozhranie na PC / laptope nainštalovať pri prvom
raze. Pri WIN 7 resp. WIN 8 to už nie je potrebné.
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▶ USB kábel z DIAGNOcam pripojte k PC / laptopu, zobrazí sa nasledujúce ok‐
no:

▶ Asistent pre vyhľadávanie hardvéru, zvoľte „Nie, tentoraz nie“ a pokračujte
kliknutím na „ďalej“.
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▶ Zvoľte „Automaticky inštalovať softvér“ a pokračujte kliknutím na „ďalej“.

▶ Zvoľte „Pokračovať v inštalácii“ a pokračujte.

▶ Inštaláciu dokončíte kliknutím na „Dokončiť“.

 

 

 

 

 

Návod na použitie DIAGNOcam 2170
4 Uvedenie do prevádzky | 4.2 Inštalácia softvéru

38/67



4.3   Údržba na diaľku pomocou programu Netviewer

Servis - Hotline:
+49 7351 56-2700
Service.Multimedia@kavo.com
V prípade Vašich otázok je vždy potrebné uviesť sériové číslo produktu!
Ďalšie informácie na: www.kavo.com

Pri ištalácii KiD sa automaticky nainštaluje aj softvér pre vykonávanie údržby na
diaľku - Netviewer. Okrem toho je možné Netviewer spustiť aj na internetovej
adrese: support.kavo.com . Paralelne sa je nutné telefonicky skontaktovať s pra‐
covníkom technického servisu, ktorý Vám oznámi kontaktný kód.

4.3.1   Spustenie programu Netviewer priamo pomocou tlačidla KiD

▶ Stlačte tlačidlo pre diaľkovú údržbu

▶ Skontaktujte sa s pracovníkom technického servisu na tel. č. +49 7351
56-2700 a vyžiadajte si od neho kontaktný kód.
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▶ Zadajte kontaktný kód a kliknite na "Spojiť".

Spustí sa diaľková údržba.

Upozornenie
Pracovník technického servisu môže vykonať údržbu na diaľku iba v prípade,
keď zákazník potvrdí jeho prístup. Prístup bez tohto potvrdenia nie je možný!

▶ Okno Remote control indikuje, že servis KaVo je spojený s Vaším systémom.

▶ Okno "Netviewer was closed", po kliknutí na "Close" sa spojenie preruší.
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5   Obsluha

5.1   Nasunutie a uvoľnenie hrotu (Tip)

Nasuňte Tip na rukoväť

POZOR

Nesprávna poloha (pootočenie) pri nasadzovaní hrotu (Tip)
Poškodenie prístroja
▶ Pri nasadzovaní dbajte na to, aby vnútorný výbežok hrotu (Tip) zapadol do

otvoru vo vidlicovej svetelnej závore.

Upozornenie
Hroty (Tips) sa nesmú nasadzovať násilím ani otáčaním!
Hroty (Tips) musia byť nasunuté na rukoväť až na doraz. V opačnom prípade
môže dôjsť k zakrytiu určitých oblastí na snímkoch.

▶ Nasuňte Tip rovnomerne až na doraz. Dbajte pritom na to, aby vnútorný výbe‐
žok ① hrotu (Tip) zapadol do otvoru vo vidlicovej svetelnej závore.
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Stiahnite Tip z rukoväte

Upozornenie
Hroty (Tips) sa nesmú vyťahovať otáčaním.
Pri vyťahovaní sa nesmú stláčať ovládacie tlačidlá.

▶ Hroty (Tips) sa smú sťahovať z rukoväte primeranou silou, pri tom ich ľavou
rukou potiahnite a palcom pravej ruky mierne posúvajte. Nestlačte pri tom
ovládacie tlačidlá.
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5.2   Zapínanie a vypínanie

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo oslepnutia v dôsledku neviditeľného laserového svetla.
Poškodenie očí.
▶ Prístroj s aktivovaným laserovým osvetlením nemierte do očí!
▶ Neprevádzkujte prístroj, keď je jeho kryt poškodený alebo otvorený.
▶ Na pacientovi nepoužívajte rukoväť bez nasadených hrotov (Tips).
▶ Keď je Tip demontovaný, nepozerajte sa do otvorov v rukoväti, z ktorých vy‐

chádza svetlo.

POZOR

Poškodenie výrobku v dôsledku nesprávnej obsluhy
Poškodenie kontaktov
▶ Pri sťahovaní a nasadzovaní hrotov (Tips) nezapínajte prstencový spínač ani

nestláčajte ovládacie tlačidlá.

