
 

 

Z dnia: 05.2015 
 

  

 

 

 

ORTHOPHOS SL 2D / ORTHOPHOS SL 2D CEPH 
ORTHOPHOS SL 3D / ORTHOPHOS SL 3D CEPH 

 
 

 

Skrócona instrukcja obsługi 
 

 

 

Język polski 

http://td.sirona.com/
http://td.sirona.com/


 

1  

 

 

 

 

 

  

Spis treści: 
 

1. Przegląd programów ekspozycji  ............................................................................................ 2 

2. Główne elementy produktu ..................................................................................................... 5 

2.1 Element podstawowy ................................................................................................ 5 

2.2 Cefalometr ..................................................................................................................... 6 

2.3 EasyPad  .......................................................................................................................... 7 

2.4 Ekran dotykowy EasyPad  ......................................................................................... 8 

2.5 Zdalne sterowanie  ................................................................................................... 12 

3. Części zamienne i eksploatacyjne  ....................................................................................... 13 

3.1 Zagryzaki  .................................................................................................................... 13 

3.2 Wsporniki  ................................................................................................................... 15 

4. Działanie  ....................................................................................................................................... 16 

            4.1 Uruchamianie urządzenia  ..................................................................................... 16 

4.2 Ekspozycja panoramiczna i skrzydłowo-zgryzowa  ..................................... 17 

4.3 Ekspozycja stawu skroniowo-żuchwowego  .................................................. 36 

4.4 Ekspozycja zatok  ...................................................................................................... 43 

4.5 Ekspozycja objętościowa 3D  ............................................................................... 51 

4.6 Ekspozycja cefalometryczna  ................................................................................ 66 

4.7 Ekspozycja pediatryczna  ....................................................................................... 80 
 

 
 



 

2  

1. Przegląd programów ekspozycji 

Poniżej znajduje się lista programów ekspozycji oraz możliwych 

ustawień. Programy ekspozycji wyświetlają się na ekranie dotykowym 

w formie skróconej. 

Ekspozycje panoramiczne 

 

P1 Ekspozycja panoramiczna, standardowa 
 

 

P1 A Ekspozycja panoramiczna, redukcja artefaktów 
 

 

P1 C Ekspozycja panoramiczna, stałe powiększenie 1,25x 
 

 

P2 Ekspozycja panoramiczna, bez gałęzi wznoszących 
 

 

P2 A Ekspozycja panoramiczna, bez gałęzi wznoszących, 

redukcja artefaktów 

 

 

P2 C Ekspozycja panoramiczna, bez gałęzi wznoszących, 

stałe powiększenie 1,25x 

 

 

P10 Ekspozycja panoramiczna, dzieci 
 

 

P10 A Ekspozycja panoramiczna, dzieci, bez gałęzi 

wznoszących, redukcja artefaktów 

 

 

P10 C Ekspozycja panoramiczna, dzieci, bez gałęzi 

wznoszących, stałe powiększenie 1,25x 

 

 

P12 Gruba warstwa, obszar zębów przednich 
 

 

Ustawienia programu: 

Wybór pojedynczego kwadrantu (tylko górna/dolna szczęka w P12), 

funkcja Quickshot (brak opcji P12 w funkcji Quickshot), 

wartości kV/mA 

Więcej informacji o programach ekspozycji panoramicznej znajduje się 

za stroną [ → 51]. 

Ekspozycje skrzydłowo-zgryzowe 

 

BW1 Ekspozycja skrzydłowo-zgryzowa obszaru zębów 

tylnych. 

 

 

BW2 Ekspozycja skrzydłowo-zgryzowa obszaru zębów 

przednich. 

 

Ustawienia programu: W trybie kwadrantu BW1 lewy/prawy pół-widok 

lub obie strony, wartości kV/mA 

Więcej informacji o programach ekspozycji skrzydłowo-zgryzowej 

znajduje się za stroną [ → 54]. 
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Ekspozycja stawu skroniowo-

żuchwowego 

 

TM1.1/TM1.2 Stawy skroniowo-żuchwowe z bocznej strony z 

otwartymi i zamkniętymi ustami, ekspozycja dwu-

etapowa 

TM3 Stawy skroniowo-żuchwowe, boczne, gałęzie 

wznoszące 

Ustawienia programu: W programach ekspozycji dwu-

etapowej ze wstępnym wyborem kąta (0°, 5°, 10°, 15°), 

wartości kV/mA 

Więcej informacji o programach stawu skroniowo-

żuchwowego znajduje się za stroną [ → 68]. 

Ekspozycja zatok 

 

S1 Zatoki przynosowe 

S3 Zatoki przynosowe, warstwa liniowa 

Ustawienia programu: wartości 

kV/mA 

Więcej informacji o programach ekspozycji zatok znajduje się 

za stroną [ → 75]. 

