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Informacja ogólna

Szanowny Kliencie, Dziękujemy Ci za zakupienie pantomograficznego 
aparatu rtg ORTHOPHOS XG Plus firmy Sirona. 

Urządzenie to umożliwia wykonywanie zdjęć 
standardowych (szczęki), zdjęć zatok (zatoki 
szczękowe) oraz zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych 
w technologii cyfrowej.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ramię cefalometru, 
można za jego pomocą wykonywać również cyfrowe 
zdjęcia cefalometryczne. 

Dokumentacja techniczna jest dostarczana wraz z 
urządzeniem. Dokumentacja ta winna być cały czas 
łatwo dostępna (w Niemczech przechowywać w 
dzienniku pracowni rentgenowskiej). 

Aby móc w przyszłości korzystać z gwarancji prosimy o 
wypełnienie dołączonego “Raportu Instalacyjnego/
Paszportu Gwarancyjnego” wspólnie z technikiem 
serwisowym po zainstalowaniu zakupionego 
urządzenia.

Prosimy o zapoznanie się z urządzeniem poprzez 
przeczytanie niniejszej Instrukcji obsługi przed 
robieniem zdjęć rtg pacjentów. Należy zawsze 
przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie 
radiologicznej i wskazówek ostrzegawczych.

Niniejsza instrukcja obsługi zakłada, że program 
SIDEXIS jest znany użytkownikowi.  Zgodnie z 
rozporządzeniem o urządzeniach rentgenowskich 
obowiązującym na terytorium Republiki Federalnej 
Niemiec właściciele urządzeń rentgenowskich muszą 
przeprowadzać regularne kontrole sprzętu celem 
zapewnienia bezpieczeństwa obsługującego personelu i 
pacjentów.  

Twój Zespół ORTHOPHOS XG Plus

Konserwacja Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, 
użytkowników i innych osób konieczne jest regularne 
dokonywanie przeglądów i zapobiegawczych prac 
konserwacyjnych celem zapewnienia niezawodności i 
bezpieczeństwa działania tego produktu (IEC 601-1/DIN 
EN 60601-1 etc.).

Obowiązkiem właściciela urządzenia jest dopilnowanie 
przeprowadzenia wszystkich przeglądów i czynności 
konserwacyjnych. 

Jeśli właściciel nie dopełni obowiązku dopilnowania 
przeprowadzenia przeglądów i prac konserwacyjnych 
lub będzie ignorować komunikaty o błędach, firma 
Sirona Dental Systems GmbH oraz jej autoryzowani 
dystrybutorzy nie mogą przyjąć żadnej 
odpowiedzialności za powstałą szkodę. 
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1 Ostrzeżenia i wskazówki 
bezpieczeństwa

1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Sposób oznaczenia ostrzeżeń i wskazówek 
bezpieczeństwa

Aby zapobiec uszkodzeniom ciała lub szkodom 
materialnym należy przestrzegać ostrzeżeń i 
wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi. Wszystkie takie wskazówki 
oznaczone są hasłami WSKAZÓWKA, UWAGA lub 
OSTRZEŻENIE.

Użyte symbole Postępować zgodnie z załączoną dokumentacją 
(na tabliczce znamionowej)

Przeznaczenie Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do 
generowania panoramicznych lub cefalometrycznych 
zdjęć rentgenowskich.
Niniejszego urządzenia nie wolno używać w miejscach 
zagrożonych wybuchem.

Konserwacja i naprawa Jako producenci elektrycznego sprzętu medycznego 
odpowiadamy za bezpieczne działanie urządzenia tylko 
jeśli konserwacja i naprawy wykonywane są wyłącznie 
przez nas lub firmy wyraźnie przez nas upoważnione 
oraz jeśli części mające wpływ na bezpieczne działanie 
urządzenia są wymieniane po awarii bezzwłocznie na 
oryginalne części zamienne. 
Zalecamy, aby użytkownik żądał od wykonawcy tych 
prac certyfikatu wykazującego rodzaj i zakres 
przeprowadzonych prac; certyfikat taki musi zawierać 
wszelkie zmiany dotyczące znamionowych parametrów 
lub roboczych zakresów (jeśli mają zastosowanie), jak 
również datę, nazwę firmy oraz podpis. 

Modyfikacje urządzenia Wszelkie modyfikacje urządzenia mogące mieć wpływ 
na bezpieczeństwo użytkownika, pacjenta lub innych 
osób są prawnie zabronione!
Ze względów bezpieczeństwa niniejszy produkt może 
być używany wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem 
firmy Sirona lub wyposażeniem firm trzecich wyraźnie 
zatwierdzonym przez firmę Sirona. Użytkownik 
przyjmuje do wiadomości ryzyko wynikające ze 
stosowania nie zatwierdzonego wyposażenia. 

Stosowanie w połączeniu z innymi urządzeniami Dozwolone kombinacje są wymienione w Deklaracji 
Zgodności integratora systemu. 
Deklaracja zgodności jest dołączona do dokumentacji 
technicznej. 

Szczeliny wentylacyjne Szczeliny wentylacyjne urządzenia w żadnym wypadku 
nie mogą być przesłonięte, gdyż w przeciwnym razie 
zakłócony zostaje obieg powietrza. 
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Nie pryskać środkami dezynfekującymi ani innymi 
podobnymi środkami do wnętrza urządzenia przez 
szczeliny wentylacyjne. 

Wykonywanie zdjęć rentgenowskich Zdjęcia rentgenowskie pacjentów mogą być robione 
tylko przy w pełni sprawnym urządzeniu. 
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez 
wykwalifikowany lub odpowiednio przeszkolony 
personel. 
Ruch aparatu nie może być ograniczany przez ciało 
pacjenta, ubranie, opatrunki, fotele inwalidzkie ani 
szpitalne łóżka! 
Nie pozostawiać pacjenta w aparacie bez nadzoru.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Elektryczny sprzęt medyczny podlega specjalnym 
środkom ostrożności pod względem kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC).  Sprzęt ten musi być 
zainstalowany i używany zgodnie ze specyfikacją 
zamieszczoną w „Wymaganiach instalacyjnych”. 
Wskazówka odnośnie unikania, wykrywania i 
eliminowania zakłóceń elektromagnetycznych: 
ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph Zakupione urządzenie 

należy do klasy B (klasyfikacja zgodna z CISPR 11, 
EN 60601-1-2: 2001 na podstawie IEC 60601-1-2). 
Niniejsze urządzenie może być używane w środowisku 
mieszkalnym.
Przenośne i mobilne radiowe urządzenia 
telekomunikacyjne mogą zakłócać pracę elektrycznego 
sprzętu medycznego.   Dlatego też używanie mobilnych 
telefonów bezprzewodowych musi być zakazane na 
terenie szpitala lub w obrębie prowadzonej praktyki 
lekarskiej.
Należy również przestrzegać wskazówek dotyczących 
zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym (ESD) 
zamieszczonym w rozdziale 1.2. 

Wyjmowanie sensora Aby wyjąć sensor, należy go mocno przytrzymać, 
następnie wcisnąć do końca przycisk i przytrzymać 
wciśnięty.  Wyjąć sensor z uchwytu pociągając go do 
dołu. 
SENSORA NIE WOLNO UPUŚCIĆ!
Sensor posiada wbudowany czujnik wstrząsów 
wykrywający wstrząsy lub upadek na podłogę.
Podczas wyjmowania sensora oraz po jego wyjęciu 
należy unikać dotykania wtyczki sensora od strony 
urządzenia, zwłaszcza jeśli w tym samym czasie dotyka 
się ciała pacjenta. 

Środki ostrożności podczas włączania 
urządzenia

Wskutek skrajnych zmian temperatury może pojawić się 
kondensacja; dlatego też nie należy włączać urządzenia 
zanim nie osiągnie ono zwykłej temperatury pokojowej 
(patrz rozdział „Opis techniczny”).
Podczas włączania w aparacie nie może znajdować się 
pacjent.
W przypadku błędu wymagającego wyłączenia i 
ponownego włączenia aparatu należy usunąć pacjenta z 
aparatu najpóźniej przed ponownym jego włączeniem!
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Wyłącznik awaryjny Jeśli którekolwiek części aparatu dotykają pacjenta 
podczas ruchu obrotowego (zdjęcie PAN) lub podczas 
ruchu skanującego (zdjęcie cefalometryczne), należy 
natychmiast zwolnić wyzwalacz (rentgena) lub 
zatrzymać aparat używając głównego wyłącznika lub 
wyłącznika awaryjnego!

Zakłócenia urządzeń elektronicznych noszonych 
przez pacjenta

W celu uniknięcia zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń  
elektronicznych i nośników pamięci, jak np. zegarki 
nastawiane radiowo, karty telefoniczne itp., należy 
usunąć je przed wykonaniem zdjęcia radiologicznego.

Środki ochrony radiologicznej Należy zastosować się do obowiązujących przepisów  w 
zakresie bezpieczeństwa radiologicznego.
Operator aparatu powinien oddalić się od generatora 
promieni rtg na ile pozwala na to spiralny kabel 
wyzwalacza.
Poza pacjentem w pomieszczeniu nie mogą przebywać 
inne osoby bez odpowiednich środków ochrony 
radiologicznej. W wyjątkowych przypadkach trzecia 
osoba może służyć pomocą, jednak nie może to być 
pracownik pracowni. W trakcie całego procesu 
wykonywania zdjęcia konieczne jest utrzymywanie 
kontaktu wzrokowego z pacjentem oraz urządzeniem.
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia 
należy natychmiast przerwać naświetlanie zwalniając 
przycisk wyzwalacza.

Uwagi dotyczące higieny Osłony muszą być wymieniane a sterylizowalne 
elementy osprzętu muszą być resterylizowane dla 
każdego nowego pacjenta, tak aby zapobiec 
przenoszeniu się zarazków mogących powodować 
poważne choroby. 
Należy stosować odpowiednie środki higieny aby 
zapobiec przenoszeniu się infekcji między pacjentem, 
operatorem i osobami trzecimi.

Demontaż i ponowna instalacja W przypadku demontażu i ponownej instalacji 
urządzenia należy postępować zgodnie ze 
wskazówkami dotyczącymi montażu nowego 
urządzenia, tak aby zagwarantować poprawne działanie 
i stabilność urządzenia.
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Utylizacja Zasadniczo przy utylizacji produktu należy stasować 
odpowiednie przepisy krajowe. Prosimy postępowć 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
obowiązuje dyrektywa Nr 2002/96/WE (WEEE) 
regulująca kwestie recyklingu/utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych w sposób bezpieczny 
dla środowiska naturalnego.

Produkt jest oznaczony znajdującym się obok symbolem 
graficznym. Usuwanie produktu ze śmieciami 
komunalnymi 
jest sprzeczne z zasadami ekologicznie bezpiecznego 
recyklingu/utylizacji. 
Czarna kreska pod symbolem "kubła na śmieci" 
oznacza, że produkt został wprowadzony do obrotu po 
13 sierpnia 2005 (zob. EN 50419:2005).

Niniejszy produkt podlega dyrektywie Rady 2002/96/WE 
(WEEE) oraz odpowiednim przepisom krajowym i musi 
być poddany recyklingowi lub utylizacji w sposób 
bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Generator promieni rtg zawiera element implozyjny, 
niewielką ilość berylu, ołowianą okładzinę oraz olej 
mineralny. 

W skład urządzenia wchodzą również wykonane z 
ołowiu równoważniki.

W przypadku ostatecznej utylizacji produktu należy 
skontaktować się ze sprzedawcą. 

Zastosowany 
wskaźnik 
laserowy

Zastosowane urządzenia laserowe spełniają wymogi 1 
klasy urządzeń laserowych.
Wskaźniki laserowe przeznaczone są do właściwego 
ustawiania pacjenta. Nie wolno ich wykorzystywać do 
innych celów.
Należy zachować odstęp przynajmniej 100mm 
pomiędzy okiem a laserem. Nie patrzeć w wiązkę lasera. 
Zasady bezpiecznej obsługi zostały opisane w rozdziale 
„9.3 Pozycjonowanie pacjenta“.
Wskaźniki laserowe mogą być włączane tylko wtedy, 
gdy pracują prawidłowo i bez błędów. Naprawy mogą 
być wykonywane jedynie przez autoryzowany personel.
00 00 000 D 3352
8 D 3352.201.01.13.15

00 00 000 D 3352
8 D 3352.201.01.13.15



Sirona Dental Systems GmbH 1 Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 1.2 Środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi

E
ng

lis
h

Sirona Dental Systems GmbH 1 Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 1.2 Środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi

po
ls

ki
1.2 Środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Skrót ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne 
(ElectroStatic Discharge).

UWAGA 
Bolce lub gniazdka wtyczek, na których znajduje się 
ostrzeżenie przed ESD, nie mogą być dotykane ani 
podłączane bez stosowania zabezpieczeń 
zapobiegających wyładowaniom elektrostatycznym.

Zabezpieczenia przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi obejmują:
• Procedury zapobiegające powstawaniu ładunków 

elektrostatycznych (na przykład klimatyzacje, 
nawilżanie powietrza, wykładziny podłogowe 
przewodzące elektryczność, ubrania 
niesyntetyczne).

• Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych 
gromadzących się na ciele użytkownika poprzez 
ramę urządzenia, przewód uziemiający lub większe 
przedmioty metalowe.

• Uziemienie za pomocą opaski na nadgarstku.
Zalecamy, aby wszystkie osoby pracujące na 
urządzeniu zostały pouczone o znaczeniu tego znaku 
ostrzegawczego. Ponadto osoby te winny być również 
przeszkolone w zakresie fizyki ładunków 
elektrostatycznych, jaki mogą występować w pracowni, 
jak również w zakresie uszkodzeń urządzeń 
elektronicznych, jakie mogą powstać wskutek dotknięcia 
ich przez użytkowników przenoszących ładunek 
elektrostatyczny.
Treść takiego szkolenia objaśniona jest w rozdziale 1.3.

1.3 Fizyka ładunków elektrostatycznych
Skrót ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne 
(ElectroStatic Discharge). Wyładowanie 
elektrostatyczne musi być poprzedzone 
nagromadzeniem się ładunku elektrostatycznego.
Generalnie ładunki elektrostatyczne powstają wskutek 
tarcia o siebie dwóch ciał, a więc na przykład w trakcie 
chodzenia (tarcie podeszew butów o podłogę) lub w 
trakcie jazdy (tarcie opon o powierzchnię jezdni). 
Wielkość ładunku uzależniona jest od kilku czynników:
Ładunek elektrostatyczny jest większy w środowisku z 
niższą wilgotnością powietrza niż w środowisku z 
wysoką wilgotnością powietrza; również materiały 
syntetyczne wytwarzają większe ładunki niż materiały 
naturalne (ubrania, wykładziny).
Aby ocenić wysokość napięć powstających przy 
wyładowaniu elektrostatycznym można posłużyć się 
następującą generalną zasadą:
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1.3 Fizyka ładunków elektrostatycznych Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
Wyładowania elektrostatyczne są:
• odczuwalne od 3000 Volt
• słyszalne od 5000 Volt (trzask) 
• widoczne od 10000 Volt (przeskok iskry)

Prąd powstający podczas tych wyładowań posiada 
natężenie rzędu 10 A. Dla ludzi wyładowania te nie są 
niebezpieczne, ponieważ trwają jedynie kilka 
nanosekund.
Różnice napięć powyżej 30000 V na centymetr mogą 
prowadzić do wyrównania ładunków (wyładowanie 
elektrostatyczne, błysk, przeskok iskry).
Aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność urządzeń 
dentystycznych/rentgenowskich/CEREC, zastosowano 
obwody zintegrowane (obwody logiczne i 
mikroprocesory). Obwody te musiały zostać w wysokim 
stopniu zminiaturyzowane, tak aby można było zmieścić 
na tych chipach maksymalnie wiele funkcji. Skutkiem 
tego jest gęstość struktury wynosząca nie więcej niż 
kilka dziesięciotysięcznych części milimetra.

Nietrudno zauważyć, że zintegrowane obwody 
podłączone przewodami do wtyczek zewnętrznych są 
wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Nawet 
napięcia niewyczuwalne dla operatora aparatu mogą 
spowodować awarię układu, gdyż powstające w ich 
wyniku wyładowanie elektryczne może uszkodzić chipa 
nadtapiając go. Uszkodzenie poszczególnych obwodów 
zintegrowanych może spowodować niewłaściwą pracę 
lub awarię urządzenia.
Aby tego uniknąć, ostrzeżenia przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi informują o takim 
niebezpieczeństwie.

1 nanosekunda = 1/1.000.000,000 sekundy = 
1 miliardowa sekundy
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2 Opis techniczny

Oznaczenie modelu ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph

Napięcie znamionowe: 200 – 240V

Dopuszczalne wahania napięcia: ± 10 %

Dopuszczalny spadek pod obciążeniem: 10 %

Prąd znamionowy: 12 A

Moc znamionowa: 2 kW przy 90kV/12mA przy wszystkich czasach ekspozycji

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

Impedancja wewnętrzna: maks. 0.8 Ohm

Bezpiecznik główny: 25 A zwłoczny (16 A przy pojedynczym połączeniu)

Pobór mocy: 2 kVA 

Moc wyjściowa generatora: 90 kV/12 mA = 1080 W wszystkie czasy ekspozycji

Napięcie lampy: 60 – 90 kV (przy 90 kV maks. 12 mA)

Natężenie prądu lampy: 3-16 mA (przy 16 mA maks. 66 kV)

Maksymalny zakres ustawień: 60 kV/3 mA do 90 kV/12 mA

Kształt przebiegu prądu wysokiego napięcia: multipuls wysokiej częstotliwości 
tętnienie resztkowe≤ 4 kV

Czas trwania programu: zob. rozdział 12 

Czas ekspozycji: zob. rozdział 12

Skala zdjęć: W P1, zwykły łuk zębowy (środek przekroju) ok. 1:1,19, 
tj. obraz na zdjęciu jest powiększony w porównaniu do 
rozmiarów rzeczywistych o średnio ok. 19%

Czas ekspozycji dla zdjęcia cefalometrycznego: maks. 14,9 s

Filtracja całkowita generatora: > 2.5 Al/90 IEC 522 1976

Wielkość ogniska lampy zgodna z IEC 336, 
pomiar na wiązce centralnej: 0.5 mm

Oznaczenie ogniska lampy:
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Automatyczna blokada naświetlania (zob. str. 46): Czas trwania blokady naświetlania (faza chłodzenia) 
uzależniony jest od ustawionego poziomu kV/mA oraz 
rzeczywistego czasu ekspozycji. W zależności od ładowania 
lampy RTG czas przerwy zostaje automatycznie ustawiony 
przez system na od 8s do 300s.

Przykład: dla programu P1 o parametrach ekspozycji 80 kV/14 
mA i czasie promieniowania 14,2s czas przerwy wynosi 255s.

Urządzenie I klasy bezpieczeństwa
Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: 

Urządzenie typu B

Stopień ochrony przed penetracją wody: Urządzenie typowe
(brak ochrony przed penetracją wody)

Rok produkcji: (na tabliczce znamionowej)

Tryb pracy: Praca w trybie ciągłym

Długotrwała moc wyjściowa: 100W

Materiał z jakiego wykonano anodę: Wolfram

Parametry ekspozycji do określenia promieniowania 
ubocznego: 1,1 mA / 90 kV

Temperatura transportowania i składowania: -10 °C – +70 °C (14 °F – 158 °F)

Wilgotność powietrza: 10 % – 95 %

Dopuszczalna temperatura robocza: Zgodnie z IEC 601-1 między +10°C i +40°C (50°F – 104°F)

Zdjęcia pantomograficzne:

Sensor (detektor obrazu): 

Typ sensora Pan: Cyfrowy sensor liniowy CCD, stosowany do 
zdjęć pantomograficznych

Aktywna powierzchnia sensora, typ Pan: 138 x 6,48 mm

Rozdzielczość: rozmiar piksela 0,027 mm

Odległość ognisko/sensor: 497 mm

Zdjęcia cefalometryczne: 

Sensor (detektor obrazu):

typ sensora Ceph: Cyfrowy sensor liniowy CCD, stosowany do 
zdjęć pantomograficznych lub cefalometrycznych

Aktywna powierzchnia sensora, typ Ceph: 230 mm x 6.48 mm

Rozdzielczość: rozmiar piksela 0,027 mm

Odległość ognisko-sensor: 1.714 mm
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Lampa rtg: SR 90/15 firmy Siemens
lub
OCX 100 CEI

 

Niniejszy produkt nosi oznaczenie CE zgodnie z 
postanowieniami dyrektywy 93/42EWG z dnia 14 
czerwca 1993 o produktach medycznych.

Zdjęcie TSA: 

Sensor (detektor obrazu):

Typ sensora TSA: Cyfrowy sensor liniowy CCD, stosowany do 
zdjęć pantomograficznych lub cefalometrycznych

Aktywna powierzchnia sensora, typ TSA 60 mm x 20 mm

Rozdzielczość: rozmiar piksela 0.0195 mm

Odległość ognisko-sensor: 497 mm

Minimalne wymagania systemowe dla komputera:

Dysk twardy: > 4 GB/bazę danych
> 50 MB/instalcję SIDEXIS

RAM: min. 256 MB

Napędy: CD-ROM
napęd MOD, min. 640 MB (jeden na system/sieć)

System operacyjny: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 
Service Pack 2, Windows NT 4.0/Service Pack > 6, 
Windows XP Professional Service Pack 1.
Jeśli używany jest SIDEXIS XG w wersji 1.6 lub 
wyższej, minimalnym wymogiem jest stacja robocza 
Windows 2000 (SP 4) lub stacja robocza Windows XP 
Professional (SP 2).