Zapnutie prístroja

▶ Krátko stlačte prstencový spínač.

Vypnutie prístroja

Upozornenie
Ak počas 10 minút nedôjde k stlačeniu žiadneho funkčného tlačidla ani k výmene
hrotu (Tip), tak sa laser a kamera automaticky vypne.

▶ Podržte prstencový spínač stlačený po dobu asi 10 sekúnd.

5.3   Aplikácia - okluzálne

POZOR

Poškodenie v dôsledku neodborného použitia
Poškodenie vodiča osvetlenia
▶ Nelámte vodiče osvetlenia v ohybnej časti sondy.

Upozornenie
Prenos živého obrazu ovplyvňujú niekoľké faktory:
- druh vady zuba.
- umiestnenie spojovacej plochy.
- druha a umiestnenie zubných výplní.
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Indikačným rozsahom sú premolárne a molárne zuby.

1

① Otvor pre výstup svetla (interný)

▶ Nasuňte na rukoväť okluzálny Tip.
▶ Otvormi pre výstup svetla ① sa dotknite ďasna.
▶ Umiestnite rozperku okluzálnej sondy na susedný zub a pozorujte živý prenos

obrazu.
▶ Podľa potreby mierne vychýľte sondu.
▶ Pomocou ovládacích tlačidiel 2 a 3 zvoľte ten zub v schéme chrupu, ku ktoré‐

mu sa má uložiť obrázok.
▶ Statický obrázok zachytíte a uložíte stlačením prstencového spínača.

5.4   Stručné informácie o obsluhe DIAGNOcam

▶ Spustite program.
▶ Založte/zvoľte zložku o pacientovi.
▶ Spustite prehliadač DIAGNOcam-Viewer.
▶ Krátko stlačte prstencový spínač, aby ste tak zapli laser a kameru.
▶ Pomocou ovládacích tlačidiel 2 a 3 zvoľte zub v schéme chrupu.

Zvolený zub sa zobrazí tmavomodrou farbou.

▶ Pomocou prstencového spínača zhotovte statický snímok.

Statický snímok sa priradí k zvolenému zubu v rámci schémy chrupu.
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▶ Ak si želáte prejsť do režimu revízie (Review), kliknite na „symbol priečinka“ v
okne so živým prenosom obrazu.

▶ Ak sa chcete vrátiť z režimu „Live“ do úvodnej obrazovky, kliknite na „červený
krížik“ vpravo hore.

5.4.1   Možnosti videa

Use alternate Capture Graph:
Ak ostane video so živým prenosom obrazu čierne, môže táto možnosť prípadne
umožniť zobrazenie prúdu videa.

DirectShow Video playback:
Ak sa nepodarí prehratie zaznamenaného videa, môže táto možnosť umožniť zo‐
brazenie zaznamenaných videí.

WMV Video:
Videozáznamy sa ukladajú vo formáte WMV namiesto formátu AVI. Video súbory
sú spravidla menšie.

5.5   Výber nálezu a diagnóza

Upozornenie
Zmeny v dôsledku zubného kazu sa zobrazia ako tmavé tiene na zdravej zubnej
substancii.

Upozornenie
Zvyšky čistiacich prostriedkov, opravných materiálov, konkrementy a zafarbenia
na povrchu zuba môžu spôsobiť zmenu rozptylu svetla a zobraziť sa tak ako tie‐
ne.

Tmavé tiene na snímke sa môžu zdať ako zmeny v dôsledku zubného kazu.

▶ Kvôli istote pri diagnóze použite aj iné diagnostické prostriedky, napr.
DIAGNOdent pen 2190.

5.6   Funkcia DIAGNOcam

Spustenie prístroja DIAGNOcam

▶ Zapnite PC/laptop.
▶ Spustite softvér DIAGNOcam.
▶ DIAGNOcam pripojte k PC/laptopu a počkajte, kým nezaznie akustický signál.
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Krok 1:

▶ Vyberte pacienta.

▶ Kliknite na ikonu „Voľba pacienta“ a otvorte súbor.

Upozornenie
Pri pripojenom DIAGNOcam sa výber pacientov zobrazí po kliknutí Pokračovať
krokom 3
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Krok 2:

▶ Založte zložku pacienta.

▶ Kliknite na ikonu "Založiť nového pacienta".

▶ Zaznačte údaje o pacientovi a uložte ich pomocou ikony „OK“.