Ekspozycja cefalometryczna 

Modele wyposażone w cefalometr umożliwiają wykonanie 

zdjęć cefalometrycznych. 
 

C1 Ekspozycja przednio-tylna, symetryczna 

C2 Ekspozycja tylno-przednia, symetryczna 

C3 Ekspozycja boczna 

C3F Ekspozycja pełnoformatowa, boczna 

C4 Widok nadgarstka, symetrycznie 

 

Ustawienia programu: Funkcja Quickshot, kolimacja (z 

wyjątkiem C4), wartości kV/mA 

Więcej informacji o programach ekspozycji cefalometrycznej 

znajduje się powyżej, na stronie [ → 97]. 
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Ekspozycja objętościowa 

System radiologiczny ORTHOPHOS SL występuje w wersj 2D oraz w 

hybrydowej wersji 2D/3D. Urządzenia 2D można usprawnić poprzez 

instalację płaskiego panelu 3D. Programy objętościowe VOL1, VOL1 

HD, VOL2, VOL2 HD (opcjonalnie VOL3 oraz VOL3 HD) dostępne są 

jedynie w tej wersji. 
 

VOL1 

VOL1 HD 

Ekspozycja objętościowa cylindra o 

średnicy ok. 8 cm i wysokości ok. 8 cm lub 

5,5 cm (kolimacja) 

 

 

 

VOL2 

VOL2 HD 

Ekspozycja objętościowa cylindra o 

średnicy około 5 cm i wysokości około 5,5 

cm lub 5,5 cm do górnej lub dolnej szczęki  

 

 

 

Opcjonalnie: 

VOL3 

VOL3 HD 

Ekspozycja objętościowa cylindra o 

średnicy około 11 cm i wysokości około 10 

cm lub wybór górnego kwadrantu 

skolimowanego do 

7,5 cm i dolnego kwadrantu 

skolimowanego do 8,0 cm. 

 

 

 

 

 

Ustawienia programu: Obszar (zęby przednie, trzonowe 

lewe/prawe lub prawy/lewy staw skroniowo-żuchwowy, kolimacja 

górnej/dolnej szczęki, czas promieniowania 

Więcej informacji o programach ekspozycji 3D znajduje się za 

stroną [ → 83]. 
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2. Główne elementy produktu 

2.1 Element podstawowy 
 

 

 

A Główny włącznik 

B Lokalizator świetlny z regulacją wysokości wiązki światła 

(płaszczyzna frankfurcka) do ekspozycji panoramicznych 

B1 Lokalizator świetlny do pozycjonowania 3D 

C Lokalizator świetlny, centralna wiązka do określania środka twarzy 

D Lusterko kontrolne do pozycjonowania pacjenta 

E Taca na biżuterię, itp. 

F Wspornik czoła 

G Wsporniki skroni 

H Czujnik PAN/3D 

I Główna przesłona lampy RTG. 

J Zagryzak, segment stykowy lub wspornik podbródka 

K Uchwyt wspornika podbródka, zagryzaki, segmenty stykowe, itp. 

L Uchwyt pacjenta 

M Szuflada na akcesoria 

N Easypad (obrotowy panel operacyjny) 

O Panel dotykowy sterowania lusterkiem kontrolnym w przód/tył. 

         

 

   N     I 
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P Przycisk ekspozycji 

Q Oświetlenie otoczenia (podświetlenie), regulowane z poziomu 

przeglądarki internetowej 

 

2.2 Cefalometr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Podziałka projekcji 

B Podziałka do regulacji poziomego wspornika nosa 

C Wspornik nosa 

D Pokrętło blokujące wspornik nosa 

F Przycisk usuwania czujnika 

G Element obrotowy do poruszania wspornikiem głowy 

H Druga przesłona z lokalizatorem linii światła (pozioma 

płaszczyzna frankfurcka) 

I Czujnik 

J Płyta wsporcza nadgarstka 

K Zatyczki uszne z uchwytami 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 
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2.3 Easypad 
 

 

 

A Klawisz „w dół” 

B Klawisz „w górę” 

C Wskaźnik promieniowania optycznego 

D Ekran dotykowy 

E Kontrolka LED „Urządzenie włączone” 

     

 



 

8  

 

2.4 Ekran dotykowy Easypad 

Ekran dotykowy systemu reaguje na komendy dotykowe wydawane 

przez użytkownika. Ekran dotykowy pozwala użytkownikowi dokonać 

ustawień parametrów procesu ekspozycji RTG. 

Interfejs użytkownika podzielony jest na 2 poziomy. Naciśnięcie 

symbolu koła zębatego J w prawym górnym rogu ekranu dotykowego 

przełącza na drugi poziom. 

