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1   

1.1   Vedenie používateľa

Predpoklad
Tento návod si prečítajte pred prvým uvedením produktu do prevádzky, aby ste
zabránili chybnej obsluhe a poškodeniam.

1.1.1   Skratky

Skrá‐
tený
tvar

Vysvetlenie

NnP Návod na použitie
NnO Návod na ošetrovanie
MN Montážny návod
NpT Návod pre technika
BK Bezpečnostná kontrola
IEC International Electrotechnical Commission
NnO Návod na opravu
El. zn. Elektromagnetická znášanlivosť

1.1.2   Symboly

Pozri kapitolu bezpečnosť/výstražný symbol

Dôležitá informácia pre používateľa a technikov

Možnosť dezinfekcie v termodezinfektore

Možnosť sterilizácie do 135 °C

Značka CE (Communauté Européenne). Produkt s touto značkou zodpo‐
vedá požiadavkám príslušných smerníc ES, to znamená noriem platných
v Európe.
Požiadavka na manipuláciu

Výstražný štítok lasera symbol nebezpečenstva

Výstražný štítok lasera

1.1.3   Cieľová skupina

Tento dokument sa orientuje na zubných lekárov a na personál praxe.
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1.2   Service

Na nasledovných adresách budú zodpovedané otázky k produktu, servisu a údržbe.
V prípade dopytu je potrebné vždy uviesť sériové číslo výrobku.
Servisná horúca linka:
+49 7351 56-1500
Service.Instrumente@kavo.com
Ďalšie informácie na adrese: www.kavo.com

1.3   Záručné predpisy

KaVo preberá v rámci platných KaVo dodacích a platobných podmienok záruku na
dokonalú funkčnosť, bezchybnosť materiálu a výroby na dobu 12 mesiacov od dá‐
tumu zakúpenia potvrdeného predávajúcim.
Pri odôvodnených reklamáciách plní KaVo záruku bezplatným dodaním náhradné‐
ho dielu alebo opravy.
Záruka sa nevzťahuje na poruchy a ich následky, ktoré vznikli alebo by mohli vznik‐
núť prirodzeným opotrebovaním, neodbornou manipuláciou, čistením alebo opra‐
vou, nedodržaním predpisov o údržbe, obsluhe alebo pripojení, koróziou, znečiste‐
ním napájacích médií a chemickými alebo elektrickými účinkami, ktoré nie sú ob‐
vyklé alebo podľa predpisov výrobcu nie sú dovolené.
Poskytnutie záruky sa nevzťahuje vo všeobecnosti na žiarovky, svetlovody zo skla
a sklenených vlákien, sklenený tovar, gumené časti a na stálofarebnosť častí vyro‐
bených z umelých hmôt.
Požiadavka na záruku zaniká, ak poruchy alebo ich následky sa zakladajú na tom,
že sa vykonali zásahy alebo zmeny na výrobku. Požiadavky na záruku môžu byť
uplatnené len v prípade, keď sa KaVo bez zbytočného odkladu písomne oznámia.
K tomuto oznámeniu je potrebné pripojiť kópiu faktúry príp. kópiu dodacieho listu,
z ktorej je jednoznačne zrejmé výrobné číslo. Okrem záruky platia zákonné záručné
nároky kupujúceho, pričom záručná doba činí 12 mesiacov.

1.4   Transport a skladovanie

1.4.1   Aktuálne platné nariadenie o obaloch

Upozornenie
Platí iba pre Spolkovú republiku Nemecko.

Odborná likvidácia a recyklácia predajných obalov sa uskutočňuje podľa platného
nariadenia o obaloch cez prevádzky na likvidáciu obalu/recyklačné firmy v rámci
plošného vratného systému. Preto KaVo nechal licencovať svoje predajné obaly.
Berte, prosím, do úvahy váš regionálny verejný likvidačný systém.
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1.4.2   Škody spôsobené prepravou

V Nemecku

Ak je pri dodávke zvonku rozpoznateľná škoda na obale, musí sa postupovať na‐
sledovne:
1. Príjemca zachytí stratu alebo poškodenie v potvrdení o príjme. Príjemca a za‐

mestnanec prepravného podniku toto potvrdenie o príjme podpíšu.
2. Produkt a obal nechajte nezmenený.
3. Produkt nepoužívajte.
4. Škody ohláste u prepravného podniku.
5. Škody ohláste u KaVo.
6. Poškodený produkt v žiadnom prípade neposielajte späť pred konzultáciou s

KaVo.
7. Podpísané potvrdenie o príjme pošlite KaVo.

Ak je produkt poškodený bez toho, aby bolo možné pri dodávke rozpoznať škodu
na obale, musí sa postupovať nasledovne:
1. Škody ohláste bezodkladne prepravnému podniku, najneskôr na 7. deň .
2. Škody ohláste u KaVo.
3. Produkt a obal nechajte nezmenený.
4. Poškodený produkt nepoužívajte.

Upozornenie
Ak príjemca poruší nejakú povinnosť, ktorá mu prináleží podľa predtým uvedeného
ustanovenia, tak platí, že škody vznikli až po dodávke (podľa ADSp. čl. 28).

Mimo Nemecka

Upozornenie
KaVo neručí za škody spôsobené prepravou.
Zásielku po obdržaní ihneď skontrolujte!

Ak je pri dodávke zvonku rozpoznateľná škoda na obale, musí sa postupovať na‐
sledovne:
1. Príjemca zachytí stratu alebo poškodenie v potvrdení o príjme. Príjemca a za‐

mestnanec prepravného podniku toto potvrdenie o príjme podpíšu.
Iba na základe tohto záznamu skutkovej podstaty môže príjemca uplatniť nároky
na náhradu škody voči prepravnému podniku.

2. Produkt a obal nechajte nezmenený.
3. Produkt nepoužívajte.

Ak je produkt poškodený bez toho, aby bolo možné pri dodávke rozpoznať škodu
na obale, musí sa postupovať nasledovne:
1. Škody ohláste bezodkladne prepravnému podniku, najneskôr na 7. deň po do‐

dávke.
2. Produkt a obal nechajte nezmenený.
3. Poškodený produkt nepoužívajte.
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Upozornenie
Ak príjemca poruší nejakú povinnosť, ktorá mu prináleží podľa predtým uvedeného
ustanovenia, tak platí, že škody vznikli až po dodávke (podľa zákona CMR, kapitola
5, čl. 30).

1.4.3   Údaje na obale: Skladovanie a preprava

Upozornenie
Pre prípadnú zásielku do servisu alebo na opravu obal uschovajte.

Vonku natlačené symboly platia pre prepravu a skladovanie a majú nasledovný vý‐
znam:

Prepravujte zvislo; hore v smere šípky!

Chráňte pred nárazmi!

Chráňte pred vlhkom!

Dovolené stohovacie zaťaženie

Teplotný rozsah

Vlhkosť vzduchu

Tlak vzduchu
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2   Bezpečnosť

2.1   Popis bezpečnostných pokynov

2.1.1   Výstražný symbol

Výstražný symbol

2.1.2   Štruktúra

NEBEZPEČENSTVO

Úvod popisuje druh a zdroj nebezpečenstva.
Tento odsek popisuje možné následky pri nedodržiavaní.
▶ Alternatívny krok obsahuje potrebné opatrenia na vyvarovanie sa nebezpe‐

čenstiev.

2.1.3   Popis stupňov nebezpečenstva

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

POZOR

POZOR
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám alebo k ľahkým
až stredne ťažkým poraneniam.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým alebo smrteľným pora‐
neniam.

NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO
označuje maximálne ohrozenie kvôli situácii, ktorá môže viesť bezprostredne k
ťažkým alebo smrteľným poraneniam.

2.2   Určenie účelu – Použitie podľa určenia

2.2.1   Všeobecne

Pre tento produkt treba aplikovať a splniť príslušné presahujúce smernice a/alebo
národné zákony, národné nariadenia a predpisy techniky k uvedeniu do prevádzky
a počas prevádzky na produkt KaVo podľa predpísaného stanovenia účelu.
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Tento produkt KaVo je určený iba na použitie v oblasti zubného lekárstva. Každý
spôsob použitia v rozpore s určením je považovaný za nedovolený.
K použitiu podľa určenia patrí tiež rešpektovanie všetkých pokynov z návodu na
použitie, ako aj dodržiavanie inšpekčných a údržbových prác.

Produkt KaVo nie je schválený pre prevádzku vo výbuchom ohrozených oblastiach.

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

Pri používaní treba dodržiavať národné zákonné ustanovenia, zvlášť:
▪ platné ustanovenia ochrany pri práci
▪ platné predpisy BOZP

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

V Nemecku sú prevádzkovatelia, osoby zodpovedné za prístroj a používatelia po‐
vinní používať svoje prístroje za zohľadnenia ustanovení MPG.
Údržbové služby zahŕňajú všetky úlohy týkajúce sa skúšania, ako sa požaduje v
prevádzkovom nariadení (MP prevádzkovateľ V) § 6.

Elektromagnetická znášanlivosť

Upozornenie
Na základe normy DIN EN 60601-1-2 k elektromagnetickej znášanlivosti elektric‐
kých medicínskych prístrojov musíme upozorniť na to, že:
• Medicínske elektrické prístroje podliehajú zvláštnym preventívnym opatreniam k
elektromagnetickej znášanlivosti a podľa nižšie uvedených požiadaviek sa musia
uviesť do prevádzky.
• Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu ovplyvňo‐
vať medicínske elektrické prístroje.

Upozornenie
Za príslušenstvo, ktoré nebolo súčasne dodané KaVo, súčasne dodané vedenia a
meniče KaVo neuplatňuje žiadne zhody s požiadavkami na elektromagnetickú
znášanlivosť normy EN 60601-1-2.

Pozri tiež: 9 Údaje k elektromagnetickej znášanlivosti, Strana 39

Likvidácia

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

Upozornenie
Na základe smernice ES 2002/96 o odpade z elektrických a elektronických zaria‐
dení upozorňujeme na to, že predložený produkt podlieha uvedenej smernici a v
rámci Európy sa musí odovzdať na špeciálnu likvidáciu.
Pred demontážou/likvidáciou produktu sa musí uskutočniť kompletná úprava (de‐
zinfekcia/sterilizácia) podľa kapitoly „Metódy úpravy“.
Bližšie informácie získate od KaVo (www.kavo.com) alebo v dentálnom špeciali‐
zovanom obchode.

Za účelom konečnej likvidácie sa obráťte na:

Nemecko

Aby ste zariadili vrátenie elektrického prístroja, postupujte, prosím, nasledovne:
1. Na domovskej stránke www.enretec.de firmy enretec GmbH nájdete pod bodom

menu eom formulár pre objednávku na likvidáciu na stiahnutie alebo ako online
objednávku.

2. Vyplňte objednávku s príslušnými údajmi a pošlite ju ako online objednávku ale‐
bo telefaxom na číslo +49 (0) 3304 3919 590 firme enretec GmbH.
Alternatívne sme vám k dispozícii pre vybavenie objednávky na likvidáciu a
otázky na nasledovných možnostiach kontaktu:
Telefón: +49 (0) 3304 3919 500
E-mail: pickup@eomRECYCLING.com a
Post: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLING
Kanalstraße 17
16727 Velten

3. Vášnie pevne inštalovanýprístroj sa vyzdvihne v praxi a vášpevne inštalova‐
nýprístroj sa vyzdvihne na „hrane obrubníka“ vašej adresy po dohodnutí termí‐
nu.
Náklady na demontáž, prepravu a balenie nesie majiteľ/používateľ prístroja.

Medzinárodne (EÚ)

Informácie ohľadom likvidácie, špecifické pre danú krajinu, môžete zistiť vo vašom
dentálnom špecializovanom obchode.

2.2.2   Špecificky pre produkt

DIAGNOdent pen 2190 je určený iba na zubno-lekárske ošetrenie v oblasti dentál‐
neho lekárstva. Oblasť použitia pre zubno-lekársku prax resp. kliniku zubného le‐
kárstva.

DIAGNOdent pen 2190 je pomocný prostriedok na podporu lekára pri detekcii kon‐
krementov alebo zubných kazov na predtým dôkladne vyčistených zuboch.
Zubovina sa pomocou laserového svetla stimuluje na flourescenciu. Táto fluore‐
scencia bude rozpoznaná prostredníctvom DIAGNOdent pen 2190 a rozdiely v flu‐
orescencii zdravej voči chorej zubovine budú indikované prostredníctvom DIAG‐
NOdent pen 2190.
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Pomocou zabudovaných infračervených diód je možné indikované hodnoty zobraziť
na DIAGNOdent pen 2190 na DIAGNOdent display 2191 kvôli informovaniu pa‐
cienta. Bližšie informácie zistite, prosím, z návodu na použitie DIAGNOdent display
2191.

DIAGNOdent pen 2190 zodpovedá laseru trieda 1 podľa IEC 60825-1:1993 +
A1:1997+ A2:2001.

DIAGNOdent pen 2190 je medicínsky produkt triedy IIa podľa EÚ smernice 93/42/
EHS a vzhľadom na elektromagnetickú znášanlivosť spĺňa medzi iným požiadavky
EÚ smernice 2004/108/ES.

Nie sú potrebné žiadne bezpečnostno-technické kontroly.

2.3   Bezpečnostné pokyny

2.3.1   Špecificky pre produkt

POZOR

Poranenia/poškodenia kvôli netesnej batérii.
Škody na zdraví a produkte.
▶ Používajte iba batérie bezpečné proti vytečeniu!
▶ Pri dlhšej fáze používania vyberte batériu!
▶ Spotrebované batérie odborne zlikvidujte!
▶ Nepoužívajte žiadne akumulátory.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia kvôli napätiu
Zásah elektrickým prúdom
▶ Nepoužívajte žiadne sieťové prístroje.
▶ Produkt likvidujte iba s predpísaným napätím.

POZOR

Ohrozenie kvôli neodbornému používaniu.
Poranenia/poškodenia.
▶ Produkt smie prevádzkovať iba poučený odborný personál!

POZOR

Riziká kvôli elektromagnetickým poliam.
Funkcie implantovaných systémov (ako napr. kardiostimulátory) môžu byť ovplyv‐
nené elektromagnetickými poľami.
▶ Pred začiatkom ošetrovania sa opýtajte pacienta!
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POZOR

nebezpečenstvo oslnenia laserovým lúčom. Laserová trieda 1.
Poranenie očí.
▶ Nepozerajte do laserového lúča!
▶ Neotvárajte prístroj.

POZOR

Aspirácia sondy.
Nebezpečenstvo zadusenia.
▶ Skontrolujte potiahnutím bezpečné osadenie sondy v DIAGNOdent pen 2190!

POZOR

Vytečené LCD.
Škody na zdraví.
▶ Pri poškodenom LCD prevádzku odstavte!
▶ Zabráňte kontaktu s kvapalinou!
▶ Pri kontakte s kvapalinou ihneď vypláchnite vodou.
▶ Pri indikácii symptómov konzultujte s lekárom!