Karta graficzna: Min. rozdzielczość 1024x768 piksli, min. głębokość koloru 8 
Bit

Sieć: 10/100 MBit Ethernet

Łącze komunikacyjne: RJ45 do kabla LAN

ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph zgodne z IEC 601-2-28 / 1993

ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph zgodne z IEC 601-1-3 / 1994

ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph zgodne z IEC 601-2-7 / 1998

ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph zgodne z AS/NZS 3200.1.0

Język źródłowy: niemiecki

Nr. rej.: Chiny SFDA (I) 20053301583

0123
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 13
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 13



2 Opis techniczny Sirona Dental Systems GmbH
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph

2 Opis techniczny Sirona Dental Systems GmbH
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
00 00 000 D 3352
14 D 3352.201.01.13.15

00 00 000 D 3352
14 D 3352.201.01.13.15

Krzywa chłodzenia obudowy lampy

Krzywa chłodzenia lampy rtg

Krzywa nagrzewania obudowy lampy rtg

Promień centralny/kąt anody
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Niniejsze instrukcje obowiązują dla wersji podstawowej i 
pełnej systemu.
Następujące programy i funkcje są dostępne w wersji podstawowej:
10 programów pantomograficznych:
P1, P1 C, P2, P10
P1 L, P1 R
P12
TM1.1/TM1.2
S1
MS1
5 programów cefalometrycznych (Ceph):
C1, C2, C3, C3 F, C4

Zdjęcia połowy prawej/lewej strony możliwe tylko w P1 (nie górna/dolna szczęka).
Niedostępna preselekcja indywidualnych kwadrantów. 
Stały współczynnik powiększenia 1.25 możliwy tylko w programie P 1.
Brak funkcji Quickshot.
Brak ustawień domyślnych dla „jaw shape”.
Brak trybu obrazu bez artefaktów.
Brak możliwości wyboru szablonów SIDEXIS bez okresów chłodzenia. 
Brak ekranu powitalnego z danymi pacjenta z SIDEXIS. 
Ceph - brak opcji wyboru przesłonięcia  w górnym obszarze czaszki dla programów C3 i C3 F. 
Ceph – brak opcji wyboru przesłonięcia w obszarze tarczycy dla programów C1 i C2. 

Wersja pełna zawiera następujące programy i funkcje oprócz tych włączonych do wersji 
podstawowej:
Dodatkowe programy Pan:
Stały współczynnik powiększenia 1.25 P2 C, P10 C
Obraz bez artefaktów P1 A, P2 A, P10 A
Wybierany szczegół obrazu prawa/lewa strona oraz indywidualne kwadranty P1A, P 2/A/C, P10/A/C
Wybierany szczegół obrazu górna/dolna szczęka oraz pojedyncze kwadranty P1A/C, P2/A/C, P10/A/C
Wybierany szczegół obrazu górna/dolna szczęka P12
Obrazy stawu skroniowo-żuchwowego TM2, TM3, TM4, TM5, TM6
Obrazy zatok S2, S3, S4
Możliwość wybrania ustawień programu dla „jaw shape”. 
Dostępna funkcja Quickshot (dla Pan P1, P2, P10 oraz Ceph C1 to C4).
Dostępne wykonywanie szablonów zdjęć z SIDEXIS bez faz chłodzących, np.: sekwencje zdjęć 
ortodontycznych P1 - C3 - C4.
Ekran powitalny z danymi pacjenta z SIDEXIS. 
Ceph - brak opcji wyboru przesłonięcia  w górnej strefie czaszkowej dla programów C3 i C3 F. 
Ceph - opcja wyboru przesłonięcia w obszarze tarczycy dla programów C1 i C2

Opcja dla wersji podstawowej i pełnej:
Funkcja TSA (przekroje poprzeczne)

Wersję podstawową systemu można podnieść do pełnej wersji i/lub dołączyć funkcję TSA.  W tym celu należy 
zakupić certyfikat z odpowiednim numerem klucza aktywującego (patrz rozdział 16).
Jeśli aparat jest zamawiany z TSA ex works, funkcja TSA będzie aktywowana fabrycznie.
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3 Elementy sterownicze i funkcjonalne
3.1 Elementy obsługi i sygnalizacji

na aparacie pantomograficznym
1. Włącznik główny

2. Wskaźnik z regulacją wysokości linii świetlnej FH

3. Centralna wiązka wskaźnika do wyśrodkowania 
twarzy

4. Lustro kontrolne do pozycjonowania pacjenta

5. Półka na biżuterię itp.

6. Podpórka czoła

7. Podpórki skroni

8. Przycisk do zdejmowania sensora (detektor obrazu)

9. Sensor (detektor obrazu), w zależności od wersji 
aparatu:
dla XG Pan
dla XG Ceph
dla XG Pan/TSA
dla XG Ceph/TSA

10. Wyzwalacz (musi być stale wciśnięty podczas 
całego procesu wykonywania zdjęcia)

11. Drążek do ustawiania lustra kontrolnego

12. Easypad (ruchomy pulpit sterowniczy)

13. Szuflada na dodatkowy osprzęt

14. Uchwyty dla pacjenta

15. Uchwyt na podpórkę podbródka, gryzak lub 
nakładki segmentowe itp.

16. Gryzak, nakładki segmentowe lub podpórka 
podbródka

17. Pierwotna diafragma na generatorze RTG
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Elementy sterowania i skale na cefalometrze

8. Przycisk do zdejmowania sensora

9. Sensor (detektor obrazu)

18. Podpórka nosa

19. Przycisk mocujący podpórki nosa

20. Skala poziomej regulacji podpórki nosa

21. Element obrotowy do obracania uchwytów na głowę

22. Diafragma wtórna ze wskaźnikiem płaszczyzny FH

23. Skala pionowej regulacji podpórki nosa

24. Skala projekcyjna

25. Zatyczki do uszu z uchwytami

26. Podkładka na nadgarstki

Powiększenia przy zdjęciach bocznych
Wykonując zdjęcia w tej technice na zdjęciu widoczna 
jest metalowa skala (24) zintegrowana z podpórką do 
nosa.
W oparciu o tę skalę można dokładnie ustalić 
współczynnik powiększenia na płaszczyźnie pośredniej 
poprzez dokonanie pomiaru.

UWAGA 
Na cefalometrze oraz ramieniu wysięgnika nie wolno 
opierać się, układać ani wieszać przedmiotów, gdyż 
w przeciwnym razie może to doprowadzić do zmian 
w justowaniu a w konsekwencji do wadliwych zdjęć.
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Elementy obsługi i wskaźniki na panelu 
Easypad z ekranem dotykowym

27. “Przycisk  „Odsunięcie podpórki czoła“

28. Wskaźniki świetlne WŁ/WYŁ

29. “Przycisk „Dosunięcie podpórki czoła“

30. “Przycisk  kierunku „Aparat do góry“

31. “Przycisk  kierunku „Aparat w dół“

32. Optyczny sygnalizator promieniowania 

33. “Dioda  “Urządzenie WŁ“

34. “Przycisk „Otwarcie podpórek skroni “

35. “Przycisk  “T“ praca w trybie testowym bez 
promieniowania

36. “Przycisk R” powrotu urządzenia

37. “Przycisk „Zamknięcie podpórek skroni “

38. Touchscreen – ekran dotykowy

UWAGA 
Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi lub 
szpiczastymi przedmiotami (długopisami, ołówkami, 
etc.)!

T R

CEPHPAN TS

Filmkassette einlegen

1260

64

68kV
8mA

?

P6.1
12,1s

14 s

PAN

1260

10

64kV
8mA

?

P1

14,1 s14,1 s

CEPH TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure
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Wyświetlanie elementów wspomagających 
ustawienie głowy pacjenta
Symbol głowy pacjenta wyświetlany w prawym górnym 
narożniku dla zdjęć pantomograficznych i TSA ma za 
zadanie pomagać ustawieniu prawidłowej pozycji głowy 
pacjenta.
A Szary symbol głowy pacjenta pokazuje pozycję 

głowy: prosta (FH), pochylona do przodu z 
otwartymi lub zamkniętymi ustami, lub odchylona.

B Kolorowy symbol (żółty lub niebieski) pokazuje, czy 
należy użyć gryzaka lub nakładki segmentowej.

C Czerwona linia pokazuje linię odbicia laserowego 
wskaźnika (FH), biała linia jest jedynie linią 
pomocniczą wskazującą nachylenie głowy.

D W przypadku zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego 
oraz zatoki również podpórka stawu 
skroniowo-żuchwowego wyświetlana jest na 
niebiesko.
Jeśli na końcu podpórki pojawi się niewielki okrąg z 
kropką w środku, konieczne jest założenie 
uchwytów do uszu; jeśli symbol ten nie pojawia się, 
wystarczy założenie samych nakładek.

P1, P2, P10, P12

TM1.1, TM3, TM5

TM2.1, TM4, TM6

S1

MS1

TM1.2

TM2.2

S2

A

C
B

D
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3.2 Ogólne funkcje ekranu dotykowego
Touchscreen = ekran dotykowy, tj. dotykając ekranu 
można wybierać różne funkcje.

Kody kolorów:
pomarańczowy - wybór
biały - ustawienia domyślne
jasnoniebieski - możliwy wybór
szary i biały - symbole pomocnicze

Symbole na ekranie dotykowym

1. Ustawiona wysokość

2. Ustawienie podpórki czoła

3. Przyciski wyboru programu –/+
Kolejność: P 1, P 2, P 10, P 12, TM 1, TM 2, TM3, 
TM 4, TM 5, TM 6, S 1, S2, S3, S4, MS 1

4. Pomarańczowy - obszar zdjęcia dla wybranego 
programu (łuk zębowy lub fragment łuku zębowego)

5. Wybór grupy programów

6. Wyświetlacz programu; dotykając można wybierać 
w kolejności P1 (zwykłe zdjęcie pantomograficzne), 
P1C (ze stałym powiększeniem), P1A (obraz bez 
artefaktów) ...

7. Pokazuje pozycję głowy (FH, pochyloną do przodu 
lub do tyłu, usta otwarte lub zamknięte) z linią 
referencyjną dla wybranego programu

8. Kolumna podmenu (opcje)

9. Niebieskie strzałki: wybór podmenu, zamknięcie 
menu

10. Preselekcja parametrów zdjęcia (symbole pacjenta)

11. Czerwony symbol pokazuje aktywność wskaźnika 
laserowego (jest wyświetlany tak długo, jak długo 
włączony jest wskaźnik laserowy)

12. Obszar menu specyficzny dla danego programu

13. Linia komunikatów pomocy i błędów

14. Oczekiwany czas naświetlania (po ukończeniu 
aktualnego czasu naświetlania)

15. Jasnoszary symbol łuku zębowego

16. Jasnoszary symbol stawów skroniowo-żuchwowych

17. Wyświetlane w zakodowanym kolorze gryzak lub 
nakładka segmentowa dla wybranego programu

18. Wskaźnik Quickshot - ON (widoczny)/WYŁ (ukryty) 
skrócenie czasu cyklu

19. Po dotknięciu symbolu ? wyświetlana jest pomoc 
lub ekran z informacją

SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

CEPHPAN

1260

10

64kV
8mA

?

P1

9,0 s9,0 s

Quick

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

1 2 3 5 6 3 7 8 9

10 12 13 15 17 1911

4

1618 14
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Ustawienia programu
Po dotknięciu symbolu w “podmenu” w kolumnie (8) 
otwiera się linijka podmenu ustawień programu.

Dostępne są 4 linijki podmenu do wprowadzania 
ustawień programu:
1. Wybór strony oraz indywidualnych kwadrantów
W tym podmenu można wybrać połówkę szczęki, tj. 
prawą lub lewą stronę (P1, P2, P10) lub górną lub dolną 
szczękę (P1, P2, P10, P12) dla programów P1, P2 oraz 
P10 wraz ze stałym powiększeniem i obrazem bez 
artefaktów.
Wybrany typ zdjęcia jest również wyświetlany w 
kolumnie podmenu (8). 

Wybór indywidualnych kwadrantów
Pełna wersja XG Plus posiada opcję wyboru 
indywidualnych kwadrantów.

Wybierając jakikolwiek element należy upewnić się, że 
do dotyka się właściwe miejsce ikony (patrz palec).  
Tryb pełnego ekranu można reaktywować dotykając 
środka pola kwadrantów.

CEPHPANPAN TS LS

1260

10

64kV
8mA

?

P1

8,5 s8,5 s

CEPHPANPAN TS LS

1260

10

64kV
8mA

?

P1
14,1 s14,1 s

R L

R L

CEPHPANPAN TS LS

1260

10

64kV
8mA

?

P1

8,5 s8,5 s

R L

10

P1

14,1 s14,1 s

PANPAN LSCEPH

R L

64kV
8mA

?

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

8

8

8

8
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Zdjęcia połowy szczęki i indywidualnego 
kwadrantu
Ilustracje obok pokazują sposób wyświetlania zdjęcia rtg 
na wyświetlaczu oraz pokazują, w jaki sposób wybór 
połowy szczęki i indywidualnego kwadrantu jest 
powiązany z pacjentem. 
Zdjęcia indywidualnych kwadrantów są możliwe 
wyłącznie w pełnej wersji XG Plus. 
Czas trwania programu do zdjęć indywidualnych 
kwadrantów jest taki sam jak czas trwania programów 
do zdjęć połowy szczęki. 

Prawy indywidualny kwadrant Lewy indywidualny kwadra

Prawa strona Lewa strona
00 00 000 D 3352
22 D 3352.201.01.13.15

00 00 000 D 3352
22 D 3352.201.01.13.15



Sirona Dental Systems GmbH 3 Elementy sterownicze i funkcjonalne
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 3.2 Ogólne funkcje ekranu dotykowego

E
ng

lis
h

Sirona Dental Systems GmbH 3 Elementy sterownicze i funkcjonalne
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 3.2 Ogólne funkcje ekranu dotykowego

po
ls

ki
2. Ustawienia wstępne dla wad zgryzu
Tutaj dostępny jest wybór jednego poziomu retruzji oraz 
jednego lub dwóch poziomów protruzji dla programów 
P1, P2 i P10 wraz ze stałym powiększeniem i obrazem 
bez artefaktów. 
Wyboru dokonuje się poprzez dotknięcie 
odpowiedniego symbolu zęba w linijce podmenu.

3. Ustawienia wstępne kształtu szczęki
W tym podmenu dostępny jest wybór zwykłego kształtu 
szczęki, szczęki o kształcie V oraz szczęki o kształcie 
kwadratowym dla programów P1, P2 i P10 wraz ze 
stałym powiększeniem i obrazem bez artefaktów. 
Wyboru dokonuje się poprzez dotknięcie 
odpowiedniego symbolu zęba w linijce podmenu.

4. Ręczne ustawianie wartości kV/mA
Jeśli domyślne kombinacje kV/mA nie dają 
satysfakcjonujących rezultatów, możliwe jest wybranie 
w tym podmenu wartości pośrednich kV/mA (dla 
wszystkich programów) za pomocą przycisków 
-/+  w linijce podmenu. 

INFO i
Dopóki dana linijka menu jest otwarta, tło pokazywane 
jest jako nieaktywne. 

Linijkę można zamknąć:
– dotykając niebieskiej strzałki w linijce menu. 
– dotykając odpowiedniego symbolu na 

jasnoniebieskim polu przy prawym marginesie.

CEPHPANPAN

1260

10

64kV
8mA

?

P1

SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

TS

6464

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

CEPHPANPAN

1260

64kV
8mA

?

P1

AEC

TS

14,1s
10

62kV
8mA

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

CEPHPANPAN

1260

64kV
8mA

?

P1

TS

10 SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

6464

14,1s
10

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

8

8

8

9

10 SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

6464
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Ustawienia całego menu
Poziom 2
Można również wyświetlić wszystkie ustawienia 
programu i wprowadzić opisane powyżej ustawienia na 
drugim poziomie programowania. 
Aby wejść na drugi poziom programowania należy 
dotknąć niebieskiej strzałki (9) w prawym górnym rogu 
ekranu dotykowego; strzałka zacznie wskazywać ku 
górze.
Po wprowadzeniu ustawień powrót na poziom 1 możliwy 
jest tylko poprzez powtórne naciśnięcie niebieskiej 
strzałki (9). 

INFO i
Potwierdzenie ekspozycji przyciskiem R powoduje 
automatyczne zresetowanie ustawień programu 
zmienionych w tych linijkach podmenu do wartości 
domyślnych (za wyjątkiem Quickshot Ceph ).

8mA

?

8mA

?

71kV
12mA

71kV
12mA

TSTS

R L

2

8mA

?

8mA

?

60kV
9mA

60kV
9mA

CEPHCEPH

Quick
ON

Quick
OFF

9,4s

8mA

?

8mA

?

60kV
3mA

60kV
3mA

PANPAN

Programmeinstellungen wählenProgrammeinstellungen wählen

R L

Select program settingsSelect program settings

9

9

20

20

9

20
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Menu Ustawienia podstawowe
Poziom 3
Na trzecim poziomie programowania możliwy jest 
dowolny wybór i zapamiętanie pewnych parametrów 
zdjęcia dla poszczególnych programów. 
Aby wejść na poziom trzeci, należy dotknąć strzałkę 
wskazującą na dół (20) na drugim poziomie 
programowania.
Strzałka po prawej stronie będzie wyświetlana jako 
strzałka podwójna.
Aby ponownie zamknąć menu wystarczy dotknąć 
niebieską podwójną strzałkę (9) w prawym górnym rogu.
Wyświetlacz powraca zawsze do menu standardowego 
(poziom 1).

UWAGA 
Chcąc zmienić wartości kV/mA w ustawieniach 
podstawowych TSA, należy najpierw wybrać 
odpowiedni kwadrant i fragment szczęki.
Zmienione wartości kV/mA obowiązują zawsze tylko 
dla tych ustawień.

71kV
12mA

?

71kV
12mA

TSTS
CEPH

LR

73kV
15mA

?

C3 C3

73kV
15mA

CEPHCEPH

Select basic settingsSelect basic settings

64kV
8mA

?

PANPAN

P1 P1

Quick

64kV
8mA

Quick
On

Quick
Off

Select basic settingsSelect basic settings

9

9

9
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Menu Ustawienia początkowe
Poziom 4
Na poziomie 4 można przeprogramować różne 
parametry ustawione fabrycznie.
Po przeprogramowaniu parametry te są wyświetlane po 
każdym uruchomieniu aparatu oraz dla każdego nowego 
zdjęcia.
Aby wejść na poziom czwarty należy dotknąć ikony 
dyskietki (21) w menu ustawień podstawowych (poziom 
3). 

Dla zdjęć PAN dostępna jest zmiana nieprawidłowości 
(druga ikona od prawej wg ustawień fabrycznych) oraz 
ikony pacjenta (druga ikona od lewej wg ustawień 
fabrycznych)

Dla zdjęć CEPH możliwa jest jedynie zmiana ikony 
pacjenta (druga ikona od lewej wg ustawień 
fabrycznych).

Dla zdjęć TS dostępna jest zmiana grubości przekroju 
(lewa ikona dla przekroju najcieńszego, wg ustawień 
fabrycznych) oraz ikony pacjenta (druga ikona od lewej 
wg ustawień fabrycznych).

Aby dokonać odpowiedniej zmiany, należy wybrać daną 
ikonę; ikona zmienia kolor na pomarańczowy i zostaje 
również wyświetlona w kolumnie 8.
Następnie należy zapisać ustawienia naciskając 
symbole przycisków programujących. 
Aby ponownie zamknąć menu wystarczy dotknąć 
niebieską podwójną strzałkę (9) w prawym górnym rogu.
Wyświetlacz powraca zawsze do menu standardowego 
(poziom 1).

INFO i
Ikony otoczone przerywaną linią oznaczają ustawienia 
fabryczne.

TSTS

Select Start Settings

CEPHCEPH

Select Start SettingsSelect Start Settings

PANPAN

Select Start SettingsSelect Start Settings

9

9

9

8
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SID = 19,6”
6 x 12”

CEPHPAN

1260

10

P1

9,0 s

Quick

TS

ORTHOPHOS is ready for exp
Menu Serwis
Menu serwisowe jest przeznaczone wyłącznie dla 
techników serwisowych.
Technik serwisowy wchodzi do menu serwisowego 
naciskając symbol klucza francuskiego (22) na trzecim 
poziomie programowania.

Ustawienia ekranu dotykowego
Naciśnięcie pytajnika (19) w prawym dolnym rogu 
ekranu powoduje wyświetlenie ekranu pomocy 
uruchamianego na pierwszym poziomie. 
Dwa menu rozwijane można otworzyć dotykając 
odpowiednich symboli w kolumnie (8). 
W górnym menu rozwijanym można wyłączyć dźwięk 
klikania poprzez wybranie symbolu przekreślonej nuty. 

W dolnym menu rozwijanym można wyregulować 
jasność ekranu za pomocą przycisków -/+.  Podczas tej 
czynności w kolumnie (8) nad symbolem wyświetlana 
jest wartość referencyjna. 

INFO i
Przed regulacją jasności ekranu należy odczekać 
przynajmniej 10 minut od chwili włączenia aparatu, tak 
aby ekran miał czas osiągnąć swoją pełną jasność. 
W tym czasie wyświetlana jest klepsydra.
Dopóki jest ona wyświetlana, nie można zmienić 
jasności ekranu.

Aby zamknąć menu rozwijane, należy dotknąć niebieską 
strzałkę znajdującą się na lewym końcu odpowiedniej 
linijki lub odpowiedni symbol w kolumnie (8). 
Aby wrócić do poprzedniego poziomu należy dotknąć 
niebieską strzałkę (9) na szczycie kolumny (8). 

T R

9

64kV
8mA

?osureosure

19

9

8
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Ekran informacyjny
Począwszy od poziomu 2 ekran informacyjny 
wyświetlany jest po naciśnięciu pytajnika (19) w prawym 
dolnym roku ekranu “Konfiguracja ORTHOPHOS XG”.
Wyświetlane są na nim dane systemowe, które mogą 
być pomocne w przypadku kontaktowania się z 
technikiem serwisowym. 
Jeśli lista jest zbyt długa, aby można ją było całą na raz 
wyświetlić, po prawej stronie wyświetlany jest pasek 
przewijania. 
Menu „odgłos klikania” oraz „ustawienia jasności 
ekranu” można aktywować również z ekranu pomocy w 
kolumnie (8). 
Aby wrócić do poprzedniego poziomu należy dotknąć 
niebieską strzałkę (9) na szczycie kolumny (8). 

8mA

?

8mA

?

