Fogászati gyökércsatorna bemérő- és kezelő egység

Gyökércsatorna előkészítő és Fénypolimerizáló Modul
(OTR kompatibilis)

Használati Útmutató
* DENTAPORT ZX Gyökércsatorna előkészítő és polimerizációs kezelő modult (OTR
kompatibilis) csatlakoztatni kell a DENTAPORT ZX gyökércsatorna bemérő
modulhoz, amely külön kapható.
Ez a készülék önálló egységként nem használható.
Ez az útmutató a gyökércsatorna előkészítő és polimerizáló modulhoz tartozik. A csatorna
beméréshez a csatorna bemérő modul használati útmutatóját olvassa.
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Köszönjük, hogy a Dentaport ZX gyökértágító modult választotta.
A maximális biztonság és a megfelelő teljesítmény érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót,
mielőtt használni kezdené a készüléket, és kitüntetett figyelemmel kezelje a figyelmeztetéseket és a
megjegyzéseket. Tartsa meg az útmutatót, és tárolja egy könnyen elérhető helyen, mert a későbbiekben is
szüksége lehet rá. Ez az útmutató alapvető biztonsági információkat tartalmaz.

*

FIGYELEM
1. A J. Morita Mfg. Corp. nem felelős semmilyen balesetért, a készülékben bekövetkezett kárért, személyi

sérülésért, amely arra vezethető vissza, hogy a készüléket nem a J. Morita Mfg. Corp. által elismert szakember
szervízelte.

2. A J. Morita Mfg. Corp. nem felelős semmilyen balesetért, a készülékben bekövetkezett kárért, személyi
sérülésért, amely azáltal következett be, hogy a készüléket megváltoztatták, módosították, átalakították.

3 A J. Morita Mfg. Corp. nem felelős semmilyen balesetért, a készülékben bekövetkezett kárért, személyi
sérülésért, amely azáltal következett be, hogy nem a J. Morita Mfg. Corp. által gyártott vagy J. Morita
Mfg. Corp.-től más kereskedő által beszerzett készüléket, egységet használtak együtt az eredeti
készülékkel.
4 A J. Morita Mfg. Corp. nem felelős semmilyen balesetért, a készülékben bekövetkezett kárért, személyi
sérülésért, amely azáltal következett be, hogy nem a J. Morita Mfg. Corp. által gyártott vagy J. Morita
Mfg. Corp.-től más kereskedő által beszerzett alkatrészt, komponenst használtak az eredeti készülék
szervízeléséhez..
5. A J. Morita Mfg. Corp. nem felelős semmilyen balesetért, a készülékben bekövetkezett kárért, személyi
sérülésért, amely azáltal következett be, hogy a készüléket nem rendeltetésszerűen, a használati
útmutatóban leírtaknak megfelelően használták, illetve nem követték az útmutatóban lévő
figyelmeztetéseke.
6. A J. Morita Mfg. Corp. nem felelős semmilyen balesetért, a készülékben bekövetkezett kárért, személyi
sérülésért, amely azáltal következett be, hogy a munkakörülmények, a használatkori környezeti
körülmények nem megfelelőek (pl. a használati útmutatóban leírtaknak nem megfelelő tápfeszültségű
hálózatra csatlakoztatás).
7. A J. Morita Mfg. Corp. nem felelős semmilyen balesetért, a készülékben bekövetkezett kárért, személyi
sérülésért, amely tűzkár, földrengés, árvíz, villámlás vagy bármilyen egyéb környezeti katasztrófa által
következett be.
8. A J. Morita Mfg. Corp. állalja, hogy a termék gyártásának leállításától számított 10 évig megfelelő
alkatrészellátást és szervízhátteret biztosít.
* Ellenőrizze a készüléket 6 havonta a ”karbantartás és az ellenőrizendő elemek” fejezetekben
leírtak szerint.
* Szükség szerint cserélje az elhasználódott alkatrészeket, lásd: a cserélhető
alkatrészek listáját.
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1. Baleset megelőzés
A legtöbb működési és karbantartási probléma abból adódik, hogy a kezelő nem veszi figyelembe a legalapvetőbb
biztonsági előírásokat, és nem látja előre a balesetek lehetőségét.
A problémákat és baleseteket legegyszerűbben akkor kerülheti el, ha mindig szem előtt tartja a veszély lehetőségét, és a
gyártó javaslatainak megfelelően működteti a készüléket.
Először figyelmesen olvasson el minden figyelmeztetést és utasítást a biztonság és a balesetek elkerülése érdekében,
majd a legnagyobb figyelemmel működtesse a készüléket, megakadályozva annak sérülését, vagy esetleges személyi
baleseteket.
Jegyezze meg az alábbi szimbólumok jelentését:

FIGYELEM

Arra figyelmeztet, hogy az utasítások be nem tartása
sérülést okozhat a betegnek és/vagy a készülék kezelőjének.

súlyos

TILTÁS

A kezelő nem használhatja ezen a módon a készüléket, mert így a készülék
súlyos sérülést okozhat a betegnek és/vagy a készülék kezelőjének

MEGJEGYZÉS

Ez a készülék lehetséges meghibásodására, a páciens vagy a készülék
kezelőjének potenciális sérülésére, vagy a készülék működtetésére vonatkozó
fontos információkra figyelmeztet.

A felhasználó (pl. kórház, klinika, stb.) felelős a készülék karbantartásáért és kórházi eszközként való rendeltetlésszerű
használatáért.

Ne használja a készüléket rendeltetési célján kívül másra!
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FIGYELEM
• A berendezés módosítása nem megengedett
• A készülék nem csatlakoztatható más rendszerhez, és nem használható együtt más rendszerrel,
valamint nem lehet része ennek. A J. Morita Mfg. Corp. nem vállal felelősséget ilyen esetekben
bekövetkezett balesetekért, a készülékben keletkezett károkért, személyi sérülésekért vagy egyéb
kárpkért.
• Ne sértse meg ujjait, mikor a reszelőt behelyezi, vagy eltávolítja.
• Ne károsítsa a reszelő tartót; károsodott reszelő tartóval nem végezhető pontos mérés.
• Ha folyamatos hangot hall, míg a főkapcsoló be van kapcsolva, és a készüléket nem működteti, az
elektromos részek lehetnek megsérülve. Ebben az esetben ne használja a készüléket, és küldje vissza
azt értékesítőjének.
• Endodonciai kezelések közben használjon rubber damot.
• A DENTAPORT ZX készülékre vonatkozó szükséges óvintézkedéseket és üzembe helyezési
útmutatóját kísérő dokumentumokkal igazolni kell.
• A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs készülékek befolyásolhatják a
DENTAPORT ZX működését.
• A DENTAPORT ZX nem használható más eszközökkel együtt, ha mégis szükséges, hogy így
használják, akkor használat előtt ellenőrizni kell a kompatibilitást.
• Soha ne használjon sérült vagy deformálódott fájlokat (lásd 15. oldal)
• Gyengéden húzza meg a reszelőt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az biztonságosan a helyén
van. Ha a reszelő nincs biztonságosan a helyén, a páciens megsérülhet a kezelés közben. (lásd 15.
oldal)
• Ellenőrizze hogy a csavarok jól meg vannak e húzva. Ha nincs eléggé meghúzva, akkor az
lenyelhető, és a mérés sem lesz pontos. (lásd 15. oldal)
• Minden kezelés előtt ellenőrizze a Dentaport működését. Ha a képernyőn lévő kijelzők nem jelennek
meg rendesen, a készülék nem lehet alkalmas pontos mérések elvégzésére. Ebben az esetben
függessze fel a készülék működtetését, és javíttassa azt meg (lásd 17. oldal).
• Ne engedje, hogy kezelőfény a páciens szemébe jusson, mert az roncsolhatja a látását. (lásd 19.
oldal)
• Ha az akkumulátor töltése közben villámlik, ne érintse meg az AC adaptert vagy a töltőzsinórt, mert
áramütést szenvedhet. (lásd 20, 38. oldal)
• A gyökércsatorna hosszának bemérésekor győződjön meg arról, hogy a resezlő elektróda nem
érintkezik egyetlen elektromos erőforrással sem, pl. fali aljzattal. Ez áramütést okozhat (lásd 22,
23, 31. oldal)
• A gyökércsatorna hosszának bemérése előtt győződjön meg arról, hogy a fordulatszám értéke nem
jelenik meg a képernyőn. Ha a fordulatszám megjelenik, a készülék a gyökércsatorna tágító módba
van állítva, és a kézidarab fog működésbe lépni (lásd 22. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a sebesség megjelenik e a kijelzőn gyökérkezelés közben (lásd 24, 26. oldal)
• Ellenőrizze a memória kiválasztása után megjelenő beállításokat (lásd 25, 27, 40. oldal)
• Néhány esetben, pl. eltömődött gyökércsatornánál, mérés nem lehetséges (lásd 30. oldal)
• Pontos
mérés nem mindig lehetséges,
különösen abnormális vagy szokatlan
gyökércsatorna morfológia esetén győződjön meg erről egy röntgenfelvétel segítségével (lásd 30.
oldal)
• Azonnal függessze fel a készülék használatát, amennyiben úgy látja, hogy az nem dolgozik
megfelelően (lásd 30. oldal)
• Ha a jelző sávon a csatorna hossza nem jelenik meg akkor sem, ha a fájlal egészül ki, akkor a
készülék hibásan működik, és nem használható (lásd 30. oldal)
• Ne használjon ultrahangos méretezést ha az ellentétes elektróda a beteghez van csatlakoztatva . Ez
azért veszélyes, mert az elektromos zajok zavarhatják a csatorna bemérését és a motor működését.
(lásd 31. oldal)
• Ha a mikromotor túlmelegszik, távolítsa el azt a páciens szájából, és a kezelés folytatásával várjon,
amíg a motor lehűl. A mikromotor újra használható lesz, amint kellően lehül. (lásd 32. oldal)
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FIGYELEM
• Elektromos zaj vagy meghibásodás lehetetlenné teheti a motor megfelelő kontrollálását. Ne bízzon
teljes mértékben a készülékben, figyelje rendszeresen a kijelzőket, hallgassa a hangokat, és vegye
figyelembe a kézzelfogható visszajelzéseket (lásd 33. oldal)
• Pontos mérés nem mindig lehetséges, a gyökércsatorna állapotától függően. Röntgenfelvétel
segítségével ellenőrizze a kapott eredményt. A nikkel-titánium reszelők bizonyos esetekben
hamarabb tönkremehetnek a gyökércsatorna alakjától és görbületének mértékétől függően.
Azonnal függessze fel a készülék használatát, amennyiben úgy látja, hogy az nem dolgozik
megfelelően (lásd 33. oldal)
• Ha a kijelző nem változik amikor a fájl behelyezésre került a gyökércsatornába, akkor azonnal
függessze fel a haználatát. Ritkán a kapcsolat meghibásodása miatt mérés nem végezhető (lásd 33.
oldal)
• A nikkel-titánium reszelők könnyebben eltörhetnek a nyomaték hatására, mint a rozsdamentes acél
reszelők. Ne erőltesse a reszelőt a gyökércsatornában. Ugyanakkor ne használjon ilyen reszelőket
szokatlanul ferde gyökércsatorna esetén az apikus nyílás közelében (lásd 33. oldal)
• A nikkel-titánium reszelők esetenként eltörhetnek az anyag kifáradása miatt. Az ilyen reszelőket
cserélje ki, mielőtt ez megtörténne (lásd 33. oldal)
• Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a reszelőt, nincs-e rajta sérülés vagy eldeformálódás.
Bármilyen jellegűelváltozás a reszelő törésével járhat (lásd 33. oldal)
• Ha a reszelő hozzáér a száj nyálkahártyájához vagy egy foghoz, automatikusan forgásba jön, és ez
a beteg sérülését okozhatja (lásd 33. oldal)
• Ne érintse meg a könyökdarab végén lévő fém résszel a száj nyálkahártyáját, mert megsérülhet a
beteg (lásd 33. oldal)
• Ha a könyökdarabon lévő reszelő kioldó gomb kezelés közben véletlenszerűen a foghoz nyomódik, a
reszelő kieshet a helyéről, és megsértheti a pácienst (lásd 33. oldal)
• Soha ne nyomja meg a reszelő kioldó gombját, mialatt a mikromotor működésben van, mert a gomb
felmelegedhet, és megégetheti a pácienst, vagy a reszelő kieshet a helyéről, és sérülést okozhat
(lásd 33. oldal)
• Néhány fájl nem használható beépített elektródaként a méréshez. Mindig ellenőrizze a fájl
vezetőképességét a használata előtt. Ha nincs vezetőképessége, tegye vissza a kupakot az egyik külső
fájl elektródára (lásd 33. oldal)
• Ne használjon reciprok fájlokat (oda-vissza forognak). Ezek perforálhatják a csúcsi forament,
hátra forgás közben. (lásd 33. oldal)
• Legyen óvatos a lábkapcsoló használatával. A motor akkor is forog ha a mérésre nem kerül sor.
Győződjön meg a fájl helyzetéről a lábkapcsoló használata előtt. (lásd 34. oldal)
• Gyengéden húzza meg a reszelőt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az biztonságosan a helyén
van. Ha a reszelő nincs biztonságosan a helyén, a páciens megsérülhet a kezelés közben. (lásd 36,
37, 48, 49)
• Győződjöm meg arról hogy a fájl biztosan a helyén vam e (lásd 37. oldal)
• Soha ne használjon feszülő, eldeformálódott vagy károsodott reszelőt (lásd 37. oldal)
• Cserélje ki a külső fájl elektródát, ha az kopott és úgynéz ki, mint a képen látható (lásd 37. oldal)
• A hatékony fertőzésvédelem érdekében, az eldobható fedelet ne haszáljuk újra. Mindig használjon
steril burkolatot. Győződjön meg róla, hogy nem sérült a borító. (lásd 41. oldal)
• Soha ne világítson a fénnyel a páciens szemébe. Soha ne nézzen a besugárzott területre, mert
károsodhat a páciens látása (lásd 41. oldal)
• Kérdezze meg a pácienst, hogy a világítás nem túl meleg e. Ha igen, akkor tartsa távolabb a
kezelőfejet (lásd 42. oldal)
• Vigyázzon, hogy ne üsse meg az üveget kemény tárggyal. Lehet, hogy az eltörik és az apró törmelék
lenyelhető. Soha ne használja a fényt, ha az üveg repedt vagy csorba. (lásd 42. oldal)
• Ne használja a készüléket, ha a hálózati adapter csatlakoztatva van. (lásd 44. oldal)
• Soha ne használja a készüléket, egy külső tápegységről. (lásd 44. oldal)
• Ha elektromos vihar van, miközben tölti az akkumulátort, ne érintse meg a hálózati adaptert vagy a
töltő hálózati kábelét, mivel áramütés kockázata állhat fent. (lásd 44. oldal)
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FIGYELEM
• A hálózati adaptert a beteg 2 méteres körzetén kívül kell elhelyezni, (2.0m a beteg körül), ha a
hálózati adapter csatlakoztatva van. (lásd 44. oldal)
• Autoklávozza a könyökdarabot, és az elektródát minden páciens után. (lásd 45. oldal)
• Soha ne irányítsa a permetet páciensre. (lásd a 46. oldal)
• Soha ne használjon vízpermetet nyílt láng fölött. (lásd a 46. oldal)
• Akadályozza meg a permet kifröccsenését és szembe jutását azáltal, hogy mindig használ gézdarabot
a könyökdarabhoz. (lásd 46. oldal)
• A használatban említett alkatrészek EMC kibocsátását vagy csökkentett EMC immunitását a J.
Morita Mfg. Corp. határozza meg. (lásd 63. oldal)