Lišta s ikonami

Krok 3:

▶ Vyberte pacienta.

 

 

 

 

 

 

Návod na použitie DIAGNOcam 2170
5 Obsluha | 5.6 Funkcia DIAGNOcam

47/67



▶ Výber potvrďte dvojitým kliknutím na meno pacienta alebo pomocou ikony
"OK".

Krok 4:

▶ Spustite kameru.

▶ Najskôr kliknite na ikonu „DIAGNOcam“ a otvorte súbor.
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Spustite režim nahrávania

▶ Kliknite na ikonu „DIAGNOcam Live“.

Krok 5:

▶ Vyberte zub.
▶ Pripojte DIAGNOcam.

Upozornenie
Ak sa nezobrazí žiadny „live“ obraz - stlačte prstencové tlačidlo na DIAGNOcam
alebo vytiahnite stojan na inštrumenty.

Schéma chrupu

Zobrazenie Význam
Biely zub Nie sú uložené žiadne snímky.
Svetlomodrý zub Sú uložené snímky
Tmavomodrý zub Aktívne zvolený zub, uložené snímky sa zobrazia v

riadku nižšie.

Upozornenie
Počet zubov vo vybranej schéme chrupu (napr. 47) sa zobrazí vľavo vedľa sché‐
my chrupu. Keď je vybraný jeden zub, zobrazia sa iba snímky daného zuba.
Ak nie je vybraný žiadny zub, tak sa namiesto počtu zubov zobrazí výkričník. Zo‐
brazia sa všetky vyhotovené snímky alebo snímky, ktoré nie sú priradené k žiad‐
nemu zubu.
Biely výkričník: Zobrazia sa všetky vyhotovené snímky.
Svetlomodrý výkričník: Zobrazia sa snímky, ktoré nie sú priradené k žiadnemu
zubu.
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Krok 6:

▶ Vyvolanie snímku.
▶ DIAGNOcam umiestnite do príslušnej polohy pri zube.

▶ Kliknutím myši na obr. 1 alebo aktiváciou prstencového spínača ① vyvolajte
snímok.

▪ Snímok vľavo hore: Aktuálny naživo prenášaný obraz
▪ Snímok vpravo hore a vpravo v strede: Naposledy uložené snímky

▶ Aby ste zobrazili skorší snímok zo spodného radu na obr. 3, vyberte kliknutím
myši želaný snímok zo spodného radu (v modrom rámiku).

Symbol Význam
▪ Červený prstencový spínač: deaktivovaný (kliknúť

myšou)
▪ Biely prstencový spínač: aktivovaný
▪ Výber zuba <> červený: deaktivovaný
▪ Výber zuba <> biely: aktivovaný

Nie je vybraný žiadny zub

Aktivovať/deaktivovať videokameru
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Nastavenie jasu/kontrastu

▶ Kliknite na ikonu „Možnosti“

Odporúčame Vám použiť výrobné nastavenie. V prípade, že sa zuby zobrazujú
ako príliš svetlé, môže byť výhodou príslušne zmeniť hodnoty AEW.

▶ Pomocou voľby „default“ znova obnovíte výrobné nastavenie

Režim revízie DIAGNOcam

V režime revízie (Review) si je možné prezrieť a porovnať jednotlivé snímky.
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▶ Kliknite na ikonu „Priečinok“.

▶ Aby ste sa opäť dostali do režimu Live, kliknite na symbol „priečinka“ alebo vy‐
tiahnite DIAGNOcam zo stojana na inštrumenty.

▶ Ak si želáte zmerať dĺžku snímku, kliknite na ikonu "Pravítko".

▶ Ak si želáte označiť meranie v pozdĺžnom smere červenou farbou, znova klik‐
nite na ikonu "Pravítko". Pomocou tlačidla "Odstrániť" je možné znova vyma‐
zať pozdĺžne meraný úsek vyznačený na červeno.

▶ Ak si želáte zobraziť snímok inverzne, kliknite na ikonu "Inverzne".

▶ Kliknite na ikonu "Nesprávne farby", aby ste zobrazili snímok v nesprávnych
farbách.

▶ Kliknite na ikonu "Lišta s náradím", aby ste tak otvorili alebo zatvorili "Lištu s
náradím".

▶ Ak si želáte vrátiť späť zmenu snímku, kliknite na ikonu "Pôvodný snímok".

▶ Ak si želáte vrátiť späť poslednú zmenu, kliknite na ikonu "Späť".