2.3.2   Ochranné vybavenie

Upozornenie
Na základe laseru triedy 1 tento medicínsky produkt podľa smernice ES nie je po‐
trebné žiadne ochranné vybavenie.
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3   Popis produktu

3.1   DIAGNOdent pen 2190

14

1

12

11

2 4 5 6 7 8

10

13

3 9

16

15

17

18

① Kruhový spínač ⑩ Priehradka na batériu
② Štartovacie tlačidlo ⑪ Typový štítok
③ Značka nebezpečenstva: Pozor laser ⑫ Uchopovacia objímka
④ Pamäťové tlačidlo ⑬ Sonda trhliniek
⑤ Tlačidlo Mínus ⑭ Approx sonda
⑥ Tlačidlo Plus ⑮ Paro sonda (alternatívne príslušen‐

stvo)
⑦ Tlačidlo menu ⑯ Vedenie sondy Approx
⑧ LCD displej ⑰ Štandard C s držiakom
⑨ Výstražný štítok lasera ⑱ Držiak sondy sterilného boxu
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① Výstupný otvor laserového lúča ⑦ Zobrazenie MOMENT
② Infračervené žiarenie vystupuje v ob‐

lasti čierno sfarbeného koncového
krytu

⑧ PEAK zobrazenie

③ Menu referenčných hodnôt ⑨ Doladenie
④ Symbol pre prenos údajov infračer‐

veného žiarenia
⑩ Výstražný symbol batérie

⑤ Menu hlasitosti ⑪ Zásobníkové miesto sondy (1 – 4)
⑥ Menu zásobníkového miesta sondy
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3.1.1   Typový štítok

Označenie CE

Označenie CSA

Aplikačná časť, typ B

Berte do úvahy sprievodné dokumenty
mm Mesiac výroby
rrrr Rok výroby
SČ: Sériové číslo
REF: Číslo materiálu
Typ: Typ prístroja

Pokyn k likvidácii pozri Použitie podľa určenia

3.2   Technické údaje

Dĺžka cca 220 mm
Priemer cca 32 mm
Hmotnosť 110 g
Napätie
1 článok alkalická batéria Mignon Alkali‐
ne LR6

1,5 V

Svetelný výkon laserovej diódy < 1 mW
Vlnová dĺžka laserovej diódy 655 nm
Žiarivosť infračervenej diódy < 140 mW/sr
Vlnová dĺžka infračervenej diódy 850 nm – 950 nm
Druh ochrany krytý IPX0
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Prevádzková teplota +10 °C až +30 °C
Porovnávacia teplota +22 °C ±2 °C
relatívna vlhkosť vzduchu 30 % RH až 75 % RH

Podmienky pre prepravu a skladovanie

Prepravná a skladovacia teplota –10 °C až +55 °C
relatívna vlhkosť vzduchu 5 % RH až 90 % RH
Tlak vzduchu 700 hPa až 1 060 hPa
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4   Uvedenie do prevádzky

POZOR

Nesterilná uchopovacia objímka a sondy
Škody na zdraví
▶ Sondy a uchopovacie objímky pred prvým uvedením do prevádzky sterilizujte,

pretože sú výrobcom dodávané ako nesterilné!

Pozri tiež: 6.1 Metódy pre úpravu podľa DIN EN ISO 17664, Strana 32

4.1   Vloženie batérie

POZOR

Poranenia/poškodenia kvôli netesnej batérii.
Škody na zdraví a produkte.
▶ Používajte iba batérie bezpečné proti vytečeniu!
▶ Pri dlhšej fáze používania vyberte batériu!
▶ Spotrebované batérie odborne zlikvidujte!
▶ Nepoužívajte žiadne akumulátory.

Upozornenie
Používajte iba alkalickú článkovú batériu typ Mignon LR6.

POZOR

Škody na produkte kvôli nesprávnej obsluhe.
Poškodenie kontaktov.
▶ Nestáčajte kruhový spínač ① pri odoberaní a nasúvaní uchopovacej objímky

②!

▶ Odobratie uchopovacej objímky

1

2

Upozornenie
Pred výmenou batérie vypnite prístroj!
Nepoužívajte žiadny akumulátor!
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▶ Vložte bežnú alkalickú článkovú batériu Mignon (LR6) podľa polarity ③.

1
2

3 

▶ Nasunutie uchopovacej objímky
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5   Obsluha

5.1   Funkčný princíp DIAGNOdent pen 2190

Zmenená zubovina odovzdáva pri ožarovaní s určitou dĺžkou svetelnej vlny fluore‐
scenčné žiarenie. Toto sa zaznamenáva a vyhodnocuje.

Prostredníctvom svetelnej sondy sa privádza určitá svetelná energia a prenikne do
zubného povrchu. Ak sa vyskytne pri patologickej zmene fluorescenčné svetlo, tak
sa to vyhodnotí.
V oblasti trhliniek je potrebné starostlivé skenovanie, pretože tak je možné rozpoz‐
nať aj najmenšie efekty. Tým, že sa sonda pohybuje ľahko kyvne okolo trhlinky,
môže sa zvýšiť citlivosť detekcie a môže sa identifikovať miesto maximálnej fluo‐
rescencie.

5.2   Vloženie sondy

POZOR

Aspirácia sondy.
Nebezpečenstvo zadusenia.
▶ Skontrolujte potiahnutím bezpečné osadenie sondy v DIAGNOdent pen 2190!
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▶ Vložte sondu, až zaskočí.

5.3   Zapnutie a vypnutie

5.3.1   Zapnutie

▶ Štartovacie tlačidlo ① podržte cca 1 sekundu stlačené, až zaznie signálny tón
a objaví sa zobrazenie na displeji.

1

5.3.2   Vypnutie

Upozornenie
Po 90 sekundách v chode naprázdno sa DIAGNOdent pen 2190 automaticky vy‐
pne.

▶ Štartovacie tlačidlo ① podržte cca 5 sekúnd stlačené, až sa DIAGNOdent pen
2190 vypne.

1
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5.4   Menu

Ak 3 sekundy nenastane v menu žiadne zadanie, tak sa prístroj prepne späť do
zobrazovacej prevádzky.

5.4.1   Zvolenie zásobníkového miesta sondy

Pre sondy sa môže zvoliť príslušné zásobníkové miesto (1 až 4), aby bolo možné
pre každú sondu priradiť špecifické doladenie prístroja sondy, napr. 1 pre Approx
sondu, 2 pre sondu na trhlinky a 3 pre Paro sondu.

▶ Stlačte dvakrát tlačidlo menu.

Na displeji sa objaví symbol sondy a nastavené zásobníkové miesto sondy (na‐
pr. 2).

▶ S tlačidlom Plus- alebo Mínus nastavte želanú hodnotu.

▶ S pamäťovým tlačidlom uložte nastavenú hodnotu.

Produkt sa prepne späť do zobrazovacej prevádzky.

Po 3 sekundách bez stlačenia pamäťového tlačidla sa automaticky uloží nastavená
hodnota.
DIAGNOdent pen 2190 sa prepne späť do zobrazovacej prevádzky.

5.4.2   Kontrola/nastavenie referenčnej hodnoty

Na povrchu súčasne dodanej referencie je nagravírovaná referenčná hodnota (na‐
pr. C 58).
Táto hodnota je predbežne nastavená. Pri výmene referencie sa môže tak nastaviť
nová referenčná hodnota.

Pri výmene súčasne dodanej referencie (napr. v prípade poškodenia), sa táto smie
nahradiť iba referenciou s rovnakým písmenom (napr. C). Číslo (napr. 58) novej
referencie sa môže odlišovať od starého čísla.