TILALOM
• Ne használja a készüléket elektronikus szikével, vagy olyan páciensnél, aki pacemaker-t használ
• Ne használja ezt a készüléket orvosi műtőben.
• Eltömődött gyökércsatornák nem mérhetőek pontosan.
• Ez a készülék nem csatlakoztatható, vagy használható együtt más készülékekkel vagy egységekkel.
Szintén nem használható más rendszerek integrált egységeként. J. Morita Mfg. Corp. nem vállal
felelősséget semminemű balesetért, készülék sérülésért, testi sérülésért vagy más problémáért, amely
e tilalmak megszegéséből fakadhat.
• Világításra használt eszközök, úgymint fluoreszkáló lámpák és olyan filmelőhívó, amely invertert
(áramátalakító) használ, a DENTAPORT ZX szabálytalan működését okozhatják. Ne használja a
DENTAPORT ZX-et ilyen készülékek közelében.
• Elektromágneses-hullám interferencia a készülék abnormális, véletlenszerű, esetleg veszélyes
működését okozhatja. A készülékkel azonos épületben levő mobiltelefonokat, adó-vevő készülékeket,
távirányítókat és hasonló eszközöket, melyek elektromágneses hullámokat bocsájtanak ki, ki kell
kapcsolni.
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• Ha a zárópöcök a gyökércsatornabemérő modul alján nem ugrott vissza eredeti pozíciójába a másik
modul csatlakoztatása után, tolja azt a mellékelt illusztráción látható irányba (lásd 12. oldal)
• A telepítés után csatlakoztassa a gyökércsatorna előkészítő modult és ellenőrizze a polimerizációs
egységet, hogy az stabilan csatlakozik (lásd 12. oldalon)
• A készülék akkumulátora nincs feltöltve, ezért az első használat előtt töltse fel (lásd 12. oldal)
• Kezelje gyökércsatorna kezelő és polimerizáló modult óvatosan; Ne ejtse le, üsse vagy tegye ki a
készüléket más típusú hatásoknak vagy ütésnek. A durva bánásmód kárt okozhat. (lásd a 13.
oldalon, 18)
• Ellenőrizze, hogy a dugó teljesen be van e dugva; máskülönben a kijelzőn megjelenítési problémák
léphetnek fel. (lásd 13. oldal)
• Miután a kábelt csatlakoztatta a készülékhez, ne dobjon vagy üssön semmit a csatlakozónak.. (lásd
13, 18.)
• Lehet, hogy a kézidarab csúcsóssá válhat ethanoltól vagy egyéb folyakdékoktól (lásd 13, 18. oldal)
• Miután csatlakoztatta a könyökdarabot motorhoz, ellenőrizze hogy a kijelzőn megjelenik e a
fényjelző, így látható, hogy helyesen van e csatlakoztatva. (lásd 14. oldal)
• Legyen óvatos a fájl ki- be helyezésekor, ujjait ne sértse meg (lásd 15, 43 oldal)
• A reszelőkioldó gomb használata nélkül, a reszelő behelyezése vagy kivétele rongálja a
befogószerkezetet. (lásd 15. oldal)
• Mindig ellenőrizze a fájl vezetőképességét a használata előtt. Ha nincs vezetőképessége, tegye vissza
a kupakot az egyik külső fájl elektródára (lásd 15. oldal)
• Ne használja a fájl elektródát a fájl vágási irányába (lásd 15. oldal)
• A fájl elektróda nem csatlakoztatható néhány fájlhoz (lásd 15. oldal)
• Ne használjon fájlokat nagyobb szárral, mint az ISO szabvány. ISO szabvány: átmérő 2,334-2,350
mm (lásd 15, 37. oldal)
• Mindíg tartsa a csatlakozót miközben eltávolítja a vezetéket (lásd 15, 16, 19. oldal)
• Ne gyakoroljon semmilyen terhelést a fájlra, miközben a motor működik (15 mp). (lásd 16. oldal)
• A kalibráláshoz helyezzen be egy fájlt (lásd 16. oldal)
• A világítás nem működik, ha nincs megfelelően bedugva a kábel (lásd 18. oldal)
• A kézidarab zsinór vége egy kicsit nagyobb, és a klip nem csúszik olyan könnyen. Ne erőltesse;
állítsa meg, ha nem csúszik a klip (lásd 18. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a polimerizáló egység helyesen van e csatlakoztatva (lásd 19. oldal)
• Hagyja abba a műszer használatát, és javíttassa meg ha a kijelzőn nem működik megfelelően, vagy
ha a műszer hirtelen kikapcsol (kivéve abban az esetben, amikor automatikusan kikapcsol 10 perc
után, ha nem használják) (lásd 20, 38. oldal)
• Ajánljuk, hogy csatlakoztassa le a kézidarabot, amikor a gyökércsatornát beméri (lásd 22. oldal)
• Távolítsas el a reszelőt a mikromotorból, ha mérést végez (lásd 22. oldal)
• Amikor a nyomatékváltó funkció túl gyakran aktivizálja magát, növelje a nyomatékhatárt egy
egységgel (lásd 23, 25, 27. oldal)
• A gyökércsatorna tágításának befejezése után bizonyosodjon meg arról, hogy a mikromotorból
eltávolította a reszelőt (lásd 23. oldal)
• Töltse fel az akkumulátort, ha a kijelzőn két rublika a töltöttségi szint. (lásd 24, 26, 39. oldal)
• Soha ne használja a készüléket, ha a képernyőn a töltöttségi állapotra utaló kijelző villog, mert
ekkor a tartalék energia már rendkívül kevés. (lásd 24, 26, 39. oldal)
• Nyomja meg a kapcsolót határozottan. Ha a kapcsoló nem elég hosszú ideig volt lenyomva, akkor
előfordulhat, hogy nem működik, (sípoló hangot ad). (lásd 24, 26, 39. oldal)
• Minden memória promgramnak egyedi beállításai vannak (lásd 24, 26, 39. oldal)
• Ha a nyomaték beállítás túl magas, a fájl beszorul a csatorna belsejébe (lásd 25. oldal)
• A nyomatékbeállítást a csatornafeltételekhez kell igazítani (lásd 25, 27 oldal)
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• Amennyiben az összes nyomatékjelző vonal világít, a motor nem fogja forgásirányát megváltoztatni
bármennyi is az általa leadott nyomaték. Ebben az esetben bizonyosodjon meg róla, hogy a reszelő
nem akadt vagy tört el a csatornában. (lásd 26. oldal)
• Ha a nyomatéklimit túl magas, a reszelő belevághat a gyökércsatorna falába, és ezáltal elakadhat.
Ha ez történik, a reszelő kiszabadítása érdekében váltsa a mikromotort ellentétes forgásirányra
(lásd 27. oldal)
• Amikor a nyomatékváltó funkció ki van kapcsolva, a reszelő elakadhat, és beszorulhat a
gyökércsatornában. Ha ez történik, a reszelő kiszabadítása érdekében váltsa a mikromotort
ellentétes forgásirányra (lásd 27. oldal)
• Ha a nyomaték beállítás a túl alacsony, a motor leáll (lock) anélkül, hogy fordított. (lásd 27. oldal)
• Alkalmanként a gyökércsatorna hossz jelző skálája a reszelő behelyezésének pillanatában
hirtelenszerű, nagy mozgásokat produkál. Ez megszűnik, amint a reszelő a gyökércsúcs felé tovább
halad. (lásd 30. oldal)
• A szájugkampó ártalmas reakciókat válthat ki a páciensből, ammennyiben az fémekre allergiás.
Kérdezze meg betegét, mielőtt használni kezdené a szájzugkampót (lásd 31. oldal)
• Ügyeljen arra, hogy gyógyhatású oldatok, mint pl. formalin-kresol (FC) vagy szódium-hipoklorit ne
érintkezzenek a szájzugkampóval vagy a reszelőtartóval. Ez ártalmas reakciókat, pl. gyulladást
válthat ki a páciensből (lásd 31. oldal)
• Ha az auto start funkció nem működik a túl száraz gyökércsatorna miatt, nedvesítse be a
gyökércsatornát pl. hidrogén peroxiddal, szódium hipoklorittal vagy sóoldattal. Ne hagyja a
folyadékot a gyökércsatornából túlfolyni (lásd 32. oldal)
• Ha túl nagy erőt alkalmaz, a reszelő belevághat a gyökércsatorna falába, és beszorulhat. (lásd 32.)
• A motor túlmelegedhet, ha túlzott terhelést kap (lásd 32. oldal)
• Ha a motor felmelegszik, ne távolítsa azt el a csatlakozódarbjából. Ha ezt mégis megteszi, várjon
legalább 10 percet, mielőtt újra csatlakoztatja (lásd 32. oldal)
• Mégha a motor eléggé le is hűlt ahhoz, hogy működőképes legyen, még akkor is túl meleg lehet
ahhoz, hogy nagyobb terhelésnek legyen kitéve (lásd 32. oldal)
• A gyökércsatornatágítás nem valósítható meg teljes egészében ezzel a készülékkel. A készüléket az
általános manuális technikákkal együtt használja a gyökértágításhoz. Azonnal hagyja abba
akészülék működtetését, ha a gyökércsatornában érzékenységet, abnormális vagy szokatlan
állapotokat tapasztal (lásd 33. oldal)
• A reszelő nagy sebességnél könnyebben törik. Használat előtt mindig ellenőrizze a forgási
sebességet (lásd 33. oldal)
• Kizárólag nikkel-titánium reszelőt használjon. (lásd 33, 37. oldal)
• Használat után mindig távolítsa el a reszelőt. (lásd 33. oldal)
• A Nikkel-Titán fájlok könnyebben sérülnek a nagy nyomatéktól, mint a rozsdamentes acélból
készült fájlok. Tartsa a következő pontokat szem előtt, hogy a lehető legkisebb legyen a fájl törés.
(lásd 34. oldal)
• A mikromotor használata előtt használjon egy kis, pl 10-es vagy 15-ös méretű kézireszelőt,
manuálisan jusson el a gyökércsúcsig, majd térjen vissza az apikus szűkületbe
• Soha ne erőltesse a reszelő behelyezését
• Minden idegen anyagot, pl. vatadarabkákat távolítson el a gyökércsatornából a reszelő
használata előtt
• Soha ne erőltesse a reszelőt a gyökércsatornába való helyezéskor.
• Ne használja a reszelőt erősen görbülő gyökércsatornáknál.
• A gyökércsatornába való levezetéskor ügyeljen arra, hogy az automata nyomatékváltó funkció
ne aktiválódjon
• A gyökércsatorna tágításához és tisztításához javasolt technika a „crown down”technika.
Amikor ezt alkalmazza, kövesse a reszelő gyártójának utasításait.
• Ha ellenállásba ütközik, vagy az automata nyomatékváltó funkció aktivizálódik, húzza vissza
a reszelőt 3-4 mm-rel, és óvatosan haladjon újra lefelé, vagy cserélje ki a reszelőt. Soha ne
fejtsen ki túlzott erőt
• Soha ne erőltesse a reszelőt a gyökércsatornába, és ne nyomja azt a gyökércsatorna falának,
mert ez a reszelő töréséhez vezethet.
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• Ne használja ugyanazt a reszelőt több mint 10 másodpercig azonos pozícióban, mert ezáltal
lépcsőzetessé válhat a gyökércsatorna fala
• Legyen óvatos a lábkapcsoló használatával. A motor akkor is forog ha a mérésre nem kerül sor, így
könnyen megsértheti a páciens nyálkahártyáját (lásd 34. oldal)
• Ugyancsak legyen óvatos a lábkapcsoló használatával, ha a méréskijelző nincs
megjelenítve, pl. különösen száraz gyökércsatorna bemérésénél, mert a motor akkor is
működésbe lép, ha közben nem történik bemérés. (lásd 34. oldal)
• Óvatosan használja az ellentétes forgásirány funkciót. Mivel ez a gyökércsatornában elakadt
reszelő kiszabadítására lett tervezve, forgása meglehetősen gyors és erőteljes, ezáltal könnyen
eltörhet a reszelő (lásd. 35 oldal)
• Mindíg használja a vezető fúrót és győződjön meg arról, hogy az nem jön ki. Ha a vezető szár nem
megfeleően rögzül a helyén,a belső elektróda nem megfeleően ériontkezik, és nem mér megfelelően.
(lásd 36, 48, 49)
• Ne járassa a motort, amíg a vezetőszár csatlakoztatva van, mert megrongálódik a készülék (lásd 36,
48, 49)
• A reszelőkioldó gomb használata nélkül, a reszelő behelyezése vagy kivétele rongálja a
befogószerkezetet. (lásd 37. oldal)
• Ne sértse meg ujjait, mikor a reszelőt behelyezi. (lásd 37. oldal)
• Ne hagyja, hogy a fájl éli része érintse az elektródát (lásd 37. oldal)
• Néhány fájl nem használható ezzel az elektródával. (lásd 37. oldal)
• Ne használjon rozsdamentes acél reszelőket. Kizárólag nikkel-titánium reszelőt használjon. A
reszelő elektróda nem csatlakoztatható az alábbi nikkel-titánium reszelőkhöz:
•
1,2 mm-nél nagyobb átmérőjű reszelők
•
nem körkörös befogóval rendelkező reszelők
•
Gates-Glidden fúrók
•
vágóeszközök nagy vágóéllel, pl. Largo fúrók
•
A fent említett eszközöket használja a készülék manuális üzemnmódjában a
reszelőelektródát reszelőre való pattintása nélkül
• Használat után mindig távolítsa el a reszelőt (lásd 37. oldal)
• Ha a fej nem jön le, ne húzza meg (lásd 47. oldal)
• Ne forgassa a fejet a határértéken túl (lásd 41. oldal)
• A hosszú folyamatos használat okozhatja a fej felmelegedését. Ne érintse meg a száj
nyálkahártyáját vele. (lásd 42. oldal)
• Bizonyos esetekben a fény kialszik, mert az akkumulátor le van merülve. Akár két rublikát is
mutathat a töltöttség, de nagyon hamar lemerül a készülék. Azonnal töltse fel az akkumulátort.
(lásd 42. oldal)
• Amikor csatlakoztatja vagy kihúzza a kézidarab kábelt, bukka kampót, és lábkapcsolót, soha ne
csak a vezetéket rántsa meg, hanem fogja meg a csatlakozókat. (lásd 43. oldal)
• Ne tekerje a kézidarabkábelt a modul körül (lásd 43. oldal)
• A reszelő ki- vagy behelyezése a kioldó gomb használata nélkül a könyökdarab mechanizmusának
sérülését okozza (lásd 43. oldal)
• Ha a töltöttségi állapot alacsony energiaszintre utal [Lo.b], azonnal hagyja abba a készülék
használatát, és töltse újra az akkumulátorokat. (lásd 43. oldal)
• Ha a "Lo.b" jelenik meg a kijelzőn, akkor az akkumulátor töltöttsége rendkívül alacsony. Hagyja
abba a kezelést, és töltse fel az akkumulátort. (lásd 43. oldal)
• Ha a dugó a hálózati adapter nem illik az aljzatba, akkor a felhasználó felelőssége, hogy megtalálja
a megfelelő csatlakozó adaptert (lásd 43. oldal)
• Kizárólag a DENTAPORT ZX - hez készült adapter használható a készülékhez (lásd 43. oldal)
• Ha az [F.02] jelzés megjelenik a képernyőn, egy hang hallatszik. Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be újra. Ha az[F.02] jelzés továbbra is látható, függessze fel a készülék használatát, és
keresse fel értékesítőjét (lásd 44. oldal)
• Ne húzza vagy rántsa ki a vezetéket, ha kihúzza a hálózati adapter (lásd 44. oldal)
• Ne sterilizálja autóklávban (lásd 45. oldal)
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• Autoklávozás előtt alaposan tisztítsa meg a kézidarabot és a kábeleket a kémiai szennyeződésektől
(lásd 45. oldal)
• Az autokláv és a szárító hőmérséklete nem haladhatja meg a 135°C-t. (275°F). (lásd 45. oldal)
• Autoklávozás után a készülék túlságosan meleg lehet, ezért várjon amíg lehűl (lásd 45. oldal)
• Soha nem fertőtlenítse a mikromotort és a kéziegység vezetékét autoklávban. (lásd 45. oldal)
• A könyökdarabból távolítsa el a reszelőt autoklávban való sterilizálása előtt (lásd 45. oldal)
• Használja a gyártó utasításait az autoklávozás közben (lásd 45. oldal)
• Javasoljuk, hogy a műszereket sterilizáló zacskóban autoklávozza (lásd 45. oldal)
• Soha ne tisztítsa a könyökdarabot vagy a motor kézidarabot olyan vegyi anyagokokkal, mint például
a formalin krezol (FC) és nátrium-hipoklorit; ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket. Azonnal
távolítsa el a kifolyt vegyi anyagot (lásd 45. oldal)
• Soha ne használjon a LS spay- en kívül mást. Töknreteheti a készüléket (lásd 45, 46. oldal)
• 70%-os ethanolon kívül más fajta alkoholt ne használjon. (lásd 45. oldal)
• Soha ne törölje le a motort és a kezelőfejet vagy azok szigetelését bármilyen alkohollal az etanolon
kívül. (Ethanol 70-80%). Ne használjon túlzott mennyiségű etanolt és ne áztassa az alkatrészeket
benne. (lásd 46. oldal)
• Tartsa az üveget a polimerizációs lámpán, különben elveszíti a fényerejét (lásd 46. oldal)
• Ne használjon mosogatószert, vagy vizet, és ne áztassa az alkatrészeket. (lásd 46. oldal)
• Soha ne használjon alkoholt! Ne használjon hígítót, benzint vagy hasonló megoldásokat a
modulok tisztítására és az AC adapterhez, valamint lábkapcsolóhoz! (lásd 46. oldal)
• Kerülje a kezelés során használt kémiai oldószerek a gyökércsatornatágító modulra való
csöppenését. Ezek a vegyszerek károsíthatják, deformáljhatják a modult, vagy annak elszíneződését
okozhatják. Szenteljen különös figyelmet a formalin- kresol (FC) és szódium-hipoklorit készülékre
csöppenésének elkerülésére, mivel ezek különösen erős vegyszerek.
• Minden a készülékre csöppenő vegyszert azonnal töröljön le. (Néhány vegyszer annak ellenére is
nyomot hagyhat, ha azt azonnal letörli.)
• A LS spray- t használat előtt mindig jól rázza fel. (lásd 47. oldal)
• A flakont mindig függőlegesen tartsa. (lásd 47. oldal)
• A mikromotor károsodhat ha a tisztítás során bejutó olajat nem hagyjuk kifolyni. (lásd a 47.
oldalon)
• Nem törje meg vagy deformálja az elektródát (lásd 47. oldal)
• Ha a kijezőn a sávok villognak használat során, vagy ha nem gyullad ki az összes vonal, amikor a
fájl érinti az elektródát, tisztítsa meg a rotor tengelyt és a beépített elektródát. Ha ez nem oldja meg
a problémát, akkor a beépített elektróda elhasználódott és ki kell cserélni.(lásd 49. oldal)
• Csak a kifejezetten a DENTAPORT ZX gyökércsatornatágító modulhoz fejlesztett és készített
akkumulátort használja (lásd 50. oldal)
• Ne hagyja a készüléket bekapcsolva, amikor kiveszi az akkumulátort (lásd 50. oldal)
• Legyen óvatos, ne csípje be a kábeleket, amikor visszahelyezi a fedelet. (lásd 50. oldal)
• Mindig a megfelelő akkumulátort használja. Más elemek túlmelegedhetnek (lásd 50. oldal)
• Ne használjon olyan akkumulátort, amelyik lyukas, deformálódott, elszíneződött, vagy ha a címke
levált. Ez túlmelegedhet. (lásd 50. oldal)
• Az elhasználódott akkumulátortól környezetkímélő módon szabaduljon meg, tartsa szem előtt az ide
vonatkozó törvényeket és szabályozásokat. (lásd 50. oldal)
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2. Alkatrészek azonosítása
A gyökércsatorna előkészítő és fénypolimerizáló modul
Gyökércsatorna előkészítő és polimerizációs modul (OTR

kompatibilis)

Gyökérkezelő modul
(Külön kapható)

AC Adapter

Folyadékkristályos kijelző

Kézidarab kábel
Könyökdarab
Kézidarab motor

Kábel klipsz

Polimerizáló kezelőfej
(Külön kapható)

Lábkapcsoló

Bukka kampó
(Gyökércsatorna kezelő modul tartozéka)

* Csatlakoztassa a gyökércsatornatágító modult a gyökércsatornabemérő modulhoz.
* A gyökértágító és fénypolimerizáló modul önálló egységként nem használható.
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Alkatrészek
Gyögyércsatorna előkészítő- és
Fénypolimerizáló modul

Akkumulátor

AC Adapter

(Előre
telepített
gyökércsatorna
előkészítő és polimerizáló)

Kézidarab kábel

Code No. 7503990

Code No. 7504005 (230V)
Code No. 7504060 (120V)

Könyökdarab

Beépített elektróda
(Pre-installed in Contra Angle)

Code No. 7503960

Code No. 8491895

Code No. 8491887

Mikromotor

Kézidarab tartó

Lábkapcsoló

Code No. 7504003

Code No. 7503965

Code No. 7503985

Guide Bar

LS olajozó végződés

LS Spray
(Külön értékesítve)

* A végződést helyezze az új LS
palackra

* Kizárólag LS spray-t használjon a
karbantaráshoz

Code No. 7503970

Code No. 5071340

Code No. 8491763
Tető külső fájl elektródával
(Külön értékesítve)

Code No. 8491879
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Polimerizáló kézidarab
(Külön értékesítve)

Eldobható tasak polimerizáló
kézidarabhoz (Külön értékesítve)

100 eldobható tasakot tartalmaz

( 100db/1dob )

Code No. 5344220

Code No. 6810310
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Szemvédő
(Külön értékesítve)

Code No. 7506532

3. Az készülék összeszerlése
* A gyökércsatorna előkészítő és fénykezelő modul akkor működik, ha csatlakozik a gyökérkezelő modulhoz.