60kV
3mA

60kV
3mA

PANPAN

Programmeinstellungen wählenProgrammeinstellungen wählen

R L

Select program settingsSelect program settings

1/2

Serialnumber
Systemsoftware
Bootmode

Type
Network Name
MAC address
IP address
Subnet mask

: 000000012
: V.02.21.01
: Static

: 43
: Geraet1
: 00101900242d
: 192. 168. 15. 125
: 255.255.255.0

ORTHOPHOS XG configuration
=======================
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19

8
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4 Osprzęt dodatkowy
4.1 Podpórki i uchwyty do zdjęć pantomograficznych 

Dodatkowy osprzęt i osłony higieniczne mogą być 
przechowywane w szufladzie między dwoma 
uchwytami. 
Podpórki do czoła oraz podpórki do skroni (A) mogą być 
zdejmowane do mycia po naciśnięciu odpowiedniego 
przycisku zwalniającego.
Sterylizacji dokonywać tylko w autoklawie w 
temperaturze 135°C, przy ciśnieniu 2,1 bar.
Wszystkie elementy osprzętu oznaczone symbolem  * 
mogą być sterylizowane.
Zamówienia:

A Podpórki czoła i skroni 
(mogą być zdejmowane do czyszczenia po 
naciśnięciu odpowiedniego przycisku 
zwalniającego)
(1 szt.) numer kat. 59 80 383

B Nakładki na podpórki czoła/skroni
(1 szt.)   numer kat. 59 80 391

C Podpórka stawu skroniowo-żuchwowego 
„1”(prawa) do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego 
numer kat. 59 80 599

D Podpórka stawu skroniowo-żuchwowego „2”(lewa) 
do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego numer kat. 
59 80 599

E* Uchwyty do uszu do podpórek stawów 
skroniowo-żuchwowych
(10 sztuk) numer kat. 18 88 838

E1* Nakładki na podpórki stawów 
skroniowo-żuchwowych
(10 sztuk) numer kat. 59 90 648

F* Gryzak
(10 sztuk) numer kat. 18 88 887

G Mocowanie gryzaka
(5 sztuk) numer kat. 18 88 895

H* Wspornik do podpórki podbródka
numer kat. 59 81 480

J* Podkładka pod podbródek
numer kat. 59 81 589

K* Kompletna podpórka na podbródek,
w tym 5xF, 1xG, H, J, S, T
numer kat. 59 81 472

L* Nakładka niebieska
podnosowa
do zdjęć zatok/PNS oraz szczęki TSA
(5 sztuk) numer kat. 89 31 552

M* Gryzak niebieska
do zdjęć zatok i szczęki TSA
(5 sztuk) numer kat. 89 21 850
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4 Osprzęt dodatkowy Sirona Dental Systems GmbH
4.2 Ważna wskazówka odnośnie zakładania podpórek stawu skroniowo-żuchwowego Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
N* Nakładka standardowa żółta
podnosowa
(5 sztuk) numer kat. 89 31 545

P* Mocowanie gryzaka żółte
(5 sztuk) numer kat. 89 21 843

4.2 Ważna wskazówka odnośnie zakładania podpórek stawu 
skroniowo-żuchwowego

W aparatach ORTHOPHOS XG dostarczonych w/po 
roku 2006 uchwyty podpórek na skronie są lekko 
wygięte do tyłu.
Podpórki stawu skroniowo-żuchwowego są oznaczone 
“1“ (prawy) i “2“ (lewy).
Podpórki stawów skroniwo-żuchwowych należy założyć 
zgodnie z ilustracją zamieszczoną obok. 
Wszystkie następne rysunki i opisy zawarte w niniejszej 
instrukcji obsługi zachowują to ustawienie. 
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W aparatach ORTHOPHOS XG dostarczonych przed 
październikiem 2006 uchwyty podpórek skroniowych 
są skierowane do dołu.
Podpórki stawów skroniowo-żuchwowych oznaczone 
“1“ i “2“ muszą być założone tutaj w taki sposób, aby 
podpórka oznaczona “2“ znajdowała się po prawej a 
podpórka oznaczona “1“ znajdowała się  po lewej 
stronie.

Ze względu na aktualizacje oprogramowania dla 
aparatów dostarczonych przed październikiem 2006 
istniejące podpórki stawów skroniowo-żuchwowych 
będą zakładany w tradycyjny sposób, tj. oznaczone “R“ 
dla prawej oraz “L“ dla lewej strony jak na ilustracji.
Celem identyfikacji części podczas zamówień nowe 
podpórki stawu skroniowo-żuchwowego oznaczone są 
“1“ dla lewej i “2“ dla prawej.
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4.3 Osłony do zdjęć pantomograficznych Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
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4.3 Osłony do zdjęć pantomograficznych
Przed każdym wykonaniem zdjęcia należy założyć 
osłony (artykuły jednorazowego użytku).
Ze względu na jasność opisu osłony zostały pominięte 
na następnych ilustracjach.
Zamówienia osłon:
R Na podpórki do czoła i skroni

(500 sztuk) numer kat. 59 68 263
 wymiary: 150 mm x 47 mm

S Na gryzak
(500 sztuk) numer kat. 33 14 072
rozmiary: 43 mm x 21 mm

T Na podpórkę podbródka i wspornik
(100 sztuk) numer kat. 59 32 603
wymiary: 75 mm x 60 mm

U Na gryzaki i nakładki segmentowe
(500 sztuk) numer kat. 33 14 080
wymiary: 80 mm x 40 mm

V Folia na uchwyty
numer kat. 59 68 255

E* Sterylizowalne uchwyty do uszu do podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych do zdjęć stawu 
skroniowo-żuchwowego
(10 sztuk) numer kat. 18 88 838

E1* Sterylizowalne nakładki na podpórki stawów 
skroniowo-żuchwowych do zdjęć zatok
(10 sztuk) numer kat. 59 90 648
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4.4 Osłony na cefalometr
W Osłona na podpórkę nosa,

art. jednorazowego użytku
(100 sztku) numer kat. 33 14 106

X* Osłony na zatyczki do uszu,
do ponownego użytku (sterylizowalne)
(20 sztuk) numer kat. 89 32 261

4.5 Osprzęt do przekrojów poprzecznych TSA
Y Skala TSA, komplet

numer kat. 58 85 384
Z* Gryzak zielony

do zdjęć szczęki TSA, gdzie grzebień zębodołowy 
pacjenta jest ułożony równolegle do podłogi, tak aby 
pacjent znajdował się nieco niżej niż tor wiązki.
(5 sztuk) numer kat. 60 32 937

Z1* Nakładkapodnosowazielony
do zdjęć szczęki TSA, gdzie grzebień zębodołowy 
pacjenta jest ułożony równolegle do podłogi, tak aby 
pacjent znajdował się nieco niżej niż tor wiązki.
(5 sztuk) numer kat. 60 32 945

Z2* Komplet kulek pomiarowych do TSA, średnica 5 mm
(5 sztuk) numer kat. 61 19 254

Z3* Uniwersalny gryzak TSA
numer kat. 61 41 431

Z4 Pianka do uniwersalnego gryzaka TSA
(100 sztuk) numer kat. 61 41 449
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5 Grupa programów do zdjęć pantomograficznych Sirona Dental Systems GmbH
5.1 P1 Standarodowe zdjęcie pantomograficzne, P1 A bez artefaktów, P1 C ze stałym powiększeniem 1.25 Instrukcja obsługi 
ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
5 Grupa programów do zdjęć 

pantomograficznych
5.1 P1 Standarodowe zdjęcie pantomograficzne, P1 A bez 

artefaktów, P1 C ze stałym powiększeniem 1.25
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Aby wybrać program, należy użyć przycisków (3): + (do 
przodu) lub – (do tyłu), w zależności od pozycji 
początkowej; kolejność programów - patrz rozdział 3.2.
Aby wybrać typ zdjęcia, należy dotknąć wskaźnik 
programu (6).  Wszystkie programy będą wyświetlane 
kolejno w pętli, P1, P1 A, P1 C, P1...
W podmenu „Wybór strony i indywidualnego kwadranta" 
w górnej części kolumny (8) można wybrać, czy 
generowany ma być widok prawej czy lewej strony, 
widok szczęki czy żuchwy (lub widok indywidualnego 
kwadrantu w wersji pełnej) (patrz rozdział 3.2 Ogólne 
funkcje ekranu dotykowego). 

P1 Widok zwykły
• Żółty gryzak lub nakładka segmentowa

lub 
podpórka podbródka z mocowaniem gryzaka i 
gryzakiem lub wspornikiem.

• Nachylenie głowy z pomocą płaszczyzny FH.
Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika 
laserowego.

• Ustawienie opcjonalne dla wad zgryzu.
• Ustawienie opcjonalne dla kształtu szczęki.
• Automatyczny wybór szerokości przekroju w 

zależności od ustawień podpórki skroniowej dla 
różnych łuków zębowych. Czas naświetlania 
uzależniony jest od ustawionej szerokości podpórki 
skroniowej.

P1 A widok zwykły, bez artefaktów
• Ustawienia jak dla P1. 
• Zapobieganie obecności metalowych artefaktów w 

obszarze kłykciowym i trzonowym oraz redukcja 
cieniowania powodowanego przez przeciwległą 
szczękę.

P1 C widok zwykły ze stałym powiększeniem 
1.25
np. dla implantologii
• Ustawienia jak dla P1. 
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5.2 P2 widok zwykły, ograniczony do zębów bez uniesionych 
gałązek, P2 A bez artefaktów, P2 C ze stałym powiększeniem 1.25

Aby wybrać program, należy użyć przycisków (3): + (do 
przodu) lub – (do tyłu), w zależności od pozycji 
początkowej; kolejność programów - patrz rozdział 3.2.
Aby wybrać typ zdjęcia, należy dotknąć wskaźnik 
programu (6).  Wszystkie programy będą wyświetlane 
kolejno w pętli, P2, P2 A, P2 C, P2...
W podmenu „Wybór strony i indywidualnego kwadranta" 
w górnej części kolumny (8) można wybrać, czy 
generowany ma być widok prawej czy lewej strony, 
widok szczęki czy żuchwy (lub widok indywidualnego 
kwadrantu w wersji pełnej) (patrz rozdział 3.2 Ogólne 
funkcje ekranu dotykowego). 

P2 widok zwykły, ograniczony do zębów
(bez uniesionych gałązek)

• Żółty gryzak lub nakładka segmentowa
lub 
podpórka podbródka z mocowaniem gryzaka i 
gryzakiem lub wspornikiem.

• Nachylenie głowy z pomocą płaszczyzny FH.
Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika 
laserowego.

• Ustawienie opcjonalne dla wad zgryzu.
• Ustawienie opcjonalne dla kształtu szczęki.
• Automatyczny wybór szerokości przekroju w 

zależności od ustawień podpórki skroniowej dla 
różnych łuków zębowych. Czas naświetlania 
uzależniony jest od ustawionej szerokości podpórki 
skroniowej.

P2 widok zwykły, ograniczony do 
zębów(bez uniesionych gałązek) bez 
artefaktów

• Ustawienia jak dla P2. 
• Zapobieganie obecności metalowych artefaktów w 

obszarze kłykciowym i trzonowym oraz redukcja 
cieniowania powodowanego przez przeciwległą 
szczękę.

P2 C widok zwykły, ograniczony do zębów, 
(bez uniesionych gałązek) ze stałym 
powiększeniem 1.25
np. dla implantologii
• Ustawienia jak dla P2. 
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5.3 P10 widok zwykły dla dzieci ze znaczną redukcją dawki 
promieniowania, P10 A bez artefaktów, P10 C ze stałym 
powiększeniem 1.25

Aby wybrać program, należy użyć przycisków (3): + (do 
przodu) lub – (do tyłu), w zależności od pozycji 
początkowej; kolejność programów - patrz rozdział 3.2.
Aby wybrać typ zdjęcia, należy dotknąć wskaźnik 
programu (6).  Wszystkie programy będą wyświetlane 
kolejno w pętli, P10, P10 A, P10 C, P10...
W podmenu „Wybór strony i indywidualnego kwadranta" 
w górnej części kolumny (8) można wybrać, czy 
generowany ma być widok prawej czy lewej strony, 
widok szczęki czy żuchwy (lub widok indywidualnego 
kwadrantu w wersji pełnej) (patrz rozdział 3.2 Ogólne 
funkcje ekranu dotykowego). 

P 10 widok zwykły (status)
zalecany dla dzieci

• Żółty gryzak lub nakładka segmentowa
lub 
podpórka podbródka z mocowaniem gryzaka i 
gryzakiem lub wspornikiem.

• Nachylenie głowy z pomocą płaszczyzny FH.
Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika 
laserowego.

• Ustawienie opcjonalne dla wad zgryzu.
• Ustawienie opcjonalne dla kształtu szczęki.
• Automatyczny wybór szerokości przekroju w 

zależności od ustawień podpórki skroniowej dla 
różnych łuków zębowych. Czas naświetlania 
uzależniony jest od ustawionej szerokości podpórki 
skroniowej.

P 10 A widok zwykły (status), bez artefaktów
zalecany dla dzieci

• Ustawienia jak dla P10. 
• Zapobieganie obecności metalowych artefaktów w 

obszarze kłykciowym i trzonowym oraz redukcja 
cieniowania powodowanego przez przeciwległą 
szczękę.

P10 C widok zwykły (status) ze stałym 
powiększeniem 1.25
zalecany dla dzieci

np. dla implantologii
• Ustawienia jak dla P10. 
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5.4 P12 Grubość przekroju – obszar zębów przednich Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
5 Grupa programów do zdjęć pantomograficznych Sirona Dental Systems GmbH
5.4 P12 Grubość przekroju – obszar zębów przednich Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
5.4 P12 Grubość przekroju – obszar zębów przednich
 P 12 odwzorowanie okolicy zębów przednich 

ze zwiększoną grubością przekroju
np. dla implantologii

Aby wybrać program, należy użyć przycisków (3): + (do 
przodu) lub – (do tyłu), w zależności od pozycji 
początkowej; kolejność programów - patrz rozdział 3.2.
Dodatkowo za pomocą znajdującego się w górnej części 
kolumny (8) podmenu “wybór strony” można określić, 
czy generowany ma być widok szczęki czy żuchwy.
(Indywidualne kwadranty niedostępne)
• Żółty gryzak lub nakładka segmentowa

lub 
podpórka podbródka z mocowaniem gryzaka i 
gryzakiem lub wspornikiem.

• Nachylenie głowy z pomocą płaszczyzny FH.
Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika 
laserowego.
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Sirona Dental Systems GmbH 6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 6.1 TM1.1/TM1.2 Widok boczny stawu skroniowo-żuchwowego z zamkniętymi i 

po
ls

ki
6 Grupa programów do zdjęć stawu 
skroniowo-żuchwowego (TMJ)

6.1 TM1.1/TM1.2 Widok boczny stawu skroniowo-żuchwowego z 
zamkniętymi i otwartymi ustami na jednym zdjęciu

TM1.1 Widok boczny stawu 
skroniowo-żuchwowego z zamkniętymi i 
TM1.2 otwartymi ustami
(4 ujęcia na jednym zdjęciu)

• Założyć podpórki stawu skroniowo-żuchwowego "1" 
i "2".

• Aby zapobiec zachodzeniu zdjęć na siebie, 
nachylenie głowy ustawić z pomocą płaszczyzny 
FH.
Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika 
laserowego.

• Zwolnić TM1.1.
Po ukończeniuTM1.1 na linijce komunikatów pojawi 
się komunikat "Czekaj, aż ORTHOPHOS będzie 
gotowy" i aparat automatycznie powraca do pozycji 
początkowej. Następnie pojawia się komunikat 
"ORTHOPHOS jest gotów do zdjęcia".

• Należy poprosić pacjenta o otwarcie ust, a 
następnie zwolnić TM1.2.

• Na koniec pojawia się komunikat “Przycisk R, 
potwierdź parametryzdjęcia”.

• Po ponownym naciśnięciu przycisku R aparat 
powraca do pozycji początkowej.

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

TM1.1 Ujęcia zewnętrzne:
usta zamknięte
TM1.1 Ujęcia wewnętrzne:
usta otwarte

AEC

CEPHPANPAN

1260

10

71kV
8mA

?

TM1.1

12,8s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

AEC

CEPHPANPAN

1260

10

71kV
8mA

?

TM1.2

12,8s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

TM1.1 TM1.2 TM1.2 TM1.1

TM1.1

TM1.2
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 39
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 39



6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ) Sirona Dental Systems GmbH
6.2 TM2.1/TM2.2 Stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji tylnej - przedniej z zamkniętymi i otwartymi ustami na jednym zdjęciu Instrukcja 
obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph

6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ) Sirona Dental Systems GmbH
6.2 TM2.1/TM2.2 Stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji tylnej - przedniej z zamkniętymi i otwartymi ustami na jednym zdjęciu Instrukcja 
obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
6.2 TM2.1/TM2.2 Stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji tylnej - 
przedniej z zamkniętymi i otwartymi ustami na jednym zdjęciu

TM2.1 Widok stawu skroniowo-żuchwowego w 
projekcji tylnej - przedniej z zamkniętymi i 
TM2.2 otwartymi ustami
(4 ujęcia na jednym zdjęciu)

• Założyć podpórki stawu skroniowo-żuchwowego "1" 
i "2".

• Aby zapobiec zachodzeniu zdjęć na siebie, 
pochylić głowę do przodu w stosunku do 
płaszczyzny FH.
Linia na symbolu głowy na ekranie dotykowym ma 
tutaj wyłącznie rolę orientacyjną.

• Zwolnić TM2.1.
Po ukończeniu TM2.1 na linijce komunikatów pojawi 
się komunikat "Czekaj, aż ORTHOPHOS będzie 
gotowy" i aparat automatycznie powraca do pozycji 
początkowej. Następnie pojawia się komunikat 
"ORTHOPHOS jest gotów do zdjęcia".

• Należy poprosić pacjenta o otwarcie ust, a 
następnie zwolnić TM2.2.

• Na koniec pojawia się komunikat “Przycisk R, 
potwierdź parametryzdjęcia”.

• Po ponownym naciśnięciu przycisku R aparat 
powraca do pozycji początkowej.

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

TM2.1 Ujęcia zewnętrzne:
usta zamknięte
TM2.1 Ujęcia wewnętrzne:
usta otwarte

18,7s

1

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

AEC

CEPHPANPAN

1260

10

71kV
8mA

?

TM2.1

18,7s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

TM2.1

TM2.2

TM2.1 TM2.2 TM2.2 TM2.1
00 00 000 D 3352
40 D 3352.201.01.13.15

00 00 000 D 3352
40 D 3352.201.01.13.15



Sirona Dental Systems GmbH 6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 6.3 TM3 Widok boczny stawu skroniowo-żuchwowego, uniesione gałązki
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Sirona Dental Systems GmbH 6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 6.3 TM3 Widok boczny stawu skroniowo-żuchwowego, uniesione gałązki

po
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ki
6.3 TM3 Widok boczny stawu skroniowo-żuchwowego, uniesione 
gałązki

TM3 Widok boczny stawu 
skroniowo-żuchwowego, uniesione gałązki
• Założyć podpórki stawu skroniowo-żuchwowego "1" 

i "2".
• Nachylenie głowy z pomocą płaszczyzny FH.

Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika 
laserowego.

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

AEC

CEPHPANPAN

1260

10

68kV
8mA

?

TM3

8,1s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 41
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 41



6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ) Sirona Dental Systems GmbH
6.4 TM4 Stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji tylnej/przedniej Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ) Sirona Dental Systems GmbH
6.4 TM4 Stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji tylnej/przedniej Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
6.4 TM4 Stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji tylnej/przedniej

TM4 Stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji 
tylnej/przedniej
• Założyć podpórki stawu skroniowo-żuchwowego "1" 

i "2".
• Aby zapobiec zachodzeniu zdjęć na siebie, 

pochylić głowę do przodu w stosunku do 
płaszczyzny FH.
Linia na symbolu głowy na ekranie dotykowym ma 
tutaj wyłącznie rolę orientacyjną.

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

AEC

CEPHPANPAN

1260

10

71kV
8mA

?

TM4

10,1s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure
00 00 000 D 3352
42 D 3352.201.01.13.15

00 00 000 D 3352
42 D 3352.201.01.13.15



Sirona Dental Systems GmbH 6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 6.5 TM5 Widok boczny stawów skroniowo-żuchwowych, przekrój wielopłaszczyznowy
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Sirona Dental Systems GmbH 6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 6.5 TM5 Widok boczny stawów skroniowo-żuchwowych, przekrój wielopłaszczyznowy

po
ls

ki
6.5 TM5 Widok boczny stawów skroniowo-żuchwowych, przekrój 
wielopłaszczyznowy

TM5 Widok boczny stawów 
skroniowo-żuchwowych, przekrój 
wielopłaszczyznowy
(6 ujęć na jednym zdjęciu)

• Założyć podpórki stawu skroniowo-żuchwowego "1" 
i "2".

• Aby zapobiec zachodzeniu zdjęć na siebie, 
nachylenie głowy ustawić z pomocą płaszczyzny 
FH.
Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika 
laserowego.

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

AEC

CEPHPANPAN

1260

10

71kV
8mA

?

TM5

25,0s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

A B C C B A

C B AA B C
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 43
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 43



6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ) Sirona Dental Systems GmbH
6.6 TM6 Stawy skroniowo-żuchwowe, przekrój wielopłaszczyznowy w projekcji tylnej - przedniej Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus 

DS/Ceph

6 Grupa programów do zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ) Sirona Dental Systems GmbH
6.6 TM6 Stawy skroniowo-żuchwowe, przekrój wielopłaszczyznowy w projekcji tylnej - przedniej Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus 

DS/Ceph
6.6 TM6 Stawy skroniowo-żuchwowe, przekrój wielopłaszczyznowy 
w projekcji tylnej - 
przedniej

TM6 Stawy skroniowo-żuchwowe, przekrój 
wielopłaszczyznowy w projekcji tylnej - 
przedniej
(6 ujęć na jednym zdjęciu)

• Założyć podpórki stawu skroniowo-żuchwowego "1" 
i "2".

• Aby zapobiec zachodzeniu zdjęć na siebie, 
pochylić głowę do przodu w stosunku do 
płaszczyzny FH.
Linia na symbolu głowy na ekranie dotykowym ma 
tutaj wyłącznie rolę orientacyjną.

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

AEC

CEPHPANPAN

1260

10

71kV
8mA

?

TM6

22,9s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

A B C C B A

A 
B 
C

00 00 000 D 3352
44 D 3352.201.01.13.15

00 00 000 D 3352
44 D 3352.201.01.13.15



Sirona Dental Systems GmbH 7 Grupa programów do zdjęć zatok
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 7.1 S1 Zatoki przynosowe
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Sirona Dental Systems GmbH 7 Grupa programów do zdjęć zatok
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 7.1 S1 Zatoki przynosowe

po
ls
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7 Grupa programów do zdjęć zatok
7.1 S1 Zatoki przynosowe

S1 Zatoki przynosowe
np. złamania dna oczodołu
• Umieścić niebieską nakładkę segmentową pod 

nosem.
• Założyć podpórki na stawy skroniowo-żuchwowe "1" 

i "2" bez uchwytów na uszy, ale z nakładkami.
• Głowa pacjenta maksymalnie odchylona.