Poziom pierwszy: Menu główne 

Elementy ekranu i sterowanie 
 

 

 B C D E F  D H   

  

 

 
 

 
 

 
 

 
Gotowe do ekspozycji 

  S R Q   
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A Lokalizator światła WŁ/WYŁ 

B Ekran regulacji wspornika czoła 

C Ekran regulacji wysokości 

D Klawisze wyboru programu –/+ 

sekwencja 

PAN: P1, P2, P10, P12, BW1, BW2, TM1.1, TM3, S1, S3 

CEPH: C1, C2, C3, C4 

3D: VOL1, VOL2, VOL3 

E Pomarańczowy: Wyświetla minimalny obszar ekspozycji 

wybranego programu (łuk żuchwowy lub fragment łuku 

żuchwowego) 

F Ekran programu, wybór podprogramu (A/C) 

G Ekran wyboru grupy programów 

H Ekran pozycjonowania głowy pacjenta 

I Kolumna podmenu (opcje) 

J Koło zębate Element nawigacyjny do przełączania między 

poziomami 1 i 2 

K Ekran wyboru kwadrantu oznaczony symbolami R (prawo) i L 

(lewo) 

N Ekran wartości kV/mA 

O Znak zapytania: Pomoc lub ekran informacyjny 

P Wyświetla oznaczony kolorystycznie zagryzak lub segment 

stykowy wybranego programu 

Q Symbol stawów skroniowo-żuchwowych 

R Symbol łuku żuchwowego 

S Oczekiwany czas promieniowania (po zakończeniu: faktyczny 

czas promieniowania) 

T Szybkie włączania/szybkie wyłączanie 

Zmniejszanie czasu ekspozycji 

U Linia komentarza do wyświetlania komunikatów pomocniczych 

lub komunikatów o błędach 

V Symbol pacjenta (dziecko, młodzież/kobieta, 

kobieta/mężczyzna, osoba rosła) Domyślne ustawienia 

parametrów ekspozycji 

W Przycisk R do potwierdzenia komunikatów urządzenia. 

Powrót jest jednym z komunikatów! 

X Klawisz T do przeprowadzenia cyklu testowego bez 

promieniowania 

Y Klawisze „Przysuń wspornik czoła w kierunku czoła” i „Odsuń 

wspornik czoła od czoła” 

Z Klawisze „Zamknij wsporniki skroni” oraz „Otwórz wsporniki 

skroni” 
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Ekran pozycjonowania głowy pacjenta 

Symbol głowy pacjenta w prawym górnym rogu pozwala dokonać 

pozycjonowania głowy pacjenta. 
 

  

 

Poziom drugi: Podgrupy menu 

2.4.1.1 Wybór ustawień podstawowych 

Na poziomie drugim można zmienić fabryczne parametry ekspozycji 

programów i regulacji wartości kV/mA przypisane symbolom 

pacjentów. 

Ustawienia domyślne zostają przywrócone po każdym kolejnym 

uruchomieniu urządzenia do przeprowadzenia następnych 

ekspozycji. 

 

2.4.1.2 Wybór ustawień domyślnych 

Dostęp do ustawień początkowych uzyskać można dzięki symbolowi 

dyskietki w górnej części ekranu dotykowego. Po wybraniu symbolu 

pacjenta w ustawieniach domyślnych można włączyć/wyłączyć funkcję 

Quickshot. 

Ustawienia domyślne zostają przywrócone po każdym kolejnym 

uruchomieniu urządzenia do przeprowadzenia następnych 

ekspozycji. 

 

2.4.1.3 Wybór menu serwisowych 

Ikona klucza pozwala uzyskać dostęp do menu serwisowego. Menu 

serwisowe przeznaczone jest do użytku wyłącznie przez serwisantów.  

Pozwala uruchomić programy serwisowe, zmienić ustawienia, 

przeprowadzić testy i kalibrację. 

A Symbol głowy pacjenta wskazuje na ułożenie głowy: proste 

(pozioma płaszczyzna Frankfurcka), przechylone do przodu 

(tylna) z otwartymi lub zamkniętymi ustami, opuszczona. 

B Symbol kolorystyczny (żółty lub niebieski) informuje o 

konieczności użycia zagryzaka lub segmentu stykowego. 

C Czerwony: linia symbolizuje wiązkę lokalizatora świetlnego 

(płaszczyzna frankfurcka), biały: wzór odpowiedniego odchylenia 

głowy. 

D W widoku stawu skroniowo-żuchwowego lub widoku zatok 

na niebiesko wyświetlany jest również wspornik stawu 

skroniowo-żuchwowego. 

Jeżeli na końcu wspornika pojawi się kółko z kropką w środku, 

należy użyć uchwytów usznych. Jeżeli symbol się nie wyświetla, 

wymagane są jedynie płytki stykowe. 