A gyökércsatorna előkészítő és fénykezelő modul, csatlakoztatása a gyökérkezelő modulhoz.
1. Tartsa a burkolatot és csúsztassa el a “stopper”-t a
folyadékkristályos kijelző irányába.

Csatornatágító modul

1

Burkolat

Stopper

Burkolat

2

Csatornatágító modul

Csatorna
bemérő
modul

3

2. Csúsztassa a burkolatot a képen nyíllal jelölt irányba, majd
távolítsa azt el a gyökércsatornabemérő modulról.
* A burkolat és az akkumulátorok nem lesznek szükségesek a
használat során

3. Igazítsa a gyökértágító modulon található kis füleket a
gyökércsatorna bemérő modul hornyába, majd tolja össze a
két modult.

4
4. Csúsztassa a gyökércsatornatágító modult egész addig lefelé,
amíg az biztonságosan rögzül a gyökércsatornabemérő modulhoz
Csatornabemérő
modul

osztások
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Csatornatágító és
polimerizáló mudul

tabulátorok
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MEGJEGYZÉS
• Ha a zárópecek a gyökércsatornabemérő modul alján
nem ugrott vissza eredeti pozíciójába a másik modul
csatlakoztatása után, tolja azt a mellékelt illusztráción
látható irányba.
• Telepítés után a gyökércsatornatágító modul gyenge
meghúzásával ellenőrizze, hogy az biztonságosan
rögzült-e.

Akkumulátor töltése
Az akkumulátor a gyökércsatornatágító modulba került beépítésre. Részletek az „Akkumulátor töltése” c.
fejezetben, a 43. oldalon.
MEGJEGYZÉS
•

A készülék kiszállításakor, az akkumulátor feltöltetlen állapotban van – használat előtt azt fel kell tölteni.

Operation 2014-08-11
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4. A készülék első használata előtt
Gyökércsatorna tágító (lásd 18. oldal polimerizációs kezelőfej)

Kézidarab kábel csatlakoztatása
Kézidarab vezeték helye

Csatorna tágító és

1. Igazítsa össze a kézidarab vezetékének csatlakozóján
található nyilat () a gyökércsatornatágító modulon található
aljzatának kis háromszögével () és csatlakoztatssa azokat
össze.

MEGJEGYZÉS
• Óvatosan bánjon a gyökércsatornatágító modullal; ne
ejtse el, ne ütődjön meg és ne tegye ki más hasonló
jellegű hatásnak. A durva használat a modul sérülését
okozhatja.
• Győződjön
meg
róla,
hogy
a
csatlakozó
biztonságosan csatlakoztatva lett annak aljzatába.
Hibás csatlakoztatás működési zavart okozhat.
• Miután a kábelt csatlakoztatta a készülékhez, ne
dobjon vagy üssön semmit a csatlakozónak.

Dugja be amíg a nyíl hegye el
nem éri a kis háromszög jelet.

2. Csúsztassa a kábelt klipek egyesével úgy, hogy a kábelekre
villát úgy, hogy azok ne zavarják a használata a kábel
számára a ellentétes elektróda.

Kábel klipsz

Villa
Kézidarab kábel

MEGJEGYZÉS
• A kábel klipszek mozgatása túl nagy erővel, ráncossá teheti a
kábelt, ami megnehezíti a klipszek mozgatását. A klipsz
csúszhat nehezen ha a kábel valamilyen folyadékkal
árintkezett.
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A kézidarab összeszerelése
*Első használat előtt a könyökdarabot kezelni kell LS Spray-el.
“lásd 46. oldal könyöndarab tisztítása”

Mikromotor
Pont (●)

Könyökdarab

1. Igazítsa egyvonalba a pontokat a mikromotoron és a
könyökdarabon, és csúsztassa a könyökdarabot egyenesen a
mikromotor felé, amíg az biztonságosan a helyére nem pattan. A
könyökdarab egy egyszerű pattintós rögzítéssel rendelkezik.

MEGJEGYZÉS
Miután a könyökdarabot csatlakoztatta a mikromotorhoz, egy
gyenge rántással ellenőrizze, hogy az biztonságosan rögzült-e.

2. Igazítsa egy vonalba a háromszögeket, majd csatlakoztassa a
Mikromotor

Kézidarab vezeték

mikromotort annak vezetékéhez.

MEGJEGYZÉS
A mikromotor és vezetékének csatlakoztatása után egy gyenge
rántással ellenőrizze, hogy azok biztonságosan rögzültek-e.

▲Háromszög jel

Operation 2014-08-11
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A reszelő és a reszelőelektróda behelyezése
* Gyökércsatorna tágításhoz mindig csak nikkel-titánium reszelőt használjon.

FIGYELEM
• Soha ne használjon deformált vagy sérűlt reszelőt
Tartsa lenyomva a könyökdarabon található reszelő-kioldó gombot
és helyezze be a reszelőt. Forgassa és nyomja a reszelőt a
könyökdarab felé, amíg az el nem éri a könyökdarabban található
reteszt és a helyére nem pattan.

FIGYELEM
• A reszelő gyenge meghúzásával ellenőrizze, hogy az
biztonságosan rögzült-e. A reszelő nem megfelelő rögzítése esetén az
a kezelés alatt kiugorhat a helyéről és a páciens sérülését okozhatja.
• Ügyeljen, nehogy a páciens lenyelje a reszelőt

Reszelő kioldó

MEGJEGYZÉS
• Ne sértse meg ujjait, mikor a reszelőt behelyezi.
• A reszelőkioldó gomb használata nélkül a reszelő
behelyezése vagy kivétele a befogószerkezetet.
• If there is no electrical conductivity between the file and its
shank, replace the cap with the one that has an external file
electrode (lásd 36. oldal).
• Soha nem csatlakoztassa a reszelőt a éli részével
• The file electrode cannot be attached onto some files.
• Soha nem használjon más reszelőt, mint az ISO szabvány:
ISO Standard: Átmérő: 2.334 tól 2.350 mm

Csavar

Szájzugkampó csatlakoztatása
Csatlakoztassa a szájzugkampót a kéziegységen található
csatlakozóaljzatba. (A szájzugkampó a csatornabemérő modulhoz
tartozó kellék.)
Szájzug kampó
Csatlakozó

MEGJEGYZÉS
• Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki vagy dugja be a
vezetéket
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A lábkapcsoló csatlakoztatása
lábkapcsoló csatl.

Dugja be a lábkapcsoló csatlakozóját a gyökértágító modul bal
oldalán található aljzatába. [Az aljzat egy felfelé mutató kis
háromszöggel ( ) van megjelölve.]

MEGJEGYZÉS
• Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki vagy dugja be a

vezetéket
* Működtesse a kézidarabot lábkapcsolóval, ha a csatornát nem
lehet pontosan mérni.

Kalibrálás
* Vásárlás után az első használat előtt, amikor a motor kézidarabot vagy
könyökdarabot csatlakoztatta, a készülék kalibrálásához a következő
módon fogjon hozzá.
1. Nyomja meg a POWER gombot és kapcsolja be a
készüléket.

POWER kapcsoló

2. Amikor az M1-es kijelző megjelenik, tartsa lenyomva a
SELECT kapcsolót. Miközben folyamatosan nyomja a
SELECT kapcsolót, tartsa lenyomva a MODE kapcsolót is,
amíg a "CAL" felirat jelenik meg a bal alsó részen.

3. Tartsa a motor a reszelővel lefele és nyomja meg a SET
kapcsolót. The motor will start running and adjust itself.

MEGJEGYZÉS
• Ne fejtsen ki terhelést a reszelőre amíg a motor működik (kb.15 mp)
• A kalibráláshoz helyezzen be egy szabványos reszelőt
4. Amikor a motor leáll, nyomja meg a POWER kapcsolót, és kapcsolja ki
a készüléket.

Operation 2014-08-11
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Funkciók ellenőrzése
1. Nyomja meg a POWER kapcsolót kapcsolja be a készüléket.
Display used for root canal preparation will appear.
* A készülék automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem
használták.

POWER kapcsoló

*Várjon legalább 3 mp-t mielőtt újra bekapcsolja.
* Ne kapcsolja be a készüléket, míg lábkapcsolón áll.
* Ha a készülék duplán sípol amikor bekapcsol, akkor a beépített
elektródát ki kell cserélni. Amikor a motorhoz csatlakoztatja
kézidarabot és a vezetéket, tisztítsa meg a rotort és cserélje ki az
elektródát mielőtt bármilyen mérést végez. (lásd 49. oldal)
Miután kicserélte a beépített elektródát, nyomja meg a SET
kapcsolót, amíg az nem kezd el sípolni. Then the beeper alarm
will be OFF until next estimated replacement timing.
2. Ellenőrizze, hogy a kézidarab vezetéke megfelelően van-e
csatlakoztatva az aljzatba.
3. Ellenőrizze,
hogy
a
könyökdarab
csatlakozik-e a mikromotorhoz.

biztonságosan

4. Ellenőrizze, hogy a reszelő megfelelően van-e befogva. Gyenge
húzással bizonyosodjon meg erről.
5. Ellenőrizze, hogy a szájzugkampó a kézidarabhoz csatlakoztatva
van.
szájzugkampó

6. Érintse össze a reszelőt a szájzugkampóval, és ellenőrizze a
gyökércsatornahossz kijelzője a képernyőn megjelenik, az
„APEX” szó villog, és folymatos sípoló hang hallatszik. Legyen
figyelmes, mikor a reszelő érintkezik a szájzugkampóval, mert a
reszelő azonnal elkezd forgni, amint ezek érintkeznek

FIGYELEM!
reszelő felület

Minden használat előtt ellenőrizze a Dentaport működését. Ha a
képernyőn a kijelzők nem jelennek meg rendesen, a készülék nem
használható pontos mérésre. Ez esetben ne használja készüléket,
hanem javíttassa meg.
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Light Cure
Kézidarab csatlakoztatása
1. Igazítsa össze a kézidarab vezetékének csatlakozóján
található nyilat a gyökércsatornatágító modulon található
aljzatának kis háromszögével és csatlakoztatssa azokat
össze.

Dugó

MEGJEGYZÉS

Canal Preparation and
Light Cure Module

• Óvatosan bánjon a gyökércsatornatágító modullal, és
polimerizációs modullal. Ne ejtse le, ne ütődjön meg és ne tegye
ki más hasonló jellegű hatásnak. A durva használat a modul
sérülését okozhatja.
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó biztonságosan
csatlakoztatva lett annak aljzatába. A hibás csatlakoztatás
működési zavart okozhat.
• Miután a kábelt csatlakoztatta a készülékhez, ne dobjon vagy
üssön semmit a csatlakozónak.

Tolja be teljesen a (▼)
irányába.

Handpiece Side

Cord Clips

Operation 2014-08-11

2. Tolja a klipszeket egyesével távolabbra a vezetéken, hogy
azok tartsák a kábelt és az elektródát, és ne legyenek útban.

MEGJEGYZÉS
• Ha túl nagy erővel igazítjuk a klipszeket, akkor a vezeték
megcsavarodhat. Ettől a szájzugkampó le is eshet.
• A kézidarab kábel vége egy kicsit nagyobb, és a klip nem
csúszik olyan könnyen. Ne erőltesse, állítsa meg, ha nem megy
tovább.
• Lehet, hogy nehéz, hogy csúszik a klip, ha a vezeték nedves
etanollal vagy más folyadékot.

18

A polimerizációs kézidarab csatlakoztatása
Polimerizáló kézidarab

1. Igazítsa össze a kézidarab vezetékének
csatlakozóján
található nyilat a polimerizációs darabon található aljzatának
kis háromszögével és csatlakoztatssa azokat össze.

MEGJEGYZÉS
Miután a fejet csatlakoztatta egy gyenge rántással ellenőrizze,
hogy az biztonságosan rögzült-e.

Háromszög (▲)

Lábkapcsoló csatlakoztatása
Dugja be a lábkapcsoló csatlakozóját a gyökértágító modul bal
oldalán található aljzatába. [Az aljzat egy felfelé mutató kis

Lábkapcsoló dugó

háromszöggel ( ) van megjelölve.]

MEGJEGYZÉS
Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki vagy dugja be a vezetéket.

A funkciók ellenőrzése
1. Nyomja meg a POWER kapcsolót a bekapcsoláshoz.
* A készülék automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem
használják
*Várjon 3 mp-t mielőtt újra bekapcsoljad.
* Nem kapcsolja ki amíg a lábkapcsolón áll.
2. Ellenőrizze, hogy a kézidarab vezetéke megfelelően van-e
csatlakoztatva
3. Ellenőrizze, hogy a kézidarab megfelelően csatlakozik- e.

Power kapcsoló

4. Nyomja meg a kapcsolót a fény bekapcsolásához.
*Ismételt megnyomással kikapcsolható.
*Ne felejtsen el használni eldobható fóliát a kézidarabraFIGYELEM!

Ne hagyja, hogy a fény belevilágítson valaki a szemébe. Továbbá ne
nézzen közvetlenül a fénybe, vagy folyamatosan arra a területre,
amely besugárzott; mert ez megsértheti látását.

Fény kapcsoló
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5. A készülék működtetése
Gyökércsatorna preparálás (lásd Hiba! A könyvjelző nem létezik.. polimerizációs kezelés)
FIGYELEM
•
Ha elektromos vihar van, miközben tölti az akkumulátort, ne érintse meg a hálózati adaptert
vagy a töltő hálózati kábelét, mivel áramütés kockázata állhat fent.
MEGJEGYZÉS
Hagyja abba a műszer használatát, és javíttassa meg ha a kijelző nem jelenik meg megfelelően,
vagy ha a műszer hirtelen kikapcsol (kivéve abban az esetben amikor automatikusan kikapcsol,
ha 10 perc után nem használják).

A jellemvonások és funkciók áttekintése

A gyökértágító és a gyökérbemérő, polimerizációs modul kombinációja által a mikromotor különböző
módon kontrollálható. A gyökércsatorna nagy precízséggel, kíméletesen tágítható és készíthető elő.
Egyszerű használat.
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a POWER kapcsolót, majd a „Mode” gomb segítségével válassza ki
a kívánt memóriát. Minden memóriába különböző motorparaméterek állíthatóak be. A kívánt beállítandó
paraméterek könnyedén beállíthatóak a
„Mode” gomb használatával..

<OTR Mód>
Ha a fájl nyomaték kisebb, mint a beállított érték, a fájl folyamatosan forog előre irányban. Amikor a fájl nyomaték
nagyobb, mint a beállított érték, akkor a fájl automatikusan forogni kezd 90º-ban fordított és 180º -ban előre többször is.
Továbbá, az OTR módban különféle beállításokat is végezhet, az alábbiakban leírtak szerint.

▪ A reszelő forgási sebessége
Három sebességbeállítás érhető el: 100, 300, és 500 rpm.
▪ Auto Start és Stop
A reszelő automatikusan elkezd forogni, amikor a gyökércsatornába kerül, és megáll, mikor kikerül onnan.
▪ Automata apikus forgásirányváltás és automata apikus megállás (Kikapcsolható funkció.)
A reszelő vagy forgásirányt vált, vagy megáll, amikor a reszelő hegye eléri az apikus vonalat. Mindkettő
választható.
▪ Optimum Torque Reverse (OTR Kompatibilis)
Amennyiben a nyomaték a határértéket eléri, úgy a forgóeszköz 90 fokot visszafordul, majd eltávolításkor
megáll.
▪ Nyomaték beállítás
A nyomatékbeállítást 4 féle képpen használhatjuk
*Ezek a nyomaték értékek változhatnak a mikromotor és a fogaskereket állapotától függően.
Nyomatékvonal

Nyomaték (g·cm)
kb.

Nyomaték (N·cm )
kb.