 

 

 

 

 

 

Návod na použitie DIAGNOdent pen 2190
5 Obsluha | 5.4 Menu

20/41



▶ Stlačte päťkrát tlačidlo menu.

Symbol referenčnej hodnoty sa objaví s nastavenou referenčnou hodnotou (na‐
pr. C 58).

▶ S tlačidlom Plus- alebo Mínus nastavte želanú hodnotu.

▶ S pamäťovým tlačidlom uložte nastavenú hodnotu.

Produkt sa prepne späť do zobrazovacej prevádzky.

Upozornenie
Pamäťové tlačidlo sa musí stlačiť počas 3 sekúnd, pretože inak sa objaví chybové
hlásenie a zostane nastavená stará hodnota.

5.4.3   Doladenie sond s referenciou

Kvôli starnutiu konštrukčných dielov a opotrebeniu sond môže vzniknúť rozdiel v
indikácii.

Doladenie umožňuje:
▪ pozorovanie hodnôt DIAGNOdent pen 2190 počas dlhšieho časového obdobia.
▪ doladenie hodnôt DIAGNOdent pen 2190 rozličných prístrojov DIAGNOdent pen

2190.
▪ používanie rozličných sond s individuálnymi hodnotami.

Doladenie je potrebné, keď sa zobrazená hodnota pri podržaní na referencii odlišuje
od referenčnej hodnoty o viac ako ± 3.

Upozornenie
Pri meraní musí mať referencia izbovú teplotu 22 °C ±2 °C.

Upozornenie
Sondy sa musia pred a po každom použití skontrolovať na poškodenia. Smú sa
používať iba v spojení s DIAGNOdent pen 2190 a iba pre zásobníkové miesto
sondy, pre ktoré boli kalibrované. Musí sa zabrániť poškrabaniu sondy napr. skal‐
pelmi, inými sondami alebo pinzetami atď. Sondu nenechajte spadnúť!

1

2

3

▶ Iba pri dolaďovaní Approx sondy ① nasaďte Approx nadstavec ② na referenciu
③.

Technicky podmienene môžu podľa smeru práce sondy ľahko variovať hodnoty,
spravidla ale nie je potrebné uskutočniť počas ošetrovania nové doladenie.
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▶ Stlačte tlačidlo menu.

Objaví sa symbol doladenia.

Upozornenie
Sondu nesmerujte na svetelné zdroje alebo reflektujúce povrchy.

▶ Stlačte pamäťové tlačidlo.

Doladenie sa spustí.

▶ Hneď, ako zaznie signálny tón, podržte sondu zvislo na referencii.

Hneď, ako signálny tón zhasne, je doladenie ukončené.
Doladenie bolo úspešné, keď sa hodnota na zobrazovacom displeji zhoduje s
referenčnou hodnotou (± 3).

5.4.4   Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť sa môže nastaviť v troch stupňoch (off, 1, 2).

▶ Stlačte trikrát tlačidlo menu.

Objaví sa symbol hlasitosti.
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▶ S tlačidlom Plus- alebo Mínus nastavte želanú hodnotu.

Možné nastavenia: off, 1, 2

▶ S pamäťovým tlačidlom uložte nastavenú hodnotu.

Produkt sa prepne späť do zobrazovacej prevádzky.

5.4.5   Zapnutie/vypnutie infračerveného prenosu údajov

Infračervený prenos údajov sa môže zapnúť alebo vypnúť (ON,OFF).

▶ Stlačte štyrikrát tlačidlo menu.

Objaví sa symbol pre prenos údajov infračerveného žiarenia.

▶ S tlačidlom Plus alebo Mínus zapnite (ON) alebo vypnite (OFF) infračervený
prenos údajov.

▶ S pamäťovým tlačidlom uložte nastavenú hodnotu.

Produkt sa prepne späť do zobrazovacej prevádzky.

Upozornenie
V prípade, že sa nepoužíva DIAGNOdent display 2191, vypnite, prosím, infračer‐
vený prenos údajov (OFF), aby sa zabránilo zvýšenej spotrebe prúdu.

5.5   Vyšetrenie nálezu

5.5.1   Všeobecne

Použitie DIAGNOdent pen 2190 poskytuje výhody pri minimálne invazívnej terapii.
Môžu sa zistiť a príslušne vyliečiť najmenšie, neviditeľné zmeny v zubovine až do
hĺbky 2 mm.

Hodnoty DIAGNOdent pen 2190 nemajú funkciu semafora. Pri interpretácii hodnôt
má význam zohľadnenie ostatných rizikových faktorov zubného kazu: história zub‐
ného kazu; častosť konzumácie cukru; prítomnosť baktérií spôsobujúcich zubný
kaz; produkcia slín.
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V mnohých klinických štúdiách sa prahové hodnoty DIAGNOdent pen 2190 zhodujú
so skutočným napadnutím zuba zubným kazom. Do tabuľky sme prevzali publiká‐
ciu: Prof. Lussi et al., Quintessenz 10/2003. Túto publikáciu je možné tiež dostať u
KaVo ako špeciálny výtlačok. Tieto hodnoty sú založené na tom, že sa najprv vezme
nulová hodnota na zdravom koronálne položenom mieste.

KaVo odporúča nasledovné terapie pre rozličné rozsahy hodnôt DIAGNOdent pen
pri trhlinovom zubnom kaze, zubnom kaze hladkej plochy a aproximálnom zubnom
kaze.

Trhlinové zubné kazy a zubné kazy hladkej plochy

Hodnoty
DIAGNOdent pen

Diagnostická terapia

0 až 12 normálne profylaktické opatrenia (napr. zubná pasta s
fluórom)

13 až 24 Intenzívne profylaktické opatrenia (napr. fluoridácia,
KaVo HealOzone)

> 25 Minimálne invazívny reštauračný postup
Výplňové materiály a intenzívna profylaxia
napr. KaVo HealOzone, RONDOflex, SONICflex)
Pri veľkých postihnutiach klasická reštaurácia, podľa
vyhodnotenia rizika a nálezu

Aproximálny zubný kaz

Hodnoty
DIAGNOdent pen

Diagnostická terapia

0 až 7 normálne profylaktické opatrenia (napr. zubná pasta s
fluórom)

8 až 15 Intenzívne profylaktické opatrenia (napr. fluoridácia,
KaVo HealOzone)

> 16 Minimálne invazívny reštauračný postup
Kompozitné výplňové materiály a intenzívna profylaxia
napr. KaVo HealOzone, RONDOflex, SONICflex)
Pri veľkých postihnutiach klasická reštaurácia, podľa
vyhodnotenia rizika a nálezu

Diagnóza založená na hodnotách DIAGNOdent pen 2190 spolu s rizikovými fak‐
tormi zubného kazu vedie k spoľahlivému výsledku pri súčasnom rozpoznaní exi‐
stujúceho zubného kazu alebo zdravej zuboviny.
Pomocou DIAGNOdent pen 2190 sa dajú vynikajúco uskutočniť kontroly priebehu.
V mnohých prípadoch, v ktorých nie je možné stanoviť bezpečnú diagnózu, najprv
treba uskutočniť neinvazívne ošetrenie napr. fluoridácia resp. KaVo HealOzone. V
rámci pravidelných kontrol je možné pozorovať priebeh.