E W przypadku stosowania zagryzaka okluzyjnego pojawia się 

zielona linia oraz zielona strzałka pozycjonowania. 

 
E 

Wybór ustawień 
podstawowych 

Wybór ustawień 
początkowych 
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2.4.1.4 Uruchamianie funkcji 

Ikona klawiatury pozwala uzyskać dostęp do klawiatury. Menu 

serwisowe przeznaczone jest do użytku wyłącznie przez serwisantów. 

 

 

 

 

Kody kolorystyczne 

Ustawienia oznaczone są dwoma kolorami: 

2.4.1.5 Pomarańczowy: samodzielnie wybrane 

Funkcja lub wartość została wybrana przez użytkownika. 

2.4.1.6 Białe: ustawione fabrycznie 

Funkcja lub wartość została ustawiona fabrycznie. Użytkownik 

może ją zmienić za pomocą komend dotykowych. 
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2.5 Zdalne sterowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Wskaźnik promieniowania 

B Kontrolka LED „Urządzenie włączone” 

C Ekranu 

D Przycisk ekspozycji 

E Klawisz R umożliwiający powrót 

F Przycisk ekspozycji z kablem spiralnym 
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3. Części zamienne i eksploatacyjne 

 3.1 Zagryzaki  

Szuflada między uchwytami służy do przechowywania części 

akcesoriów i rękawów ochronnych. 

 
 

A Zagryzak (10 sztuk)  

REF 18 88 887 

B Pręt zgryzowy (5 sztuk) 

REF 18 88 895 

C Listwa wsporcza 

REF 59 61 461 

D Wspornik 

REF 14 49 227 

E Zestaw wspornika podbródkowego, w tym A (5 sztuk), B (1 

sztuka), C, D, rękawy ochronne zagryzaka (500 sztuk), 

rękawy ochronne wspornika podbródka i listwy (100 sztuk), 

zob. „Rękawy ochronne” [ → 40] 

REF 59 81 472 

F Segment stykowy żółty do podstawy nosa (5 sztuk) 

REF 89 31 545 

G Zagryzak żółty (5 sztuk)  

REF 89 21 843 

H Segment stykowy niebieski do podstawy nosa (5 sztuk) 

REF 89 31 552 

I Zagryzak niebieski (5 sztuk) 

REF 89 21 850 
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Zagryzak 3D i zagryzaki sferyczne 
 

 

 

A Pręt zgryzowy 3D (5 sztuk) 

REF 61 34 949 

B Zagryzak sferyczny dolnej szczęki (oznaczenie UK) (1 sztuka) 

REF 61 50 226 

C Zagryzak sferyczny górnej szczęki (oznaczenie UK) (1 sztuka) 

REF 61 50 218 

D Sferyczna płytka zgryzowa z oznaczeniami do tworzenia 

chirurgicznych prowadnic implantologicznych 

Dostępne w sklepie internetowym SICAT www.sicat.com 

Zagryzak uniwersalny i okluzyjny 
 

 

 

A Pianka zgryzowa, jednorazowa (100 sztuk) 

REF 61 41 449 

B Zagryzak okluzyjny 

REF 62 11 143 

C Zagryzak uniwersalny 

REF 61 41 431 

 

 
 

 

  

  

http://www.sicat.com/
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3.2 Wsporniki skroni, wspornik czoła i wsporniki stawu 
skroniowo-żuchwowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Wspornik czoła i wsporniki skroni (1 zestaw) 

REF 64 83 973 

B Płytki stykowe wsporników czoła i stawu skroniowo-

żuchwowego  (1 zestaw) 

REF 64 85 010 

C Wspornik stawu skroniowo-żuchwowego 1 do ekspozycji 

stawu skroniowo-żuchwowego 

REF 64 84 112 

D Wspornik stawu skroniowo-żuchwowego 2 do ekspozycji 

stawu skroniowo-żuchwowego 

REF 64 85 002 

E Płytki stykowe do wsporników stawu skroniowo-

żuchwowego (10 sztuk)  

REF 59 90 648 

F Uchwyty uszne do wsporników stawu skroniowo-

żuchwowego (10 sztuk) 

REF 18 88 838 
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4. Działanie 

4.1 Uruchamianie urządzenia 

PRZESTROGA 

Podczas pracy urządzenia dojść może do awarii. 

Pacjent umiejscowiony w urządzeniu może doznać obrażeń spowodowanych 

przez części ruchome. 

 Należy się upewnić, że w chwili uruchamiania urządzenia i wyboru trybu 

pracy (do zakończenia pozycjonowania czujnika) pacjent nie znajduje się 

w urządzeniu. 