1
2
3
4

20
40
60
100

0.2
0.4
0.6
1.0

▪ Állítható hangerő
▪ A készülék automatikusan a gyökércsatorna bemérési módra vált, hogyha bármilyen, pl. elektronikus zaj által
okozott zavar lép fel. Mindazonáltal normál üzemmódba tér vissza, amint a reszelő elhagyja a
gyökércsatornát.
▪ A motor kézidarab is működtethető a lábkapcsolóval.

Operation 2014-08-11
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<Normál Mód>
Ha a fájl nyomaték kisebb, mint a beállított érték, a fájl folyamatosan forog előre irányban. Amikor a fájl
nyomatéka nagyobb, mint a beállított érték, akkor a fájl automatikusan forogni kezd az ellenkező irányba.
Továbbá, normál üzemmódban beállítható az alábbiak szerint.

▪
▪
▪
▪
▪
*

▪ A reszelő forgási sebessége
8 sebesség beállítását 150 rpm 800 rpm között lehet kiválasztani.
Auto Start és Stop
A reszelő automatikusan elkezd forogni, amikor a gyökércsatornába kerül, és megáll, mikor kikerül onnan.
Automata apikus forgásirányváltás és automata apikus megállás (Kikapcsolható funkció)
A motor megáll (Auto Apical Stop) vagy visszafordul (Auto Apical Reverse) A reszelő automatikusan
forgásirányt vált, amikor a leadott nyomaték eléri az előre beállított értéket. Választható funkció.
Stop beállítás mielőtt a fájl megfordul.
Ha az Auto Apical Reverse működésbe lép, az a közötti időszakban a fájl megállítása és visszafordítása
állítható.
Auto Torque Reverse
A reszelő automatikusan forgásirányt vált, amikor a leadott nyomaték eléri az előre beállított értéket.
Nyomatékbeállítás az automata nyomatékváltáshoz
A nyomaték határát 11 értékre állíthatjuk be, melyek kiváltják az automatikus nyomatékváltó funkciót. Ez a
funkció ki is kapcsolható. A nyomatékbeállítás adatait lásd az alsó táblázatban.
Ezek a nyomatékértékek változhatnak a mikromotor és a forgaskerekek állapotától függően
Nyomatékvonal

Nyomaték (g·cm)
Kb.

Nyomaték (N·cm )
Kb.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ALL

20
40
60
100
150
180
250
300
350
400
500
OFF

0.2
0.4
0.6
1.0
1.5
1.8
2.5
3.0
3.4
3.9
4.9
OFF

* Ha a nyomaték a 10-es vagy 11-es nyomaték vonalra van állítva, a reszelő belevághat a gyökércsatorna falába, és
ezáltal elakadhat.

▪
▪
▪
▪

▪ Automata apikus lassulás
A reszelő automatikusan lelassul, amikor eléri a gyökércsúcsot, hogy az apikus nyíláshoz közeli területet
lassú, gyengéd forgással lehessen kezelni. Ez a funkció ki is kapcsolható.
Az arány, amely a fájlt lassítja függ a sebesség beállításától.
Auto Torque Slow Down Function:
A fájl lelassul automatikusan, amikor a nyomaték közeledik a beállított határértékhez. Ez a funkció kikapcsolható.
Hangjelzés hangereje beállítható
A készülék automatikusan a gyökércsatorna bemérési módra vált, hogyha bármilyen, pl. elektronikus zaj
által okozott zavar lép fel. Mindazonáltal normál üzemmódba tér vissza, amint a reszelő elhagyja a
gyökércsatornát.
Az opcionális lábkapcsoló ugyanolyan módon használható, mint a hagyományos kézidarabokhoz tartózó
lábpedál.
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Gyökércsatorna bemérés (két mérési mód)
Dugja be a mérőelektróda kábelét a csatornabemérő modulba, és csatlakoztassa a
reszelőtartót és a szájzugkampót
Mérőelektróda csatlakozója

a: Csatlakoztassa a kézidarabkábelt a vezetékhez és válassza az
M1, M2 vagy M3 - megnyomva a MODE kapcsolót és mérje be
a gyökércsatornát (Olvassa el a kezelési útmutatót a Canal
modulra)

Forgási sebesség
nincs kijelezve

b: Elhagyva a motor kézidarab csatlakoztatását, nyomja meg a
MODE kapcsolót, amíg a sebesség és a memória eltűnik a
kijelzőről. (Lásd a használati útmutatóban a Canal modulra.)

Memóriák
jelennek meg

Forgási
sebesség
nincs kijelezve

nem

FIGYELEM
• A gyökércsatorna hosszának mérésénél bizonyosodjon meg arról,
hogy a reszelő elektróda nem érintkezik elektromos energiaforrással,
pl. konnektorral. Ez áramütéshez vezethet.
• A gyökércsatorna bemérése előtt győződjön meg arról, hogy a
forgási sebesség nem jelenik meg a kijelzőn. Ha ez mégis látható,
akkor a készülék gyökértágító módra van állítva és a kézidarab
működni fog.

MEGJEGYZÉS
• Ajánljuk, hogy csatlakoztassa le a kézidarabot, amikor a
gyökércsatornát beméri.
• Távolítsa el a reszelőt a mikromotorból ha mérést végez
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Preparing the Root Canal
Dugja be a kézidarab vezetéket a gyökértágító modulba, és csatlakoztassa a
könyökdarabot a kézidarabhoz.
Kézidarab csatlakozója

A „Mode” gomb segítségével válassza ki az M1, M2 vagy M3
memóriát, majd kezdje el a gyökércsatorna tágítását.

FIGYELEM
• A gyökércsatorna tágításakor győződjön meg arról, hogy a
reszelő vagy a szájzugkampó nem érintkezik elektromos
energiaforrással, pl. konnektorral. Ez áramütéshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS
• When the auto torque reverse seems to be triggered too
frequently, or it is triggered immediately after starting the
normal rotation, increase the torque setting by one line.
• A gyökércsatorna tágításának befejezése után bizonyosodjon
meg arról, hogy a mikromotorból eltávolította a reszelőt..
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A folyadékkristályos kijelző és a kapcsolók
<OTR Mód>
Akkumulátor kijelző
Megmutatja a töltöttségi szintet
Csatorna mélység jelző skála

Nyomaték jelző

MEGJEGYZÉS

• Kezdje el tölteni az akkumulátort ha a
kijelzőn két rublika a töltöttségi szint.

Ha a fájl nyomaték nagyobb, mint a
beállított
érték
(1-4),
akkor
automatikusan forogni kezd 90º hátra
és 180º előre többször is.

Hangerő kejelző
Kikapcsolt, alacsony és
magas hangerő

• Ne használja a készüléket, amikor az
akkumulátor töltöttségi kijelzője villog.
A motor ezesetben nem működik.

A reszelő forgáskontrollja az
apikus nyílás közelében

A reszelő megáll vagy megfordul ha
az eléri az apikális vonalat attól
függően, hogy melyik van
kiválasztva.
(* Csak akkor, ha kapcsolódik az
automatikus csúcsi fordított és
automatikus
csúcsi
stop
funkcióhoz.)

Set from
1 to 4

Mélység mérő

* Az 1, 2 és 3 számok nem

* Ez a része a kijelzőnek nem jelenik
meg, ha kikapcsolja a linket az
automatikus csúcsi fordított és
automatikus csúcsi stop funkciót.

jelentenek milliméterben
mért hosszt.

Forgási sebesség
Állítható sebesség 100, 300, és 500
rpm. Lásd "beállítások és memória" a
25. oldalon.

Apikális vonal

FIGYELEM
• Győződjön meg róla, hogy a
sebesség
nincs kijelezve
a
gyökércsatorna hosszának mérése
közben.
POWER
MODE
SELECT
SET
Kapcsoló Kapcsoló Kapcsoló Kapcsoló

MEGJEGYZÉS

• Nyomja meg a kapcsotót határozottan. Ha a kapcsolót
nem nyomjuk elég hossszú ideig, akkor lehet, hogy nem
fog működni akkor sem, ha halljuk a sípoló hangot.

Használja ezt a vonalat a
gyökércsatorna hosszának
becsléséhez. A 2-es és az
Apex érték között bárhol
beállítható.
A
reszelő
automatikusan megáll, és
forgásirányt vált, amikor
annak hegye eléri ezt a
vonalat.(automata
apikus
forgásirányváltó funkció).
Folyamatos sípolást fog
hallani
a
forgásirány
megváltozásakor.

Memória (M1, M2, és M3)
A részletekért tekintse át a „Memória beállítás és változtatás” c. fejezetet.
* Ezek nem kerülnek kijelzésre a gyökércsatorna mérése közben, ha a mikromotor csatlakoztatva van
Ha a mikromotor csatlakozása megszüntésre kerül, az M1, M2 és M3 a csatornabemérő modul
memóriáját jelentik, nem pedig a csatornatágító modul memóriáját. Lásd a csatornabemérő-modul
kezelési útmutatójában.
* Ha módosítja a nyomaték fordított memória OTR módban "" jelenik meg a fordulatszám ablakban
körülbelül 1 másodpercig. (Normál módban, a forgási sebesség jelenik meg, mint rendesen.)
* Az OTR módban "" jelenik meg a forgási sebesség ablak, amikor a motor jár.

MEGJEGYZÉS
• Minden memóriának megvan a saját beállítása.
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Nyomaték beállítások
MEGJEGYZÉS
• Ha a nyomatékbeállítás túl magas, a fájl beszorul a csatorna belsejébe
• A nyomatékértéket meg kell változtatni attól függően, hogy a gyökércsatornában milyenek a feltételek.
• Amikor a nyomatékváltó funkció ki van kapcsolva, a reszelő elakadhat, és beszorulhat a gyökércsatornában.

Ha ez történik, a reszelő kiszabadítása érdekében váltsa a mikromotort ellentétes forgásirányra.

A memória beállítása és változtatása
Használja a MODE kapcsolót, hogy kiválassza M1, M2 vagy M3- at. Használja a SELECT kapcsolót, hogy
kiválassza a forgási sebességet, nyomatékvonal vagy apikus vonal kiválasztásához. Használja a SET kapcsolót a
memória beállításokhoz.
(A kijelző villogni fog.)

Válasszon memóriát

Válasszon funkciót

* Nyomja meg, ha villog

Válasszon funkciót

Nyomatékvonal kiválasztva.
M1
(memória
1)

Villog

Gyökércsatorna tágító
Modul 1

Válasszon nyomatékot

Apikális vonal kiválasztva.
Villog

M2
Gyökércsatorna tágító
(memória 2)
Modul 2

Apikus vonal
Az apikus vonal az
APEX és a 2-es vonás
közé állítható be

Fordulatszám.
M3
Gyökércsatorna tágító
(memória 3)
Modul 3
Villog

Nincs
kijelző

Gyökércsatorna mérő
modul*

A sebesség 100, 300,
és 500 rpm- re
állítható.

* Hogy hogyan lehet megváltoztatni a gyökérkezelés mérését, olvassa
el a gyökércsatorna mérő modul használati útmutatóját.

* Minden memória beállítás tárolódik a készülék kikapcsolása után is. Egyszerűen válassza az M1, M2 vagy M3
memóriát, vagy használja azok beállításait. Ha a mikromotor csatlakoztatva van, a készülék bekapcsolása estén
alapbeállításként az M1 memória aktiválódik. (Ha a mikromotor nincsen csatlakoztatva, az aktív memória
ugyanaz lesz, mint ami a kikapcsolás előtt volt.))

FIGYELEM
• A memória kiválasztása után ellenőrizze a kijelzőn megjelenő beállításokat.
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<Normál Mód>

Akkumulátor töltöttség kijelző
Megmutatja a töltöttségi szintet.

MEGJEGYZÉS
Pihenőidő
apikus irányváltásnál
0, 0.25 ( ), 0.5 (
), és 1 (
)
másdoperc. A reszelő forgása a
kiválasztott időre megáll mielőtt
forgásirányt váltana.
Csatornamélység jelző skála

Kezdje el tölteni az akkumulátort ha a
kijelzőn két rublika a töltöttségi szint.
Ne használja a készüléket, amikor az
akkumulátor töltöttségi kijelzője villog. A
motor ezesetben nem működik.

Hangerő
Kikapcsolt,
hangos

halk

és

A reszelő forgáskontrollja az
apikus nyílás közelében

A reszelő megáll vagy megfordul ha az
eléri az apikális vonalat attól függően,
hogy melyik van kiválasztva.
(*Csak akkor, ha kapcsolódik az
automatikus csúcsi fordított és
automatikus csúcsi stop funkcióhoz.)

Mélység mérő

* Az 1, 2 és 3 számok nem
jelentenek
hosszt.

milliméterben

mért

Nyomatékvonal
11
beállítható
automata
nyomatékváltáshoz
A nyomatékváltás kikapcsolható.
A motor automatikusan forgásirányt
vált, ha a nyomaték a beállított értéket
meghaladja. Lásd a nyomatékbeállításra
vonatkozó Megjegyzést! 27. oldal
Amennyiben az összes nyomatékjelző
vonal világít, a nyomatékváltás funkció
kikapcsolt állapotban van.

A reszelő forgáskontrollja az
apikus nyílás közelében
Lassulás
A biztonságos kezelés érdekében a
reszelő forgása lelassul, amikor eléri
az apikus nyílást.
Normál
A reszelő a beállított sebességgel
forog az apikus nyílás közelében is.
* Az ellentétes forgási sebesség
megegyezik a normál irányú forgási
sebességgel, kivéve, ha a normál
sebesség a maximumra van állítva.
Ebben az esetben az ellentétes irányú
forgási sebesség egy fokozattal
lassabb.

MEGJEGYZÉS

• Amennyiben az összes nyomatékjelző
vonal világít, a motor nem fogja
forgásirányát
megváltoztatni
bármennyi is az általa leadott
nyomaték.
Ebben az esetben
bizonyosodjon meg róla, hogy a
reszelő nem akadt vagy tört el a
csatornában.
Fordulatszám
A sebesség beállítható 150, 200, 250,
300, 400, 500, 600 és 800
fordulat/perc-re. Lásd 27. oldal

FIGYELEM
• Győződjön meg arról hogy a
sebesség
nincs
kijelezve

Manuális üzemmód
Automata
lassulás

nyomaték

Ha a "rpm" világít, akkor a fájl
forog a beállított sebességen,
függetlenül
a
terheléstől
(nyomatéktól).
Ha a "rpm" nem világít, akkor
a fájl lassul, a terhelés nő.

Használja a manuális üzemmódot, ha
a készüléket a csatornán kívül
működteti (Lásd 35. oldal.)

Apikus vonal
Használja ezt a vonalat a gyökércsatorna
hosszának becsléséhez. A 2-es és az Apex érték
között bárhol beállítható. A reszelő automatikusan
megáll, és forgásirányt vált, amikor annak hegye
eléri
ezt
a
vonalat.(automata
apikus
forgásirányváltó funkció). Folyamatos sípolást fog
hallani a forgásirány megváltozásakor.

Memória (M1, M2, és M3)
Lásd „Memória beállítása és változtatása"
*Ezek nem kerülnek kijelzésre, ha a mikromotor
csatlakoztatva van. Ha a mikromotor csatlakozása
megszünik, az M1; M2; M3 - a csatornabemérő modul
memóriáját jelentik, nem pedig a csatornatágító modul
memóriáját. Lásd a csatornabemérő leírását.

POWER
MODE
SELECT
SET
kapcsoló kapcsoló kapcsoló kapcsoló

MEGJEGYZÉS
• Minden memóriának megvan a saját beállítása.

MEGJEGYZÉS

• Nyomja meg a kapcsotót határozottan. Ha a
kapcsolót nem nyomjuk elég hossszú ideig, akkor
lehet, hogy nem fog működni akkor sem, ha halljuk
a sípoló hangot.
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Nyomaték beállítások
MEGJEGYZÉS
• Ha a nyomaték határ túl magas, a fájl beszorulhat a csatornába. Ebben az esetben állítsa a mikro motort
ellenkező irányba, hogy kiszabadítsa a fájlt. (Lásd a 35. oldalon, a "hátra ford.")
• Ha a fordított nyomaték funkció ki van kapcsolva, a fájl beszorulhat a gyökércsatornába. Amikor ez
megtörténik, állítsa a mikro motort ellenkező irányba, hogy kiszabadítsa a fájlt.
• A nyomaték értékeket meg kell változtatni attól függően, hogy a gyökércsatronában milyenek a feltételek.
• Amikor a nyomatékváltó funkció túl gyakran aktivizálja magát, növelje a nyomatékhatárt egy egységgel.
• Ha a beállítás a túl alacsony, a motor leáll (lock) anélkül, hogy fordított.

A memória beállítása és változtatása
Használja a MODE kapcsolót, hogy kiválassza M1, M2 vagy M3- at. Használja a SELECT kapcsolót, hogy kiválassza a
forgási sebességet, nyomatékvonal vagy apikus vonal kiválasztásához. Használja a SET kapcsolót a memória
beállításokhoz.

Nyomja meg

Nyomja meg a MODE
gombot a
memóriaválasztáshoz

Állítsa be a memória
tartalmat

Válasszon funkciót
Nyomja
meg

(a kijelző folyamatosan
villog)

Nyomja
meg

* Nyomja meg amíg villog

Nyomatékvonal kiválasztása
M1
(memoria
1)

Villog

Gyökércsatorna tágító
Modul 1

Válasszon nyomatékot.

Apikális vonal kiválaszt
M2
(memoria
2)

Gyökércsatorna tágító
Modul 2

M3
(memoria
3)

Gyökércsatorna tágító
Modul 3

Nincs
kijelző

Villog

Fordulatszám

Apikális vonal
Az apikus vonal az APEX és
a 2-es vonás közé állítható be

Beállítható 150, 200, 250,
300, 400, 500, 600 és 800
rpm.