1. Profesionálne čistenie zubov
Odstraňovanie zubného kameňa s SONICflex, ručným inštrumentom, práškovým
tryskacím zariadením PROPHYflex s PROPHYpearls, leštiacim ohybným kolenom
DURAtec 2933
2. Kontrola s DIAGNOdent pen
Druh zub‐
ného kazu

Trhlinový
zubný kaz

Aproxi‐
málny
zubný kaz

Trhlinový
zubný kaz

Aproxi‐
málny
zubný kaz

Trhlinový
zubný kaz

Aproxi‐
málny
zubný kaz
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Nameraná
hodnota

0 – 12 0 – 7 13 – 24 8 – 15 > 25 > 16

Význam Zdravá zubovina Začínajúca deminera‐
lizácia

Silná demineralizácia

Zubno-le‐
kárska
diagnóza

žiadny nález Monitoring Röntgen, test na bak‐
térie spôsobujúce zub‐
ný kaz, test slín

Opatrenia Štandardné profylak‐
tické opatrenia
Zubná pasta s fluórom
atď.

Opatrenia intenzívnej
profylaxie, lokálne an‐
tibakteriálne opatrenia
napr. fluoridácia, Ka‐
Vo Healozone, chlór‐
hexín

Minimálne invazívne
ošetrenie
KaVo HealOzone,
RONDOflex, SONIC‐
flex micro, kompozity
výplňových materiálov
a intenzívna profylaxia

Riziko Malé Stredné Vysoké

5.5.2   Postup

Pred kontrolou s DIAGNOdent pen 2190 musia byť zuby čisté. KaVo odorúča na‐
sledovný postup:
1. V rámci profesionálneho čistenia zubov lekárom alebo odborníkom pre profyla‐

xiu by sa mali zuby po vyčistení, ale aj pred fluoridáciou oskenovať.
2. Pred skenovaním zubov by sa mali zuby a priestory medzi zubmi vysušiť, pre‐

tože zvlášť v aproximálnom priestore môžu sliny ovplyvňovať ohyb svetla.
3. Zubný lekár diagnostikuje zuby so zvýšenými hodnotami.
4. Zubný lekár vypracuje plán terapie.

Pri interpretácii hodnôt DIAGNOdent pen 2190 môže dôjsť k nesprávnym pozitív‐
nym výsledkom, keď sa pri diagnostike nezohľadnia nasledovné body:
▪ Znečistenia
▪ Kompozitné výplne, ktoré majú fluorescenčné vlastnosti
▪ Znečistené okraje kompozitných výplní
▪ Zubný kameň/konkrementy
▪ V blízkosti zubnej drene boli pozorované jednotlivo zvýšené hodnoty
▪ Zvyšky jedál v trhlinkách
▪ Pasty na profilaxiu
▪ remineralizovaný zubný kaz
▪ silne prirodzená fluorescencia, sfarbené zuby
▪ rádioaktívne ožiarený pacient

5.5.3   DIAGNOdent pen 2190 Individuálne nastavenie na pacienta

Zuby rôznych pacientov majú rozdielnu fluorescenciu. To je zapríčinené ich zvykmi
pri jedení, podmienkami životného prostredia atď. Zuby jedného pacienta majú av‐
šak rovnakú fluorescenciu. Preto je potrebné a možné prispôsobiť bod 0 DIAGNO‐
dent pen 2190 individuálne na každého pacienta.

 

 

 

 

Návod na použitie DIAGNOdent pen 2190
5 Obsluha | 5.5 Vyšetrenie nálezu

25/41



▶ Nasaďte sondu na zdravé miesto jedného zuba.

▶ Nasaďte sondu Approx na zdravé miesto jedného zuba. Červený bod na sonde
musí ukazovať k zubu.

▶ Stláčajte kruhový spínač ③, až zaznie 2 x signálny tón a objaví sa zobrazenie
①

1 2

3

Prístroj je nastavený individuálne na pacienta.

Indikovaná hodnota je medzi 00 a -9, keď nemá sonda žiadny kontakt na zub a +/-
1 keď má sonda kontakt na zub.
Aby bolo možné vrátiť individuálny bod 0, musí sa sonda podržať na vzduchu a musí
sa stlačiť krúžok ③, až zaznie dvakrát signálny tón. Displej zobrazí 00 ②.
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5.5.4   Skenovanie povrchu zuba

A F

1

Na detekciu zubného kazu sú k dispozícii dve rozličné sondy:
Sonda na trhlinky F (modrá) na skenovanie hladkých plôch a trhliniek.
Approx sonda A (čierna) na skenovanie v aproximálnej oblasti. Approx sonda A je
otáčateľná o 360° a presmeruje cez prizmu laserový lúč. Tým je možné zmeniť smer
pohľadu ② (značka ① červená) mesiálne a distálne.

A

2

1

F

Upozornenie
Sondu veďte ponad povrch zuba ľahko a bez tlaku! Netlačte!

Hodnota MOMENT je aktuálna hodnota.
Hodnota PEAK je najvyššie hodnota od posledného stlačenia kruhového spínača.

Signálny tón začne pri zobrazení MOMENT 06. Čím je vyššia hodnota MOMENT
(06-99), tým je vyššia frekvencia signálneho tónu.

Upozornenie
Zdroje cudzieho svetla môžu kvôli osvetleniu vláknitého hrotu zapríčiniť poruchy
detekčného systému. To je možné zistiť cez rozptýlené hodnoty MOMENT. Tieto
vonkajšie poruchy treba rozpoznať a odstrániť.
Pomocné prostriedky na vypátranie zubného povlaku môžu vytvárať zvýšený sig‐
nál fluorescencie, preto predtým starostlivo vyčistite zuby.
Pasty s obsahom fluóru môžu zmeniť signál fluorescencie, preto uskutočnite me‐
ranie pred použitím pasty s obsahom fluóru.
Zapečatenia, amalgám a kompozitné výplne môžu zmeniť signál fluorescencie.
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Skenovanie trhliniek a hladkých plôch

▶ Štartovacie tlačidlo ① podržte cca 1 sekundu stlačené, až zaznie signálny tón
a objaví sa zobrazenie na displeji.

1

Produkt je zapnutý a zobrazenie na displeji sa nachádza pri ±0.

▶ V prípade potreby uskutočnite doladenie.

▶ DIAGNOdent pen 2190 nastavte individuálne na pacienta.

▶ DIAGNOdent pen 2190 zaveďte s kontaktom bez tlaku nad povrch zuba a otá‐
čajte ho vo všetkých smeroch, aby bolo možné zistiť max. hodnoty presnejšie.

F

▶ Krátkym stlačením kruhového spínača pri zvýšenej hodnote prehliadaného zuba
znova vráťte okolo hodnoty PEAK.

Oskenovanie aproximálneho priestoru

Upozornenie
Aproximálny priestor pred aplikáciou vysušte!
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▶ Štartovacie tlačidlo ① podržte cca 1 sekundu stlačené, až zaznie signálny tón
a objaví sa zobrazenie na displeji.

1

Produkt je zapnutý a zobrazenie na displeji sa nachádza pri ±0.

▶ Approx sondu A vycentrujte distálne alebo mesiálne s bodom.

▶ V prípade potreby uskutočnite doladenie.

Pozri tiež: 5.4.3 Doladenie sond s referenciou, Strana 21

▶ DIAGNOdent pen 2190 nastavte individuálne na pacienta.

Pozri tiež: 5.5.3 DIAGNOdent pen 2190 Individuálne nastavenie na pacienta, Strana
25

▶ Zaveďte svetelnú sondu s kontaktom bez tlaku do priestorov medzi zubami.

Inštrument indikuje odchýlky medzi zdravou a fluoreskujúcou zubovinou.