 

UWAGA 

Zmiany temperatury mogą doprowadzić do skraplania wewnątrz urządzenia. 

Komponenty elektryczne mogą ulec zniszczeniu na skutek spięć. 

 Nie wyłączać urządzenia do momentu osiągnięcia przez nie temperatury 

otoczenia i wyparowania skroplenia. Zob. rozdział „Dane techniczne”. 
 

✔   Montaż przeprowadzono prawidłowo. 

✔   Urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej. 

1. Ustawić główny włącznik A w pozycji I. 

2. Odczekać jedną minutę. 

 Dioda LED (B) zapali się na ekranie Easypad. 

 Wskaźnik promieniowania (C) zapali się na ok. jedną sekundę w 

celu kontroli prawidłowości działania. 

 Ekran główny wyświetli się na ekranie dotykowym na około 1 minutę. 

 Na ekranie dotykowym pojawi się widok wyboru programu. 

 Wspornik czoła i wsporniki skroni są zupełnie otwarte. 

UWAGA 

Urządzenia nie należy nieustannie włączać/wyłączać. 

Nieustannie włączanie i wyłączanie skraca żywotność serwisową 

komponentów urządzenia i prowadzi do zwiększonego poboru mocy. 

 Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać około 60 sekund przed jego 

ponownym włączeniem. 

 

UWAGA 

Powierzchnia ekranu dotykowego jest delikatna. 

Ekran dotykowy jest uszkodzony lub jego powierzchnia jest zadrapana. 

 Do obsługi ekranu dotykowego nigdy nie należy stosować ostrych 

przedmiotów, takich jak pióra kulkowe, ołówki, itp.  

 Ekran dotykowy należy obsługiwać jedynie opuszkami palców. 

 
 
 

 
 

Sirona Dental Systems GmbH 

Instrukcja obsługi ORTHOPHOS SL 2D / 3D 

5 Działanie 

5.1 Uruchamianie 

urządzenia 
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4.2 Ekspozycja panoramiczna i 

skrzydłowo-zgryzowa 

4.2.1 Opis programu 

4.2.1.1 P1 – Ekspozycja panoramiczna 

Ekspozycja przedstawia kompletny widok zebów z gałęziami 

wznoszącymi. 

 

 

 

 

 

P1 A – Ekspozycja panoramiczna, redukcja artefaktów 

Ekspozycję można przeprowadzić w trybie redukcji artefaktów, 

aby zapobiec pojawieniu się artefaktów w obszarach 

kłykciowych i trzonowych, oraz aby zmniejszyć cień 

przeciwstawnej szczęki. 
 

 

 

Ekspozycja panoramiczna, stałe powiększenie 1,25x 

Ekspozycję można przeprowadzić w trybie stałego 

powiększenia 1,25x, np. do celów implantologicznych. 
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4.2.1.2 P2 – Ekspozycja panoramiczna, bez gałęzi wznoszących 

Ekspozycja przedstawia zmniejszony obszar zębów bez gałęzi 

wznoszących.

 

 

 

P2 A – Ekspozycja panoramiczna z redukcją artefaktów,  

bez gałęzi wznoszących 

Ekspozycję można również przeprowadzić w trybie redukcji artefaktów, 

aby zapobiec pojawieniu się artefaktów w obszarach kłykciowych i 

trzonowych, oraz zmniejszyć cień przeciwstawnej szczęki. 

P2 C – Ekspozycja panoramiczna, bez gałęzi wznoszących, 

stałe powiększenie 1,25x 
 

Ekspozycję można przeprowadzić w trybie stałego powiększenia 

1,25x, np. do celów implantologicznych. 
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4.2.1.3 P10 – Ekspozycja panoramiczna, dzieci 

Ekspozycja przedstawia zmniejszony obszar zębów bez gałęzi 

wznoszących. W przypadku tej ekspozycji obszar promieniowania jest 

znacznie mniejszy. 
 

 

 

P10 A – Ekspozycja panoramiczna, dzieci, bez gałęzi 

wznoszących, redukcja artefaktów 
 

Ekspozycję można również przeprowadzić w trybie redukcji artefaktów, 

aby zapobiec pojawieniu się artefaktów w obszarach kłykciowych i 

trzonowych, oraz zmniejszyć cień przeciwstawnej szczęki. W 

przypadku tej ekspozycji obszar promieniowania jest znacznie 

mniejszy. 

P10 C – Ekspozycja panoramiczna, dzieci, bez gałęzi 

wznoszących, stałe powiększenie 1,25x 
 

Ekspozycję można przeprowadzić w trybie stałego powiększenia 

1,25x, np. do celów implantologicznych. W przypadku tej 

ekspozycji obszar promieniowania jest znacznie mniejszy. 