Linia na symbolu głowy na ekranie dotykowym ma 
tutaj wyłącznie rolę orientacyjną.

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

CEPHPANPAN

1260

10

77kV
7mA

?

S1

14,4s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 45
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 45



7 Grupa programów do zdjęć zatok Sirona Dental Systems GmbH
7.2 S2 Zatoki szczękowe z dwoma ujęciami na jednym zdjęciu Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
7 Grupa programów do zdjęć zatok Sirona Dental Systems GmbH
7.2 S2 Zatoki szczękowe z dwoma ujęciami na jednym zdjęciu Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
7.2 S2 Zatoki szczękowe z dwoma ujęciami na jednym zdjęciu
 S2 Zatoki szczękowe z dwoma ujęciami na 

jednym zdjęciu (umożliwia pewną lokalizację 
głębokości)

• Niebieski gryzak lub nakładka segmentowa.
• Założyć podpórki na stawy skroniowo-żuchwowe "1" 

i "2" bez uchwytów na uszy, ale z nakładkami.
• Nachylenie głowy z pomocą płaszczyzny FH.

Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika 
laserowego.

• Nie zwalniać wyzwalacza dopóki na linijce 
komentarzy nie pojawi się komunikat “Przycisk 
R, potwierdź parametry zdjęcia”.
(Naświetlanie jest automatycznie uruchamiane 
dwukrotnie.)

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

CEPHPANPAN

1260

10

68kV
8mA

?

S2

16,2s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure
00 00 000 D 3352
46 D 3352.201.01.13.15

00 00 000 D 3352
46 D 3352.201.01.13.15



Sirona Dental Systems GmbH 7 Grupa programów do zdjęć zatok
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 7.3 S3 Zatoki przynosowe (przekrój liniowy)
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Sirona Dental Systems GmbH 7 Grupa programów do zdjęć zatok
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 7.3 S3 Zatoki przynosowe (przekrój liniowy)

po
ls

ki
7.3 S3 Zatoki przynosowe (przekrój liniowy)

S3 Zatoki przynosowe
(przekrój liniowy)
np. złamania dna oczodołu
• Umieścić niebieską nakładkę segmentową pod 

nosem.
• Założyć podpórki na stawy skroniowo-żuchwowe "1" 

i "2" bez uchwytów na uszy, ale z nakładkami.
Głowa pacjenta maksymalnie odchylona.
Linia na symbolu głowy na ekranie dotykowym ma tutaj 
wyłącznie rolę orientacyjną.

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

CEPHPANPAN

1260

10

77kV
7mA

?

S3

8,1s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 47
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 47



7 Grupa programów do zdjęć zatok Sirona Dental Systems GmbH
7.4 S4 Zatoki szczękowe z dwoma ujęciami na jednym zdjęciu (przekrój liniowy) Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
7 Grupa programów do zdjęć zatok Sirona Dental Systems GmbH
7.4 S4 Zatoki szczękowe z dwoma ujęciami na jednym zdjęciu (przekrój liniowy) Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
7.4 S4 Zatoki szczękowe z dwoma ujęciami na jednym zdjęciu 
(przekrój liniowy)

 S4 Zatoki szczękowe z dwoma ujęciami na 
jednym zdjęciu (przekrój liniowy)
(umożliwia pewną lokalizację głębokości)

• Niebieski gryzak lub nakładka segmentowa.
• Założyć podpórki na stawy skroniowo-żuchwowe "1" 

i "2" bez uchwytów na uszy, ale z nakładkami.
• Nachylenie głowy z pomocą płaszczyzny FH.

Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika 
laserowego.

Nie zwalniać wyzwalacza dopóki na linijce 
komentarzy nie pojawi się komunikat “Przycisk R, 
potwierdź parametry zdjęcia”.
(Naświetlanie jest automatycznie uruchamiane 
dwukrotnie.)

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

CEPHPANPAN

1260

10

68kV
8mA

?

S4

14,1s14,1s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure
00 00 000 D 3352
48 D 3352.201.01.13.15

00 00 000 D 3352
48 D 3352.201.01.13.15



Sirona Dental Systems GmbH 8 Grupa programów do przekrojów wielopłaszczyznowych
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 8.1 MS1 Przekrój wielopłaszczyznowy (obszar zębów tylnych)
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Sirona Dental Systems GmbH 8 Grupa programów do przekrojów wielopłaszczyznowych
Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph 8.1 MS1 Przekrój wielopłaszczyznowy (obszar zębów tylnych)
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8 Grupa programów do przekrojów 
wielopłaszczyznowych

8.1 MS1 Przekrój wielopłaszczyznowy (obszar zębów tylnych)
MS1 Przekrój wielopłaszczyznowy w obszarze 

zębów tylnych
(6 ujęć na jednym zdjęciu)

• Żółty gryzak lub nakładka segmentowa.
• Dolna krawędź żuchwy horyzontalnie.

Linia na symbolu głowy na ekranie dotykowym ma 
tutaj wyłącznie rolę orientacyjną.

CEPHPANPAN

1260

10

77kV
7mA

?

MS1

21,7s

TS

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

0°

C B A A B C

C 
B 
A

0°
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 49
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 49



9 Działanie urządzenia Sirona Dental Systems GmbH
9.1 Przygotowanie naświetlenia Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
9 Działanie urządzenia Sirona Dental Systems GmbH
9.1 Przygotowanie naświetlenia Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph

T R
9 Działanie urządzenia
9.1 Przygotowanie naświetlenia

Zakładanie dodatkowego osprzętu
• Wcisnąć gryzak lub podpórkę podbródka aż do 

zatrzaśnięcia.
Szczegółowe informacje dotyczące działania, patrz 
Grupy programów - programy naświetleń.
• Po zdjęciu automatycznie odblokowują się. 

Włączyć aparat

UWAGA 
Wskutek skrajnych zmian temperatury może pojawić się 
kondensacja; dlatego też nie należy włączać urządzenia 
zanim nie osiągnie ono zwykłej temperatury pokojowej 
(patrz rozdział „Opis techniczny”).

• Przestaw główny włącznik (1) w pozycję I 
i odczekaj około jednej minuty.

UWAGA 
Ze względu na konieczność nagrzania się 
podświetlenia, przez pierwszych kilka minut po 
włączeniu urządzenia ekran jest mało czytelny. 

• Dioda (33) w górnej części Easypad zapala się.
• Wskaźnik promieniowania (32) zapala się na ok. 

jedną sekundę w trakcie testu działania.
• Podpórki na czoło i skronie są całkowicie otwarte.

UWAGA 
Podczas włączania w aparacie nie może znajdować się 
pacjent.
W przypadku błędu wymagającego wyłączenia i 
ponownego włączenia aparatu należy usunąć pacjenta z 
aparatu najpóźniej przed ponownym jego włączeniem! 

CEPH
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TS LS

Filmkassette einrasten
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?
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12,1s
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?
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INFO i
Po wyłączeniu urządzenia za pomocą głównego 
wyłącznika, ekran dotykowy na panelu Easypad 
pozostaje podświetlony jeszcze przez 3 - 5 sekund. 

UWAGA 
Po wyłączeniu urządzenia za pomocą wyłącznika 
głównego należy odczekać ok. 2 minuty przed 
powtórnym włączeniem urządzenia. 

Wskaźniki na ekranie dotykowym
Po włączeniu urządzenie wyświetla na krótko powitalny 
ekran, który znika automatycznie po kilku sekundach.

Wyświetlony zostaje ekran wyboru.
Ekran wyboru wyświetla następujące wskaźniki:
A – ustawiona wysokość gryzaka w mm (zakres od 810 

do 1815 mm) z zestawu danych ostatniego pacjenta
B – Ostatnio używany program naświetlania 
C – Podstawowa wartość 0 mm dla całkowicie otwartej 

podpórki czoła
D – Oczekiwany czas naświetlania dla wybranego 

programu
E – Symbol ostatnio wybranego pacjenta z 

przyporządkowaną kombinacją kV/mA
F – Komunikaty pomocy w linijce komentarzy
G– Wskaźnik Quickshot - ON (widoczny)/WYŁ (ukryty) 

skrócenie czasu cyklu
Ustawienia aktywne są wyświetlone w kolorze 
pomarańczowym. 
• Nacisnąć krótko na przycisk powrotu R, aby ustawić 

element obrotowy w pozycji do pozycjonowania.T R

CEPH

12,1s

PAN

ORTHOPHOS ist aufnahmebereit

64kV
8mA

?

P1

14,1 s

CEPH TS

SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

CEPHPANPAN

1260

0

64kV
8mA

?
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Quick

TS

Switch SIDEXIS to ready for exposure state

A
B
C
D

E
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R
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INFO i
Po naciśnięciu przycisku T można uruchomić cykl 
testowy elementu obrotowegobez naświetlania za 
pomocą wyzwalacza.
Po naciśnięciu przycisku T wyświetlony zostanie 
przedstawiony obok ekran bez wartości kV/mA, czasu 
naświetlania oraz symboli pacjenta. W miejsce symboli 
pacjenta pojawiają się dwa okręgi testowe. 
Tryb testowy można zakończyć naciskając  przycisk T.

Przełączanie SIDEXIS w stan gotowości do 
naświetlania
• Przełącz program SIDEXIS na PC w stan 

gotowości do naświetlania  zdjęć PAN (XP)/CEPH 
(XC) lub TS (XS) (zob. Podręcznik użytkownika 
SIDEXIS).

Dopóki nie zostanie nawiązane połączenie z 
SIDEXIS w linijce komentarzy na ekranie 
dotykowym panela Easypad wyświetalny jest 
komunikat "Przełącz SIDEXIS w stan gotowości 
do naświetlania".

Gdy SIDEXIS jest gotowy do pracy, na ekranie 
Easypad wyświetlany jest ekran powitalny z danymi 
wybranego pacjenta z SIDEXIS. 
Wyświetlane jest imię, nazwisko, data urodzenia oraz 
numer karty pacjenta zarejestrowanego w SIDEXIS.
Po dotknięciu ekranu ekran startowy znika i pojawia się 
ekran wyboru. 

INFO i
Jeśli ekran startowy ma być pomijany a indywidualne 
informacje nie mają być wyświetlane, należy 
skontaktować się z technikiem serwisowym, który może 
dezaktywować odpowiednie ustawienia. 

ORTHOPHOS is ready for exposureORTHOPHOS is ready for exposure

James
Thompson
24. 11. 1971
3836241-986
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9.2 Opcja: Wykonywanie naświetlenia z poziomu 
szablonu ekspozycji SIDEXIS

• Wybrać pacjenta i szablon ekspozycji, po czym 
przełączyć 
SIDEXIS w stan gotowości do naświetlania.

• Gdy SIDEXIS jest gotowy do pierwszego 
naświetlania z szablonu, na ekranie Easypad 
wyświetlany jest ekran powitalny z danymi 
wybranego pacjenta z SIDEXIS.
 Po dotknięciu ekranu znika ekran powitalny. 

• Po wykonaniu naświetlenia i wyświetleniu wyniku w 
przygotowanym oknie SIDEXIS automatycznie 
osiąga gotowość do następnego naświetlania aż do 
wykonania wszystkich naświetleń przewidzianych w 
szablonie.  

9.3 Pozycjonowanie pacjenta
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Przygotowania
• Należy poprosić pacjenta, aby zdjął wszystkie 

metalowe przedmioty, takie jak okulary i biżuterię z 
okolicy głowy i szyi oraz wszystkie ruchome protezy 
dentystyczne. 
Tacka znajdująca się przed lustrem służy do 
przechowywania biżuterii.

• Ruch aparatu nie może być ograniczany przez ciało 
pacjenta, ubranie, opatrunki, fotele inwalidzkie ani 
szpitalne łóżka! Wykonaj cykl testowy używając 
przycisku T (zob. również “Ogólne wskazówki 
bezpieczeństwa”).

• Założyć gryzak lub nakładkę segmentową i 
podpórkę podbródka, zob. rozdział Grupy 
programów - programy naświetleń.

Naświetlanie z podpórką podbródka i 
gryzakiem
• Pacjent staje przed lustrem kontrolnym. 
• Za pomocą przycisków “góra” lub “dół” należy 

wyregulować wysokość aparatu, tak aby 
podbródek pacjenta i podpórka na podbródek 
były na tej samej wysokości.

Ruchowi silnika towarzyszy sygnał akustyczny. 

INFO i
Silnik regulacji wysokości uruchamia się powoli, a 
następnie zwiększa prędkość.
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji 
wysokości, aż aparat osiągnie pożądaną wysokość. 

• Pacjent umieszcza podbródek na podpórce i chwyta 
za uchwyty. 

• Dosunąć gryzak. 
• Poprosić pacjenta, aby zacisnął zęby na wgłębieniu 

gryzaka (górne zęby przednie w zagłębieniu, dolne 
zęby przednie maksymalnie wysunięte do przodu). 
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T

T

UWAGA 
Upewnić się, że kręgosłup pacjenta jest lekko 
pochylony, jak na ilustracji.
Pozycję tę można osiągnąć prosząc pacjenta, aby 
zrobił mały krok w kierunku kolumny. 

Dzięki temu kręgi szyjne są naprężone. 
Naprężenie kręgów szyjnych zapobiega rozluźnieniu w 
obszarze zębów przednich. 
W szczególnych przypadkach możliwe jest również 
pozycjonowanie pacjenta w pozycji siedzącej (np. 
używając stołka dentystycznego).

PRAWIDŁOWO

NIEPRAWIDŁOWO
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T

• Odsunąć lustro naciskając na wgłębienie A po lewej 
stronie drążka.

• Ustawić głowę pacjenta w taki sposób, aby 
płaszczyzna zgryzu była lekko nachylona do 
przodu. 

• Przyciskiem (28) na Easypad włączyć wskaźnik 
laserowy. Jest on używany do prawidłowego 
pozycjonowania pacjenta. 

• Jak długo wskaźnik laserowy jest włączony, na 
ekranie pali się czerwony symbol wskaźnika. 

INFO i
Należy upewnić się, że światło wskaźnika nie pada na 
oczy pacjenta (promienie laserowe).
Wskaźnik wyłącza się automatycznie po ok. 100 
sekundach. 

Pozioma wiązka wyznaczająca FH
winna znajdować się między górną krawędzią otworu 
zewnętrznego słuchowego a najniższym punktem 
oczodołu (płaszczyzna frankfurcka - Frankfort 
Horizontal plane FH).
Wysokość poziomej wiązki FH można regulować za 
pomocą suwaka (2). 
• Precyzyjna regulacja nachylenia głowy do 

ustawienia FH:
Krótko dotknąć przycisk „góra” (30) i/lub „dół” (31) 
aby wyregulować wysokość. 

• Wyrównać środek przednich zębów lub twarzy z 
centralną linią promienia (C). 

• Nacisnąć przycisk (29) na Easypad przysuwając 
podpórkę „do czoła”. Po dotknięciu czoła pacjenta 
podpórka zatrzymuje się automatycznie. 

• Zamknąć podpórki skroni naciskając przycisk (37) 
na Easypad.  Po dotknięciu skroni pacjenta podpórki 
zatrzymują się automatycznie. 
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CEPH
PAN

TS

Filmkassette einrasten

P6.1
12,1s

CEPH
PAN

TS

Filmkassette einlegen

P6
12,8s
• Przysunąć lustro z powrotem naciskając na 
wgłębienie B po prawej stronie drążka.

• Sprawdzić ustawienie FH i centralnej linii promienia. 
• Poprosić pacjenta, aby przysunął język do 

podniebienia. 

Wyświetlane wartości referencyjne
Panel Easypad pokazuje wartości referencyjne dla 
ustawień wysokości i podpórki czoła, które są 
zapamiętywane w obszarze informacji dodatkowych 
programu SIDEXIS dla kolejnych naświetleń. 

INFO i
Po zakończeniu naświetlania podpórki czoła i skroni 
otwierają się automatycznie. 

Naświetlanie z użyciem podpórki podbródka i 
wysięgnika
Pacjenci bez przednich zębów
• Zdjąć gryzak z nóżką; zamiast niej założyć wspornik 

zgodnie z ilustracją (łuk skierowany do kolumny). 
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• Upewnić się, że górna i dolna szczęka są w 
jednej linii.
Łatwo to stwierdzić umieszczając między nie 
bawełniany zwitek.

• Dalsze postępowanie jak w przypadku naświetlania 
z podpórką podbródka i gryzakiem. 

Różnica:
Pacjent kładzie podbródek na podpórce.
• Aby optymalnie ustawić głowę w stosunku do 

płaszczyzny przekroju, konieczne jest dosunięcie 
okolicy pod nosem do wspornika.

• Jeśli w dolnej szczęce znajdują się przednie zęby, 
wspornik należy umieścić między podbródkiem a 
dolną wargą.

• Poprosić pacjenta, aby przysunął język do 
podniebienia. 
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Naświetlanie z gryzakiem lub nakładką 
segmentową bez podpórki na podbródek
• Pacjent staje przed lustrem kontrolnym. 

... z gryzakiem
• Za pomocą przycisków “góra” lub “dół” na panelu 

Easypad należy wyregulować wysokość aparatu, 
tak aby gryzak i przednie zęby były na tej samej 
wysokości.

• Pacjent chwyta za uchwyty. 
• Poprosić pacjenta, aby zacisnął zęby na wgłębieniu 

gryzaka.
Górne przednie zęby w zagłębieniu, dolne przednie 
zęby maksymalnie wysunięte do przodu.

... z nakładką segmentową
Pacjenci bez przednich zębów
• Wyregulować wysokość aparatu, tak aby nakładka 

segmentowa i obszar pod nosem były na tej 
samej wysokości.

• Pacjent przysuwa głowę, tak aby obszar pod nosem 
przylegał do nakładki segmentowej.
Górna i dolna szczęka muszą być w jednej linii.
Łatwo to stwierdzić umieszczając między nie 
bawełniany zwitek.

INFO i
Upewnić się, że kręgosłup pacjenta jest lekko 
pochylony, zgodnie z zamieszczonym opisem (patrz 
strona 55).
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T

• Odsunąć lustro naciskając na wgłębienie A po lewej 
stronie drążka.

• Ustawić głowę pacjenta w taki sposób, aby 
płaszczyzna zgryzu była lekko nachylona do 
przodu. 

• Przyciskiem (28) na Easypad włączyć wskaźnik 
laserowy. Jest on używany do prawidłowego 
pozycjonowania pacjenta. 

• Jak długo wskaźnik laserowy jest włączony, na 
ekranie pali się czerwony symbol wskaźnika. 

INFO i
Należy upewnić się, że światło wskaźnika nie pada na 
oczy pacjenta (promienie laserowe).
Wskaźnik wyłącza się automatycznie po ok. 100 
sekundach. 

Pozioma wiązka wyznaczająca FH
winna znajdować się między górną krawędzią otworu 
zewnętrznego słuchowego a najniższym punktem 
oczodołu (płaszczyzna frankfurcka - Frankfort 
Horizontal plane FH).
Wysokość poziomej wiązki FH można regulować za 
pomocą suwaka (2). 
• Precyzyjna regulacja nachylenia głowy do 

ustawienia FH:
Krótko dotknąć przycisk „góra” (30) i/lub „dół” (31) 
na panelu Easypad aby wyregulować wysokość. 

• Wyrównać środek przednich zębów lub twarzy z 
centralną linią promienia (C). 

• Nacisnąć przycisk (29) na Easypad przysuwając 
podpórkę „do czoła”. Po dotknięciu czoła pacjenta 
podpórka zatrzymuje się automatycznie. 

• Zamknąć podpórki skroni naciskając przycisk (37) 
na Easypad.  Po dotknięciu skroni pacjenta podpórki 
zatrzymują się automatycznie. 
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• Przysunąć lustro z powrotem naciskając na 
wgłębienie B po prawej stronie drążka.

• Sprawdzić ustawienie FH i centralnej linii promienia. 
• Poprosić pacjenta, aby przysunął język do 

podniebienia. 

Wyświetlane wartości referencyjne
Panel Easypad pokazuje wartości referencyjne dla 
ustawień wysokości i podpórki czoła, które są 
zapamiętywane w obszarze informacji dodatkowych 
programu SIDEXIS dla kolejnych naświetleń. 

INFO i
Po zakończeniu naświetlania podpórki czoła i skroni 
otwierają się automatycznie. 

Zdjęcia stawu skroniowo-żuchwowego, 
programy TM3 – TM6 z podpórkami na stawy 
skroniowo-żuchwowe
• Aby wykonać zdjęcia stawu 

skroniowo-żuchwowego, w miejsce podpórek na 
skronie (7) należy założyć podpórki na staw 
skroniowo-żuchwowy (C) "1" i (D) "2" odpowiednio 
po prawej i lewej stronie.
W tym celu należy zdjąć dwie podpórki na skronie 
(7) po wciśnięciu odpowiednich przycisków 
blokujących; w ich miejsce należy wsunąć dwie 
podpórki na staw skroniowo-żuchwowy (C) i (D) aż 
do zatrzaśnięcia.
Dwa sterylne uchwyty do uszu (E) należy założyć na 
podpórki stawu skroniowo-żuchwowego (C) i (D). 

• Usuwanie gryzaka lub podpórki na podbródek

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.
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9.3 Pozycjonowanie pacjenta Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
• Za pomocą przycisków “góra” lub “dół” na panelu 
Easypad należy wyregulować wysokość aparatu, 
tak aby uchwyty do uszu znajdowały się na 
wysokości zewnętrznych otworów słuchowych.

• Ustawić głowę pacjenta między podpórkami na staw 
skroniowo-żuchwowy (C) i (D).
Za pomocą przycisku (37) na panelu Easypad 
zamknąć podpórki stawu skroniowo-żuchwowego, 
tak aby uchwyty do uszu wsunęły się do 
zewnętrzynch otworów słuchowych.

• W przypadku programów TM1, TM3 i TM5 głowa 
pacjenta musi być ustawiona w płaszczyźnie 
frankfurckiej FH.

• W przypadku programów TM2, TM4 i TM6 głowa 
pacjenta musi być pochylona do przodu w 
stosunku do FH, aby zapobiec zachodzeniu zdjęć 
na siebie.

• Wyrównać środek przednich zębów lub twarzy z 
centralną linią promienia. 