Gyökércsatorna mérő * Hogy hogyan lehet megváltoztatni a gyökérkezelés mérését, olvassa el a
gyökércsatorna mérő modul használati útmutatóját.
modul*

Minden memória beállítás tárolódik a készülék kikapcsolása után is. Egyszerűen válassza az M1, M2 vagy M3
memóriát, vagy használja azok beállításait. Ha a mikromotor csatlakoztatva van, a készülék bekapcsolása estén
alapbeállításként az M1 memória aktiválódik. (Ha a mikromotor nincsen csatlakoztatva, az aktív memória
ugyanaz lesz, mint ami a kikapcsolás előtt volt.)

FIGYELEM
• A memória kiválasztása után ellenőrizze a kijelzőn megjelenő beállításokat.

27

Operation 2014-08-11

Memória beállítás és egyéb funkciók
<OTR Mód>
A beállítások megváltoztatásához eltérő nyomatékvonalon, Apical vonal vagy a forgási sebességet, tegye meg a
következő lépéseket.
1. Kapcsolja ki.
2.Nyomja meg a SELECT kapcsolót, és kapcsolja vissza a készüléket a SELECT kapcsoló elengedése nélkül.
3. Nyomja meg MODE kapcsolót, hogy kiválassza az M1, M2, vagy M3- t.
4. Nyomja meg a SELECT kapcsolót 3-szor, hogy elérje a nyomaték, az apikus vonal és a sebességi beállításokat.
5. A SELECT gomb segítségével válassza ki az elemet, majd a SET gomb megnyomásával állítsa memóriába a
beállításokat.
Válassza ki az elemet.

Állítsa be

(a kijelző villogni fog.)

Press

Press

* Nyomja meg amikor villog

Hang kikapcsolása

Hangerő kiválasztása

Hangerő le

villog

Hangerő magas
Forgásvezérlő ha a fájl tip eléri Apical Line.
* Csak akkor, ha az automatikus csúcsi
visszafordítás és automatikus csúcsi stop
funkció be van kapcsolva.
Fordulás beállítása

Villog

Választott mód
Villog

Normál Mód
OTR Mód

Automata Apikus visszafordulás vagy Automata Apikus
Stop Be vagy Ki
Villog

KI
BE

Nyomatékvonal választáshoz
Operation 2014-08-11
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<Normál Mód>
A beállítások megváltoztatásához, (eltérő nyomatékvonal, apikus vonal vagy forgási sebesség) tegye meg a következő lépéseket.
1. Kapcsolja ki.
2. Nyomja meg a SELECT kapcsolót, és kapcsolja vissza a készüléket a SELECT kapcsoló elengedése nélkül.
3. Nyomja meg MODE kapcsolót, hogy kiválassza az M1, M2, vagy M3- t.
4. Nyomja meg a SELECT kapcsolót 3-szor, hogy elérje a nyomaték, az apikus vonal és a sebességi beállításokat.
5. A SELECT gomb segítségével válassza ki az elemet, majd a SET gomb megnyomásával állítsa memóriába a beállításokat.

Válassza ki az elemet

Állítsa be a memória tartalmat

(A kijelző villog.)

Press

Press

Hangerő beállítása

* Nyomja meg amíg villog.

Kapcsolja ki a hangot
Alacsony hangerő

Villog

Magas hangerő

Forgásvezérlő ha a fájl eléri Apikus vonalat.
* Csak akkor, ha az automatikus csúcsi fordított és
automatikus csúcsi stop funkció be van
kapcsolva.

Forgásirány váltás beállítása

villog

Forgásvezérlő ha a fájl eléri az Apikus foráment.
* Csak akkor, ha az automatikus csúcsi fordított és
automatikus csúcsi stop funkció be van kapcsolva

Lassítás beállítása
Villog

0 sec.
Apikus visszafordulás elötti megállási idő.
* Csak akkor, ha a csatorna mérési funkció ki van

0.25 sec.

kapcsolva.

0.5 sec.
Villog

1 sec.

Automata nyomaték lassulás
(Megjelenik a sebesség kijelzés)

A sebesség (rpm) nincs kijelezve ha az automata
nyomaték lassulás be van állítva.

Automata nyomaték lassítás beállítása

Villog

Automata nyomaték lassítás kikapcsolása
Mód Választás
Villog

Normál Mód

OTR Mód

Auto Apikus visszafordulás vagyAuto Apical Stop Be
vagy Ki
Villog

BE

KI

Nyomatékvonal választáshoz
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A memória gyári beállítása
Tétel
Mód
Sebesség
(rpm)
Nyomaték

M1
OTR Mód

Memória
M2
OTR Mód

300

500

250

2

2

3

M3
Normal Mód

Kijelző

Csatornahossz jelző

Apikus vonal

A fájl helyzete megmutatja a gyökércsatorna hosszát a kijelzőn. A
csúcsi vonal felirat villog amikor fájlt helyezünk a
gyökércsatornába.

MEGJEGYZÉS
Alkalmanként a gyökércsatorna hossz kijelző skálája a reszelő
behelyezésének pillanatában hirtelenszerű, nagy mozgásokat
produkál. Ez megszűnik, amint a reszelő a gyökércsúcs felé
tovább halad.
FIGYELEM
• Néhány esetben mint pl.:eltömődött gyökércsatorna esetén a
bemérés nem hajtható végre.
(Lásd a csatorna mérési modulnál, amelynél megtalálja mikor nem
alkalmas a csatorna a mérési feltételekre.)
• Nem mindig lehet pontos mérés, különösen abnormális vagy
szokatlan gyökércsatorna morfológiája esetén; röntgen felvétellel
ellenőrizze a mérési eredményt.
• Azonnal fügessze fel a készülék használatát, amennyiben az nem
megfelelően működik.
• Ha a jelző sávon a csatorna hossza nem jelenik meg, akkor sem
ha az reszelővel egészül ki, a készülék hibásan működik, nem
szabad használni.
* Lásd a külön útmutatót a gyökércsatorna előkészítés modulra
vonatkozó utasításokat, hogyan kell mérni a gyökércsatornát..
A skála 0,5-es osztása azt jelzi, hogy a reszelő feje nagyon közel
jár az apikus szűkülethez, vagy benne van abban.
*A skála osztásai nem jelentenek milliméterben mért hosszt.

Villog

Ha a reszelő feje a skálán meghatározott apikus vonalat, a
figyelmeztető hang szaggatott sípolásról folyamatos hanggá
változik. Ha a reszelő feje eléri az apikus nyílást, egyszeri hosszú
sípoló figyelmezető hang hallatszik, és az „APEX” szó és az
apikus vonal melletti kis háromszög elkezd villogni.

Villog

Operation 2014-08-11

30

A mikromotor használata
1. Akassza a szájzugkampót a páciens ajkának sarkába.
Corner
Száj
sarka
mouth

of
Szájzugka
Contrary
mpó
Electrode

FIGYELEM
• Ne használjon ultrahangos méretezést az ellentétes elektród van
csatolva a beteg. Ez azért veszélyes, mert az elektromos zaj a
méretező zavarhatják csatorna mérések és a motor működését.
• Győződjön meg arról, hogy az ellentétes elektród, a fájl tulajdonosa,
kézidarab fájl elektróda stb, nem érintkeznek az elektromos
áramforrás, például egy elektromos aljzatba. Ez azt eredményezheti,
hogy a súlyos áramütés.

MEGJEGYZÉS
• A szájugkampó ártalmas reakciókat válthat ki a páciensből,
ammennyiben az fémekre allergiás. Kérdezze meg betegét,
mielőtt használni kezdené a szájzugkampót.
• Ügyeljen arra, hogy gyógyhatású oldatok, mint pl.
formalin-kresol
(FC)
vagy
szódium-hipoklorit
ne
érintkezzenek a szájzugkampóval vagy a reszelőtartóval. Ez
ártalmas reakciókat pl.: gyulladást válthat ki a páciensből.
2. A „Mode” gomb segítségével válassza ki az M1, M2 vagy M3
memóriát.
*
Lásd 25 és 27o. memória beállítások
* A gyökércsatorna bemérése alatt egyik nyomógomb sem
működik, kivéve a főkapcsolót.

MODE kapcsoló

* Mielőtt használni kezdené a mikromotort, egy kis (pl. 10-es
vagy 15-ös méretű) reszelő segítségével hatoljon át
manuálisan a gyökércsatornán, egészen a gyökércsúcsig,
majd térjen vissza az aapikus szűkülethez.
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3. A reszelő automatikusan elkezd forgni a gyökércsatornába
helyezés pillanatában (Auto Start). Ha a gyökércsatorna különösen
száraz, az auto start funkció nem működhet.

MEGJEGYZÉS
•
Ha az auto start funkció nem működik a túl száraz
gyökércsatorna miatt, nedvesítse be a gyökércsatornát pl.
hidrogén peroxiddal, szódium hipoklorittal vagy sóoldattal.
Ne hagyja a folyadékot a gyökércsatornából túlfolyni.
•
Ha túl nagy erőt alkalmaz, a reszelő belevághat a
gyökércsatorna falába, és beszorulhat
4. Ha a készülék automata apikus forgásirányváltásra van állítva,
a reszelő megáll, és megváltoztatja forgásirányát, amint annak
hegye eléri a beállított forgásirányváltás által meghatározott
pontot (Automata apikus forgásirányváltás). Vagy ha apikus
megállásra van beállítva, a reszelő megáll, amint annak hegye
eléri beállított forgásirányváltás által meghatározott pontot.
Egyszeri hosszú sípoló figyelmezető hang hallatszik, amikor ez
megtörténik.

5. Ha a beállított nyomatéknál nagyobb nyomaték hat a
reszelőre, az automatikusan forgásirányt vált (Automatikus
nyomatékváltás).Három figyelmeztető sípolás hallható, amikor
ez megtörténik.
6. A reszelő automatikusan megáll, amint azt eltávolítja a
gyökércsatornából (Auto Stop). Fokozatosan növelje a reszelő
méretét, amíg a gyökércsatorna tágítása be nem fejeződik.
7. Ha szükséges, készítsen elő csúcsi helyet.
* Ez csak akkor működik, ha a csatorna mérési funkció be van
kapcsolva.

* A motor túlmelegedése
Az egység és az emberi test védelme érdekében, a motor kézidarab leáll, ha a motor túlmelegszik. Ebben az
esetben a teljes kijelző felirat villog, és sem a kontrollok sem a kézidarab nem fog működni. Újra működni fog,
amint a készülék kihűlt.

FIGYELEM
Ha a motor túlmelegedik, távolítsa el a mikromotort a páciens szájából, a kezelés folytatásával várjon, amíg a motor
lehűl. Ha a motor kellően lehűl, visszanyeri működőképességét.

MEGJEGYZÉS
A motor túlmelegedhet, ha túlzott terhelést kap.
• Ha a motor felmelegszik, ne távolítsa azt el a csatlakozó darabjából. Ha ezt mégis megteszi, várjon
legalább 10 percet, mielőtt újra csatlakoztatja.
• Mégha a motor eléggé le is hűlt ahhoz, hogy működőképes legyen, még akkor is túl meleg lehet ahhoz,
hogy nagyobb terhelésnek legyen kitéve.
* A túlmelegedett motor hűlése közben a készülék nem kapcsolható ki. „O.H.” felirat jelenik meg a képernyőn,
és a készülék nem fog kikapcsolni, még ha a főkapcsolót meg is nyomja. A készülék automatikusan kikapcsol,
ha motor lehűlt. Egyszerűen nyomja meg a főkapcsolót a készülék újbóli bekapcsolásához.
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FIGYELEM
•
Elektromos zaj vagy hibás működés ellehetetleníti a motor normál ellenőrzését. Ne bízzon feltétel
nélkül a készülékben, mindig pillantson a kijelzőre, figyelje a hangokat, és támaszkodjon a valós
történésekre.
•
A gyökércsatorna állapotától függően nem minden mérés lehet pontos. Az eredmények
alátámasztásához készítsen röntgen felvételt. A nikkel-titánium reszelők időnként gyorsabban
elkophatnak a gyökércsatorna alakjától és görbületének mértékétől függően. Azonnal hagyja abba a
készülék működtetését, ha bármilyen rendellenességet tapasztal.
•
Ha a kijelző nem változik, amikor fájlt helyezett a csatornába, hagyja abba azonnal a kezelést. Néha,
például a hibás kapcsolat esetén stb., pontos mérés nem végezhető.
•
Azonos nyomaték esetén a nikkel-titánium reszelők sokkal könnyebben törnek, mint a rozsdamentes
acél reszelők.Soha ne erőltesse a reszelőt a gyökércsatornába. Ne használja a reszelőket erősen
görbülő gyökércsatornák esetén.
•
•A nikkel-titánium reszelők esetenként eltörhetnek az anyagelfáradás miatt. Mielőtt ez megtörténik,
cserélje ki.
• Használat előtt mindig vizsgálja át a reszelőt, hogy nincs-e rajta
Reszelő kioldó gomb
deformálódás
vagy
bármilyen
károsodás.Bármilyen
eldeformálódás a reszelő töréséhez vezethet.
Fém rész
• Ha a reszelő érintkezik a száj nyálkahártyájával vagy a foggal,
azonnal elkezd forogni, s ez sérüléseket okozhat a betegnek.
• A könyökdarab végén lévő fém részt ne értesse a beteg szájában
lévő nyálkahártyához, mert ez sérüléseket okozhat.
• Ha a reszelővel való kezelés közben a könyökdarabon lévő reszelő
kioldó gomb véletlenszerűen megnyomódik, a reszelő kiodódhat,
és megsebesítheti a beteget.
• Soha ne nyomja meg a reszelő kioldógombját, ha a mikromotor
működésben van, mert ezáltal a gomb felmelegedhet, és
megégetheti a pácienst, vagy kioldódhat a reszelő, és ez szintén
sérüléseket okozhat.
• Néhány fájlhoz nem használható a beépített elektróda
méréshez; Mindig ellenőrizze a fájl vezetőképességét használat
előtt. Ha nincs vezetőképessége, tegye vissza a kupakot.
• Ne használjon reciprok fájlokat (oda-vissza forognak). Ezek
perforálhatják a csúcsi forament hátra forgás közben

MEGJEGYZÉS
• A gyökércsatornatágítás nem valósítható meg teljes egészében ezzel a készülékkel. A készüléket az általános

manuális technikákkal együtt használja a gyökértágításhoz. Azonnal hagyja abba akészülék működtetését,
ha a gyökércsatornában érzékenységet, abnormális vagy szokatlan állapotokat tapasztal
• A reszelő nagy sebességnél könnyebben törik. Használat előtt mindig ellenőrizze a forgási sebességet.
• Kizárólag nikkel-titánium reszelőt használjon.
• Használat után mindig távolítsa el a reszelőt.
* Nehezen elérhető területek esetén (pl. felső őrlőfogak) könnyebb lehet a mikromotor aktiválása előtt a reszelőt a
gyökércsatornába helyezni. Távolítsa el a szájzugkampót a beteg szájából, majd helyezze be a reszelőt. Ezután
akassza be a szájzugkampót a páciens szája sarkába, majd kezdje el a kezelést.

*Az elektromos zaj leállíthatja a motort, és a Dentaport ZX készülék automatikusan gyökércsatorna bemérő
üzemmódra vált, ami a legbiztonságosabb üzemmód. Mindazonáltal normál üzemmódba kapcsol, ha kiveszi a
reszelőt a gyökércsatornából.
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MEGJEGYZÉS
Azonos nyomaték esetén a nikkel-titánium reszelők sokkal könnyebben törnek, mint a rozsdamentes acél reszelők.
A reszelőtörés lehetőségének csökkentése érdekében vegye figyelembe az alábbiakban felsoroltakat.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
a
•

A mikromotor használata előtt használjon egy kis, pl. 10-es vagy 15-ös méretű kézireszelőt, manuálisan
jusson el a gyökércsúcsig, majd térjen vissza az apikus szűkületbe.
Soha ne erőltesse a reszelőt a gyökércsatornába való helyezéskor.
Minden idegen anyagot, pl. vatadarabkákat távolítson el a gyökércsatornából a reszelő használata előtt.
Soha ne erőltesse a reszelőt a gyökércsatornába való levezetéskor.
Ne használja a reszelőt erősen görbülő gyökércsatornáknál.
A gyökércsatornába való levezetéskor ügyeljen arra, hogy az automata nyomatékváltó funkció ne
aktiválódjon (ne erőltesse a reszelőt).
A gyökércsatorna tágításához és tisztításához javasolt technika a „crown down”technika. Amikor ezt
alkalmazza, kövesse a reszelő gyártójának utasításait.
Ha ellenállásba ütközik, vagy az automata nyomatékváltó funkció aktivizálódik, húzza vissza a reszelőt
3-4 mm-rel, és óvatosan haladjon újra lefelé, vagy cserélje ki a reszelőt. Soha ne fejtsen ki túlzott erőt.
Soha ne erőltesse a reszelőt a gyökércsatornába, és ne nyomja azt a gyökércsatorna falának, mert ez
reszelő
töréséhez vezethet.
Ne használja ugyanazt a reszelőt több mint 10 másodpercig azonos pozícióban, mert ezáltal
lépcsőzetessé válhat a gyökércsatorna fala.

* A kezelés alatt a gyökércsatorna kémiai oldatokkal való tisztítása segít a kezelés folyamatosságának
fenntartásában
* A gyökércsatorna tágítása után tisztítsa azt ultrahanggal.
* Ha szükséges, végezzen kisebb változtatásokat a Gutta-Percha ponton.

A lábkapcsoló használata manuális üzemmódban
Ha a lábkapcsoló le van nyomva, hogy a motor a beállított
sebességen működik (Ha a fájl kívül esik a csatornán, a mérő a
kijelzőn eltűnik.)
A motor leáll, amikor a láb elengedi a kapcsolót.