4.2.1.4 P12 – Gruba warstwa, obszar zębów przednich 

Obraz zębów przednich z większą grubością warstwy, np. do 

zastosowań implantologicznych. 

Zaznaczyć można obszar górnej lub dolnej szczęki. 
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4.2.1.5 BW1 – Ekspozycja skrzydłowo-zgryzowa obszaru zębów 

tylnych. 

Obraz zębów tylnych o wysokości zdjęcia skrzydłowo-zgryzowego i 

optymalnej jakości. 
 

 

 

4.2.1.6 BW2 – Ekspozycja skrzydłowo-zgryzowa obszaru zębów 

przednich. 

Obraz zębów przednich o wysokości zdjęcia skrzydłowo-zgryzowego 

i optymalnej jakości. 
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4.2.2 Przygotowanie ekspozycji 

W zależności od pacjenta lub programu ekspozycji, należy zmienić 

części akcesoriów i wybrać właściwy tryb ekspozycji; zob. „Instalacja i 

uruchamianie" [ → 43]. 

Potrzebne będą poniższe akcesoria: 

● Wspornik podbródka z prętem zgryzowym lub listwą lub żółty 

zagryzak lub segment stykowy lub zagryzak uniwersalny lub 

zagryzak okluzyjny. 

 

PRZESTROGA 

Wspornika podbródka nie należy stosować do pracy z dziećmi w 

trybach BW1 i BW2. W przeciwnym razie ułożenie może być zbyt 

niskie. 

 

WAŻNE 

W programach BW1 i BW2 nie wolno stosować zagryzaka 

uniwersalnego od miejsca czarnego oznaczenia. W przeciwnym 

razie ułożenie może być zbyt niskie. 

 

 

● Wsporniki skroni 

● Wspornik czoła 

➢ Wprowadzić stosowną część akcesorium do urządzenia i 

naciągnąć odpowiedni rękaw ochronny, zob. „Rękawy ochronne” 

[ → 40]. 

➢ Przełączyć SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji; zob. 

„Przełączenie SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji”. 
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4.2.3 Wybór programu ekspozycji 
 

 

✔   Urządzenie jest włączone i gotowe do wykonania ekspozycji. 

1. Nacisnąć symbol PAN w górnej części ekranu dotykowego. 

 Grupa programu PAN zostanie wybrana. 

2. Wybrać program ekspozycji. W tym celu dotknąć klawiszy strzałek 

+C oraz -A. Jeżeli dostępny jest podprogram, np. redukcja 

artefaktów lub powiększenie 1,25x, ekran programu wyświetli 

się na szaro. Nacisnąć kilkakrotnie ekran programu B.  Wszystkie 

opcje wybranego programu wyświetlane są jedna po drugiej. 

3. Postępować zgodnie z poleceniami w linii komentarza na ekranie 

dotykowym. W razie konieczności nacisnąć klawisz R. 

 Przesłona i czujnik przesuną się do pozycji początkowej. 

 Program ekspozycji został wybrany. 
 

 

PRZESTROGA 

Naciśnięcie klawisza R spowoduje ustawienie urządzenia w pozycji 

początkowej. 

Pacjent umiejscowiony w urządzeniu może doznać obrażeń 

spowodowanych przez części ruchome. 

Upewnić się, że pacjent nie znajduje się w urządzeniu przed 

UWAGA 

Czujnik PAN/3D obracany jest przez silnik 

Przekładnia czujnika może ulec uszkodzeniu na skutek obsługi ręcznej. 

Nacisnąć klawisz R, aby obrócić czujnik z powrotem do pozycji 

początkowej za pomocą silnika. Czujnik zawsze obraca się wraz z 

całym urządzeniem obracającym. Kombiczujnik przesuwa się do 

właściwej pozycji początkowej do wykonania ekspozycji 

panoramicznych, cefalometrycznych lub 3D, w zależności od wybranej 

grupy programu. 

A B C 

Gotowe do 
ekspozycji 
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4.2.4 Ustawianie kwadrantów 

Obszar ekspozycji można ograniczyć do pojedynczych kwadrantów. 

Wybierać można spośród opcji: pół-widok prawej/lewej szczęki w 

programach P1, P2, P10 i BW1, lub górnej/dolnej szczęki w 

programach P1, P2, P10 i P12. W trybach P1, P2, P10 dostępne są 

również opcje stałego powiększenia i redukcji artefaktów. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu kwadrantu (A) w prawej części ekranu 

dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

2. Wybrać odpowiedni kwadrant lub kwadranty. Zob. rysunek poniżej. 

Kwadranty mogą stanowić pół-widoki lub osobne obrazy. Dotknąć 

pola kwadrantu na środku, aby ponownie aktywować główną ramkę. 