Zdjęcia zatok, programy S1 – S4 z podpórkami 
na staw skroniowo-żuchwowy
• Aby wykonać zdjęcia zatok, w miejsce podpórek na 

skronie (7) należy założyć podpórki na staw 
skroniowo-żuchwowy (C) "1" i (D) "2" odpowiednio 
po prawej i lewej stronie.
W tym celu należy zdjąć dwie podpórki na skronie 
(7) po wciśnięciu odpowiednich przycisków 
blokujących; w ich miejsce należy wsunąć dwie 
podpórki na staw skroniowo-żuchwowy (C) i (D) aż 
do zatrzaśnięcia.
Dwie sterylne nakładki (E1) należy założyć na 
podpórki stawu skroniowo-żuchwowego (C) i (D). 

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.
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9.4 Zakończenie przygotowań (zdjęcia pantomograficzne)
• Jeśli laserowy wskaźnik wciąż jest włączony, wyłącz 

go przyciskiem (28) na Easypad. Symbol 
wskaźnika na ekranie dotykowym gaśnie. 

• Sensor (9) musi zostać wsunięty do końca. Dzieje 
się tak, gdy przycisk (8) jest w jednej lini z 
płaszczyzną powierzchni.  

Jeśli sensor (9) nie jest wsunięty do końca, na linijce 
komentarzy pojawia się komunikat pomocy „Włóż 
sensor do gniazda PAN”.
Jeśli urządzenie wyświetla dalsze komunikaty pomocy w 
linijce komentarzy, należy postępować zgodnie z 
zawartymi w nich wskazówkami aż do chwili, gdy pojawi 
się komunikat “ORTHOPHOS gotów do zdjęcia”.

9.5 Wprowadzanie ustawień podstawowych na 3. poziomie 
programowania

Ustawienia początkowe „Quickshot”
“Quickshot” = redukcja czasu cyklu o ok. 20 – 50 %, w 
zależności od programu naświetlania dla programów 
P1, P2 i P10.

Programowanie symboli pacjenta
Dla wybranego programu naświetlania oraz 
odpowiedniego symbolu pacjenta wybranego w części 
środkowej można wprowadzać nowe wartości kV/mA. 
Programowanie zostaje ukończone poprzez naciśnięcie 
symbolu pamięci (1). 
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9.6 Zmiana ustawień początkowych na 4. poziomie programowania
Na poziom 4 można przejść dotykając ikony dyskietki 
(21) na poziomie 3.
Na poziomie 4 można przeprogramować różne 
parametry ustawione fabrycznie.
Po przeprogramowaniu parametry te są wyświetlane po 
każdym uruchomieniu aparatu oraz dla każdego nowego 
zdjęcia.
Dostępna jest zmiana nieprawidłowości (druga ikona od 
prawej wg ustawień fabrycznych) oraz ikony pacjenta 
(druga ikona od lewej wg ustawień fabrycznych)
Programowanie zostaje ukończone poprzez naciśnięcie 
symbolu pamięci (1). 

PANPAN

Select Start Settings
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9.7 Wybór parametrów zdjęcia
Symbole pacjenta są zaprogramowane fabrycznie z 
kombinacjami kV/mA:
• Parametry naświetlania należy wybrać dotykając 

jednego z czterech symboli pacjenta.
Wybrany symbol pacjenta jest podświetlony na 
pomarańczowo, a powiązana z nim wartość kV/mA 
jest wyświetlana w kolumnie (8) obok symboli 
pacjenta. 

Ręczna modyfikacja parametrów naświetlania
Jeśli domyślne kombinacje kV/mA nie dają 
satysfakcjonujących rezultatów, należy wybrać wartości 
pośrednie kV/mA w podmenu kV/mA.
Aby otworzyć podmenu należy dotknąć wskaźnika kV/
mA w kolumnie (8).  Wartości mogą być zmieniane 
przyciskami -/+.  Aby zamknąć podmenu należy dotknąć 
jasnoniebieską strzałkę po lewej stronie linijki podmenu.  
(Zob. również rozdział 3.2 “Ogólne funkcje ekranu 
dotykowego”.)
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9.8 Wykonywanie zdjęcia
• Należy przestrzegać przepisów o ochronie 

radiologicznej (zob. również rozdział 1 
“Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa”)

INFO i
W linijce komentarzy nie może być wyświetlany żaden 
komunikat pomocy.
Musi pojawić się komunikat "ORTHOPHOS jest gotów 
do zdjęcia".

INFO i
Jeśli drzwi są otwarte, naciśnięcie wyzwalacza na pilocie 
spowoduje wyświetlenie komunikatu “Zamknij drzwi“ 
oraz kodu pomocy H321. Należy zamknąć drzwi i 
potwierdzić komunikat. 

UWAGA 
Należy poinstruować pacjenta, aby w żaden sposób nie 
poruszał głową podczas naświetlania, oraz upewnić się, 
że rzeczywiście tak będzie!

• Aby wykonać zdjęcie, należy nacisnąć wyzwalacz 
(10). 

Ruch obrotowy z wybranego programu naświetlania jest 
wykonywany automatycznie. 
W trakcie aktywności lampy rtg podświetlony jest 
optyczny wskaźnik promieniowania (32) na panelu 
Easypad lub na pilocie.
Dodatkowo przez cały czas naświetlania generowany 
jest sygnał akustyczny.

UWAGA 
Należy zwrócić uwagę, aby nie zwolnić wyzwalacza zbyt 
wcześnie.  Podczas jednego cyklu naświetlania 
promieniowanie może być generowane kilka razy.  
Należy zaczekać, aż aparat ukończy cykl naświetlania. 

• Naświetlanie jest ukończone, gdy...
...w linijce komentarzy komunikat  "Naświetlanie w 
trakcie" zmienia się na "Zaczekaj,aż ORTHOPHOS 
będzie gotów".
...szereg kropek "........" pojawia się na przemian z 
numerem programu na wyświetlaczu pilota.
...na końcu naświetlania generowana jest również 
krótka sekwencja sygnałów akustycznych (funkcja 
ta może zostać zdezaktywowana przez technika 
serwisowego). 

INFO i
Koniec cyklu naświetlania może być również zauważony 
na monitorze SIDEXIS, a mianowicie wskaźnik 
przebiegu procesu pokazuje 100% a na ekranie 
pojawia się podgląd uzyskanego zdjęcia. 
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• Po ukończeniu pierwszej części (TM1.1 lub TM2.1) 
jednego z dwuczęściowych programów do zdjęć 
stawów skroniowo-żuchwowych, TM1 i TM2, 
program samoczynnie przełącza się na TM1.2 lub 
TM2.2 na pilocie lub odpowiednio na ekranie 
dotykowym. W takim przypadku można uruchomić 
wyzwalacz.
Równocześnie pierścieć będzie automatycznie 
wracać do pozycji początkowej.  TM1.2 lub TM2.2 
jest uruchamiane i wykonywane zgodnie z 
powyższym opisem.

• Podpórki czoła i skroni otwierają się automatycznie i 
pacjent może opuścić urządzenie. 

Po ukończeniu zdjęcia
zdjęcie rtg jest wyświetlane na monitorze PC w 
SIDEXIS.
Ponadto mały obrazek kontrolny (A) jest wyświetlany na 
ekranie dotykowym; nie nadaje się on jednak do celów 
diagnostycznych. 
Należy koniecznie zamknąć podgląd zdjęcia dotykając 
ekranu dotykowego.
Ekran ponownie pokazuje program naświetlenia, 
wartości kV/mA oraz rzeczywisty czas naświetlania. 
• Potwierdź rzeczywiście wymagany czas 

naświetlania naciskając przycisk R.
• Następnie zresetuj ustawienie początkowe 

elementu obrotowego ponownie naciskając przycisk 
R.

Anulowanie zdjęcia
Jeśli wyzwalacz zostanie puszczony zbyt wcześnie, 
zdjęcie będzie anulowane.
Po anulowaniu zdjęcia wskaźnik czasu naświetlania 
zaczyna pulsować.  Wskaźnik pokazuje czas 
naświetlania, jaki upłynął do momentu anulowania. 
• Dwa razy nacisnąć przycisk “R” na panelu Easypad.

INFO i
Należy pamiętać, że wszelkie ustawienia programu, 
które zostały zmienione, muszą być ponownie 
wprowadzone przed powtórzeniem zdjęcia. 

• Gdy element obrotowy wróci na swoją pozycję 
wyjściową, należy powtórzyć zdjęcie. 

Automatyczna blokada naświetlania
(termiczna ochrona lampy)
Przedwczesne rozpoczęcie ponownego naświetlania 
uniemożliwia funkcja automatycznej blokady 
naświetlania.
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Po naciśnięciu wyzwalacza w linijce komentarza ekranu 
dotykowego pojawia się komunikat „ORTHOPHOS 
będzie gotów do zdjęcia za ‘x’ sekund”.
Pozostały czas chłodzenia jest odliczany i wyświetlany 
pod ‘x’.
Dopiero po upływie czasu chłodzenia można rozpocząć 
nowe naświetlanie. 

9.9 Pilot
Jeśli ORTHOPHOS XG jest ustawiony w pracowni 
rentgenowskiej wyposażonej w drzwi zapewniające 
kontakt wzrokowy z pacjentem, do uruchamiania 
naświetlenia można używać pilota.
W tym celu wyzwalacz (10) może zostać zdjęty z 
urządzenia i podłączony do pilota.
Wyzwalacz (A) może być używany, jeśli utrzymywanie 
kontaktu wzrokowego z pacjentem nie wymaga 
dłuższego kabla.
Pilot posiada przycisk “R” (36) do potwierdzania zdjęć 
oraz resetowania aparatu do jego pozycji początkowej, 
optyczny (32) i akustyczny wskaźnik promieniwoania 
oraz diodę “Aparat WŁ” (33).
Po włączeniu aparatu dioda (33) zapala się.
Wskaźnik promieniowania (32) zapala się na ok. jedną 
sekundę w trakcie testu działania.
Cztery pola wyświetlacza na panelu (B) zapalają się i po 
krótkim czasie wyświetlany jest program P1 wraz z 
przynależnymi wartościami. 
Jak długo tekstowe komunikaty pomocy są 
wyświetlane na ekranie Easypad, pojawiają się również 
w zakodowanej postaci w polu "Prog." wyświetlacza na 
pilocie, na zmianę z nazwą programu.
Po przygotowaniu aparatu do zdjęcia i zatwierdzeniu 
wszystkich komunikatów pomocy na panelu (B) 
wyświetlane są nieprzerwanie nazwa programu 
“Prog.”, czas naświetlania “s” oraz wartości “kV” i 
“mA”.
Teraz można zainicjować proces wykonania zdjęcia.

INFO i
Jeśli w polu Prog. pojawia się szereg kropek ........, 
oznacza to, że system zanjduje się obecnie w fazie 
przygotowawczej (np. ruchy urządzenia, zmiany 
parametrów, ładowanie programów etc.). Należy 
zaczekać, ża kropki autoamtycznie znikną i system 
zgłosi swoją gotowość do pracy. 

R
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10 Zdjęcia cefalometryczne (CEPH)
10.1 Przygotowanie zdjęcia cefalometrycznego (funkcja CEPH)

Wybrać funkcję CEPH
naciskając “CEPH” w polu wyboru grup programów. Na 
ekranie pojawia się menu dla programu C3 zdjęcia 
boczen (asymetryczne A).  
Za pomocą przycisków +/– można wybrać program 
C1 p.a. (symetryczny S), C2 a.p. (symetryczny S) lub C4 
do zdjęć nadgarstkowych.
“W linijce komentarzy pojawia się komunikat Przycisk 
R, przesuń w pozycję początkową Ceph”.

UWAGA 
Należy upewnić się, że żaden pacjent nie jest w 
zasięgu ruchu elementu obrotowego PAN ani 
cefalometru. 

Teraz dwa razy nacisnąć przycisk “R” na panelu 
Easypad. 
Element obrotowy przesuwa się w pozycję do radiografii 
cefalometrycznej. Diafragma wtórna oraz sensor CEPH 
na cefalometrze przesuwają się całkowicie do tyłu, aby 
umożliwić pozycjonowanie pacjenta. 
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Pełny format - program C3 F (30x23)

Program C3F (30x23) umożliwia generowanie zdjęć 
bocznych pełnoformatowych.
Zdjęcie ukazuje całą głowę pacjenta (bez wycinania 
tylnej części).
Jeśli wybrany został program C3, można aktywować 
podprogram "C3 F" wybierając "C3" na ekranie 
dotykowym.

INFO i
Domyślnie twarz pacjenta jest skierowana w prawo na 
podglądzie zdjęcia bocznego C3 lub C3 F.
Na życzenie orientacja ta może zostać zmieniona na 
stałe przez technika serwisowego, tak że twarz pacjenta 
będzie zwrócona w lewo w stosunku do promieni 
rentgenowskich.
Należy pamiętać, że wszystkie inne zdjęcia CEPH C1, 
C2 i C4 również będą „lustrzanymi odbiciami”.
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10.2 Przygotowanie cefalometru
Zakładanie sensora
Jeśli urządzenie obsługiwane jest z tylko jednym 
sensorem, należy wyjąć sensor (9) z jego gniazda w 
elmencie obrotowym do zdjęć PAN i włożyć do gniazda 
w cefalometrze. 

INFO i
Aby wyjąć sensor, należy go mocno przytrzymać, 
następnie wcisnąć do końca przycisk (8) i przytrzymać 
wciśnięty.  Wyjąć sensor z uchwytu pociągając go do 
dołu. 

UWAGA 
SENSORA NIE WOLNO UPUŚCIĆ!
Sensor posiada wbudowany czujnik wstrząsów 
wykrywający wstrząsy lub upadek na podłogę.

UWAGA 
Podczas wyjmowania sensora z gniazda PAN/CEPH 
oraz zaraz po jego wyjęciu należy unikać dotykania 
wtyczki sensora od strony urządzenia, zwłaszcza 
jeśli w tym samym czasie dotyka się ciała pacjenta. 

Wsunąć sensor wraz z dwoma bolcami prowadzącymi 
do prowadnic i docisnąć do końca; w trakcie tej 
czynności nie trzeba naciskać przycisku (8). 
Jeśli sensor (9) nie jest wsunięty do końca do gniazda w 
cefalometrze, na linijce komentarzy pojawia się 
komunikat pomocy „Włóż sensor do gniazda CEPH”.
Jeśli do gniazda CEPH przez pomyłkę został włożony 
sensor PAN, wyświetlony zostanie komuniakt “Włóż 
sensor Ceph”.

INFO i
Jeśli urządzenie pracuje z dwoma sensorami, sensor 
PAN może pozostać w swoim gnieździe w elemencie 
obrotowym. 

• Chwycić podpórkę nosa (18) za jej górny koniec z 
przodu, pociągnąć do przodu na ile się da i złożyć do 
boku.

• Chwycić uchwyty nakładek do uszu (25) za ich 
górne końce i wypchnąć je maksymalnie na 
zewnątrz. 

INFO i
Wszystkie poniższe ilustracje cefalometru pokazują jego 
wersję leworęczną.  Tym niemniej można jest stosować 
również do praworęcznej wersji cefalometru - patrz 
ilustracja obok. 
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Zakładanie osłon higienicznych

W na podpórkę nosa,
art. jednorazowego użytku
(100 sztku) numer kat. 33 14 106

X na nakładki do uszu,
art. wielokrotnego użytku (sterylizowalny)
(20 sztuk) numer art. 89 32 261

10.3 Pozycjonowanie pacjenta CEPH
Przygotowania
Należy poprosić pacjenta, aby zdjął wszystkie 
metalowe przedmioty, takie jak okulary i biżuterię z 
okolicy głowy i szyi oraz wszystkie ruchome protezy 
dentystyczne.

Regulacja wysokości aparatu
Ustawić cefalometr w przybliżeniu na wysokości głowy 
pacjenta i poprosić go, aby podszedł do uchwytów na 
głowę. 
Pacjentów o wzroście między 
ok. 93 cm a ok. 197 cm ustawiać w pozycji stojącej 
między uchwytami do uszu, natomiast pacjentów 
wyższych lub niższych ustawiać w pozycji siedzącej 
na nieruchomym krześle z regulowaną wysokością i 
niskim oparciem.
Za pomocą przycisku “góra” (30) lub “dół” (31) na 
panelu Easypad należy wyregulować wysokość 
cefalometru, tak aby nakładki do uszu znajdowały się na 
wysokości zewnętrznych otworów słuchowych.
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C3 zdjęcie boczne (A = asymetryczne)
Podczas wykonywania zdjęć bocznych pacjent musi 
stać zwrócony twarzą do przodu (dotyczy zarówno 
leworęcznej jak i praworęcznej wersji cefalometru).
Założyć nakładki do zewnętrznych otworów słuchowych. 
W trakcie tej czynności nakładki należy trzymać za ich 
górne końce.
Włączanie wskaźnika laserowego
za pomocą przycisku (28) na panelu Easypad.
Diafragma wtórna ze wskaźnikiem laserowym do 
wyznaczania płaszczyzny FH przesuwa się daleko do 
przodu.
Podczas wykonywania zdjęć bocznych wskaźnik 
laserowy służy do ustawiania głowy zgodnie z 
płaszczyną frankfurcką FH (Frankfort Horizontal plane) i 
wyłącza się automatycznie po ok. 100 sekundach od 
rozpoczęcia naświetlania.
Linia światła odbija się mniej więcje w tym obszarze.
Poproś pacjenta, aby pochylił lub uniósł głowę aż do 
ustawienia idealnej pozycji.
Jak długo wskaźnik laserowy jest włączony, na ekranie 
pali się czerwony symbol wskaźnika. 

INFO i
Należy upewnić się, że światło wskaźnika nie pada na 
oczy pacjenta (promienie laserowe).
Wskaźnik wyłącza się automatycznie po ok. 100 
sekundach. 

Jeśli to konieczne precyzyjnie wyreguluj nachylenie 
głowy za pomocą przycisków (30) lub (31) na panelu 
Easypad.
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Regulacja podpórki nosa
Rozłożyć odchylając do dołu podpórkę nosa. 
Lekko nacisnąć i przytrzymać przycisk ryglujący (19) 
podczas pionowego ustawiania podpórki nosa na 
wysokości nasady nosa. 
Zwolnić przycisk ryglujący (19).
Ostrożnie docisnąć podpórkę do nasady nosa. 
Wybrać wartości kV/mA dotykając jednego z czterech 
symboli pacjenta na ekranie dotykowym.
Można również skrócić czas ekspozycji o 50% 
(skanowanie Quickshot 4.7 s). 
Urządzenie prosi o potwierdzenie przyciskiem R. 
Ramię w wersji leworęcznej: Diafragma wtórna i 
sensor przesuwają się do przodu i zajmują pozycję 
początkową do skanowania.
Wersja praworęczna: Diafragma wtórna i sensor 
przesuwają się do tyłu i zajmują pozycję początkową do 
skanowania.
Teraz można uruchomić wyzwalacz. 
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C3 i C3 F Zdjęcia boczne z przesłonięciem 
górnego obszaru czaszki
Naświetlanie C3 i C3 F posiada również funkcję 
przesłaniania górnego obszaru czaszki.
W tym celu należy dotknąć ikony głowy w podmenu 
kolumny (8) i wybrać ikonę przesłaniania z linii 
submenu. Ikona będzie wyświetlana w kolumnie (8). 
Funkcja przesłaniania powoduje zredukowanie dawki 
promieniowania padającego na górny obszar czaszki.
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Zdjęcia C1 p.a. 
(S = symetryczne)
Wybrać program CEPH C1 za pomocą przycisków +/– 
na ekranie dotykowym.
W przypadku zdjęć symetrycznych uchwyty nakładek do 
uszu muszą obrócić się o 90° do pozycji S.
Obrócić uchwyty nakładek do uszu o 90ş tak aby 
rozłożona podpórka nosa była skierowana w stronę 
sensora. 
W przypadku zdjęcia symetrycznego p.a. należy po 
ustawieniu wysokości apartu a przed zamknięciem 
nakładek do uszu poprosić pacjenta, aby obrócił się 
twarzą w stronę sensora (p.a.).
(dotyczy zarówno leworęcznej jak i praworęcznej wersji 
cefalometru).
Założyć nakładki do zewnętrznych otworów słuchowych. 
W trakcie tej czynności nakładki należy trzymać za ich 
górne końce.
Wybrać wartości kV/mA dotykając jednego z czterech 
symboli pacjenta na ekranie dotykowym.
Można również skrócić czas ekspozycji o 50% 
(skanowanie Quickshot 4.7 s). 
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Zdjęcia C1 p.a. z przesłonięciem obszaru 
tarczycy
(Tylko dla „zdjęć półosiowych czaszki” oraz 
pozaosiowych zdjęć ogólnych czaszki)
Ta technika naświetlania z odchyloną głową i otwartymi 
ustami również umożliwia przesłonięcie obszaru 
tarczycy. 
W tym celu należy dotknąć ikony głowy w podmenu 
kolumny (8) i wybrać ikonę przesłaniania z linii 
submenu. Ikona będzie wyświetlana w kolumnie (8). 
Funkcja przesłaniania powoduje zredukowanie dawki 
promieniowania padającego na obszar tarczycy.
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Zdjęcia C2 a.p. 
(S = symetryczne)
Wybrać program CEPH C2 za pomocą przycisków +/– 
na ekranie dotykowym.
W przypadku zdjęć symetrycznych uchwyty nakładek do 
uszu muszą obrócić się o 90° do pozycji S.
Obrócić uchwyty nakładek do uszu o 90ş tak aby 
rozłożona podpórka nosa była skierowana w stronę 
wtórnej diafragmy.
W przypadku zdjęcia symetrycznego a.p. należy po 
ustawieniu wysokości apartu a przed zamknięciem 
nakładek do uszu poprosić pacjenta, aby obrócił się 
twarzą w stronę wtórnej diafragmy (a.p.)
.(dotyczy zarówno leworęcznej jak i praworęcznej wersji 
cefalometru).
Założyć nakładki do zewnętrznych otworów słuchowych. 
W trakcie tej czynności nakładki należy trzymać za ich 
górne końce.
Wybrać wartości kV/mA dotykając jednego z czterech 
symboli pacjenta na ekranie dotykowym.
Można również skrócić czas ekspozycji o 50% 
(skanowanie Quickshot 4.7 s). 