FIGYELEM
• Legyen óvatos a lábkapcsoló használatával, mert a motor a
mérési eredmények figyelmen kívül hagyásával foroghat.
MEGJEGYZÉS
Legyen óvatos a lábkapcsoló használatával, mert a motor
működni kezd, ha rálép, még akkor is, ha a készülék éppen nem
végez mérést a gyökércsatornában, pl. a szájzugkampó nincs a
páciens szájába akasztva, vagy a reszelő elektróda nincs a
reszelőre pattintva.
Ugyancsak legyen óvatos a lábkapcsoló használatával, ha a
méréskijelző nincs megjelenítve, pl. különösen száraz
gyökércsatorna bemérésénél, mert a motor akkor is működésbe
lép, ha közben nem történik bemérés.
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A
kezelőgombok
üzemmódban

használata

manuális

Előreforgás:
Ha a motor leáll, és a reszelő a gyökércsatornán kívül van, nyomja
meg a
’Mode’ gombot, miközben lenyomva tartja a ’Set’ gombot. (Ne
cserélje fel a nyomógombok sorrendjét, mert ez a memória
megváltozásához vezethet.) A reszelő a kiválasztott sebességgel fog
előre forgni. A gyökércsatorna hosszát jelző skála eltűnik a
képernyőről, és az „AUTO” felirat „MANUAL” feliratra vált. A
gyökércsatorna hosszát jelző skála akkor fog újra megjelenni, ha a
reszelő forgás közben kerül a gyökércsatornába, s ekkor a
készülék újra normál üzemmódban fog működni. (Az automata
nyomatékváltó funkció túl nagy nyomaték esetén működésbe lép.)
Nyomja meg a „Set” gombot a motor kikapcsolásához és Auto
üzemmódba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS
• Ugyancsak legyen óvatos, ha a méréskijelző nincs
megjelenítve, pl. különösen száraz gyökércsatorna bemérésénél,
mert a motor, akkor is működésbe lép, ha közben nem történik
bemérés.
Ellentétes forgás (beszorult reszelő kiengedése)
Ha a motor a gyökércsatornába szorult reszelő maitt áll meg,
nyomja meg a
„Select” gombot, miközben lenyomva tartja a „Set” gombot. (Ne
cserélje fel a nyomógombok sorrendjét, mert ez a memória
megváltozásához vezethet.) A reszelő ellentétes forgásiránnyal
maximum sebességen fog forogni, kb. 0,5 másodpercig, majd
lelassít normál sebességre. A képernyőn kijelzett sebesség rövid
időre átvált három kis vonásra, majd visszavált normál kijelzésre.
Ez a funkció a gyökércsatornában elakadt reszelő kiszabadítására
használható. Nyomja meg a „Set” gombot az ellentétes forgás
leállításához, vagy lépjen a lábpedálra.

MEGJEGYZÉS
Óvatosan használja az ellentétes forgásirány funkciót. Mivel ez a
gyökércsatornában elakadt reszelő kiszabadítására lett tervezve,
forgása meglehetősen gyors és erőteljes, ezáltal könnyen eltörhet
a reszelő.

* Motor letiltása
Ha a reszelő túl mélyen van a gyökércsatornában, a motor leáll, és
a reszelő nem forog. Mintegy 2 másodperc után a motor letiltása
automatikusan megszűnik, msjd s motor újra működni kezd.
Amennyiben nem, vegye ki a szájzugkampót, és forgassa a motort
ellentétes irányba a reszelő kiszabadításához, vagy kapcsolja ki a
készüléket, és távolítsa el a reszelőt manuálisan.
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Replace Buit-in Electrode with Cap with External File
Electrode
Mindig ellenőrizze a fájl vezetőképességét a használata előtt. Ha
nincs vezetőképessége, tegye vissza a kupakot az egyik külső fájl
elektródára.

Beépített
elektróda

(1) Lazítsa meg a csavart és vegye ki a beépített elektródát

Csavar

(2) Tartsa a nyomógombot, és csúsztassa a vezetőszárba egyenesen,
mint az az ábrán látható. Majd fordítsa el jobbra-balra.

MEGJEGYZÉS
•

Mindig használja a vezető fúrót, és győződjön meg arról,
hogy az nem fog kijönni. Ha a vezető sáv nem
megfelelően rögzül a helyén, a belső érintkezés nem lesz
megfelelő, és a készülék esetleg nem tud pontos méréseket
végezni és meghibásodhat.
Ne járassa a motort, a vezető szárral; ez károkat okozhat.

•
(3) Csúsztassa a kupakot és az elektródát a vezetőlemezhez és igazítsa
be a furatokat.

(4) Lassan forgassa a csavart, és győződjön meg róla, hogy a kupak
bemegy a fejbe rendesen.

(5)Húzza meg a csavart biztonságosan, majd nyomja le a nyomógombot,
és húzza ki a vezető fúrót.

FIGYELEM
• Győződön meg arról, hogy a csavar elég szoros e.
Ellenkező esetben kieshet és lenyelheti a páciens. Emellett
a mérés sem lesz pontos.
Túl magas

OK
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Nem jó
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(6) Tartsa lenyomva a PUSH gombot, és forgassa a fájlt oda-vissza amíg
az teljes mértékben beilleszkedett a helyére.
Engedje el a gombot, hogy rögzítse

FIGYELEM
• Ellenőrizze, hogy a fájl teljesen a helyén van e. Rántsa meg
egy kicsit.
•
Soha ne használja kifeszített vagy más módon sérült
fájlokat.

MEGJEGYZÉS
•

Soha ne tegye be a fájlt, vagy vegye ki őket a gomb
megnyomása nélkül. Ez károsíthatja a befogó kart.
Mindig tartsa lenyomva a gombot

•

Csak
Ni-Ti
vagy
megfelelően
kialakított
rozsdamentes acélból készült fájlokat használjon.

•

Legyen óvatos, ne vágja meg az ujját, amikor
fájlokat ki és behelyezi.

(7) Emelje fel az elektródát és pattintsa be a tárat

MEGJEGYZÉS
•
•

Ne hagyja, hogy a fájl vágás része érintse az elektródát;
Nem minden fájl használható az elektródával
• A reszelő elektróda nem csatlakoztatható az alábbi
nikkel-titánium reszelőkhöz:
• 1,2 mm-nél nagyobb átmérőjű reszelők
• nem körkörös befogóval rendelkező reszelők
• Gates-Glidden fúrók
• vágóeszközök nagy vágóéllel, pl. Largo fúrók
A fent említett eszközöket használja a készülék
manuális üzemnmódjában a reszelőelektródát reszelőre
való pattintása nélkül.

•
•

Ne használjon fájlokat nagyobb szárral, mint az ISO
szabvány. ISO szabvány: átmérő 2,334-2,350 mm
Használat után mindig távolítsa el a reszelőt.
*Mindig rögzítse az elektródát.
Ellenkező esetben a mérés nem lesz pontos vagy a forgás nem
megfelelően ellenőrzött. (Lehet, hogy nem lehet mérni a
csatornát, ha vér vagy más folyadék van a csatornában, vagy ha
a csatorna teljesen el van zárva..)

Kiégett

FIGYELEM
• Győződjön meg arról, hogy a csavar elég szoros e, ellenkező
esetben az könnyen lenyelhetővé válik, és a mérés sem lesz
pontos.
• Cserélje ki az elektródát ha az úgy néz ki, mint ahogy az a
képen látható.
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Polimerizálás

FIGYELEM
•

Ha elektromos vihar van, miközben tölti az akkumulátort, ne érintse meg a hálózati adaptert vagy a
töltő hálózati kábelét, mivel áramütés kockázata állhat fent.

MEGJEGYZÉS
Ne használja tovább az eszközt, és meg kell javíttatni, ha a kijelző nem jelenik meg megfelelően, vagy ha a
műszer hirtelen kikapcsol (kivéve abban az esetben, amikor automatikusan kikapcsol 10 perc után, ha nem
használják).

Funkciók áttekintése
Kapcsoló
Ez a kapcsoló ki-be kapcsolja a készüléket.
A fény automatikusan kikapcsol, ha a beállított idő letelt.
A lábkapcsoló is használható a lámpához.

Időbeállítás
A besugárzás ideje lehet 10 vagy 20 másodperc. Kézzel lehet beállítani.
Módosítsa a beállítást, ha szükséges. (Az időbeállítás mentésre kerül, és sem változik, ha a készülék ki van kapcsolva).

A besugárzás távolsága
A hatékonyság érdekében ne tartsa távolabb, mint10 mm.
Ez azt jelenti, hogy a fényt hatékonyan ki lehet használni akkor is, ha nehéz pozícionálni közel a fog felületénél.
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Folyadékkristályos kijelző és a kapcsolók
Hangerő
Ki, Le és Fel
Behatási idő

Battery Power Indicator
Megmutatja a töltöttségi szintet.
MEGJEGYZÉS
• Töltse fel az akkumulátort, amint a kijelzőn az
utolsó két rublika látható.
• Soha ne használja a készüléket, ha az
akkumulátor töltöttség jelző villog. A motor nem
működik, ha a kijelző villogni kezd.

Hőmérő

Polimerizációs megvilágítás
Beállítható
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, vagy 40 mp.)
(Visszaszámol használat közben)
* ”000” kézi üzemmód.
(Megmutatja a besugárzás idejét a
használat során.)
Memória (M1, M2 és M3)
Minden memória beállítás tárolódik a készülék
kikapcsolása után is. Egyszerűen válassza az
M1, M2 vagy M3 memóriát, vagy használja
azok
beállításait.
Ha
a
mikromotor
csatlakoztatva van, a készülék bekapcsolása
estén alapbeállításként az M1 memória
aktiválódik. (Ha a mikromotor nincsen
csatlakoztatva, az aktív memória ugyanaz lesz,
mint ami a kikapcsolás előtt volt.)

MEGJEGYZÉS
• Minden memória egyedileg beállítható

POWER
MODE
SELECT
SET
Kapcsoló Kapcsoló Kapcsoló Kapcsoló

MEGJEGYZÉS
• Nyomja meg a kapcsolót határozottan. Ha
nem nyomja elég ideig lehet, hogy be sem fog
kapcsolni, a sípoló hang ellenére sem.
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Beállítás és memória beállítás
Használja a MODE gomb segítségével válassza ki az M1, M2, vagy M3. A SELECT gomb segítségével
válassza ki hangjelzés térfogat vagy besugárzási idő. A SET kapcsolót állítsa be a memória tartalmát.

Nyomja meg

Válasszon
memóriát

Állítsa be a memória
tartalmat.

Válasszon
funkciót
Nyomja
meg

(A kijelző villogni
fog.)

Nyomja
meg

Hangerő választás
M1
(memória
1)

* Nyomja meg ha villog.

Hangerő kikapcsolva

Light Cure
Mód 1

Hangerő beállítása alacsony
Villog

Hangerő beállítása hangos
M2
(memória
2)

Light Cure
Mód 2
Villog

Light Cure
Mód 3

M3
(memória
3)

Nincs
kijelző

5
10
15
20
25
30
35
40

Behatási idő beállítása

(Kézi beállítás)

000

Gyökérkezelés mód

*Hogy hogyan lehet megváltoztatni a gyökér mérését, olvassa el a külön
használati útmutatójában a gyökérkezelés mérőmodullal címen.

Minden memória beállítás tárolódik a készülék kikapcsolása után is. Egyszerűen válassza az M1, M2 vagy M3
memóriát, vagy használja azok beállításait. Ha a mikromotor csatlakoztatva van, a készülék bekapcsolása estén
alapbeállításként az M1 memória aktiválódik. (Ha a mikromotor nincsen csatlakoztatva, az aktív memória
ugyanaz lesz, mint ami a kikapcsolás előtt volt.)

FIGYELEM
• Ellenőrizze a kijelzőt miután beállította a memóriát.
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Működés
*Fogja
meg
eltávolításához.

a

burkolat

Tegye az eldobható fedelet, a nyomtatott oldalra ugyanazon az
oldalon, mint az üveg.
* Az optimális hatékonyság érdekében az eldobható fedél
mindig pontosan kell, hogy illeszkedjen.

FIGYELEM
Nyomtatott oldal

Üveg

A hatékony infekciókontroll érdekében, mindig használjon
eldobható fedelet. Minden beteg számára, új burkolatot kell
használni, hogy megakadályozza a kereszt-szennyezést. Győződjön
meg róla, hogy nem szakadt vagy sérült. Borító is védi a beteget az
apró, sérült részektől.
Nyomja meg a bekapcsoló gombot, ha használni szeretné a
készüléket.
Lábpedállal is üzemeltethető.

Kapcsoló

Kezelési idő

* A visszaszámlálás elkezdődik, amikor a világítás be van
kapcsolva.
* Kézi üzemmódban az időmérő megmutatja, mióta van
bekapcsolva a lámpa.
* Nyomja meg ismételten a lábkapcsolót vagy a nyomógombot,
ha ki szeretné kapcsolni.

FIGYELEM
Soha ne világítson a fénnyel a páciens szemébe. Soha ne nézzen a
besugárzott területre. Ezek ronthatják a látást.

A fej 300° forog, hogy könnyen elérjen minden kezelendő területet

MEGJEGYZÉS
• A fej nem jön le, ne húzza meg.
• Ne forgassa tovább a fejet, mint az engedi.
* Használja a szemvédőt (külön kapható), hogy a besugárzott
terület közvetlenül nem világítson a szemébe.
Szemvédő
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[ Hőmérő ]
A fej hőmérsékletét mutatja meg.
Hőmérő

Kijelző

Feltételek

1

A fény hosszú ideig használható

4

Melegszik

7

A fény kikapcsolhat ezen a ponton

11

Túl meleg használni
* Várjon amíg a fej lehül.

FIGYELEM
• Kérdezze meg a beteget, hogy a fény nem túl meleg e. Ha a beteg panaszkodik, tartsa a fényt egy kicsit távolabb.
• Vigyázzon, hogy ne üsse meg, az üveget kemény tárggyal.Az apró részek könnyen lenyelhetőek. Soha ne
használja a fényt, ha az üveg repedt vagy csorba.
MEGJEGYZÉS
A hosszú folyamatos használat okozhatja a fej felmelegedését. Ne érintse meg a szájnyálkahártyát vele.
[ Biztonság ]
A fény hirtelen kikapcsolhat az alábbi biztonsági aggályok miatt:
■ Ha a fej túlzottan felmelegszik
• A hőmérő a maximumot mutatja.
• Kijelző megmutatja a hátralévő időt normál üzemmódban, vagy a teljes besugárzási időt kézi
üzemmódban.
• Ha a készülék lehült, visszatér normál működéshez.
• Ha a fény kialszik túl hamar, ismételje meg a besugárzás..
■ Ha az akkumulátor veszít teljesítményéből
• A mutató csak egy sávot jele
• Kijelző megmutatja a hátralévő időt normál üzemmódban, vagy a teljes besugárzási időt kézi
üzemmódban.
*Ha a fény hirtelen kialszik, mert a fej túl forró, gyorsabban hűl ha fújja.
(Ne használjon vizet a fej hűtésére, ez károsíthatja a készüléket.)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos esetekben a fény kialszik, mert az akkumulátor le van merülve. Akár két rublikát is mutathat a
töltöttség, de nagyon hamar lemerül a készülék. Azonnal töltse fel az akkumulátort.
* The pattern shown below sometimes appears when irradiating at a distance. However, the polymerizing
effect of the light is not impaired in any way.
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6. Használat után
a. Kikapcsoló gomb
Használat után kapcsolja ki a készüléket.
* Amennyiben legalább 10 percig nem használja a készüléket, az
automatikusan kikapcsol.
* Várjon legalább 3 másodpercet a kikapcsolás után, mielőtt újra
visszakapcsolja.
* Ne kapcsolja be, amíg a lábkapcsolón áll.

b. Szétszerelés
Válassza le az elektródát, reszelőt, lábkapcsolót.

•

MEGJEGYZÉS
Amikor kihúzza, és összeköti a kézidarab kábelt, ellentétben
az elektródával és a lábkapcsolóval, soha ne húzza vagy tolja
a vezetéket; Mindig fogja meg a csatlakozókat.
Ne tekerje a kézidarab kábelt a fő egység körül.
(Amikor fájlt helyez be)
Tartsa lenyomva a reszelő kioldó gombját a könyökdarabon, és
egyenesen húzza ki a reszelőt

MEGJEGYZÉS
• Legyen óvatos a reszelő ki- és behelyezésénél, hogy
elkerülje ujjai sérülését.
• A resezlő ki- vagy behelyezése a kioldó gomb
használata nélkül a könyökdarab mechanizmusának
sérülését okozza.

c. Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor a gyökértágító modulba van beépítve. Töltse fel az
akkumulátort, ha a töltöttségi kijelzője már csak két vonást jelez.

MEGJEGYZÉS
Soha ne használja a készüléket, ha a képernyőn
a töltöttségi állapotra utaló kijelző villog, mert ekkor a
tartalék energia már rendkívül kevés.
• Ha a töltöttségi állapot alacsony energiaszintre utal [Lo.b],
azonnal hagyja abba a készülék használatát, és
töltse újra az akkumulátorokat.
• Abban az esetben, ha az AC adapter csatlakozója
nem illik az aljzatba, a felhasználó felelőssége átalakítót
keresni.
* A mikromotor abban az esetben is működőképes, ha a töltötségi
kijelző egy vonásnyira csökken, és a kijelző villogni kezd.
Mindazonáltal a motor leáll, amint az akkumulátorok teljesen
lemerültek. Ilyenkor kapcsolja ki a készüléket, és töltse fel az
akkumulátorokat.
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csatronatágító,
fénykezelő modul

1. Állítsa szembe a nyilat a kis

háromszöggel, melyek a
gyökértágító modul bal oldalán találhatóak, és csatlakoztassa
őket össze. Ezután dugja be az adaptert az elektromos
átalakítóba.

FIGYELEM
Ne használja a készüléket, ha az AC adapter csatlakoztatva van.
AC Adapter dugó

A narancssárga töltő LED a gyökértágító modul hátulján villogni kezd,
majd néhány másodperc elteltével bekapcsolt állapotban marad,
jelezve, hogy az akkumulátorok töltődnek. Az akkumulátorok mintegy
60 perc alatt érik el a teljes töltöttségi állapotot.