 Wybrane kwadranty zostaną podświetlone, a pozostałe 

wyświetlone w kolorze szarym. 

 

 

 

 
 

R L R L 

 
 
 

Gotowe do ekspozycji Gotowe do ekspozycji 

 
 
 
 
 
 

R L R L 

 
 
 

Gotowe do ekspozycji Gotowe do ekspozycji 

 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu kwadrantu (A). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Kwadrant lub kwadranty zostały wybrane. 

 
 

WAŻNE 

Czas trwania programu ekspozycji pojedynczych kwadrantów 

równy jest czasowi trwania programu ekspozycji pół-widoków. 

A 

Gotowe do 
ekspozycji 
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4.2.5 Regulacja funkcji Quickshot 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu Quickshot A w prawej części ekranu dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

 

 

 

 

 

 

2. Nacisnąć przyciski Quick On lub Quick Off  na ekranie 

dotykowym. 

 Wybór podświetli się na pomarańczowo w linii podmenu. 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu Quick (A). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Funkcja Quickshot została wybrana. 

4.2.6 Ustawianie szerokości skroni 

Szerokość wspornika skroni nieznacznie wpływa na czas 

promieniowania. 

Szerokość warstwy wybierana jest automatycznie do różnych łuków 

zębowych w trybach P1, P2, P10 oraz w ich podtrybach. 

A 

Gotowe do 
ekspozycji 

Gotowe do 
ekspozycji 
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4.2.7 Ustawianie wartości kV/mA 

Ustawianie wartości kV/mA za pomocą symboli pacjentów 

Domyślne kombinacje kV/mA przypisane są symbolom pacjentów, 

zgodnie z ich wzrostem i wagą. Symbole odpowiadają dziecku, osobie 

młodej/kobiecie, kobiecie/mężczyźnie, osobie rosłej. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

➢ Dotknąć stosownego symbolu pacjenta. 

 Wybór (A) podświetli się na pomarańczowo. Wybrana wartość 

kV/mA wyświetli się z prawej strony ekranu dotykowego. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

 

Ustawianie wartości kV/mA za pomocą linii podmenu 

Jeżeli domyślne kombinacje kV/mA nie gwarantują optymalnych 

rezultatów, można je zmienić ręcznie we wszystkich programach. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu kV/mA (B) w prawej części ekranu dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

 

 

 

 

 

2. Wybrać wartość kV/mA. Dotknąć przycisków + lub – 

 Wybrana wartość kV/mA wyświetli się. 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu kV/mA (B). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowe do ekspozycji 

 

A 

Gotowe do 
ekspozycji 

B 

Gotowe do 
ekspozycji 
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4.2.8 Pozycjonowanie pacjenta 

Pacjenta należy ustawić w urządzeniu w pozycji stojącej. Pacjenta  

można również z łatwością usadzić w fotelu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówka: Easypad pokazuje wartości referencyjne ustawień 

wysokości i wspornika czoła, które zapisywane są do kolejnych 

ekspozycji jako dodatkowe informacje oprogramowania SIDEXIS. 

PRZESTROGA 

Silnik regulacji wysokości uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa 

swoją prędkość. 

Pacjent usadzony w urządzeniu może doznać obrażeń spowodowanych 

przez części ruchome. 

Obserwować pacjenta i ruch urządzenia podczas regulacji 

wysokości. 

Drobne korekty przeprowadzić można przez naciśnięcie i 

natychmiastowe zwolnienie klawiszy. 

PRZESTROGA 

Lokalizator świetlny wyposażony jest w laser klasy 1. 

Laser lokalizatora świetlnego może oślepić pacjentów i użytkowników. 

Nie patrzeć bezpośrednio w kierunku wiązki lasera. Upewnić się, 

że wiązka lasera nie jest skierowana bezpośrednio w kierunku 

oczu pacjenta. 

Należy zachować minimalną odległość 10 cm między oczami a 

laserem. 

WAŻNE 

Należy poprosić pacjenta o zdjęcie z głowy i szyi wszelkich obiektów 

metalicznych, takich jak okulary, biżuteria oraz wyjmowalne protezy 

dentystyczne. Taca przed lusterkiem kontrolnym służy do odkładania 

biżuterii. 
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4.2.8.1 Pozycjonowanie z zagryzakiem okluzyjnym 

Zagryzak okluzyjny ustawia odchylenie zgodnie z płaszczyzną 

okluzyjną, a nie frankfurcką. Gwarantuje to mniejsze nakładanie w 

obszarze zębów przednich i górnej szczęki. 

W razie konieczności serwisant może skorygować kąt o +5° w celu 

domyślnego ustawienia płaszczyzny frankfurckiej. 

✔   Zagryzak okluzyjny z pianką zgryzową zamontowano w urządzeniu. 