▶ Ak si želáte vytlačiť snímok, kliknite na ikonu "Tlačiareň".

▶ Ak si želáte vymazať snímok, kliknite na ikonu "Vymazať".

▶ Ak si želáte exportovať snímok, kliknite na ikonu "Exportovať snímok".
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Zobrazenie snímkov jedného zuba

▶ Kliknutím myšou vyberte zub 48 v schéme chrupu v ľavej dolnej oblasti okna.

Zvolený zub (48) sa zobrazí tmavomodrou farbou.
Počet zubov vo vybranej schéme chrupu (48) sa zobrazí vľavo vedľa schémy
chrupu.
Snímky priradené k príslušnému zubu sa zobrazia v strednej, dolnej časti ok‐
na vo forme otáčajúcej sa prezentácie.

Zobraziť nepriradené snímky

▶ Aby ste zobrazili všetky snímky, ktoré nie sú priradené k žiadnemu zubu, klik‐
nite dvakrát na políčko s číslom "48".

Vľavo vedľa schémy chrupu sa zobrazí bledomodrý výkričník.
Snímky, ktoré nie sú priradené k žiadnemu zubu, sa zobrazia v strednej, dol‐
nej časti okna vo forme otáčajúcej sa prezentácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na použitie DIAGNOcam 2170
5 Obsluha | 5.6 Funkcia DIAGNOcam

53/67



Zobrazenie všetkých snímkov

▶ Aby ste zobrazili všetky snímky (priradené a nepriradené), kliknite na výkrič‐
ník.

Vľavo vedľa schémy chrupu sa zobrazí biely výkričník.
Všetky vyhotovené snímky (priradené aj nepriradené) sa zobrazia v strednej,
dolnej časti okna vo forme otáčajúcej sa prezentácie.

Listovanie medzi snímkami
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▶ Kliknite na oblasť okna, napr. vpravo hore, aby ste zobrazili aktívne (predné)
snímky vo forme otáčajúcej sa prezentácie v hornej oblasti okna.

Zvolená horná oblasť okna sa zobrazí v modrom rámiku.

▶ Pomocou navigačných šípok listujte medzi snímkami spredu dozadu vo forme
otáčajúcej sa prezentácie.

Ukotvenie snímkov

▶ Ak si želáte ukotviť snímok vo vybranej oblasti okna, kliknite na inú oblasť ok‐
na.

Zvolená horná oblasť okna sa zobrazí v modrom rámiku.

Porovnanie snímkov

Ak si želáte porovnať snímky, dá sa snímok "ukotviť" v hornej časti okna. V inej
oblasti okna je možné "listovať" medzi snímkami.

▶ Kliknite na oblasť okna, napr. vpravo hore.

Vo vybranej oblasti okna sa za sebou zobrazia "aktívne" snímky vo forme otá‐
čajúcej sa prezentácie.
V nevybranej oblasti okna zostane snímok "ukotvený".
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Zväčšenie/rozdelenie snímkov

▶ Kliknite dvakrát na jednu z dvoch horných oblastí okna.

Obe horné oblasti okna sa spoja do jednej veľkej oblasti.
Snímok sa zobrazí zväčšený.

▶ Kliknite dvakrát na veľkú oblasť okna, aby ste ju tak rozdelili na dve okná.

Snímok sa zobrazí zmenšený v oblasti okna vpravo príp. vľavo hore.
V každej inej oblasti okna sa zobrazí skôr zobrazený snímok.
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6   Metódy čistenia podľa ISO 17664

Uvedené pokyny pre čistenie a sterilizáciu overil výrobca medicínskeho produktu
ako vhodné na prípravu medicínskeho produktu na jeho opätovné ošetrenie. Pre
tento účel je zvyčajne potrebné overenie a rutinné kontroly postupu. Rovnako mu‐
sí spracovateľ starostlivo vyhodnotiť každú odchýlku od dodaných návodov, po‐
kiaľ ide o jej účinok a možné negatívne dôsledky.

Je nutné opätovne upraviť nasledovné komponenty:

▪ Povrch prístroja
▪ Hroty (Tips)

POZOR

Poškodenie spôsobené vniknutými kvapalinami.
Poruchy funkcií v dôsledku vniknutia kvapalín.
▶ Nenechajte do vnútra prístroja preniknúť žiadne kvapaliny!

6.1   Príprava na čistenie

Upozornenie
Pred vysunutím prístroja DIAGNOcam je nutné vždy ukončiť softvér.