MEGJEGYZÉS

Borostyán LED Be

•
•
•

2. Ha az [F.02] megjelenik a kijelzőn, zaj fedezhető fel. Kapcsolja
ki, majd be a készüléket. Ha az [F.02] jelzés továbbra is látható
a képernyőn, hagyja abba a képernyő használatát, és keresse
fel értékesítőjét vagy hivatalos szervíztechnikusát.
3. A narancssárga LED kialszik, amint az akkumulátor elérte a
teljes töltöttséget.
4. Csatlakoztassa le az AC adaptert a gyökértágító modulról, és
húzza ki..

FIGYELEM
Soha ne működtesse a készüléket külső áramforrással.
Ha az akkumulátorok töltése közben elektromos kisülés lép fel, ne érintse meg az AC adaptert vagy a
töltőzsinórt, mert ez áramütéshez vezethet.
A hálózati adapter kívül kell elhelyezni, az úgynevezett beteg környezetben (2.0m a beteg körül), ha a
hálózati adapter csatlakoztatva van.
MEGJEGYZÉS
Ne húzza vagy rántsa ki a vezetéket, ha kihúzza a hálózati
adaptert.

Az akkumulátor formázása
1. Az akkumulátorok gyakoribb töltésre kényszerülhetnek, és átlagos élettartamuk csökkenhet, ha hosszú ideig
használat nélkül állnak, vagy minden egyes használt előtt újratöltik őket. (Ez az úgynevezett „memória
effektusnak”.)
Az akkumulátorok megőrzik átlagos élettartamukat, ha a következőek szerint jár el:
I. A motor működtetéséhez használja a manuális üzemmódot, amíg a kijelző alacsony energiaszintet nem mutat
[Lo.b], és a motor le nem áll. Ekkor az akkumulátorok teljesen lemerültek.
II. Csatlakoztassa az AC adaptert, és a szokásos módon töltse fel az akkumulátorokat.
III. Ismételje meg a fent leírtakat (I. és II.) kétszer vagy háromszor.
2. Újonnan vásárolt akkumulátorok esetében, mielőtt azokat használni kezdené, szükséges lehet a fenti lépések
végrehajtása a későbbi hosszú élettartam biztosításához.
3. Szobahőmérsékleten (10°C - 40°C között) töltse az akkumulátorokat.
* Előfordulhat, hogy az akkumulátorok töltése a szokásosnál kevesebb időt vesz igénybe. Ha a töltési idő túl
rövidnek tűnik, a biztonság kedvéért töltse azt fel újra.
* Ha az akkumulátorokat legalább 1 hétig nem használja, azok elvesztik töltöttségüket, és újra kell őket tölteni.
* Cserélje ki az akkumulátort, ha azt látja, hogy már nem működik megfelelően.
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7. Sterilizálás, alkatrészcsere, tárolás
Sterilizálás
a. Autoklávozható részek
[Könyökdarab, Beépített elektróda, Sapka külső fájlelektródával (Külön kapható), Fordított elektróda,
Kézidarab tartó és *Szemvédő (*Külön kapható) ]
Ajánlott hőmérséklet és idő: 135 ° C (275 ° F), 10 perc minimum, sterilizációs tasakban. Minimális szárítási idő
sterilizálás után: 30 perc.

FIGYELEM
Autoklávozza a könyödarabot, az elektródát minden páciens után.

Könyökdarab

OK

Kézidarab motor

NEM

Polimerizációs kézidarab

NEM

MEGJEGYZÉS
• Ne sterilizáljon semmilyen más módon, mint az autokláv.
• Alaposan tisztítsa és mossa el az alkatrészeket autoklávozás
előtt. Ha a kémiai anyagokat vagy törmeléket nem távolítja el,
az autoklávozás károsíthatja vagy deformálhatja az
alkatrészeket.
• Autokláv és szárító hőmérséklet nem haladhatja meg a 135 °
C- ot (275 ° F).
• Az alkatrészek túlságosan melegek autoklávozás után; várjon
amíg lehűl, mielőtt megérintené őket.
• Ne autoklávozza a kézidarab motort és a kézidarab kábelt.
• Vegye ki a fájlt autoklávozáshoz
• Kövesse fájl gyártó utasításait fájloknál.
• Javasoljuk, hogy a műszereket sterilizálják sterilizációs
tasakban.
Könyökdarab autoklávozása
1. Törölje át a könyökdarabot egy etanolos gézdarabbal (Ethanol
70-80 %).
2. Tisztítsa meg a könyökdarabot (lásd 46. old.) és fújja 2
másodpercig LS spray-el.
3. Törölje le a fölösleges spray- t egy darab gézzel vagy más
megfelelő anyaggal, tegye a könyökdarabot a sterilizáló tokba
és autoklávozza.

MEGJEGYZÉS
• Ügyeljen arra, hogy gyógyhatású oldatok, mint pl.
formalin-kresol
(FC)
vagy
szódium-hipoklorit
ne
érintkezzenek a szájzugkampóval vagy a reszelőtartóval. Ez
ártalmas reakciókat, pl. gyulladást válthat ki a páciensből.
• Soha ne használjon mást, mint a LS spray! Károsítja az
eszközt.
• Soha ne használjon az ethanolon kívül más alkoholt
(70-80%)
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b. Nem autoklávozható alkatrészek
[Kézidarab motor és kézidarab kábel]
* Törölje át a könyökdarabot egy etanolos gézdarabbal (Ethanol 70-80 %).

MEGJEGYZÉS
• Soha ne törölje le a motort és kezelőfejet vagy azok szigetelését bármilyen más alkohollal, mint az
ethanol. (Ethanol 70-80 %)
•

Ne használjon túlzott mennyiségű etanolt vagy áztassa a komponenseket benne.

•

Tartsa az üveget fényvédett helyen; különben elveszíti hatékonyságát

c. [ Gyökércsatorna előkészítő és fénykezelő kézidarab, AC Adapter és Lábkapcsoló ]
* A felületek tisztítása: a kézidarabokat, AC adaptert és lábkapcsolót, egy puha ruhával és egy kis semleges
tisztítószerrel, törölje át, majd törölje le vízzel megnedvesített ruhával.

MEGJEGYZÉS
• Ne használjon túlzott mosogatószert, vagy vizet, és ne áztassa az alkatrészeket.
• Soha ne használjon alkoholt, kivéve Etanolt a fertőtlenítésre (Ethanol 70-80%). Ne használjon hígítót,
benzint vagy hasonló megoldásokat az alkatrészekhez , AC adapterhez és lábkapcsolóhoz.
• Kerülje a kémiai megoldásokat. Ezek a vegyi anyagok károsíthatják, deformálódhatják, vagy elszínezhetik a
készüléket. Legyen különösen óvatos, hogy ne folyhasson rá formalin krezol (FC) és nátrium-hipoklorit, mivel
meglehetősen erős. Azonnal törölje le a vegyi szennyezést. (Néhány anyag maradandó nyomot hagyhat, még ha
azonnal meg is törölte).
d. {A könyökdarab tisztítása}
* Csak LS Spray-t használjon (külön kapható).
Mindig használjon LS Spray-t a könyökdarabhoz 2 másodpercig, hogy megtisztítsa és megkenje a mindennapi
használat után és autoklávozás előtt. (Erősítse a Dentaport szórófejet az LS spray-re.)

FIGYELEM
• Soha ne irányítsa a permetet emberre.
• Soha ne használja a vízpermet nyílt láng felett.
LS Spray Nozzle

MEGJEGYZÉS
• Kizárólag LS Spray-t használjon, különben sérül a készülék!

Kövesse az alábbi lépéseketet és eljárást, hogy megtisztítsa
a könyökdarabot LS Spray-vel.
Takarja le a könyökdarabot egy gézdarabbal.

FIGYELEM
• Mindig használjon gézdarabot a tisztításhoz, nehogy a szemébe
fröccsenjen valami káros anyag.
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1. Tegye a fúvókát a flakonra. Csatlakoztassa rá a könyökdarabot
és fújja 2 másodpercig. Használjon gézt a felesleg felitatásához

MEGJEGYZÉS
• Mindig rázza fel a LS spray-t használat előtt.
• Függőlegesen tartsa a flakont, amikor használja

2. Használat után állítva helyezze egy gézlapra a könyökdarabot,

hogy a feleseleg ki tudjon folyni belőle.

MEGJEGYZÉS
A motor kézidarab károsodhat, ha a könyökdarab úgy
csatlakozik a motorhoz, ha a felesleges spray nem tudott
kifolyni.

Rotor és elektróda tisztítása
* If the bars flicker during use, or if all the bars in the meter do
not light up when the file touches the contrary electrode, clean
the rotor axle and the built-in electrode in the following way.
1. Vegye ki a csavart, így ki tudja venni az elektródát.

2. Használjon etanolt a fertőtlenítésre (Ethanol 70-80 %) tegyen
egy ecsetre és tisztítsa meg a rotort.

Rotor Axle

3. Tisztítsa meg a beépített elektródát egy ecsettel.

MEGJEGYZÉS
• Ne törje meg és deformálja el az elektródát
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4. Fújjon levegőt az elektródához, távolítsa el a maradék
nedvességet.

5. Tartsa a nyomógombot, és csúsztassa a vezetőt egyenesen, mint
az az ábrán látható. Majd fordítsa el jobbra-balra.
MEGJEGYZÉS

•

•

Mindig használja a vezető fúrót, és győződjön meg arról,
hogy az nem fog kijönni. Ha a vezető sáv nem
megfelelően rögzül a helyén, a belső érintkezés nem lesz
megfelelő, és a készülék esetleg nem tud pontos méréseket
végezni és meghibásodhat.
Ne járassa a motort, a vezető szárral; ez károkat okozhat.

6. Tolja a beépített elektródát az vezetőlemezbe és illessze össze a
furatokat.

7. Lassan forgassa a csavart, és győződjön meg róla, hogy a beépített
elektróda feje rendesen bemegy.

8. Húzza meg a csavart biztonságosan, majd nyomja le a nyomógombot,
és húzza ki a vezető fúrót.

9. A könyökdarabot muszály LS spray-el kezelni. Lásd 46. old

FIGYELEM
Kontakt magas

OK
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• Győződjön meg arról, hogy a csavar elég szoros-e.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy kijön és lenyeli a
páciens. Emellett mérések nem lesznek pontosak.

Nem jó
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Pótalkatrészek
* Cserélje ki az alkatrészeket attól függően, hogy a kopás milyen mértékű.
* A cserealkatrészek a helyi forgalmazótól vagy a J. Morita Corp.- tól rendelhetőek.

Beépített elektróda cseréje
MEGJEGYZÉS
•

If the bars flicker during use, or if all the bars in the meter
do not light up when the file touches the contrary electrode, and cleaning the rotor axle and built-in
electrode does not solve this problem, then the built-in electrode is worn out and must be replaced with
a new one according to the following procedure.
1. Vegye ki a csavart, így ki tudja venni az elektródát.

2. Használjon etanolt a fertőtlenítésre (Ethanol 70-80 %) tegyen egy
ecsetre és tisztítsa meg a rotort.
Rotor Axle

3. Fújjon levegőt az elektródára, távolítsa el a amaradék nedvességet.

4. Tartsa a nyomógombot, és csúsztassa egyenesen, mint az az ábrán
látható. Majd fordítsa el jobbra-balra.

MEGJEGYZÉS
• Mindig a vezető fúróval, és győződjön meg arról, hogy az nem fog
kijönni. Ha a vezető sáv nem megfelelően rögzíti a helyén, a belső
érintkezés lehet hajlítani, majd a készülék esetleg nem tudja a
pontos mérések különben meghibásodhat.
• Ne járassa a motort, a vezető fúróval; ez károkat okozhat a
készükékben.

5. Tolja az új beépített elektródát az vezetőlemez és illessze össze a
furatokat.

6. Lassan forgassa a csavart, és győződjön meg róla, hogy a beépített
elektróda teljesen illeszkedik.

7. Húzza meg a csavart ki biztonságosan, majd nyomd le a nyomógombot,
és húzza ki a vezető szárat.
8. A könyökdarabot feltétlenül kezelje le LS olajjal.
karbantartása 46. oldal.
Túl magas

Lásd “Könyökdarab

FIGYELEM
Győződjön meg arról, hogy a csavar elég szoros. Ellenkező
esetben előfordulhat, hogy kijön, és a beteg lenyelni. Emellett
a mérések lehet, hogy nem lesznek pontosak.

OK

Nem jó
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Akkumulátor csere
Az akkumulátor körülbelül 1 évig működik normál körülmények
között.. Cserélje ki, amikor elkezd gyengülni és hamar lemerül.
Battery Cover

Canal Preparation and
Light Cure Module

MEGJEGYZÉS
• Kizárólag a Dentaport Zx-hez kialakított akkumulátort
használja!
Ezt az akkumulátort megrendelheti a helyi kereskedőjétől vagy a
J. Morita regionális központjából.
1. Kapcsolja ki
2. Csúsztassa az akkumulátor fedelét le hátul abba az irányba
amit a nyíl jelez.
3. Vegye ki a sérült, lejárt, elhasznált akkumulátort

Battery Connector

MEGJEGYZÉS
• Ne vegye ki az akkumulátort, amíg a készülék be van
kapcsolva
4. Csatlakoztassa az akkumulátort, és tegye rá a gyökércsatorna
előkészítő és fénykezelő modult.
5. Helyezze vissza a fedőlapot a gyökérelőkészítő és fény kezelő
modulra.
MEGJEGYZÉS
• Legyen óvatos, ne csípje be a kábeleket, amikor a fedelet
visszahelyezi.
• Mindíg a megfelelő akkumulátort használja. Más elemek
túlmelegedhetnek.
• Ne használjon olyan akkumulátort, amely lyukas,
deformálódott, elszíneződött vagy ha a címke levált. Ez
túlmelegedhet.
• A régi akkumulátort az előírásoknak megfelelően dobja
szemétbe.

Tárolás
* Tárolja a készüléket, ahol nem lesz kitéve röntgen sugárnak, vagy közvetlen napfénynek, vagy ahol a környezeti
hőmérséklet tartomány -10 és 70 ° C (14 és 158 ° F) (-10 és 45 ° C / 14-113 ° F akkumulátor); páratartalom között
8 és 80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül); és a légköri nyomás 700 és 1060 hPa között.
* Ha a készüléket nem használja hosszabb ideig, győződjön meg róla, hogy az megfelelően működik-használat
előtt.
* Mindig vegye ki az akkumulátort, mielőtt tárolásra és szállításra kerül a készülék.
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8. Karbantartás és ellenőrzés
* A felhasználó (kórház, orvosi intézetet vagy klinika) felelős az egység ellenőrzéséért és karbantartásáért.)

Rendszeres ellenőrzés
* Ezt az eszközt 6 havonta megfelelően ellenőrizni kell az alábbi karbantartási és ellenőrzési feltételekkel.

Karbantartási és ellenőrzési elemek
1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem e kezd lemerülni túl gyorsan.
2. Ellenőrizze, hogy a MODE kapcsoló módosítja a memóriát, M1 és M2-M3 stb
3. Ellenőrizze, hogy a SELECT és a SET kapcsolók működnek megfelelően.
4. Ellenőrizze, hogy a kézidarab tápkábel megfelelően csatlakozik az oldalán minden modulhoz és, hogy az
elektróda megfelelően csatlakoztatható.
5. Ellenőrizze, hogy a kézidarab motorja tiszta és nem sérült, és hogy megfelelően csatlakoztatva legyen a
kézidarab kábelhez.
6. Ellenőrizze, hogy a könyökdarab tiszta és nem sérült, és hogy megfelelően csatlakozik e a motor
kézidarab. Azt is ellenőrizze, hogy a nyomógomb működik, és a fájl megfelelően telepíthető.
7. Ellenőrizze, hogy polimerizáló kézidarab tiszta és nem sérült, és a kézidarab tápkábel megfelelően
csatlakoztatva van.
8. Győződjön meg az üveg kézidarabon nem piszkos, csorba vagy repedt.
Alkatrész lista
Tartalom

Leírás

Mikor

Könyökdarab

Lásd, hogyan kell csatolni a könyökdarabot.

A fej nem forog rendesen

AC Adapter

AC Adapter

Ha az akkumulátor töltést már nem lehet
megfelelően végrehajtani

Kézidarab kábel

Felgyűrődött

Amikor a motor nem forog rendesen

Akkumulátor

Lásd, hogyan kell cserélni az elemet.

Beépített vagy külső
elektróda

Lásd, hogyan cserélje a fájl elektródát.

Lábkapcsoló
Guide Bar
LS Spray
Eldobható borítás
Szemvédő
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9. Hibaelhárítás
Ha a műszerrel úgy tűnik valami nincs rendben, a felhasználó először próbálja megvizsgálni, és megállapítani a
hiba okát.
* Ha a felhasználó nem tudja ellenőrizni az eszközt, vagy ha az eszköz nem működik megfelelően, vagy azt
követően alkatrészeket cserélni kell, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy a J. Morita Corp.-al
Probléma
Nincs áram
Nem tud mérést
végezni.

Ellenőrzési pontok

Válasz

Ellenőrizze az akkumulátor telepítését.

Ellenőrizze az akkumulátort.
Ellenőrizze kézidarab csatlakozását.
Does the file or reamer have an
insulated shack?
Ellenőrizze kézidarab vezetéket és
kábelszakadást.

Meter nem stabil a
használat során.

Vajon a beépített elektróda kell
cserélni? Cserélte a közelmúltban?

Nincs hang

Ellenőrizze, hogy a hang be van e
kapcsolva
Lehet mérést végezni?
Fut a Motor?

Nem lehet memóriát
váltani
Nem lehet kiválasztani
a memória elemet
Nem lehet
megváltoztatni a
memória értéket
A kijelző nem jelenik
meg
Motor kézidarab nem
forog.