Zdjęcia C2 a.p. z przesłonięciem obszaru 
tarczycy
(Tylko dla „zdjęć półosiowych czaszki” oraz 
pozaosiowych zdjęć ogólnych czaszki)
Podobnie jak C1 p.a. ta technika naświetlania z 
odchyloną głową i otwartymi ustami również umożliwia 
przesłonięcie obszaru tarczycy.  (Pozycjonowanie głowy 
oraz próbne naświetlenie - patrz zdjęcie C1 p.a. view.)
Funkcja przesłaniania powoduje zredukowanie dawki 
promieniowania padającego na obszar tarczycy.
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Zdjęcia C4 nadgarstka 
(S = symetryczne)
W przypadku zdjęć nadgarstka uchwyty nakładek do 
uszu muszą znajdować się w pozycji S.
Chwycić uchwyty nakładek do uszu za ich górne końce i 
wypchnąć je maksymalnie na zewnątrz. 
W przypadku zdjęć nadgarstków konieczne jest 
obrócenie uchwytów na nakładki do uszu o 90° w taki 
sposób, aby złożona podpórka nosa była zwrócona w 
stronę wtórnej diafragmy.
W trakcie tej czynności nakładki należy trzymać za same 
górne końce.
Chwycić płytę do zdjęć nadgarstkowych (26) za jej lewą 
i prawą stronę i wsunąć ją w dwa otwory (A) aż do 
zatrzaśnięcia.
Aby usunąć płytę do zdjęć nadgarstkowych, należy 
chwycić ją z boku i po prostu pociągnąć do dołu 
przezwyciężając pewien opór.
Płytę do zdjęć nadgarstkowych można dezynfekować 
sprayem lub wycierając ją. 

Ustawić pacjenta obok cefalometru.  
Poprosić go/ją o ułożenie ręki płasko na płycie do zdjęć 
nadgarstkowych (prawa ręka dla wersji leworęcznej i 
lewa ręka dla wersji praworęcznej). Czubki palców 
pacjenta nie mogą wystawać poza górną krawędź (B).  
Ręka i ramię muszą tworzyć prostą linię. 

UWAGA 
Pacjent może dociskać rękę do płyty tylko z użyciem 
niewielkiej siły!
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10.4 Wybór parametrów zdjęcia

Ustawienia programu (opcje)
Po dotknięciu symbolu w “podmenu” w kolumnie (8) 
otwiera się linijka podmenu ustawień programu.
Dostępne są różne linijki podmenu do wprowadzania 
ustawień programu:
1. Ustawienie programu Quickshot – redukcja czasu 
naświetlania (generalnie)
Po dotknięciu czasu naświetlania w kolumnie (8) otwiera 
się nowa linijka podmenu.
Dla każdego programu C można wybrać, czy ma być 
stosowany skrócony czas naświetlania (Quickshot 
scan). 

2. Ręczne ustawianie wartości kV/mA (generalnie)
Jeśli domyślne kombinacje kV/mA nie dają 
satysfakcjonujących rezultatów, należy wybrać wartości 
pośrednie kV/mA w tym podmenu.

3. Przesłanianie górnego obszaru czaszki
(tylko programy C3 i C3 F)
Zdjęcia boczne C3 i C3 F pozwalają na wybór 
przesłonięcia górnego regionu czaszki.  Powoduje to 
lokalną redukcję dawki promieniowania.

4. Przesłanianie w obszarze tarczycy
Przesłanianie w obszarze tarczycy (tylko programy 
C1 p.a. i C2 a.p. dla  “półosiowych zdjęć czaszki”, 
pozaosiowe zdjęcie ogólne czaszki)
Tylko ta technika naświetlania z odchyloną głową i 
otwartymi ustami pozwala na wybór zdjęć C1 p.a. oraz 
C2 a.p. przy zastosowaniu przesłonięcia w obszarze 
tarczycy.  Powoduje to lokalną redukcję dawki 
promieniowania.
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Ustawienia całego menu
Poziom 2
Można również wyświetlić wszystkie ustawienia 
programu i wprowadzić opisane powyżej ustawienia na 
drugim poziomie programowania. 
Aby wejść na drugi poziom programowania należy 
dotknąć niebieskiej strzałki (9) w prawym górnym rogu 
ekranu dotykowego; strzałka zacznie wskazywać ku 
górze.
Po wprowadzeniu ustawień powrót na poziom 1 możliwy 
jest tylko poprzez powtórne naciśnięcie niebieskiej 
strzałki (9). 

INFO i
Potwierdzenie ekspozycji przyciskiem R powoduje 
automatyczne zresetowanie ustawień programu 
zmienionych w tych linijkach podmenu do wartości 
domyślnych.

10.5 Wprowadzanie ustawień podstawowych na 3. poziomie 
programowania

Aby wejść na poziom trzeci, należy dotknąć strzałkę 
wskazującą na dół (20) na drugim poziomie 
programowania.
Programowanie symboli pacjenta
Dla wybranego programu naświetlania oraz 
odpowiedniego symbolu pacjenta wybranego w części 
środkowej można wprowadzać nowe wartości kV/mA. 
Programowanie zostaje ukończone poprzez naciśnięcie 
symbolu pamięci (1). 
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10.6 Zmiana ustawień początkowych na 4. poziomie programowania
Na poziom 4 można przejść dotykając ikony dyskietki 
(21) na poziomie 3.
Na poziomie 4 można przeprogramować różne 
parametry ustawione fabrycznie.
Po przeprogramowaniu parametry te są wyświetlane po 
każdym uruchomieniu aparatu oraz dla każdego nowego 
zdjęcia.
Możliwa jest jedynie zmiana ikony pacjenta (druga ikona 
od lewej wg ustawień fabrycznych).
Programowanie zostaje ukończone poprzez naciśnięcie 
symbolu pamięci (1). 

CEPHCEPH

Select Start Settings
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10.7 Wykonywanie zdjęcia cefalometrycznego

INFO i
Ruch aparatu nie może być ograniczany przez ciało 
pacjenta, ubranie, opatrunki, fotele inwalidzkie ani 
szpitalne łóżka! Wykonaj cykl testowy używając 
przycisku „T”, zob. również “Ogólne wskazówki 
bezpieczeństwa”.

• Należy przestrzegać przepisów o ochronie 
radiologicznej (zob. również rozdział 1 
“Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa”)

INFO i
W linijce komentarzy nie może być wyświetlany żaden 
komunikat pomocy.
Musi pojawić się komunikat "ORTHOPHOS jest gotów 
do zdjęcia".

UWAGA 
Ramiona pacjenta muszą zwisać swobodnie po 
bokach, pacjent nie powinien ich naprężać lub się 
garbić.
Należy poinstruować pacjenta, aby w żaden sposób 
nie poruszał głową podczas naświetlania oraz aby o 
tym pamiętał!

Wybrać skanowanie naciskając i przytrzymując 
wyzwalacz (10).
W trakcie aktywności lampy rtg podświetlony jest 
optyczny wskaźnik promieniowania (32).
Dodatkowo przez cały czas naświetlania generowany 
jest sygnał akustyczny.

UWAGA 
Należy zwrócić uwagę, aby nie zwolnić wyzwalacza zbyt 
wcześnie.  Należy zaczekać, aż aparat ukończy cykl 
naświetlania. 

• Naświetlanie jest ukończone, gdy...
...w linijce komentarzy komunikat "Naświetlanie w 
trakcie" zmienia się na "Zaczekaj, aż 
ORTHOPHOS będzie gotów".
...szereg kropek "........" pojawia się na przemian z 
numerem programu na wyświetlaczu pilota.
...na końcu naświetlania generowana jest również 
krótka sekwencja sygnałów akustycznych (funkcja 
ta może zostać zdezaktywowana przez technika 
serwisowego). 

INFO i
Koniec cyklu naświetlania może być również zauważony 
na monitorze SIDEXIS, a mianowicie wskaźnik 
przebiegu procesu pokazuje 100% a na ekranie 
pojawia się podgląd uzyskanego zdjęcia. 
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Wersja leworęczna: Skanowanie od przodu do tyłu, 
diafragma wtórna i sensor pozostają z tyłu w pozycji 
wymaganej do pozycjonowania następnego pacjenta.
Wersja praworęczna:Skanowanie od tyłu do przodu, 
diafragma wtórna i sensor automatycznie wracają do 
tyłu po naświetleniu by umożliwić pozycjonowanie 
następnego pacjenta.

UWAGA 
Używając praworęcznej wersji cefalometru należy 
wyjaśnić pacjentowi całą procedurę. 
Pacjent może opuścić urządzenie dopiero po 
zakończeniu procesu naświetlania i automatycznym 
powrocie diafragmy wtórnej oraz sensora od 
cefalometru. 

Po zakończeniu naświetlania należy odsunąć uchwyty 
nakładek do uszu maksymalnie na zewnątrz; w 
przypadku zdjęcia bocznego należy pociągnąć 
podpórkę nosa maksymalnie do przodu i złożyć ją do 
boku.
Teraz pacjent może opuścić urządzenie. 

Po ukończeniu zdjęcia
zdjęcie rtg jest wyświetlane na monitorze PC w 
SIDEXIS.
Ponadto mały obrazek kontrolny (A) jest wyświetlany na 
ekranie dotykowym; nie nadaje się on jednak do celów 
diagnostycznych.
Należy koniecznie zamknąć podgląd zdjęcia dotykając 
ekranu dotykowego.
Ekran ponownie pokazuje program naświetlenia, 
wartości kV/mA oraz rzeczywisty czas naświetlania. 
• Potwierdź rzeczywiście wymagany czas 

naświetlania naciskając przycisk (R).
• Następnie zresetuj ustawienie początkowe 

elementu obrotowego ponownie naciskając przycisk 
R. 

• W przypadku wersji leworęcznej po ustawieniu 
następnego pacjenta konieczne jest powtórne 
naciśnięcie przycisku R w celu przesunięcia 
diafragmy wtórnej i sensora CEPH na pozycję do 
naświetlania.

Anulowanie zdjęcia
Jeśli wyzwalacz zostanie puszczony zbyt wcześnie, 
zdjęcie będzie anulowane.
W linijce komentarzy wyświetlany jest komunikat 
“Przycisk R, potwierdź parametry naświetlania” oraz 
czas naświetlania, jaki upłynął do momentu anulowania.
• Potwierdzić naciskając przycisk “R” na panelu 

Easypad.
• Ponownie nacisnąć przycisk R. Generator przesuwa 

się na pozycję początkową, a diafragma wtórna oraz 
sensor CEPH przesuwają się do przodu na pozycję 
do naświetlania. 

20 30 40 50
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• Następnie można powtórzyć zdjęcie. 

INFO i
Należy pamiętać, że wszelkie ustawienia programu, 
które zostały zmienione, muszą być ponownie 
wprowadzone przed powtórzeniem zdjęcia. 

Automatyczna blokada naświetlania
(termiczna ochrona lampy)
Przedwczesne rozpoczęcie ponownego naświetlania 
uniemożliwia funkcja automatycznej blokady 
naświetlania.
Po naciśnięciu wyzwalacza w linijce komentarza ekranu 
dotykowego pojawia się komunikat „ORTHOPHOS 
będzie gotów do zdjęcia za ‘x’ sekund”.
Pozostały czas chłodzenia jest odliczany i wyświetlany 
pod ‘x’.
Dopiero po upływie czasu chłodzenia można rozpocząć 
nowe naświetlanie. 

INFO i
Po wybraniu w SIDEXIS sekwencji zdjęć P1–C3–C4 (w 
tej kolejności) okresy chłodzenia między 
poszczególnymi programami są krótsze.  
Tym niemniej po ukończeniu całej sekwencji programów 
wymagana jest dłuższa przerwa na chłodzenie.  
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11 Przekroje poprzeczne (TSA)
11.1 Przygotowywanie zdjęcia TSA

W połączeniu z przekrojem panoramicznym przekrój 
poprzeczny pozwala uzyskać 3-wymiarowy obraz 
różnych obszarów szczęki i żuchwy. 
• Włączyć aparat i przełączyć SIDEXIS w stan 

gotowości do naświetlania. 

Podłączanie sensora TSA
• Upewnić się, że sensor TSA jest podłączony do 

gniazda PAN slot.
Albo PAN + TSA albo CEPH + TSA.

UWAGA 
SENSORA NIE WOLNO UPUŚCIĆ!
Sensor posiada wbudowany czujnik wstrząsów 
wykrywający wstrząsy lub upadek na podłogę.

Stosowanie TSA
Zdjęcia TSA używane są na przykład do wszczepiania 
implantów (A) lub usuwania zębów (B). 

Umieszczanie kulki
Przed rozpoczęciem naświetlania konieczne jest 
umieszczenie stalowej kulki (np. o średnicy 5 mm) w 
miejscu planowanego implantu za pomocą 
elastycznego wosku. 
(Ta czynność nie jest wymagana w przypadku usuwania 
zęba.)
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Zdjęcia PAN
Aby lepiej ocenić sytuację anatomiczną wykonywane 
jest najpierw zdjęcie PAN.

Pomiar za pomocą skali TSA
• Za pomocą skali TSA należy zmierzyć głębokość od 

zębów przednich do zęba lub obszaru w szczęce lub 
żuchwie, dla którego ma zostać wykonane zdjęcie 
rtg. 

• Pomiar ten musi być bardzo precyzyjny, aby 
zapewnić dobry rezultat. 

UWAGA 
Przed użyciem należy dokładnie zdezynfekować skalę 
TSA, np.  używając sprayu do dezynfekcji.

Umieścić skalę TSA (1) w jamie ustnej tak aby jej szeroki 
punkt zerowy zaczynał się przy środku badanego zęba 
w szczęce lub żuchwie.  Skalę należy odwrócić (ku 
dołowi) podczas pomiaru żuchwy. 
Przesunąć suwmiarkę (2) do przednich zębów w 
szczęce w przypadku pomiaru szczęki, natomiast w 
przypadku pomiaru żuchwy przesunąć ją w kierunku 
przednich zębów w żuchwie. 

INFO i
Podczas przesuwania suwmiarki w kierunku przednich 
zębów szczęki lub żuchwy należy wziąć pod uwagę 
ewentualny przodozgryz górny pacjenta. 

W przypadku pacjentów nie posiadających zębów z 
przodu należy przesunąć nakładkę pomiarową (3) z 
segmentem podnosowym do punktu poniżej nosa. 
Usunąć skalę TSA z jamy ustnej pacjenta, a następnie 
odczytać odległość ze skali i zapamiętać ją. 

INFO i
Podczas pozycjonowania pacjenta do zdjęcia TSA 
należy wziąć pod uwagę ewentualne anomalie w obrębie 
jego/jej przednich zębów.  Wymogowi temu można 
uczynić zadość umieszczając przednie zęby pacjenta 
(górnej lub dolnej szczęki) w odpowiednim wgłębieniu na 
gryzaku.  Jest to istotne, gdyż w przeciwnym razie 
zmierzona odległość nie będzie odpowiadać 
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rzeczywistej pozycji pacjenta.
 Uniwersalny gryzak również spełnia wymogi tej 
procedury.

Wybór funkcji TSA
• Funkcję TSA należy wybrać dotykając „TS” w grupie 

programów na ekranie dotykowym.
Wyświetlony zostaje ekran TSA.
Diafragma wtórna oraz sensor przesuwają się na 
pozycję TSA.
Należy postępować zgodnie z komunikatami 
pomocy wyświetlanymi w linijce komentarzy. 

UWAGA 
Należy upewnić się, że żaden pacjent nie jest w zasięgu 
ruchu elementu obrotowego PAN podczas pracy 
urządzenia. 

• Naciskając przycisk R przesunąć pierścień 
obrotowy PAN na pozycję początkową do 
naświetlania TSA.
 Komunikat w linijce komentarzy prosi o wybranie 
kwadrantu. 

• Dotknąć symbol kwadrantu w górnej części kolumny 
podmenu.

• Na ekranie pojawia się podmenu wyboru kwadrantu.
Dotknąć kwadrantu z zębem, dla którego ma być 
zrobione zdjęcie rtg.
Wybrany kwadrant zostaje podświetlony na 
pomarańczowo.
Równocześnie odpowiedni kwadrant w kolumnie 
podmenu jest wyświetlany w kolorze białym. 

INFO i
Nie można wybrać naraz więcej niż jednego kwadrantu. 

• Zamknąć podmenu dotykając symbol kwadrantu w 
kolumnie podmenu lub niebieską strzałkę po lewej 
stronie podmenu.
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INFO i
Wybór kwadrantu musi być powtórzony dla każdego 
naświetlenia TSA. 

Przesyłanie zmierzonej głębokości
• Połowa szczęki z wybranym kwadrantem 

podświetlana jest teraz jasnoszarym kolorem.
Pomarańczowy sensor liniowy znajduje się przy 0 
mm. 

• Teraz należy przesłać na zdjęcie TS głębokość 
zmierzoną przy pomocy skali TSA.
W tym celu można posłużyć się strzałkami, tj. + (do 
tyłu) i – (do przodu).
Strzałki znajdują się po przeciwnej stronie 
podświetlonej na jasnoszaro połowy szczęki.
 Dotknięcie palcem odpowiedniej strzałki powoduje 
automatyczny ruch wskaźnika głębokości i 
pomarańczowego sensora liniowego w 
odpowiednim kierunku.  

Poniższa tabela referencyjna ma zastosowanie do 
obszaru zębów przednich i kłów. 

Aby uzyskać symetryczne zdjęcie zębów przednich, 31/
41 w dolnej szczęce lub 11/21 w szczęce górnej, należy 
wprowadzić 0 mm.

Dla zębów przednich 11 (szczęka górna, prawa strona) 
lub 41 (szczęka dolna, prawa strona) należy wprowadzić 
2 mm.

Dla zębów przednich 12 (szczęka górna, prawa strona) 
lub 42 (szczęka dolna, prawa strona) należy wprowadzić 
4 mm.

Dla kłów 13 (szczęka górna, prawa strona) lub 43 
(szczęka górna, prawa strona) należy wprowadzić 6 
mm.
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Aby uzyskać symetryczne zdjęcie zębów przednich, 31/
41 w dolnej szczęce lub 11/21 w szczęce górnej, należy 
wprowadzić 0 mm.

Dla zębów przednich 21 (szczęka górna, lewa strona) 
lub 31 (szczęka dolna, lewa strona) należy wprowadzić 
2 mm.

Dla zębów przednich 22 (szczęka górna, lewa strona) 
lub 32 (szczęka dolna, lewa strona) należy wprowadzić 
4 mm.

Dla kłów 23 (szczęka górna, lewa strona) lub 33 
(szczęka górna, lewa strona) należy wprowadzić 6 mm.

INFO i
Ilustracje pokazują przykłady wzajemnych zależności w 
oparciu o orientację przekrojów TSA.

Stosowanie tabel mm dla innych orientacji 
przekrojów
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31
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Wprowadzanie danych
Dolna szczęka
Łuk zębowy jest podzielony na kilka segmentów. 
Dotknięcie jasnoszarego łuku zębowego w segmencie z 
przodu powoduje przeskok wskaźnika głębokości do 10 
mm. 
Symbol głowy pacjenta jest ustawiony w płaszczyźnie 
FH i wyświetlany jest żółty gryzak do zdjęć żuchwy.
Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika laserowego.

Dotknięcie jasnoszarego łuku zębowego w środkowym 
segmencie powoduje przeskok wskaźnika głębokości 
do 30 mm; w segmencie tylnym wskaźnik przeskakuje 
do 50 mm.
Równocześnie w kolumnie podmenu (8) pojawia się 
symbol wyboru grubości przekroju.
Fabrycznie ustawiona grubość przekroju wynosi 2 mm.  
W tym podmenu można wybrać grubość przekroju 6 mm 
lub 8 mm. 

INFO i
Jeśli została wybrana grubość przekroju różniąca się od 
orientacji przekroju TSA, wybór grubości przekroju nie 
jest możliwy
 Symbol „wyboru grubości przekroju” w kolumnie (8) nie 
jest wyświetlany w takim przypadku. 

Symbol głowy pacjenta jest odchylony, tak że dolna 
krawędź żuchwy jest ułożona równolegle do podłogi i 
wyświetlany jest żółty gryzak do zdjęć żuchwy.
Linia na symbolu głowy na ekranie dotykowym ma tutaj 
wyłącznie rolę orientacyjną.
W ten sposób ułatwione jest wprowadzanie 
prawidłowych wartości za pomocą strzałek. 

Przykład alternatywnej orientacji przekroju dla 
żuchwy 
(3 przekroje poprzeczne z przekrojem bocznym)
Jeśli orientacja przekroju różni się od orientacji przekroju 
TSA, kursor automatycznie przyjmuje inny kształt.  
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Górna szczęka
Dotknięcie jasnoszarego łuku zębowego w segmencie z 
przodu powoduje przeskok wskaźnika głębokości do 10 
mm. 
Symbol głowy pacjenta jest ustawiony w płaszczyźnie 
FH i wyświetlany jest niebieski gryzak do zdjęć szczęki.
Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika laserowego.

Dotknięcie jasnoszarego łuku zębowego w środkowym 
segmencie powoduje przeskok wskaźnika głębokości 
do 30 mm; w segmencie tylnym wskaźnik przeskakuje 
do 50 mm.
Równocześnie w kolumnie podmenu (8) pojawia się 
symbol wyboru grubości przekroju.
Fabrycznie ustawiona grubość przekroju wynosi 2 mm.  
W tym podmenu można wybrać grubość przekroju 6 mm 
lub 8 mm. 

INFO i
Jeśli została wybrana grubość przekroju różniąca się od 
orientacji przekroju TSA, wybór grubości przekroju nie 
jest możliwy.
 Symbol „wyboru grubości przekroju” w kolumnie (8) nie 
jest wyświetlany w takim przypadku. 

Symbol głowy pacjenta jest lekko odchylony, tak że 
grzebień zębodołowy jest równoległy do podłogi i 
wyświetlany jest niebieski gryzak do zdjęć szczęki.
Linia na symbolu głowy na ekranie dotykowym ma tutaj 
wyłącznie rolę orientacyjną.
W ten sposób ułatwione jest wprowadzanie 
prawidłowych wartości za pomocą strzałek. 