▶ Snímte Tip.

6.2   Čistenie

Upozornenie
Nepoužívajte rozpúšťadlá ani agresívne chemikálie!

▶ Hrubé nečistoty odstráňte bezprostredne ihneď po znečistení jednorazovou
papierovou utierkou.

6.3   Manuálne čistenie

▶ Všetky vonkajšie povrchy prístroja DIAGNOcam očistite mäkkou handrou a
predpísaným dezinfekčným prostriedkom.

▶ Hroty (Tips) čistite 30 sekúnd stredne tvrdou zubnou kefkou pod tečúcou vo‐
dou (s kvalitou pitnej vody a teplotou 30º ± 5º C, prietok 2l/min).

▶ V prípade znečistenia okna ho vyčistite 70% izopropanolom a vatovou tyčin‐
kou.

▶ Čistenie vykonávajte opatrne, príliš veľká sila môže poškodiť okno.

▶ Všetky vonkajšie povrchy prístroja DIAGNOcam očistite mäkkou handrou a
predpísaným dezinfekčným prostriedkom.

▶ Hroty (Tips) čistite 30 sekúnd stredne tvrdou zubnou kefkou pod tečúcou vo‐
dou (s kvalitou pitnej vody a teplotou 30º ± 5º C, prietok 2l/min).
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▶ V prípade znečistenia okna ho vyčistite 70% izopropanolom a vatovou tyčin‐
kou.

▶ Čistenie vykonávajte opatrne, príliš veľká sila môže poškodiť okno.

6.4   Strojové čistenie

Nie je možné použiť.

6.5   Dezinfekcia

6.5.1   Manuálna dezinfekcia

POZOR

Poškodenia produktov v dôsledku nesprávnej dezinfekcie.
Chybné funkcie.
▶ Dezinfekčné prostriedky používajte podľa údajov výrobcu!
▶ Dezinfekciu vykonajte iba stieraním!
▶ Neponárajte výrobok do kvapalín

POZOR

Poškodenie v dôsledku dezinfekcie sprejovaním.
▶ Nedezinfikujte prístroj DIAGNOcam sprejovaním.

Na základe znášanlivosti materiálov odporúča spoločnosť KaVo nasledujúce pro‐
dukty.
Mikrobiologickú účinnosť musí zabezpečiť výrobca dezinfekčného prostriedku.

▪ CaviCide od firmy Metrex

▪ Mikrozid AF od firmy Schülke&Mayr (tekutý alebo vreckovky)
▪ Dürr FD322
▪ INCIDIN liquid
▪ Cavicide
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Oblasť použitia v súlade s návodom na používanie od výrobcu.

▶ Povrch prístroja DIAGNOcam a hroty (Tips) poutierajte mäkkou handrou a
schváleným dezinfekčným prostriedkom.

6.5.2   Dezinfekcia strojová

Nie je možné použiť.

6.6   Sterilizácia

POZOR

Poškodenie produktu nesprávne vykonanou sterilizáciou
Poškodenie sterilného materiálu
▶ Nepoužívajte sterilizáciu horúcim vzduchom, chemickú sterilizáciu za stude‐

na, nesterilizujte pomocou etylénoxidu!

POZOR

Vlhkosť
Nesterilnosť
▶ Dbajte na sucho. Autoklávy s dodatočným vákuom zabezpečujú sucho!

Okrem toho je možné urýchliť schnutie 10-minútovou fázou sušenia pri otvo‐
rených dverách autoklávy.

POZOR

Poškodenia produktov v dôsledku nesprávneho čistenia
Špičku nevkladajte do ultrazvukového kúpeľa.

Sterilizovať sa dajú iba hroty (Tips).

Sterilizáciu je treba vykonať bezprostredne po čistení a dezinfekcii.

Pred sterilizáciou treba hroty (Tips) vložiť do vrecúšok.

Produkty od firmy KaVo schválené pre sterilizáciu sú odolné voči teplotám do
max. 138° C.

Spoločnosť KaVo odporúča napr.
- STERIclave
- Citomat

▶ Sterilizácia sond v autokláve:
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Vhodný postup sterilizácie je možné zvoliť z nasledujúcich spôsobov (v závislosti
od sterilizačného zariadenia, ktoré je k dispozícii):
▪ Autokláv s trojitým predvákuom:

– min. 3 minúty pri 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)
▪ Autokláv na princípe gravitácie:

– min. 10 minút pri 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1.6 °F/ +7.4 °F) alternatívne

Vhodný postup sterilizácie je možné zvoliť z nasledujúcich spôsobov (v závislosti
od sterilizačného zariadenia, ktoré je k dispozícii):
▪ Sterilizačné zariadenie s počiatočným vákuom:

– min. 3 minúty pri 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)
Doba schnutia 10 min.