Upozornenie
Pri zavedení do aproximálneho priestoru dávajte pozor na to, aby na hrot sondy
nepôsobila žiadna páková sila kvôli pootočeniu, pretože by sa inak mohol zlomiť
alebo na prizmatickom hrote by mohli vzniknúť vylomenia.
Pri náhlych pohyboch pacienta sa môže sonda, ktorá sa aplikuje, preťažiť alebo
zlomiť.

A

2

1

KaVo odporúča skenovať po kvadrantoch, buď najprv mesiálne, potom distálne,
alebo opačne.
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Interpretácia získaných hodnôt v aproximálnej oblasti

Aj s optimalizovanou Approx sondou sa nemôže na 100 % dosiahnuť aproximálny
priestor. Oblasti priamo pod kontaktným bodom, ktoré sú najsilnejšie ohrozené zub‐
ným kazom, je možné dosiahnuť horšie. Preto sú namerané hodnoty spravidla niž‐
šie ako v oblasti trhliniek, pretože pochádzajú z oblastí, ktoré sú ťažšie prístupné.

5.5.5   Rozpoznanie konkrementov a zubného kameňa s Paro sondou
(alternatívne príslušenstvo)

DIAGNOdent pen 2190 je v spojení s Paro sondou myslený ako pomocný prostrie‐
dok, ktorý podporuje používateľa pri diagnostike zubného kameňa alebo konkre‐
mentov.
S Paro sondou sa môžu rozpoznať konkrementy v taškách až do hĺbky 9 mm.
V spojení s Paro sondou je DIAGNOdent pen 2190 určený na detekciu zubného
kameňa alebo konkrementov. Poskytuje pritom informácie na doplnenie vizuálneho
pozorovania a taktilného sondovania lekára s konvenčnými ručnými inštrumentmi.
Pomocou DIAGNOdent pen 2190 sa môže pred a po čistení povrchu koreňa zistiť
prítomnosť konkrementov. To môže poskytnúť cenné informácie o úspechu čistia‐
ceho procesu. Môže detekovať iba zubný kameň alebo konkrementy, ktoré sú pria‐
mo prístupné Paro sonde. Detekcia konkrementov vo furkáciách alebo aproximálne
môže byť obmedzená kvôli obmedzenej prístupnosti. Možnosť zavedenia Paro
sondy do parodontálnej tašky môže byť obmedzená kvôli napnutému mäkkému
tkanivu. Keď je odstránený hrot sondy z konkrementov alebo zubného kameňa a
medziľahlý priestor je vyplnený krvou alebo sulkusnou tekutinou, môže byť detekcia
obmedzená. Pretože koreňový zubný kaz môže byť taktiež príčinou pre zvýšené
indikované hodnoty DIAGNOdent pen 2190, musí toto používateľ zahrnúť do svojho
posúdenia pred záverečnou diagnózou.

Pred použitím Paro sondy by mal zubný lekár:
1. prečítať návod na použitie.
2. uschovať riadne sondy.
3. dodržiavať metódy úpravy pre DIAGNOdent pen 2190.
4. pred každým použitím sterilizovať uchopovaciu objímku a sondy vhodným ste‐

rilizačným postupom.
5. skontrolovať prítomnosť koreňového zubného kazu.
6. zabezpečiť, aby distálny koniec Paro sondy bol nepoškodený a aby kryštál son‐

dy nemal žiadne odlúpnutia.
7. zabezpečiť, aby Paro sonda bola čistá a aby sa zubný kameň alebo konkre‐

menty neusadzovali na sondu.
8. prispôsobiť bod 0 DIAGNOdent pen 2190 individuálne na pacienta a pred ske‐

novaním vykonať čistenie zuba.

Postup pri kontrole

POZOR

Sonda sa môže zlomiť.
Poranenia.
▶ Pri ošetrení so sondou nepáčte!

 

 

 

 

 

Návod na použitie DIAGNOdent pen 2190
5 Obsluha | 5.5 Vyšetrenie nálezu

30/41



▶ Paro zaveďte paralelne k povrchu zuba do PA tašky.

Počas prehliadky by sa mala Paro sonda DIAGNOdent pen 2190 dotýkať povrchu
zuba a mala by sa pomaly nad ním pohybovať. Tým, že Paro sonda sa približuje k
podozrivým miestam a tam sa kýva a rotuje pod zmenenými uhlami sklonu, môže
pritom zmena počuteľného signálu prístroja pomôcť zistiť, kde sa nachádza zubný
kameň alebo konkrementy.

DIAGNOdent pen 2190
hodnoty s Paro sondou

Význam

< 5 čisté PA tašky
5 – 40 veľmi malé konkrementy

Konkrementy v blízkosti sondy
Prípadný koreňový zubný kaz

> 40 V PA taške existujú konkrementy.

Hodnoty namerané s Paro sondou sa nemôžu posúdiť ako konečný výsledok o
existencii, neexistencii alebo stupni tvorenia zubného kameňa alebo konkrementu.
Nemali by sa zahrnúť ako jediný základ pri voľbe ošetrenia. Radšej sa musí inter‐
pretovať v súvislosti s inými hodnotami diagnostiky.

Upozornenie
Zvyšky čistiacich pást, farbení zubov, reštauračných materiálov alebo zubného
kazu môžu viesť k zvýšeným hodnotám MOMENT DIAGNOdent pen 2190.

Upozornenie
Lepivé alebo fluorescenčné substancie (pritom môže ísť tiež o konkrementy alebo
zubný kameň) môžu ostať visieť na sonde a ovplyvňovať hodnoty MOMENT. Hod‐
noty MOMENT sa potom nezmenia, hoci sa sonda pohybuje do tašky a znova z
tašky. V tomto prípade by sa mala sonda vyčistiť.

Upozornenie
Meniaci sa signálny tón DIAGNOdent pen 2190 počas ošetrovania môže pôsobiť
na pacienta znepokojujúco. Signálny tón sa môže vypnúť.
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6   Údržba

6.1   Metódy pre úpravu podľa DIN EN ISO 17664

Uvedené pokyny na čistenie a sterilizáciu boli overené výrobcom medicínskeho
produktu na prípravu medicínskeho produktu k jeho opätovnej úprave ako vhodné.
Upravovateľovi prináleží zodpovednosť, aby skutočne vykonaná úprava s použitým
vybavením, materiálmi a personálom v upravovacom zariadení dosiahla želané vý‐
sledky. Preto je normálne potrebné overenie a rutinné kontroly postupu. Rovnako
by sa mala starostlivo vyhodnotiť každá odchýlka od pripravených pokynov pro‐
stredníctvom upravovateľa na jej účinnosť a možné škodlivé následky.

Upozornenie
Častejšia opätovná úprava má malý vplyv na tieto inštrumenty. Koniec životnosti
produktu sa normálne určuje opotrebením a poškodením kvôli používaniu.

Musia sa nanovo upraviť nasledovné komponenty:
▪ Povrch prístroja
▪ Uchopovacia objímka
▪ Sondy
▪ Referencia

POZOR

Škody na produkte kvôli nesprávnej dezinfekcii.
Chybné funkcie.
▶ Dezinfekčné prostriedky aplikujte podľa údajov výrobcu!
▶ Vykonávajte iba dezinfekciu stieraním!
▶ Produkt neponárajte do kvapalín!

POZOR

Poškodenia kvôli vniknutým kvapalinám.
Funkčné poruchy spôsobené vniknutými kvapalinami.
▶ Nedovoľte, aby sa do vnútra prístroja dostali kvapaliny.

POZOR

Škody na produkte kvôli nesprávnej sterilizácii.
Poškodenie sterilného materiálu.
▶ Žiadna sterilizácia horúcim vzduchom, žiadna chemická studená sterilizácia,

nesterilizuje s etylénoxidom!