Przykład alternatywnej orientacji przekroju dla 
żuchwy 
(3 przekroje poprzeczne z przekrojem bocznym)
Jeśli orientacja przekroju różni się od orientacji przekroju 
TSA, kursor automatycznie przyjmuje inny kształt. 
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11.2 Pozycjonowanie pacjenta
Ogólne wskazówki dotyczące pozycjonowania 
pacjenta
Poniższy opis stosuje się do wszystkich orientacji 
przekroju.
Pacjenta należy zawsze pozycjonować zgodnie ze 
wskazówkami dostarczonymi dla danego programu. 
Ważna wskazówka:
Aby prawidłowo ustawić głowę pacjenta należy użyć 
wskaźnika laserowego (centralna linia promienia lub 
płaszczyzna frankfurcka).
Należy poprosić pacjenta, aby zrobił niewielki krok w 
kierunku kolumny, tak aby kręgi szyjne były 
wystarczająco napięte. 
Należy poprosić pacjenta o chwycenie uchwytów. 
Należy poprosić pacjenta, aby zacisnął zęby na 
wgłębieniu gryzaka wkładając górne przednie zęby do 
wgłębienia i wysuwając dolne przednie zęby 
maksymalnie do przodu lub też dosuwając głowę, tak 
aby nakładka segmentowa przylegała do okolicy pod 
nosem.
Wysunąć podpórkę czoła maksymalnie w stronę głowy 
pacjenta. 
Zamknąć podpórki skroni. 
W przypadku zdjęć szczęki konieczne jest 
umieszczenie na podpórkach stawu 
skroniowo-żuchwowego sterylizowalnych nakładek. 

INFO i
Zaleca się przeprowadzanie za pomocą przycisku „T” 
cyklu testowego bez promieniowania przed 
rozpoczęciem naświetlania, tak aby upewnić się, że 
generator i sensor nie kolidują z głową pacjenta. 
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Zęby przednie i kły żuchwy
Po wprowadzeniu głębokości do 14 mm włącznie 
symbol głowy pacjenta pozostaje w pozycji FH. 
Założyć żółty gryzak. 
Ustawić głowę pacjenta w płaszczyźnie frankfurckiej (FH).
Linia wyświetlana na symbolu głowy na ekranie 
pokazuje linię odbicia promienia wskaźnika laserowego.

Trzonowce żuchwy
Po wprowadzeniu głębokości 15 mm i więcej, symbol 
głowy pacjenta zmienia się i jest teraz odchylony do tyłu.
Założyć żółty gryzak. 
Poprosić pacjenta, aby odchylił głowę do tyłu aż dolna 
krawędź żuchwy będzie ułożona równolegle do podłogi.
Linia na symbolu głowy na ekranie dotykowym ma tutaj 
wyłącznie rolę orientacyjną.
W przypadku orientacji przekroju TSA w kolumnie 
podmenu (8) pojawia się symbol wyboru grubości 
przekroju.
Fabrycznie ustawiona grubość przekroju wynosi 2 mm.  
W tym podmenu można wybrać grubość przekroju 6 mm 
lub 8 mm. 

Kanał żuchwy

UWAGA 
W obszarze zębów trzonowych żuchwy można 
zapewnić dobrą widoczność kanału żuchwy w 
przekroju poprzecznym poprzez ustawienie kanału 
równolegle do centralnej wiązki rtg. 

9,0s
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Ponieważ w przypadku zdjęć pantomograficznych 
centralna wiązka rtg jest odchylona o 7 stopni od 
poziomu, może okazać się konieczne wychylenie dolnej 
krawędzi żuchwy poza płaszczyznę poziomą (głowa 
odchylona bardziej do przodu lub tyłu). 

1. Dolna krawędź żuchwy

2. Względna pozycja kanału żuchwy

3. Płaszczyzna przekroju

Zęby przednie i kły szczęki
Po wprowadzeniu głębokości symbol głowy pacjenta 
pozostaje w pozycji FH. 
Założyć niebieski gryzak (lub nakładkę segmentową).
Usunąć podpórki na skronie zastępując je dwoma 
podpórkami na stawy skroniowo-żuchwowe "1" (prawa) 
i "2" (lewa) ze sterylizowanymi nakładkami.
Ustawić głowę pacjenta w płaszczyźnie frankfurckiej (FH).

INFO i
Aparaty dostarczone przed październikiem 2006:
Należy przestrzegać orientacji (prawa/lewa) podpórek 
stawów skroniowo-żuchwowych zgodnie z opisem na 
stronie 30.

2 31

FH
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Zęby trzonowe szczęki
Po wprowadzeniu głębokości 15 mm i więcej, symbol 
głowy pacjenta zmienia się i jest teraz odchylony do tyłu.
Założyć niebieski gryzak (lub nakładkę segmentową) 
lub uniwersalny gryzak TSA (niebieskie oznakowanie) 
oraz podpórki na stawy skroniowo-żuchwowe ze 
sterylnymi nakładkami.
Poprosić pacjenta, aby odchylił głowę do tyłu aż 
grzebień zębodołowy będzie ułożony równolegle do 
podłogi.
W przypadku orientacji przekroju TSA w kolumnie 
podmenu (8) pojawia się symbol wyboru grubości 
przekroju.
Fabrycznie ustawiona grubość przekroju wynosi 2 mm.  
W tym podmenu można wybrać grubość przekroju 6 mm 
lub 8 mm. 

W przypadku gdy wymagane jest więcej informacji o 
środkowej części twarzowej czaszki można skorzystać z 
zielonego gryzaka (lub nakładki segmentowej) 
dołączonego do zestawu.

Gryzak ta pozycjonuje pacjenta nieco niżej w stosunku 
do toru wiązki promieni. 

Jako dodatkowa pomoc może służyć wskaźnik laserowy 
(A), który również odbija się na sensorze. Ustawić 
promień laserowy na górnej krawędzi wskaźnika TSA na 
sensorze. 

Równocześnie znak promienia laserowego (A) na 
twarzy pacjenta zaznacza górną krawędź zdjęcia i 
pomaga podjąć decyzję o użyciu niebieskiego lub 
zielonego gryzaka (lub nakładki segmentowej).

9,0s
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UWAGA 
Jeśli pacjent nie posiada przednich zębów, między jego/
jej szczęki należy zawsze wsunąć bawełniany zwitek jak 
pokazano na ilustracji!
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11.3 Uniwersalny gryzak TSA
Uniwersalny gryzak zastępuje wszystkie inne gryzaki i 
nakładki segmentowe do zdjęć TSA.
Składa się ona z gryzaka oraz elementu wsuwanego z 
różnokolorowymi liniami.  Kolory linii pokrywają się z 
kolorami różnych gryzaków. 
Wymienny gryzak z pianki (art. jednorazowy) jest 
używany do sporządzania wycisku zgryzu. Ten miękki 
gryzak może być również używany dla pacjentów nie 
posiadających przednich zębów. 
Włożyć elementy wypustowe górnej części w otwór 
elementu wsuwanego, następnie docisnąć piankę do 
dołu aż do zatrzaśnięcia się obu części. 
Gryzak z pianki (art. jednorazowego użytku), 50 szt.
numer kat. 61 41 449
Włożyć uniwersalny gryzak do uchwytu i ustawić 
element wsuwany w zależności od typu zdjęcia: 

Żółte oznaczenie dla zdjęć TSA żuchwy.
Jeśli gałązka żuchwy nie pojawia się na zdjęciu TSA a 
obraz korony zębów nie jest konieczny, należy użyć 
oznaczenia czerwonego (A). 

Niebieskie oznaczenie dla zdjęć TSA szczęki.

Zielone oznaczenie dla zdjęć TSA szczęki, gdy grzebień 
zębodołowy jest ułożony równolegle do podłogi, tak aby 
pacjent znajdował się niceo niżej niż tor wiązki. 

A
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Wartości referencyjne dla obszaru 
przedtrzonowego i trzonowego
Jeśli pomiar skalą TSA okaże się trudny lub niemożliwy 
do wykonania, przy wprowadzaniu ustawień dla zdjęć 
obszaru przedtrzonowego i trzonowego można 
skorzystać ze średnich wartości referencyjnych 
zamieszczonych w poniższej tabeli.
Należy pamiętać, że wartości te mogą się istotnie różnić 
od rzeczywistych w przypadku pacjentów z małą lub 
dużą szczęką. 
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11.4 Wybór ustawień naświetlania i wykonywanie zdjęcia
Wybór parametrów zdjęcia za pomocą 
symbolu pacjenta
Dotknąć symbolu pacjenta, który nalepiej pasuje do 
danego pacjenta.  Po prawej stronie pojawia się 
powiązana wartość kV/mA, a w górnej centralnej części 
ekranu wyświetlany jest czas naświetlania (w 
sekundach). 

Zmiana wyboru orientacji przekroju
Wybór tego symbolu w kolumnie (8) otwiera linię 
podmenu „Orientacje przekrojów”.  Oprócz orientacji 
TSA dostępne są tu jeszcze 3 inne orientacje: 
kombinowany przekrój TSA i gruby przekrój podłużny
3 podłużne przekroje(LS)
3 przekroje osiowe TSA

INFO i
Po wykonaniu zdjęcia urządzenie ponownie wybiera 
„orientację przekroju TSA” jako wartość domyślną. 

Zmiana grubości przekroju
tylko dla orientacji przekroju TSA w obszarze 
trzonowym (głębokość 15 mm i więcej)
Na głębokości 15 mm i więcej w kolumnie podmenu (8) 
pojawia się symbol wyboru grubości przekroju.
Po wybraniu tego symbolu otwiera się linia podmenu 
„Grubość przekroju”.
 Fabrycznie ustawiona grubość przekroju wynosi 2 mm.  
W tym podmenu można wybrać grubość przekroju 6 mm 
lub 8 mm. 

Ręczna modyfikacja wartości kV/mA
Jeśli domyślne kombinacje kV/mA nie dają 
satysfakcjonujących rezultatów, możliwe jest wybranie 
w tym podmenu wartości pośrednich kV/mA za pomocą 
przycisków -/+ w linijce podmenu. 

Urządzenie jest teraz gotowe do zrobienia zdjęcia 
TSA.
Rozpocząć naświetlanie za pomocą wyzwalacza. 
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11.5 Ustawienia programu, ustawienia podstawowe, ustawienia 
początkowe

Menu Kompletne ustawienia programu TSA
Poziom 2
Można również wyświetlić wszystkie ustawienia 
programu i wprowadzić opisane powyżej ustawienia na 
drugim poziomie programowania. 
Aby wejść na drugi poziom programowania należy 
dotknąć niebieskiej strzałki (9) w prawym górnym rogu 
ekranu dotykowego; strzałka zacznie wskazywać ku 
górze.
Po wprowadzeniu ustawień powrót na poziom 1 możliwy 
jest tylko poprzez powtórne naciśnięcie niebieskiej 
strzałki (9). 

Menu Ustawienia podstawowe
Poziom 3
Na trzecim poziomie programowania dostępny jest 
dowolny wybór indywidualnych wartości kV/mA dla 
każdego z trzech obszarów szczęki (zęby przednie, kły i 
trzonowce) w górnej lub dolnej szczęce oraz dla 
każdego z 4 symboli pacjenta.  Wartości te można 
zapisać wybierając przycisk programowania (1).
Programowanie symboli pacjenta jest możliwe tylko 
wtedy, jeśli wcześniej została wybrana orientacja 
przekroju TSA (ustawienie standardowe).

UWAGA 
Wprowadzane wartości mają również wpływ na 
wszystkie orientacje przekroju dla danego typu 
zdjęcia.
Oznacza to, że jeśli zostanie wprowadzona zmiana 
dla symbolu pacjenta w jednym z poziomów kV/mA 
dla przekroju TSA, automatycznie pociąga to za 
sobą zmianę jednego z poziomów kV/mA w 
wartościach domyślnych dla tego symbolu pacjenta 
w innych orientacjach przekrojów. 

Aby wejść na poziom trzeci, należy dotknąć strzałkę 
wskazującą na dół (20) na drugim poziomie 
programowania.
Strzałka po prawej stronie będzie wyświetlana jako 
strzałka podwójna.
Aby ponownie zamknąć menu wystarczy dotknąć 
niebieską podwójną strzałkę w prawym górnym rogu.
Wyświetlacz powraca zawsze do menu standardowego 
(poziom 1).
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Menu Ustawienia początkowe
Poziom 4
Na poziom 4 można przejść dotykając ikony dyskietki 
(21) na poziomie 3.
Na poziomie 4 można przeprogramować różne 
parametry ustawione fabrycznie.
Po przeprogramowaniu parametry te są wyświetlane po 
każdym uruchomieniu aparatu oraz dla każdego nowego 
zdjęcia.
Tutaj dostępna jest zmiana ikony pacjenta (2. ikona od 
lewej, wg ustawień fabrycznych) oraz zmiana grubości 
przekroju (lewa ikona dla przekroju najcieńszego, wg 
ustawień fabrycznych).
Programowanie zostaje ukończone poprzez naciśnięcie 
symbolu pamięci (1). 

11.6 Zdjęcie TSA z orientacją przekroju TSA
Podczas naświetlania TSA wykonywane są ujęcia 3 
przekrojów. 
Przekroje w obszarze zębów przednich i trzonowców 
mają grubość 1 mm, przekroje w obszarze trzonowców 
mają grubość 
ok. 2 mm. 
Grubość przekroju może być ustawiona dla obszaru 
trzonowców na ok. 2 mm,
6 mm lub 8 mm.
Odstęp pomiędzy przekrojami wynosi od 3 do 5 mm. 

1. Grubość przekroju (2, 6, 8 mm do wyboru)

2. Środek przekroju

3. Odstęp między przekrojami

TSTS

Select Start Settings

1

1.
3.

2.
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Przykład: implant
Aby stwierdzić, które z trzech ujęć TSA pokazuje jaki 
odcinek łuku zębowego, przed wykonaniem zdjęcia 
założone zostały metalowe kulki. 
Ujęcie, na którym kulka pojawia się jako idealny okrąg, 
pokazuje płaszczyznę przekroju, na którym kulka 
znajduje się w obrazie panoramicznym. 

Przykład: usunięty ząb
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 103
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 103



11 Przekroje poprzeczne (TSA) Sirona Dental Systems GmbH
11.7 Orientacje przekrojów Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
11 Przekroje poprzeczne (TSA) Sirona Dental Systems GmbH
11.7 Orientacje przekrojów Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
11.7 Orientacje przekrojów
Przekroje TS

Przekroje TS łączone z grubym przekrojem 
podłużnym
Może być używany do przekrojów TS z dokładnością 
mierzoną w milimetrach.

Należy pamiętać, że powiększenie poszczególnych części obrazu różni się w zależności od zastosowanej techniki. 

C
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A B C

C
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3 Przekroje podłużne
Może być używany do przekrojów TS z dokładnością 
mierzoną w milimetrach.

INFO i
Kolejność obrazów cząstkowych jest uzależniona od 
wybranej połowy (R/L).
Należy upewnić się, że obszar zębów przednich (0 mm) 
może być pokazany w dwóch wersjach odwzorowania 
(R/L).A B C

A
B

C

A
B
C

A B C
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11.7 Orientacje przekrojów Instrukcja obsługi ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph
Przekroje osiowe TS
3 przekroje osiowe TSA
Może być używany do przekrojów TS z dokładnością 
mierzoną w milimetrach.
Najlepiej stosować w obszarze trzonowców.

A
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12 Parametry programu
12.1 Zdjęcia pantomograficzne - parametry programu dla indeksu 2A 
Indeks 2A
Ten zestaw poziomów jest fabrycznie zaprogramowany dla Republiki Federalnej Niemiec. Stanowi on gwarancję, że 
obowiązujące od 1 stycznia 1999 roku właściwe regulacje prawne są ściśle przestrzegane.  Ponadto ten zestaw poziomów 
może być również używany na całym świecie.  Konieczne jest przestrzeganie lokalnych przepisów krajowych.
Tabela przedstawia maksymalne czas ekspozycji; w zależności od szerokości oraz wybranego kształtu przekroju 
rzeczywisty czas ekspozycji może się nieco różnić.

Program Fabrycznie zaprogramowane 
parametry dla indeksu 2A

Dowolnie zaprogramowane 
parametry

– proszę wpisać –

P1 19.0 s
12.9 s

14.2 s
8.0 s

14.2 s
10.3 s

9.1 s
5.1 s

62/8 64/8 68/8 73/8

P1A 21.8 s
15.4 s

14.2 s
8.0 s

18.2 s
13.9 s

9.1 s
5.1 s

62/8 64/8 68/8 73/8

P1C 20.1 s
13.3 s

14.2 s
8.0 s

17.1 s
12.6 s

10.6 s
6.0 s

62/8 64/8 68/8 73/8

P2 16.4 s
11.6 s

11.6 s
6.7 s

12.4 s
9.4 s

7.4 s
4.3 s

62/8 64/8 68/8 73/8

P2A 18.0 s
12.1 s

11.6 s
6.7 s

15.0 s
11.8 s

7.4 s
4.3 s

62/8 64/8 68/8 73/8

P2C 16.8 s
11.7 s

11.6 s
6.7 s

13.7 s
9.7 s

8.6 s
5.0 s

62/8 64/8 68/8 73/8

P10 16.4 s
11.6 s

11.6 s
6.7 s

11.4 s
9.4 s

7.4 s
4.3 s

62/8 64/8 68/8 73/8

P10A 18.0 s
12.1 s

11.6 s
6.7 s

15.0 s
11.8 s

7.4 s
4.3 s

62/8 64/8 68/8 73/8

P10C 16.8 s
11.7 s

11.6 s
6.7 s

13.7 s
9.8 s

8.6 s
5.0 s

62/8 64/8 68/8 73/8

P12 11.9 s 4.9 s 71/8 77/7 80/7 85/6

TM1.1 + 16.1 + 16.1 s 6.4 + 6.4 s 68/8 71/8 73/8 77/7

TM2.1 + 23.6 + 26.9 s 9.5 + 9.2 s 68/8 71/8 73/8 77/7

TM3 18.4 s 8.1 s 66/8 68/8 71/8 73/8

TM4 20.1 s 10.1 s 68/8 71/8 73/8 77/7

TM5 59.1 s 25 s 68/8 71/8 73/8 77/7

TM6 63.5 s 22.9 s 68/8 71/8 73/8 77/7

S1 19.8 s 14.4 s 71/8 77/7 80/7 90/6

S2 29.9 s 16.2 s 64/8 68/8 71/8 73/8

S3 20.0 s 8.1 s 71/8 77/7 80/7 90/6

S4 33.0 s 14.1 s 64/8 68/8 71/8 73/8

MS1 57.3 s 21.7 s 73/8 77/7 80/7 85/6

Table: Możliwe kombinacje kV/mA

kV 60 60 60 60 60 62 64 66 68 71 73 77 80 85 90
mA 3 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6
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12.2 Zdjęcia pantomograficzne - parametry programu dla indeksu 4A 
Indeks 4A
Indeks 4A określający zestaw zredukowanych poziomów dla dzieci i dorosłych musi być zgodny z minimalnymi wymogami 
we wszystkich nowych instalacjach i systemach przeniesionych z jednego miejsca na inne na terytorium Republiki 
Federalnej Niemiec od 1 stycznia 1999. Ponadto ten zestaw poziomów może być również używany na całym świecie.  
Konieczne jest przestrzeganie lokalnych przepisów krajowych. Tabela przedstawia maksymalne czas ekspozycji; w 
zależności od szerokości oraz wybranego kształtu przekroju rzeczywisty czas ekspozycji może się nieco różnić.

Program Fabrycznie zaprogramowane 
parametry dla indeksu 4A

Dowolnie zaprogramowane 
parametry

– proszę wpisać –

P1 19.0 s
12.9 s

14.2 s
8.0 s

14.2 s
10.3 s

9.1 s
5.1 s 62/8 64/8 69/15 73/15

P1A 21.8 s
15.4 s

14.2 s
8.0 s

18.2 s
13.9 s

9.1 s
5.1 s

62/8 64/8 69/15 73/15

P1C 20.1 s
13.3 s

14.2 s
8.0 s

17.1 s
12.6 s

10.6 s
6.0 s

62/8 64/8 69/15 73/15

P2 16.4 s
11.6 s

11.6 s
6.7 s

12.4 s
9.4 s

7.4 s
4.3 s

62/8 64/8 69/15 73/15

P2A 18.0 s
12.1 s

11.6 s
6.7 s

15.0 s
11.8 s

7.4 s
4.3 s

62/8 64/8 69/15 73/15

P2C 16.8 s
11.7 s

11.6 s
6.7 s

13.7 s
9.7 s

8.6 s
5.0 s

62/8 64/8 69/15 73/15

P10 16.4 s
11.6 s

11.6 s
6.7 s

11.4 s
9.4 s

7.4 s
4.3 s

62/8 64/8 69/15 73/15

P10A 18.0 s
12.1 s

11.6 s
6.7 s

15.0 s
11.8 s

7.4 s
4.3 s

62/8 64/8 69/15 73/15

P10C 16.8 s
11.7 s

11.6 s
6.7 s

13.7 s
9.8 s

8.6 s
5.0 s

62/8 64/8 69/15 73/15

P12 11.9 s 4.9 s 71/8 77/7 80/14 84/13

TM1.1 + 16.1 + 16.1 s 6.4 + 6.4 s 68/8 71/8 73/15 77/14

TM2.1 + 23.6 + 26.9 s 9.5 + 9.2 s 68/8 71/8 73/15 77/14

TM3 18.4 s 8.1 s 66/8 68/8 71/15 73/15

TM4 20.1 s 10.1 s 68/8 71/8 73/15 77/14

TM5 59.1 s 25 s 68/8 71/8 73/15 77/14

TM6 63.5 s 22.9 s 68/8 71/8 73/15 77/14

S1 19.8 s 14.4 s 71/8 77/7 80/14 90/12

S2 29.9 s 16.2 s 64/8 68/8 71/15 73/15

S3 20.0 s 8.1 s 71/8 77/7 80/14 90/12

S4 33.0 s 14.1 s 64/8 68/8 71/15 73/15

MS1 57.3 s 21.7 s 73/8 77/7 80/14 84/13
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Table: Możliwe kombinacje kV/mA z wybranymi symbolami pacjentów 1 i 2

kV 60 60 60 60 60 62 64 66 68 71 73 77 80 85 90
mA 3 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6

Table: Możliwe kombinacje kV/mA z wybranymi symbolami pacjentów 3 i 4

kV 60 60 60 60 60 62 64 66 69 71 73 77 80 84 90
mA 9 10 12 14 16 16 16 16 15 15 15 14 14 13 12
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12.3 Zdjęcia pantomograficzne - parametry programu dla indeksu 1A 
Indeks 1A
Z dniem 01.01.1999 ten zestaw poziomów nie jest już dozwolony na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
Tabela przedstawia maksymalne czas ekspozycji; w zależności od szerokości oraz wybranego kształtu przekroju 
rzeczywisty czas ekspozycji może się nieco różnić.