▪ Autokláv na princípe gravitácie:
– min. 10 minút pri 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1.6 °F/ +7.4 °F) alternatívne

Doba schnutia 10 min.

Postup Trvanie / teplota
Autokláv s trojitým predvákuom Min. 3 minúty / 134° C -1 °C/ +4 °C

 

Hroty (Tips) skladujte vo vrecúškach

Upozornenie
V prípade sterilizácie viacerých nástrojov v rámci jedného sterilizačného cyklu sa
nesmie prekročiť maximálne naloženie sterilizátora.

6.7   Kontrola a kontrola funkcie

6.7.1   Všeobecné informácie

▶ Skontrolujte čistotu.

6.7.2   Kontrola hrotov (Tips)

▶ Pridržte hroty (Tips) oproti zdroju svetla (príp. dennému svetlu) a skontrolujte,
či nie sú znečistené alebo chybné svetlovody, ktoré je možné vidieť v puzdre.
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7   Odstraňovanie porúch

Upozornenie
V prípade, že je prístroj DIAGNOcam nasunutý pri spúšťaní softvéru, môžu sa
pri ďalšom štarte vyskytnúť chybové hlásenia. Pred vysunutím prístroja
DIAGNOcam je vždy najskôr treba ukončiť softvér.

▶ Pokiaľ sa pri spúšťaní softvéru vyskytnú chybové hlásenia, ukončite všetky
programy, vypnite PC/laptop a znova ho spustite.

▶ V prípade porúch ihneď odstavte DIAGNOcam z prevádzky!
▶ Bezodkladne informujte pracovníkov firmy KaVo!
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8   Príslušenstvo

1.005.1300 Tip large

1.005.1360 Tip small

 

 

 

 

 

Návod na použitie DIAGNOcam 2170
8 Príslušenstvo

62/67



1.005.1380 odkladací priečinok DIAGNOcam

Ďalšie príslušenstvo:
Predlžovací USB kábel 3 m Čís. mat. 1.005.1076
CD DIAGNOcam pre viaceré pracoviská Čís. mat. 1.009.6958
CD DIAGNOcam pre jedno pracovisko Čís. mat. 1.009.5110
CD VDDS plugin softvér Čís. mat. 1.009.6960
CD so softvérom Twain / Wia Čís. mat. 1.010.3642
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9   Údaje o elektromagnetickej kompatibilite podľa EN IEC
60601-1-2

9.1   Elektromagnetické vyžarovanie

Prístroj je určený pre prevádzku v dole popísanom prostredí. Zákazník alebo uží‐
vateľ zaistí, že prístroj bude prevádzkovaný v príslušnom prostredí.

Merania rušivého vyžarovania Zhoda Elektromagnetické okolie -
Pomôcka

Vysokofrekvenčné vysielanie podľa
CISPR 11

Skupina 1 Prístroj používa vysokofrekvenčnú
energiu výhradne pre svoje interné
funkcie. Preto je jeho vysielanie
vysokofrekvenčnej energie veľmi
nízke a je nepravdepodobné, že
bude rušiť okolité elektronické prís‐
troje.

Vysokofrekvenčné vysielanie podľa
CISPR 11

Trieda B Prístroj je určený pre využitie vo
všetkých zariadeniach vrátane za‐
riadení nachádzajúcich sa v obyt‐
ných zónach a zariadeniach, ktoré
sú bezprostredne pripojené na
elektrickú sieť, ktorá zásobuje aj
obytné stavby.

Vysielanie vyšších harmonických
podľa EN 61000-3-2

Trieda A Prístroj je určený pre využitie vo
všetkých zariadeniach vrátane za‐
riadení nachádzajúcich sa v obyt‐
ných zónach a zariadeniach, ktoré
sú bezprostredne pripojené na
elektrickú sieť, ktorá zásobuje aj
obytné stavby.

Vysielanie výkyvov napätia/výchy‐
liek podľa EN 61000-3-3

zhoduje sa Prístroj je určený pre využitie vo
všetkých zariadeniach vrátane za‐
riadení nachádzajúcich sa v obyt‐
ných zónach a zariadeniach, ktoré
sú bezprostredne pripojené na
elektrickú sieť, ktorá zásobuje aj
obytné stavby.