Be van kapcsolva a fénykezelő?
Van
hangjelzés,
a
kapcsoló
lenyomásakor?
Hall egy hangot, amikor a készülék
ki- és bekapcsol?
Does the preparation display appear?
Nyomva van a lábpedál?
A kijelző rendben van, de a motor
kézidarab nem fog működni.

Motor oda-vissza
mozog folyamatosan
Motor kézidarab nem
megy visszafelé forgó
mozgásban.
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Motor kézidarab nem működik kézi
üzemmódban, és a túlmelegedés
jelző [OH] jelenik meg a kijelzőn?
Az akkumulátor töltöttségét jelző,
csak egy rublikát mutat?
"Lo.b" jelenik meg a kijelzőn
A fentiek egyike sem
Beállított OTR módban?
Kalibrálás után is ezt csinálja?
Nézd meg, hogy van beállítva a
csúcsi megálló helyett csúcsi
fordított.
Ellenőrizze a nagy nyomaték
fordított beállítását, és a lassú motor
sebességét, mert az auto nyomaték
lelassul módban
Beállítás OK, de a motor kézidarab
nem megy visszafelé.
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Telepítse akkumulátor megfelelően.
Töltse fel az akkumulátort.
Dugja be a kézidarab tápkábelt megfelelően.
Use a file or reamer that does not have insulation
on its shank.
Érintse meg a bukka kampót egy file-al; Ha a
mérő nem reagál, lehet, hogy a kábelszakadás áll
fenn.
• Tisztítsa meg és kenje át a könyökdarabot.
• Vegye ki a beépített elektródát és tisztítsa meg,
és a rotor tengelyt is ecsettel.
• Cserélje ki a beépített elektródát.
Kacsoplja be a hangot
Kapcsolók nem működnek a mérés során.
Memória elemeket nem lehet kiválasztani vagy
megváltoztatni, ha a motor jár.
Memória elemeket nem lehet kiválasztani vagy
megváltoztatni, ha a lámpa világít.
A kapcsoló hibás lehet.
Töltse fel az akkumulátort, ha nincs hang.
Broken display if there is a sound.
Ellenőrizze a kézidarab kábel csatlakozást
Ismét lépjen a lábkapcsolóra.
A motor forog, ha a lábkapcsoló le van nyomva,
és megáll, ha elengedi.
Próbálkozzon kézi üzemmódban. Ha a motor
működik kézi üzemmódban, a probléma az egység
gyökérkezelési mérési moduljával van
A kézidarab túlmelegedett.
Töltse fel az akkumulátort. Szinte nem működik.

Motor kézidarab lehet, hogy meghibásodott.
Nyomaték terhelés nagyobb, mint a beállítás
OTR módban.
Növelje a forgatónyomaték-beállítást 1-el
Állítsa át készüléket a csúcsi visszafordításra:
hátra.
• Cserélje ki a nyomatékbeállítás
• Cserélje a nyomatékbeállítást

Defective PC Board.

Ellenőrző pontok

Probléma
A motor maga váltja a
sebességet

Válasz

Be van állítva a lassulás?

Motor kézidarab nem áll meg akkor
sem, ha a fájl kikerült a csatornából?

Változtassuk meg a Slow Down-beállítást
Normálra
Kapcsolja ki Auto nyomaték lassítást.
Beállítás esetén 800 rpm, fordított sebesség 600
rpm.
A kézi üzemmódban, a fájl forgatás sem áll meg,
ha a fájl nincs a gyökérkezelés.

Beállítva a visszaforgás?

Nyomja meg a SET kapcsolót

Motor kézidarab tovább működik
akkor is, ha nem manuális módban
van?
Le van nyomva a lábkapcsoló?
A fájl forog tovább
Megjelenik a fény a kijelzőn?

A motor kézidarab működni fog fordított
irányban ha az ellentétes elektróda és fájl
egymáshoz érnek.
Oldja ki a lábkapcsolót
Defective PC Board.
Ellenőrizze a kézidarab csatlakozásait.

Vajon kijelző jelzi a túlmelegedés?

Nem gyullad ki túlmelegedés miatt.

Nincs felmelegedve?

Fénykezelő kézidarab lehet, hogy meghibásodott.

Beállította az időt?

A világítás kikapcsol, amikor a beállított idő
letelik.
A fénykezelő kézidarab túlmelegszik. Akkor
üzemel tovább ha eléggé lehült.

Beállított Auto nyomaték lassulás?
Beállított 800 rpm?
A motor nem áll meg

LED nem világít

Kikapcsol sugárzás
közben

Vajon a kijelző jelzi a túlmelegedést?
Alacsony töltöttség?
Nem kapcsol ki a fény
OH" felirat jelenik meg
és nem lehet
kikapcsolni

Manuálisra van állítva a fény?
Sokáig használtál a készüléket, vagy
nagy terhelést kapott?
A motor meleg?

A fény kikapcsol ha lemerül az akkumulátor.
Töltse fel az akkumulátort.
Nyomja meg a fényhez a lábkapcsolót.
Ha a motor túlmelegszik, nem kapcsol ki, amíg a
motor lehűl. Az áramellátás automatikusan
kikapcsol, ha a motor lehűl.

Hiba kódok
Lehet, hogy valami baj van a műszerrel, ha bármely az alábbi hibakódok közül megjelenik. Ha ezek bármelyike
megjelenik, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy a J. Morita Corp.- al és küldje javításra.
Modul
Kód*

Ok

F01

Defective canal measurement circuit

F02

Defective off relay for the AC adapter

F03

Defective EEPROM

F04

Transmission Defect

F07

Defective Thermistor (Open / Short)

F08

LED broken lead

Kezelés

○
○
○

Előkészítés és
fény

○
○
○
○
○

*1
*1

*1: Fő problémák a fénykezelő kézidarabon

* Hibaüzenet
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10. Technikai leírás
Main unit and accessories
Model

DP-ZX

Type

TR-EX

Classification:
Safety according to IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No.601.1-M90,
European Directive 93/42/EEC IIa, and Canada Medical devices Class II

Degree of Protection against Electric Shock
Degree of Protection (IEC 60529)

Type BF applied part
IPX O

Mode of Operation

Continuous

Intended use
1. It can be used to prepare root canals while monitoring the position of the file tip inside the root canal.
It can be used to measure the length of the root canal, and it can be used as low speed motorized handpiece.
2. Light Cure set can be used to polymerize (set) resinous and other materials by light from head.

Main unit
Rated Voltage
Rated Current
Power Consumption
Rate Input Power
Dimensions

Weight

DC 9.6 V (with rechargeable battery operation)
max. 0.2 A (with rechargeable battery operation)
1.92 VA (with rechargeable battery operation)
max. DC 17 V, 1.6 A (when AC adapter is connected and
the rechargeable battery is charged )
Canal Preparation and Light Cure Module
(when connected to Canal Measurement Module)
115 ± 20 (mm) × 105 ± 20 (mm) × 127 ± 20 (mm)
Canal Preparation and Light Cure Module
(when connected to Canal Measurement Module)
Approximately 710 g

Free running speed of the motor handpiece
TR800 motor + DP-ZX contra angle

150 (±50) to 800 ± 200 rpm
* Accuracy of the displayed values are ± 20%
After a certain numbers of uses, this accuracy may not be
achieved.
The rotation speed will be slower than displayed values.

Rated Torque:
TR800 motor + DP-ZX contra angle
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min. 0.039 Nm

54

Handpiece
Motor Handpiece
Model
Rated Motor Input Voltage
Rated Current
Power Consumption
Dimension
Weight
Motor
Coupling Identification

TR800
max. DC 9.6 V
max. 0.2 A (with rechargeable battery operation)
1.92 VA (with rechargeable battery operation)
max. diameter 18 ± 3(mm) × length 165±20(mm)
Approximately 70 g
Miniature Direct Current Motor
DP-ZX coupling
It can be used with only DP-ZX contra angle.

Mode of Operation

Intermittent

Field Repair

It can not be repaired in the field. Send to J. Morita
regional office or local dealer for repair.

DP-ZX Contra Angle
Model
Free Running Maximum Operation Speed
Minimum Fitting Length of Shank
Maximum Overall Length of Rotary Instrument
Type of Shank
Type of Coupling
Gear Ratio
Chuck Type

DP-ZX contra angle
800 rpm
12.0 mm
28.0 mm
Type 1 (according to ISO 1797-1)
DP-ZX coupling
* It can be used only with DP-ZX motor handpiece.
2.8 : 1
Push Button Latch

Light Cure Handpiece
Light Intensity
Irradiation Time

Wave length
Dimension
Weight

1000mW/cm2
10-sec. setting (10 ± 1 sec.)
20-sec. setting (20 ± 2 sec.)
40-sec. setting (40 ± 4 sec.)
420 to 480nm
Head: diameter 15 ± 5 (mm), height 16±5 (mm)
Body: max. diameter 18 ± 3 (mm), length 165±20 (mm)
Approximately 60 g

AC adapter
Model
Classification

Rated Input voltage
Rated Input current
Output

GS25B17
Safety according to IEC 60950, UL 60950, C-UL
Conforms with European directive 2004/108/EEC for
Electromagnetic compatibility
AC100 to 240 V
0.7 A
DC 17 V 1.47 A

Applied part
Handpiece Cord, Contrary Electrode (Canal Measurement Module Accessory)

55

Operation 2014-11-21

Symbols
Rated Label
* Distributor on the label is different depending on the market where it is installed.
CE (0197) marking
Conforms with the European Directive, 93/42/EEC.
CE marking
Conforms with the European Directive, 2011/65/EU.

Type BF applied part
This symbol is affixed to
fulfill the requirements of
EU Directive 2002/92/ED
Article 11.
This equipment can not be
disposed of as unsorted
municipal waste within the
Euro-pean Union. Follow
lo-cal
regulations
for
disposal.

Model
Type
Rated Input Voltage
Internally Powered
Equipment
Serial Number
Manufacturer
Attention, consult accompanying documents.
Example of Serial Number
SN

C

A

0

0

0

Package

1

Year of
Manufacture

Month of
Manufacture

Lot No.

A: 2012
B: 2013
C: 2014
D: 2015

A: Jan.
B: Feb.
C: March
D: April

0001

CE (0197) marking
Conforms with the European
Directive, 93/42/EEC.
CE marking
Conforms with the European
Directive, 2011/65/EU.
KEEP DRY

TEMPERATURE LIMITATION

L: Dec.
THIS WAY UP

Operation Instructions
CE (0197) marking
Conforms with the European
Directive, 93/42/EEC.
CE marking
Conforms with the European
Directive, 2011/65/EU.

FRAGILE

Attention, consult accompanying
documents.

Authorised representative in the
European Community

Disposable Cover
Manufacturer

Do not reuse.

Contra Angle
CE (0197) marking
Conforms with the European Directive, 93/42/EEC.
CE marking
Conforms with the European Directive, 2011/65/EU.

Autoclavable up to 135°C

Type BF applied part

Serial Number
Operation 2014-08-11
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Motor Handpiece
Serial Number

Light Cure Handpiece
Warning label: Hazard symbol

Explanatory Label

Input DC 17 V, 1 A
Line up the marks on
the cord and its
connector to connect it.

Type BF applied part

Connector for
the cord of the
foot switch.

Direct Current

Connector for
the handpiece
cord.

Attention, consult
accompanying documents.

On the back side of the foot switch
Degree of Protection (IEC 60529)
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AC Adaptor

INPUT
OUTPUT

Rated Input Voltage and Current

Rated Output Voltage and Current

KCC Mark
CE Mark
C-UL US Listing Mark
Australia(C-Tick) Mark
BSMI Mark

CCC Mark

FCC Mark

GS Mark

Limited Power Source (for UL60950)

PSE Mark

WEEE Mark

Efficiency level V

Class II Equipment

Wiring Connection

Indoor use only

Operation 2014-08-11
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Operation, Transport and Storage Conditions for the main unit and AC adapter
Operating Conditions
Ambient temperature range
Relative humidity
Atmospheric pressure range
Transport and Storage Conditions
Ambient temperature range
Relative humidity
Atmospheric pressure range

+10 to +40°C (+50 to +104°F)
30 to 80 %RH without condensation
800 to 1,060 hPa
-10 to +70°C (-14 to +158°F)
(-10 to +45°C (-14 to +113°F) for battery)
8 to 80 %RH
700 to 1,060 hPa

Battery
This symbol is affixed to fulfill the requirements of EU Directive 2006/66/EC
Article 21. Batteries provided with this equipment cannot be disposed of as
unsorted municipal waste within the European Union. Follow local regulations
for disposal.

Disposal
The battery should be recycled*. Metal parts of the equipment are disposed as scrap metal. Synthetic materials,
electrical components, and printed circuit boards are disposed as electrical scrap. Material must be disposed
according to the relevant national legal regulations. Consult specialized disposal companies for this purpose.
Please inquire of the local administration concerning local disposal companies.
* For disposal of batteries in EU countries, refer to the above remarks concerning batteries. Inquire with the
local dealer where the batteries or equipment were purchased for details concerning battery disposal.

Service
DENTAPORT ZX may be repaired and serviced by
• the technicians of J. Morita’s subsidiaries all over the world.
• technicians employed by authorized J. Morita dealers and specially trained by J. Morita.
• independent technicians specially trained and authorized by J. Morita.
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Appendix- Electromagnetic declaration

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions
The DP-ZX is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user
of the DP-ZX should assure that it is used in such an environment.
Emissions test

Compliance

RF emissions
CISPR 11

Group 1

RF emissions
CISPR 11

Class B

Harmonic emissions
IEC61000-3-2

Class A

Voltage
fluctuations/flicker
emissions
IEC 61000-3-3

Complies
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Electromagnetic environment - guidance
The DP-ZX uses RF energy only for its internal function.
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to
cause any interference in nearby electronic equipment.
The DP-ZX is suitable for use in all establishments, including
domestic establishments and those directly connected to the public
low-voltage power supply network that supplies buildings used
for domestic purposes.
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The DP-ZX is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user
of the DP-ZX should assure that it is used in such an environment.
Immunity test

IEC 60601 test level

Compliance level

Electromagnetic environment guidance

Electrostatic
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contact

±2, 4, 6 kV contact

±8 kV air

±2, 4, 8 kV air

Electrical fast
transients/bursts
IEC 61000-4-4

±2 kV for power
supply lines
±1 kV for input/output
lines

±2.0 kV for power
supply lines
±1.0 kV for
input/output lines

Mains power quality should be that of
a typical commercial or hospital
environment.

Surge
IEC 61000-4-5

±1 kV line(s) to line(s)

±0.5, 1 kV line(s) to
line(s)

±2 kV line(s) to earth

±0.5, 1, 2kV line(s) to
earth

Mains power quality should be that of
a typical commercial or hospital
environment.

<5% UT
(>95% dip in UT)
for 0.5 cycle

0% UT
(>95% dip in UT)
/0.5 periods

40% UT
(60% dip in UT )
for 5 cycles

40% UT
(60% dip in UT )
/5 periods

70% UT
(30% dip in UT ) for 25
cycles

70% UT
(30% dip in UT )
/25 periods

<5% UT
(>95% dip in UT)
for 5 sec

0% UT
/5 sec.

3 A/m

3.15 A/m

Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations
on power supply
lines
IEC 61000-4-11

Power frequency
(50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8

Floors should be wood, concrete or
ceramic tile. If floors are covered
with synthetic material, the relative
humidity should be at least 30 %.

Mains power quality should be that of
a typical commercial or hospital
environment. If user of the DP-ZX
requires continued operation during
power mains interruptions, it is
recommended that the DP-ZX be
powered from an uninterruptible
power supply or a battery.

Power frequency magnetic field
should be at levels characteristic of a
typical location in a typical
commercial or hospital environment.

Note UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The DP-ZX is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user
of the DP-ZX should assure that it is used in such an environment.
Immunity test

IEC 60601 test
level

Compliance
level

Electromagnetic environment - guidance
Portable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to any part of the DP-ZX,
including cables, than the recommended separation
distance calculated from the equation applicable to
the frequency of the transmitter.
Recommended separation distance

Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz to
80 MHz

3.15 V

3 V/m
80 MHz to
2.5 GHz

3.7 V/m

d = 1.11 P
d = 0.95 P

80 MHz to 800MHz

d = 1.89 P

800MHz to 2.5 GHz

Where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter
manufacturer and d is the recommended separation
distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site survey,
a
should be less than the compliance level in each
frequency range. b
Interference may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected be
absorption and reflection from structures, objects and people.
a

b

Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land
mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicated
theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an
electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the
DP-ZX is used exceeds the applicable RF compliance level above, the DP-ZX should be observed to verify
normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as
reorienting of relocating the DP-ZX.
Over the frequency range 150 kHz to 80MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and
the DP-ZX.
The DP-ZX is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are
controlled. The customer or the user of the DP-ZX can help prevent electromagnetic interference by
maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters)
and the DP-ZX as recommended below, according to the maximum output power of the communications
equipment.
Separation distance according to frequency of transmitter
m

Rated maximum output
power of transmitter
W

150 kHz to 80 MHz

80 MHz to 800 MHz

800 MHz to 2.5 GHz

0.01

d = 1.2 P
0.11

d = 1.2 P
0.09

d = 2.3 P
0.19

0.1

0.35

0.30

0.60

1

1.11

0.95

1.89

10

3.51

2.99

5.98

100

11.11

9.46

18.92

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in
meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the
maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption and reflection from structures, objects and people.

Essential Performance
Noise does not substantially change measurement.
Noise will not change operation mode.
Noise will not permanently alter display values.
Noise will not cause the instrument to operate in any way other than intended.

Accessories
Handpiece Cord
Code No. 7503960

Foot Switch (Sold separately)
Code No. 7503985

• Use of the parts other than those accompanied or specified by J. Morita Mfg. Corp. may result in increased
EMC emissions or decreased EMC immunity of the DENTAPORT ZX.
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