POZOR

Vlhkosť
Nesterilnosť
▶ Dávajte pozor na suchosť. Autoklávy s dodatočným vákuom zabezpečujú su‐

chosť! Navyše sa môže sušenie urýchliť fázou sušenia 10 minút pri otvorených
dvierkach autoklávu.
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6.1.1   Príprava čistenia

▶ DIAGNOdent pen 2190 vypnite.

Pozri tiež: 5.3.2 Vypnutie, Strana 19

▶ Odstráňte sondu a uchopovaciu objímku.

6.1.2   Čistenie

Upozornenie
Nepoužívajte rozpúšťadlá ani agresívne chemikálie!

▶ Odstráňte hrubé znečistenia bezprostredne po znečistení pomocou jednorazo‐
vej papierovej handry.

Manuálne čistenie

▶ Všetky vonkajšie plochy DIAGNOdent pen 2190 vyčistite mäkkou handrou a
uvedeným dezinfekčným prostriedkom.

▶ Uchopovaciu sondu a objímku vyčistite pod tečúcou vodou (kvalita pitnej vody,
teplota 30 °C ±5 °C, rýchlosť tečenia 2 l/min) 30 sekúnd so stredne tvrdou zub‐
nou kefkou.

▶ Pri znečistení vstupného a výstupného otvoru ho vyčistite s Isopropanol 70 % a
vatovými tyčinkami

Strojové čistenie

Nie je možné aplikovať.
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6.1.3   Dezinfekcia

Manuálna dezinfekcia

KaVo odporúča na základe znášanlivosti materiálu nasledovné produkty. Mikrobio‐
logická účinnosť musí byť zaručená prostredníctvom výrobcu dezinfekčného pro‐
striedku.
▪ Mikrocid AF firmy Schülke&Mayr (likvidný alebo handry)
▪ FD 322 od firmy Dürr

Oblasť aplikácie podľa návodu na použitie výrobcu.

▶ Povrch, držiak a sondy vydezinfikujte stieraním s mäkkou handrou a dezinfekč‐
ným prostriedkom.

Čistenie sondy

Upozornenie
Aby sa zabránilo zvyškom tkaniva, mali by sa sondy pred sterilizáciou a po každom
použití dôkladne vyčistiť.

▶ S handrou nasiaknutou v Isopropanol 70 % vyčistite sondu zvonka, až nebudú
viac viditeľné žiadne zvyšky špiny.

▶ V prípade, že je znečistená spojka sondy, vyčistite ju s
vatovou tyčinkou nasiaknutou v Isopropanol 70 %.

▶ Odstráňte chĺpky so suchým vzduchom pomocou spreju pre vzduch.

Strojová dezinfekcia

Nie je možné aplikovať.

6.1.4   Sterilizácia v parnom sterilizátore DIN EN 13060

Sterilizáciu treba uskutočniť bezprostredne po čistení.
Je možné sterilizovať iba uchopovaciu objímku, referenciu a sondy.
Referenciu a sondy sterilizujte iba v oblasti držiaka v sterilnom boxe.

KaVo produkty schválené pre sterilizáciu majú teplotnú odolnosť do max. 138 ℃.
KaVo odporúča napr.
- STERIclave B 2200/2200P od firmy KaVo
- Citomat/séria K od firmy Getinge
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▶ Sondy zastrčte do držiaka na sondy sterilného boxu podľa im prislúchajúceho
zásobníkového miesta sondy.

▶ Sterilizovanie sond v autokláve:

Postup Trvanie/teplota
Autokláv s trojnásobným vstupným vá‐
kuom

Min. 4 minúty/134 ℃ ±1

Autokláv s gravitačnou metódou Min. 10 minút/134 ℃ ±1
Autokláv s gravitačnou metódou Min. 60 minút/121 ℃ ±1

▶ Aplikujte podľa návodu na použitie výrobcu.

Upozornenie
Pri sterilizácii viacerých inštrumentov v jednom sterilizačnom cykle sa nesmie pre‐
kročiť maximálne naloženie sterilizátora.

6.1.5   Kontrola a funkčná skúška

Všeobecne

▶ Skontrolujte čistotu.

Kontrola svetelných sond

▶ Vyberte sondu z DIAGNOdent pen 2190 a podržte ju proti svetelnému zdroju
(príp. dennému svetlu).

Koncové plochy musia svietiť svetlo. Z dôvodu rozličnej geometrie sond vyplý‐
vajú rozdielne tieňovania.
Pri poškrabanom povrchu na strane dopadu svetla vymeňte sondu.
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① Approx sonda ③ Paro sonda (alternatívne príslušen‐
stvo)

② Sonda na trhlinky

▶ Vložte sondu do DIAGNOdent pen 2190 a pri zapnutom prístroji nasmerujte
červený laserový lúč na mäkký papier.

Na posúdenie sondy priberte obrázok na papieri.

▶ Skontrolujte prizmatický koniec aproximálnej sondy pomocou lupy na vylome‐
nia.

6.1.6   Obal a skladovanie

▶ Referenciu a sondy uložte v špeciálnom držiaku sterilného boxu na sterilizáciu
a následné skladovanie.
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7   Odstraňovanie porúch

Porucha Príčina Odstránenie
Prístroj sa nedá zapnúť. Nie je k dispozícii žiadny prúd. ▶ Vložte správne batériu.

Vložte novú batériu.

Symbol batérie na batérii je slabý. ▶ Vložte novú batériu najneskôr
pri indikácii „BATT“.

Zobrazenie na displeji:
BATT

Batéria je prázdna. ▶ Vložte novú batériu.

Prístroj prepína na chybu resp. ne‐
správne zobrazenie.

Laserový lúč prerušený. ▶ Skontrolujte osadenie sondy.

▶ Vyčistite výstup lasera.

Sonda je zlomená alebo poškraba‐
ná.

▶ Vymeňte sondu.

Pri doladení nebol dodržaní postup/
poradie.

▶ Nanovo dolaďte.

Zobrazenie na displeji: ERR1 Skúšobný súčet pamäti programu je
chybný.

▶ Inštrument zapnite ešte raz. Ak
sa táto chyba na prístroji vyskyt‐
ne opakovane, zašlite KaVo na
opravu.

Zobrazenie na displeji: ERR4 Odber laserového prúdu je príliš vy‐
soký.

▶ Inštrument viac nezapínajte. In‐
štrument zašlite KaVo na opra‐
vu.

2-násobný signálny tón po štartova‐
com tóne

Potvrdzovací signál LCD displeja
chýba.

▶ Inštrument zašlite KaVo na
opravu.

Produkt zostane visieť v zapnutom
stave.

Kontakty kruhového spínača sú špi‐
navé alebo mokré..

▶ Stiahnite uchopovaciu objímku,
vysušte ju a vyčistite a vysušte
kontakty kruhového spínača.
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8   Príslušenstvo

KaVo schválil nasledovné prídavné príslušenstvo:

Vyobrazenie Stručný text o materiáli Čís. mat.
Svetelná sonda Approx zafíro‐
vá mont.

1.002.6970

Svetelná sonda na trhlinky za‐
fírová mont.

1.002.6967

Svetelná sonda Paro zafírová
mont.

1.002.8568

Uchopovacia objímka 1.002.7003

Sterilná kazeta DIAGNOdent
pen 2190

1.002.7011

Štandard C s držiakom 1.002.7020

Vedenie svetelnej sondy Ap‐
prox

1.002.7023

DIAGNOdent display 2191 1.004.8400
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9   Údaje k elektromagnetickej znášanlivosti

Elektromagnetické vysielanie

DIAGNOdent pen typ 2190 je určený pre prevádzku v jednom z dole uvedených
prostredí. Zákazník alebo používateľ DIAGNOdent pen typ 2190 by mal zabezpečiť,
aby sa inštrument prevádzkoval v jednom z takýchto prostredí.