9.2   Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu

Prístroj je určený pre prevádzku v dole popísanom prostredí. Zákazník alebo uží‐
vateľ zaistí, že prístroj bude prevádzkovaný v príslušnom prostredí.
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Kontroly odolnosti proti
rušeniu

Skúšobná hladina podľa
EN 60601

Zhodná úroveň Elektromagnetické okolie
- smernice

Vybitie statickej elektriny
(ESD) podľa EN
61000-4-2

Vybitie kontaktov ± 6 kV
Vybitie vzduchu ± 8 kV

Vybite kontaktov ± 2/4/6
kV
Vybite vzduchu ± 2/4/8 kV

Podlahy by mali byť z
dreva alebo betónu alebo
byť obložené keramickou
dlažbou. Keď je podlaha
pokrytá syntetickým
materiálom, musí byť vlh‐
kosť vzduchu min. 30 %.

Rýchle prechodné elek‐
trické poruchové veličiny /
rázy podľa EN 61000-4-4

± 2 kV pre sieťové vede‐
nia
± 1 kV pre vstupné a vý‐
stupné vedenia

± 2 kV pre sieťové vede‐
nia

Kvalita napájacieho napä‐
tia by mala zodpovedať
typickému prostrediu v
komerčných alebo
nemocničných zariade‐
niach.

Rázové napätia (prepätia)
podľa EN 61000-4-5

Rozdielové napätie ± 1
kV
Rozdielové napätie ± 2
kV

Rozdielové napätie ± 1
kV
Rozdielové napätie ± 2
kV

Kvalita napájacieho napä‐
tia by mala zodpovedať
typickému prostrediu v
komerčných alebo
nemocničných zariade‐
niach.

Prudké poklesy napätia,
krátkodobé prerušenia a
výkyvy napájacieho napä‐
tia podľa EN 61000-4-11

< 5 % UT

(>95 % pokles)
na ½ obdobia
40 % UT

(60 % pokles)
na 5 období
70 % UT

(30 % pokles)
na 25 období
< 5 % UT

(> 95 % pokles)
na 5 s
(250 období)

< 5 % UT

(>95 % pokles)
na ½ obdobia
40 % UT

(60 % pokles)
na 5 období
70 % UT

(30 % pokles)
na 25 období
< 5 % UT

(> 95 % pokles)
na 5 s
(250 období)

Kvalita napájacieho napä‐
tia by mala zodpovedať
typickému prostrediu v
komerčných alebo ne‐
mocničných zariadeniach.
Ak požaduje užívateľ ne‐
prerušenú funkciu zaria‐
denia v prípade výpadku
prúdu, odporúčame napá‐
jať zo záložného zdroja
alebo z batérie.

Magnetické pole pri napá‐
jacej frekvencii (50/60 Hz)
podľa EN 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetické pole pri sieťo‐
vej frekvencii by malo
zodpovedať typickým
hodnotám, ktoré sa vy‐
skytujú v komerčných a
nemocničných zariade‐
niach.

Poznámka: UT je striedavé napätie siete pred uplatnením skúšobnej úrovne.

9.3   Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu

Prístroj je určený pre prevádzku v dole popísanom prostredí. Zákazník alebo uží‐
vateľ zaistí, že prístroj bude prevádzkovaný v príslušnom prostredí.
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Kontroly odolnosti proti
rušeniu

Skúšobná hladina pod‐
ľa EN 60601

Zhodná úroveň Elektromagnetické okolie - smerni‐
ce

Riadená vysokofre‐
kvenčná poruchová
veličina podľa EN
61000-4-6
Vyžarované vysokofre‐
kvenčné poruchové
veličiny podľa EN
61000-4-3

3 Veff

150 kHz až 80 MHz
okrem pásiem ISMa

3 V/m
80 MHz až 2,5 GHz

3 Veff

3 V/m
Prenosné a mobilné bezdrôtové
zariadenia by sa nemali používať
v menšej vzdialenosti od vrátane
vedení v menšej vzdialenosti ako
je odporúčaný ochranný odstup,
ktorý sa vypočíta podľa príslušnej
rovnice pre vysielaciu frekvenciu.
Odporúčaná ochranná vzdiale‐
nosť:
d = 1,17 P

d= 1,17 P  pre 80 MHz až 800
MHz
d= 2,33 P  pre 800 MHz až 2,5
GHz
kde P znamená maximálny meno‐
vitý výkon vysielača vo W (wat‐
toch) v súlade s údajmi výrobcu
vysielača a d je odporúčaná
ochranná vzdialenosť v m (me‐
troch).
bSila poľa stacionárnych rádiových
vysielačov by mala byť pre všetky
frekvencie podľa preskúmania na
miestec nižšia ako hladina zhody.
dV okolí prístrojov, na ktorých sa
nachádza nasledujúci symbol, sú
možné poruchy.

Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyššia oblasť frekvencie.
Poznámka 2: Tieto smernice sa nemusia dať uplatniť vo všetkých prípadoch. Ší‐
renie elektromagnetických veličín je ovplyvňované absorpciou a odrazmi budov,
predmetov a ľudí.

aFrekvenčné pásma ISM (pre priemyselné, vedecké a medicínske použitie) v roz‐
sahu 150 kHZ až 80 Mhz sú 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 13,567
MHz; 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.

bÚroveň zhody vo frekvenčných pásmach ISM od 150 kHz do 80 MHz a v rozsa‐
hu frekvencie od 80 MHz do 2,5 GHz sú určené na zníženie pravdepodobnosti,
že mobilné/prenosné komunikačné zariadenia budú vyvolávať rušenie, keď sa ne‐
úmyselne prinesú do pacientskej oblasti. Z tohto dôvodu sa pri výpočte odporúča‐
ných ochranných vzdialeností v týchto oblastiach frekvencie uplatňuje dodatočný
faktor 10/3.

cSilu poľa stacionárnych vysielačov, napr. základných staníc bezdrôtových telefó‐
nov a mobilných rádiokomunikačných prístrojov, amatérskych rádiových staníc a
rádiových a televíznych vysielačov AM a FM nie je možné teoreticky vopred pre‐
sne stanoviť. Na stanovenie elektromagnetického okolia z hľadiska stacionárnych
vysielačov je treba zvážiť štúdiu podmienok na stanovisku. Keď nameraná sila
poľa na stanovisku, na ktorom sa bude používať , prekročí hore uvedenú úroveň
zhody, malo by sa zariadenie pozorovať, aby sa mohlo potvrdiť jeho fungovanie v
súlade s určeným účelom. V prípade spozorovania nezvyčajných charakteristík
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výkonu môže byť potrebné vykonať ďalšie opatrenia, napr. iné nasmerovanie ale‐
bo inštalácia zariadenia na iné miesto .

dPri vyšších frekvenciách nad pásmom 150 kHz až 80 MHz by mala byť sila poľa
nižšia ako 3Vnom V/m.

9.4   Odporúčaná ochranná vzdialenosť prenosných a mobilných vy‐
sokofrekvenčných telekomunikačných prístrojov od lekárskeho prís‐
troja

je určená na prevádzku v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vysokofre‐
kvenčné poruchové veličiny kontrolované. Zákazník alebo užívateľ môže zame‐
dziť elektromagnetickému rušeniu tak, že bude dodržiavať minimálny odstup me‐
dzi prenosnými a mobilnými vysokofrekvenčnými telekomunikačnými prístrojmi
(vysielačmi) a v závislosti od výstupného výkonu komunikačného prístroja podľa
nižšie uvedených pokynov.

Ochranná vzdialenosť v závislosti od vysielacej frekvencie:

Menovitý výkon vysielača
vo W

150 kHz až 80 MHz
d=1,17 P  m

80 MHz až 800 MHz
d=1,17 P  m

800 MHz až 2,5 GHz
d=2,33 P  m

0,01 0,1 0,1 0,2
0,1 0,4 0,4 0,7
1 1,2 1,2 2,3
10 3,7 3,7 7,4
100 11,7 11,7 23,3

Pre vysielače, ktorých menovitý výkon nie je uvedený v hornej tabuľke, je možné
stanoviť odporúčanú ochrannú vzdialenosť d v metroch (m) pri použití rovnice,
ktorá patrí k príslušnému stĺpcu, pričom P je maximálny menovitý výkon vysielača
vo W (wattoch) podľa údajov výrobcu vysielača.
POZNÁMKA 1 Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyššie frekvenčné pásmo.
POZNÁMKA 2 Tieto smernice nemusia byť vhodné vo všetkých prípadoch. Roz‐
šírenie elektromagnetických veličín je ovplyvňované absorpciami a odrazmi bu‐
dov, predmetov a ľudí.
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