Program Fabrycznie zaprogramowane 
parametry dla indeksu 1A

Dowolnie zaprogramowane 
parametry

– proszę wpisać –

P1 19.0 s
12.9 s

14.2 s
8.0 s

14.2 s
10.3 s

9.1 s
5.1 s 62/16 64/16 69/15 73/15

P1A 21.8 s
15.4 s

14.2 s
8.0 s

18.2 s
13.9 s

9.1 s
5.1 s

62/16 64/16 69/15 73/15

P1C 20.1 s
13.3 s

14.2 s
8.0 s

17.1 s
12.6 s

10.6 s
6.0 s

62/16 64/16 69/15 73/15

P2 16.4 s
11.6 s

11.6 s
6.7 s

12.4 s
9.4 s

7.4 s
4.3 s

62/16 64/16 69/15 73/15

P2A 18.0 s
12.1 s

11.6 s
6.7 s

15.0 s
11.8 s

7.4 s
4.3 s

62/16 64/16 69/15 73/15

P2C 16.8 s
11.7 s

11.6 s
6.7 s

13.7 s
9.7 s

8.6 s
5.0 s

62/16 64/16 69/15 73/15

P10 16.4 s
11.6 s

11.6 s
6.7 s

11.4 s
9.4 s

7.4 s
4.3 s

62/16 64/16 69/15 73/15

P10A 18.0 s
12.1 s

11.6 s
6.7 s

15.0 s
11.8 s

7.4 s
4.3 s

62/16 64/16 69/15 73/15

P10C 16.8 s
11.7 s

11.6 s
6.7 s

13.7 s
9.8 s

8.6 s
5.0 s

62/16 64/16 69/15 73/15

P12 11.9 s 4.9 s 71/15 77/14 80/14 84/13

TM1.1 + 16.1 + 16.1 s 6.4 + 6.4 s 69/15 71/15 73/15 77/14

TM2.1 + 23.6 + 26.9 s 9.5 + 9.2 s 69/15 71/15 73/15 77/14

TM3 18.4 s 8.1 s 66/16 69/15 71/15 73/15

TM4 20.1 s 10.1 s 69/15 71/15 73/15 77/14

TM5 59.1 s 25.0 s 69/15 71/15 73/15 77/14

TM6 63.5 s 22.9 s 69/15 71/15 73/15 77/14

S1 19.8 s 14.4 s 71/15 77/14 80/14 90/12

S2 29.9 s 16.2 s 64/16 69/15 71/15 73/15

S3 20.0 s 8.1 s 71/15 77/14 80/14 90/12

S4 33.0 s 14.1 s 64/16 69/15 71/15 73/15

MS1 57.3 s 21.7 s 73/15 77/14 80/14 84/13
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Tabela: Możliwe kombinacje kV/mA

kV 60 60 60 60 60 62 64 66 69 71 73 77 80 84 90

mA 9 10 12 14 16 16 16 16 15 15 15 14 14 13 12
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 109
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 109
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12.4 Parametry programu do zdjęć cefalometrycznych

Maksymalny czas promieniowania wynosi 14,9 sek.; może zostać skrócony do 7,5 sek. poprzez wybór funkcji „Quickshot”.
 

12.5 Parametry ekspozycji TSA
Maksymalny czas trwania programu do zdjêæ TSA wynosi 60 s. 

Table: Zdjęcia cefalometryczne

Przybliżony Maks. czas 
ekspozycji

Quickshot
Maks. czas 
ekspozycji

Parametry zaprogramowane 
fabrycznie 

Dowolnie zaprogramowane 
parametry

– proszę wpisać –

C1 9.1 s 6.1 s 80/14 80/14 84/13 90/12

C2 9.1 s 6.1 s 80/14 80/14 84/13 90/12

C3 9.4 s 4.7 s 73/15 73/15 77/14 84/13

C3 F 14.9 s 7.5 s 73/15 73/15 77/14 84/13

C4 9.1 s 4.6 s 64/16 64/16 64/16 64/16

Table: Możliwe kombinacje kV/mA

kV 60 60 60 60 60 62 64 66 69 71 73 77 80 84 90
mA 9 10 12 14 16 16 16 16 15 15 15 14 14 13 12
00 00 000 D 3352
110 D 3352.201.01.13.15

00 00 000 D 3352
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Dla poziomów oznaczonych “*“, wzrost kV dokonuje się procentowo w zorientowanym podłużnie obrazie częściowym, patrz 
zestawy poziomów A i B.

Table: Przekroje TS

Obszar uzębienia Głębokość 
(skala TSA)

Maks. czas 
ekspozycji

kV/
mA

zesta
wy

Parametry 
zaprogramowane 

fabrycznie

Dowolnie 
zaprogramowane 

parametry
– proszę wpisać –

Zęby przednie żuchwy 0 – 5 mm 6.7 s A 60/8 62/8 64/8 64/8

Zęby przednie szczęki 0 – 5 mm 6.7 s A 60/8 62/8 64/8 64/8

Kły żuchwy 6 – 14 mm 6.7 s A 60/8 62/8 64/8 64/8

Kły szczęki 6 – 14 mm 6.7 s B 61/9 62/10 64/10 64/10

Przedtrzonowce żuchwy 15 – 35 mm 9 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Przedtrzonowce szczęki 15 – 35 mm 9 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Trzonowce żuchwy 36 – 65 mm 9.7 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Trzonowce szczęki 36 – 65 mm 9.7 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Table: Przekroje TS łączone z grubym przekrojem podłużnym

Obszar uzębienia Głębokość 
(skala TSA)

Maks. czas 
ekspozycji

kV/
mA

zesta
wy

Parametry 
zaprogramowane 

fabrycznie

Dowolnie 
zaprogramowane 

parametry
– proszę wpisać –

Zęby przednie żuchwy 0 – 5 mm 10 s A 60/8* 62/8* 64/8* 64/8*

Zęby przednie szczęki 0 – 5 mm 10 s A 60/8* 62/8* 64/8* 64/8*

Kły żuchwy 6 – 14 mm 10 s A 60/8* 62/8* 64/8* 64/8*

Kły szczęki 6 – 14 mm 10 s B 61/9* 62/10* 64/10* 64/10*

Przedtrzonowce żuchwy 15 – 35 mm 12.3 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Przedtrzonowce szczęki 15 – 35 mm 12.3 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Trzonowce żuchwy 36 – 65 mm 13 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Trzonowce szczęki 36 – 65 mm 13 s C 68/12 71/12 73/12 77/11
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Table: 3 przekroje podłużne

Obszar uzębienia Głębokość 
(skala TSA)

Maks. czas 
ekspozycji

kV/
mA

zesta
wy

Parametry zaprogramowane 
fabrycznie

Dowolnie zaprogramowane 
parametry

– proszę wpisać –

Zęby przednie żuchwy 0 – 5 mm 8.2 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Zęby przednie szczęki 0 – 5 mm 8.2 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Kły żuchwy 6 – 14 mm 8.2 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Kły szczęki 6 – 14 mm 8.2 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Przedtrzonowce żuchwy 15 – 35 mm 8.2 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Przedtrzonowce szczęki 15 – 35 mm 8.2 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Trzonowce żuchwy 36 – 65 mm 8.2 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Trzonowce szczęki 36 – 65 mm 8.2 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Table: Przekroje osiowe TS

Obszar uzębienia Głębokość 
(skala TSA)

Maks. czas 
ekspozycji

kV/
mA

zesta
wy

Parametry 
zaprogramowane 

fabrycznie

Dowolnie zaprogramowane 
parametry

– proszę wpisać –

Zęby przednie żuchwy 0 – 5 mm 7.2 s A 60/8 62/8 64/8 64/8

Zęby przednie szczęki 0 – 5 mm 7.2 s A 60/8 62/8 64/8 64/8

Kły żuchwy 6 – 14 mm 6.7 s A 60/8 62/8 64/8 64/8

Kły szczęki 6 – 14 mm 6.7 s B 61/9 62/10 64/10 64/10

Przedtrzonowce żuchwy 15 – 35 mm 9 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Przedtrzonowce szczęki 15 – 35 mm 9 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Trzonowce żuchwy 36 – 65 mm 9.7 s C 68/12 71/12 73/12 77/11

Trzonowce szczęki 36 – 65 mm 9.7 s C 68/12 71/12 73/12 77/11
00 00 000 D 3352
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* = wzrost kV procentowo dla częściowego obrazu grubego przekroju podłużnego w kombinowanym przekroju TS.

Table: Możliwe kombinacje kV/mA dla dolnych/górnych zębów przednich i dolnych kłów

Zesta
wy A

kV 60 60 60 60 60 62 64 66 68 71 73 77 80 85 90

mA 3 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6
wzrost kV w 

% *
17 17 17 17 17 16 15 14 13 12 11 10 10 5 0

Table: Możliwe kombinacje kV/mA dla górnych kłów

Zesta
wy B

kV 60 60 61 61 61 62 64 66 68 70 73 76 80 83 90

mA 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8
wzrost kV w 

% *
17 17 17 17 17 16 15 14 13 12 11 10 10 7 0

Table: Możliwe kombinacje kV/mA dla dolnych/górnych trzonowców

Zesta
wy C

kV 60 60 60 60 60 62 64 66 68 71 73 77 80 83 90

mA 7 8 9 10 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 113
00 00 000 D 3352
D 3352.201.01.13.15 113
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13 Lista komunikatów
13.1 Lista komunikatów pomocy
Podczas próby uruchomienia naświetlania na panelu Easypad mogą zostać wyświetlone różne komunikaty pomocy H3. 
• Nacisnąć wyzwalacz. OSTRZEŻENIE Należy zachowywać środki ochrony radiologicznej.

Komunikat H3/H4 .... zostaje wyświetlony na Easypad.
• Poniższa lista zawiera informacje, w jaki sposób należy przygotować system do zdjęcia. 

Powyższe czynności usuwają komunikaty pomocy wynikające z błędów użytkownika. 
Jeśli nie można usunąć komunikatu pomocy wykonując odpowiednią czynność, komunikat został wywołany przez inny typ 
błędu. 
Aby błąd zidentyfikować należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

Komunik
at

pomocy
Wymagana czynnoœæ Opis

H3 01 Przycisk R, przesunąć do pozycji początkowej. Element obrotowy nie jest w pozycji początkowej.

H3 20 Przycisk R, potwierdzić parametry zdjęcia. Parametry zdjęcia nie zostały jeszcze potwierdzone.

H3 21 Zamknąć drzwi. Sprawdzić zamknięcie drzwi pracowni 
rentgenowskiej.

H3 22 Wybrać kwadrant. Wybrać żądany kwadrant. 

H4 01 Wsunąć sensor do gniazda PAN. Sensor nie jest w gnieździe właściwym dla 
wybranego typu zdjęcia.  

H4 02 Wsunąć sensor do gniazda CEPH. Sensor nie jest w gnieździe właściwym dla 
wybranego typu zdjęcia.  

H4 03 Przełączyć SIDEXIS w stan gotowości do 
naświetlania.

SIDEXIS nie jest gotów do zdjęcia. 

H4 04 Podłączyć sensor TSA Sensor nie jest zgodny z wybranym typem zdjęcia.

H4 05 Podłączyć sensor TSA. Sensor nie jest zgodny z wybranym typem zdjęcia.

H4 06 Przycisk R, przesunąć do pozycji początkowej 
CEPH.

Cefalometr nie jest w pozycji początkowej.

H4 20 Zrobić zdjęcie z SiRescue. Nie można przesłać zdjęcia do SIDEXIS.  
Zobacz Podręcznik użytkownika SIDEXIS. 
UWAGA Nie wyłączać systemu, dopóki komunikat 
pomocy nie zniknie.
00 00 000 D 3352
114 D 3352.201.01.13.15
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13.2 Struktura komunikatu błędu
Komunikaty błędu są wyświetlane w formie kodu błędu.  Nie są wyświetlane w formie tekstowej. 

13.2.1 Kod komunikatu błędu ma następującą budowę:

Wszystkie komunikaty błędów systemu są pogrupowane według tych kryteriów. 

13.2.2 Ex
Cyfra (x) ma być szybką pomocą dla użytkownika przy podejmowaniu decyzji o dalszym sposobie postępowania z tym 
błędem. 

 Ex yy zz

Ex Typ błędu/klasyfikacja błędów dla użytkownika

yy Lokalizacja; moduł; podsystem lub logiczna jednostka

zz Kolejny numer ID błędu

Ex Opis Wymagana czynność Kategoria błędu

1 Ostrzeżenie systemu; 
komunikat systemu

Potwierdź komunikat błędu. Skontaktuj się 
z biurem obsługi klienta.  Dalsza praca 
systemu jest zapewniona. 

Ta grupa obejmuje wszystkie błędy 
informujące o wciąż jeszcze 
akceptowalnych wartościach oraz 
komunikaty o okolicznościach nie 
mających bezpośredniego wpływu na 
działanie urządzenia. 

2 Błędy spowodowane 
przeładowaniem 
systemu

Potwierdź komunikat błędu. Po 
odczekaniu chwili powtórz czynność.  Jeśli 
komunikat o błędzie znów się pojawi, 
wydłuż przerwę.  Jeśli błąd nadal 
występuje, skontaktuj się z biurem obsługi 
klienta. 

Ta grupa obejmuje błędy wskazujące np. 
na chwilowe przegrzanie itp.  Po krótkiej 
przerwie przyczyna błędu winna zniknąć 
automatycznie. 

3 System wykrył 
wciśnięty przycisk 
podczas 
uruchamiania 
urządzenia 

Wyłącz i ponownie włącz urządzenie; jeśli 
błąd ponownie wystąpi bez ingerencji 
użytkownika należy skontaktować się z 
biurem obsługi klienta. 

UWAGA! Po wyłączeniu urządzenia za 
pomocą wyłącznika głównego należy 
odczekać
ok. 2 minuty przed powtórnym 
włączeniem urządzenia. 

Ta grupa obejmuje wszystkie błędy 
wskazujące na nieprawidłowy stan 
przycisków oraz sygnały bezpieczeństwa 
podczas włączania urządzenia.

4 Niewłaściwe działanie 
urządzenia lub 
mechaniczne 
przeszkody zakłócają 
pracę urządzenia

Potwierdź komunikat błędu; upewnij się, że 
żadne przeszkody nie zakłócają pracy 
urządzenia. Powtórz ostatnią czynność lub 
zdjęcie.  Jeśli błąd ponownie wystąpi bez 
jakiejkolwiek widocznej przyczyny -> 
skontaktuj się z biurem obsługi klienta. 

Ta grupa obejmuje wszystkie błędy 
wskazujące na problemy z zewnętrznymi 
ruchami urządzenia kontrolowanymi za 
pomocą silnika. 
00 00 000 D 3352
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13.2.3 yy
Cyfry (yy) określają lokalizację lub jednostkę logiczną, w której błąd wystąpił. 

Lokalizacja może być oznaczona numerem modułu DX reprezentującym całą jednostkę sprzętową lub logiczną jednostką 
oprogramowania w układzie DX11 (centralne sterowanie).

5 Niewłaściwe działanie 
urządzenia podczas 
naświetlania lub 
procedury 
przygotowawczej.

Potwierdź komunikat błędu, aby 
kontynuować działanie urządzenia.  
Powtórz ostatnią czynność lub zdjęcie.  
Jeśli błąd nadal występuje -> skontaktuj 
się z biurem obsługi klienta. 

Ta grupa obejmuje wszystkie błędu 
wynikające z pewnych czynności systemu 
wybranych przez użytkownika, które nie 
mogą być wykonane, gdyż wymagane 
(wewnętrzne) funkcjonalności 
(oprogramowanie lub sprzęt) nie są 
dostępne lub nie działają. 

6 B³¹d podczas 
autotestu.

Potwierdź komunikat błędu, aby 
kontynuować działanie urządzenia.  Jeśli 
błąd powtarza się, wyłącz i ponownie 
włącz urządzenie; jeśli błąd nadal 
występuje -> skontaktuj się z biurem 
obsługi klienta. 

Ta grupa obejmuje wszystkie błędy, które 
mogą pojawić się samoczynnie i bez 
ingerencji użytkownika.  Mogą być 
powodowane autotestem urządzenia.  

7 Niewykrywalny b³¹d 
systemu. 

Wyłącz urządzenie; natychmiast 
skontaktuj się z biurem obsługi klienta. 

Ta grupa obejmuje wszystkie błędy, które 
mogą pojawić się samoczynnie i bez 
ingerencji użytkownika.  Mogą być 
powodowane autotestem urządzenia.  W 
tym przypadku istnieje całkowita pewność, 
że dalsza praca urządzenia nie jest 
możliwa. 

Ex Opis Wymagana czynność Kategoria błędu

10 Centralny układ sterowania DX 11; sprzęt

11 Centralny układ sterowania DX 11; oprogramowanie

12 Centralny układ sterowania DX 11; błędy centralnej magistrali CAN

13 Centralny układ sterowania DX 11; DX11, urządzenia peryferyjne DX1 (silnik systemu, sensor systemu)

14 Centralny układ sterowania DX 11; cyfrowe rozszerzenia (HSI, sieć...)

15 Centralny układ sterowania DX 11; konfiguracja (nieprawidłowe oprogramowanie, nieprawidłowa konfiguracja 
modułu, itp.)

06 Generator rtg

07 Interfejs użytkownika (wersja Comfort/Easypad)

91 Cefalometr cyfr.

81 Sensor

41 Karta MIC

42 Układy zdalne

61 Układ sterowania diafragmą
00 00 000 D 3352
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13.2.4 zz
Cyfry (zz) pokazują kolejną liczbę z numerem ident. błędu.
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14 Pielęgnacja zewnętrznych 
powierzchni

Czyszczenie Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia, brud i osad 
po środkach dezynfekujących za pomocą łagodnych 
środków czyszczących dostępnych w handlu. 
Nie dopuścić, aby płyny przedostały się do wnętrza 
szczelin wentylacyjnych!
Natychmiast zetrzeć wszelkie środki farmakologiczne, 
które mogą wejść w kontakt z powierzchnią urządzenia. 

Dezynfekcja Powierzchnie można wycierać z użyciem środków 
dezynfekujących powierzchnie.  Należy przestrzegać 
informacji producenta odnośnie ograniczeń w 
stosowaniu!

UWAGA 
Do dezynfekcji, czyszczenia i pielęgnacji należy 
używać wyłącznie środków zatwierdzonych przez 
firmę Sirona!

Nieustannie aktualizowaną listę dopuszczonych 
środków można pobrać z internetu: www.sirona.com / 
SERVICE / Downloads / Pflege & Reinigungsmittel
W przypadku braku dostępu do internetu można 
zamówić tę listę na dwa sposoby:

• Zamówić u lokalnego dystrybutora artykułów 
stomatologicznych

• Zamówić w firmie Sirona
tel: ++49 (0) 62 51/16-16 16
faks: ++49 (0) 62 51/16-18 18
REF 59 70 905

Dezynfekować można jedynie powierzchnie zewnętrzne 
przy użyciu dopuszczonych środków dezynfekujących.  
Należy używać wyłącznie środków dezynfekujących 
zgodnych z wymogami autoryzowanej organizacji 
krajowej lub których właściwości bakteriobójcze, 
grzybobójcze i wirusobójcze zostały przetestowane i 
odpowiednio certyfikowane. 
Użyć można na przykład:
MinutenSpray classic, MinutenWipes lub PlastiSept
firmy Alpro lub FD 333, FD 312 firmy Dürr.
W USA i Kanadzie:
CAVICIDE lub CAVIWIPES‰
Nie używać: środków zawierających fenol, kwas 
nadoctowy, nadtlenek lub inne substancje uwalniające 
tlen, podchloryn sodu lub substancje uwalniające jod. 
00 00 000 D 3352
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15 Przeglądy i konserwacja

Przeglądy i konserwacja zapobiegawcza muszą być przeprowadzane zgodnie z harmonogramem, tak aby chronić zdrowie 
i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, użytkownika i innych osób. 

15.1  Coroczna kontrola przeprowadzana przez właściciela urządzenia lub inne 
autoryzowane osoby

Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania urządzenia właściciel aparatu winien regularnie (przynajmniej raz 
w roku) przeprowadzać kontrole lub zlecać ich przeprowadzanie dystrybutorowi artykułów stomatologicznych. 

15.2  Konserwacja przeprowadzana przez technika serwisowego
Oprócz corocznych kontroli przeprowadzanych przez właściciela urządzenia lub autoryzowane osoby konieczne jest 
przeprowadzanie zapobiegawczych prac konserwacyjnych po 4, 7 i 10 latach pracy urządzenia, a następnie w odstępach 
2-letnich. 

15.3  Kontrola jakości obrazu
Jakość obrazu winna być regularnie, a przynajmniej raz w roku, oceniana przez właściciela urządzenia.  

W przypadku urządzeń rejestrujących obraz cyfrowo kryterium oceny jest zakres obróbki (regulacja jasności lub  kontrastu) 
przeprowadzanej przy użyciu oprogramowania do przetwarzania obrazu (jak np. SIDEXIS) i wymaganej w celu otrzymania 
satysfakcjonujących wyników. 

Jeśli po uwzględnieniu anatomii pacjenta oraz po wykluczeniu możliwych przyczyn błędu, takich jak nieprawidłowe 
pozycjonowanie pacjenta, stwierdza się spełnienie tego kryterium, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi 
klienta celem naprawienia ewentualnych usterek. 

Należy przestrzegać wszelkie dodatkowe regulacje krajowe. 
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16 Funkcje aktywujące
16.1 Przez ekran dotykowy Easypad

Jeśli zakupiony został certyfikat z odpowiednim kodem 
aktywującym, możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności 
ORTHOPHOS XGPlus. 
W tym celu należy dotknąć strzałkę wskazującą do dołu 
(9) w prawym górnym rogu ekranu wyboru. 

Użytkownik zostanie przeniesiony na drugi poziom 
programowania (ustawienia programu).  Na drugim 
poziomie programowania należy dotknąć strzałkę 
wskazującą na dół (20). 

Użytkownik zostanie przeniesiony na trzeci poziom 
programowania (ustawienia podstawowe).  Na trzecim 
poziomie programowania należy dotknąć symbol 
klawiatury (A). 

Zostaje otwarte pole z symbolem klawiatury i kluczem 
(B).  Należy dotknąć ten symbol. 
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