Merania zámerného rušenia Zhoda Elektromagnetické prostredie – prí‐
ručka

Vysokofrekvenčné vysielania podľa
CISPR 11

Skupina 1 DIAGNOdent pen typ 2190 používa
vysokofrekvenčnú energiu výlučne
pre svoju internú funkciu. Preto je
vysokofrekvenčné vysielanie veľmi
malé a je nepravdepodobné, že by
boli rušené susedné elektrické prís‐
troje.

Elektromagnetická odolnosť voči rušeniu

DIAGNOdent pen typ 2190 je určený pre prevádzku v jednom z dole uvedených
prostredí. Zákazník alebo používateľ DIAGNOdent pen typ 2190 by mal zabezpečiť,
aby sa inštrument prevádzkoval v jednom z takýchto prostredí.

Skúšky odolnosti proti ru‐
šeniu

IEC 60601skúšobná hladi‐
na

Hladina zhody Elektromagnetické pro‐
stredie – smernice

Výboj statickej elektriny
(ESD) podľa IEC
61000-4-2

± 6 kV kontaktný výboj
± 8 kV vzduchový výboj

± 2/4/6 kV kontaktný výboj
± 2/4/8 kV vzduchový vý‐
boj

Podlahy by mali pozostá‐
vať z dreva alebo betónu
alebo by mali byť opatrené
keramickými dlaždicami.
Keď je podlaha opatrená
syntetickým materiálom.
musí relatívna vlhkosť
vzduchu činiť minimálne
30 %.

Poznámka: UT je striedavé sieťové napätie pred aplikáciou skúšobnej hladiny.

Elektromagnetická odolnosť voči rušeniu

DIAGNOdent pen typ 2190 je určený pre prevádzku v jednom z dole uvedených
prostredí. Zákazník alebo používateľ DIAGNOdent pen typ 2190 by mal zabezpečiť,
aby sa inštrument prevádzkoval v jednom z takýchto prostredí.
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Skúšky odolnosti proti ru‐
šeniu

IEC 60601skúšobná hladi‐
na

Hladina zhody Elektromagnetické pro‐
stredie – smernice

Vyžarované vysokofre‐
kvenčné rušivé veličiny
podľa IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz až 2,5 GHz

3 V/m Prenosné a mobilné rádio‐
vé zariadenia by sa nemali
používať v menšej vzdia‐
lenosti k DIAGNOdent pen
typ 2190 vrátane vedení,
ako je odporúčaná ochran‐
ná vzdialenosť, ktorá sa
vypočíta z rovnice prísluš‐
nej pre rušivú frekvenciu.
Odporúčaná ochranná
vzdialenosť:
d=1,17 P

d=1,17 P  pre 80 MHz až
800 MHz
d=3,33 P  pre 800 MHz až
2,5 GHz
s P ako maximálnym me‐
novitým výkonom vysiela‐
ča vo Watt (W) podľa úda‐
jov výrobcu vysielača a d
ako odporúčanou ochran‐
nou vzdialenosťou v me‐
troch (m).
bIntenzita poľa stacionár‐
nych rádiových vysielačov
by mala byť pri všetkých
frekvenciách podľa kontro‐
ly na miestec menšia ako
hladina zhody.
dV prostredí prístrojov, kto‐
ré nosia nasledovný pikto‐
gram, sú možné poruchy.

Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 2: Tieto smernice nie je možné aplikovať vo všetkých prípadoch. Roz‐
šírenie elektromagnetických veličín je ovplyvňované absorpciou a reflexiami budo‐
vy, predmetov a ľudí.

a Frekvenčné rozsahy ISM (pre priemyselné, vedecké a medicínske aplikácie) me‐
dzi 150 kHz a 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.
b Hladiny zhody vo frekvenčných rozsahoch ISM medzi 150 kHz a 80 MHz a vo
frekvenčnom rozsahu 80 MHz a 2,5 GHz sú určené na to, aby mohli znížiť pravde‐
podobnosť, že mobilné/prenosné komunikačné zariadenia môžu vyvolať poruchy,
keď sa prinesú do oblasti pacienta. Z tohto dôvodu sa pri výpočte odporúčaných
ochranných vzdialeností aplikuje prídavný súčiniteľ 10/3 v týchto frekvenčných roz‐
sahoch.
c Intenzita poľa stacionárnych vysielačov, ako napr. základné stanice rádiových te‐
lefónov a mobilné pozemné rádiové zariadenia, amatérske rádiové stanice, AM a
FM rádiových a televíznych vysielačov sa teoreticky nemôžu vopred určiť presne.
Aby bolo možné určiť elektromagnetické prostredie vzhľadom na stacionárne vy‐
sielače, mala by sa zvážiť štúdia stanoviska. Keď nameraná intenzita poľa na sta‐
novisku, na ktorom sa používa DIAGNOdent pen typ 2190 prekračuje hore uvedenú
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hladinu zhody, mal by sa DIAGNOdent pen typ 2190 pozorovať, aby bolo možné
preukázať funkciu podľa určenia. Ak sa pozorujú neobyčajné výkonové charakteri‐
stiky, môžu byť potrebné dodatočné opatrenia, ako napr. zmenené vycentrovanie
alebo iné stanovisko DIAGNOdent pen typ 2190
d Nad frekvenčným rozsahom 150 kHz až 80 MHz by mala byť intenzita poľa menšia
ako 3 Veff V/m.

Odporúčané ochranné vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými
vysokofrekvenčnými telekomunikačnými zariadeniami a DIAGNO‐
DENT PEN TYP 2190

Das DIAGNOdent pen typ 2190 je určený pre prevádzku v elektromagnetickom
prostredí, v ktorom sú kontrolované vysokofrekvenčné rušivé veličiny. Zákazník a
používateľ DIAGNOdent pens typ 2190 môže tým pomôcť zabrániť elektromagne‐
tickým poruchám tak, že dodrží minimálnu ochrannú vzdialenosť medzi prenosnými
a mobilnými vysokofrekvenčnými telekomunikačnými zariadeniami (vysielače) a
DIAGNOdent typ 2190 v závislosti od výstupného výkonu komunikačného zariade‐
nia, ako je uvedené nižšie.

Tabuľka ukazuje potrebnú ochrannú vzdialenosť v závislosti od vysielacej frekven‐
cie v m:

Menovitý výkon vysielača
v W

150 kHz až 80 MHz
d=1,17 P

80 MHz až 800 MHz
d=0,17 P

800 MHz až 2,5 GHz
d=2,33 P

0,01 0,1 0,1 0,2
0,1 0,4 0,4 0,7
1 1,2 1,2 2,3
10 3,70 3,7 7,4
100 11,70 11,7 23,3

Pre vysielače, ktorých maximálny menovitý výkon nie je uvedený v hornej tabuľke,
sa môže zistiť odporúčaná ochranná vzdialenosť d v metroch (m) za použitia rov‐
nice, ktorá patrí k príslušnému stĺpcu, pričom P je maximálny menovitý výkon vy‐
sielača vo Wattoch (W) podľa údaju výrobcu vysielača.

Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.

Poznámka 2: Tieto smernice nie je možné aplikovať vo všetkých prípadoch. Roz‐
šírenie elektromagnetických veličín je ovplyvňované absorpciami a reflexiami bu‐
dovy, predmetov a ľudí.
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