Na ekranie dotykowym wyświetlają się zielone strzałki. 

✔   Wspornik czoła i wsporniki skroni zamontowano w urządzeniu. 

Naciągnięto rękawy ochronne. 

4.2.8.1.1 Poprowadzić pacjenta przed lusterko 

kontrolne. 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.8.1.2 Ustawić wysokość urządzenia za pomocą 

klawiszy w górę (A) i w dół (B). Przyciski regulacji 

wysokości są podświetlone i pokazują kierunek, w którym 

urządzenie przesuwa się za pomocą zielonej strzałki. 

PRZESTROGA! Silnik regulacji wysokości uruchamia się 

powoli i stopniowo zwiększa swoją prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić klawisze regulacji wysokości, gdy płytka zagryzaka i 

przednie zęby pacjenta są na tej samej wysokości. 

4.2.8.1.3 Poprowadzić pacjenta do urządzenia i kazać mu trzymać 

uchwyty obiema rękami. 

4.2.8.1.4 Kazać pacjentowi zagryźć zębami wyżłobienie w piance 

zgryzowej. 

4.2.8.1.4.1 W razie konieczności docisnąć zęby tylne naprzód 

do momentu zatrzymania. 

 

B 

A 
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4.2.8.1.5 Sprawdzić ułożenie kręgosłupa pacjenta. 

4.2.8.1.5.1 Upewnić się, że kręgosłup jest lekko wygięty, 

tak jak na ilustracji. 

Wskazówka: Aby uzyskać prawidłowe ułożenie kręgosłupa, 

poprosić pacjenta o zrobienie małego kroku w kierunku 

kolumny urządzenia. Spowoduje to wyciągnięcie kręgów 

szyjnych pacjenta. Zapobiega to zmniejszeniu gęstości w 

obszarze zębów przednich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.1.6 Za pomocą zielonych strzałek na ekranie dotykowym 

regulować odchylenie głowy pacjenta do momentu uzyskania 

żądanego położenia. Kazać pacjentowi luźno ułożyć głowę. 

Jeżeli zielona strzałka na ekranie dotykowym wskazuje w górę, 

nacisnąć przycisk regulacji wysokości A w górę. 

PRZESTROGA Jeżeli przez około 3 sekundy kąt płytki zgryzowej 

nie ulegnie zmianie, silnik rozpocznie ruch z większą prędkością. 

 

 

 

 

4.2.8.1.7 Gdy zielona strzałka wskazuje w dół, nacisnąć przycisk B. 

4.2.8.1.7.1 Odchylenie głowy pacjenta zmienia się 

odpowiednio do wysokości urządzenia. Podczas regulacji kąta 

płytki zgryzowej silnik regulacji wysokości urządzenia porusza 

się z bardzo małą prędkością. 

4.2.8.1.7.2 Zielona strzałka na symbolu głowy określa, jak 

wysoko należy przesunąć urządzenie, do momentu uzyskania 

nominalnego odchylenia głowy. Odchylenie symbolu głowy 

również ulega zmianie. 

4.2.8.1.7.3 Z chwilą uzyskania żądanego ułożenia ruch 

zostanie wstrzymany. Słychać będzie sygnał dźwiękowy. 

Strzałki regulacji wysokości, które wcześniej świeciły się na 

zielono, zmienią kolor na niebieski. 

4.2.8.1.8 Włączyć lokalizator świetlny. PRZESTROGA Ryzyko 

oślepienia 

4.2.8.1.8.1 Dwie czerwone wiązki światła skupiają się na 

głowie pacjenta. Ponowne naciśnięcie klawisza wyłącza 

lokalizator świetlny. Wyłącza się on automatycznie po około 

100 sekundach. 



 

29 
 

 

 

 
bå

Öä

áë

Ü 

 

4.2.8.1.9 Ustawić pacjenta odpowiednio do centralnej 

wiązki światła (G). 

4.2.8.1.9.1 Wiązka światła skupia się na środku zębów przednich 

pacjenta lub na środku twarzy (pośrodkowo). 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.1.10 W razie konieczności sprawdzić ułożenie 

pacjenta. Krótko naciskać klawisze regulacji wysokości w 

górę (A) i w dół (B). 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.1.11 Nacisnąć klawisz regulacji wspornika skroni I. 

4.2.8.1.11.1 Dotknięcie głowy pacjenta powoduje automatyczne 

zatrzymanie wsporników skroni. 

4.2.8.1.12 Nacisnąć klawisz regulacji wspornika czoła (H). 

4.2.8.1.12.1 Dotknięcie głowy pacjenta powoduje automatyczne 

zatrzymanie wspornika czoła. 

Upewnić się, że podczas ustawiania wspornika czoła głowa 

pacjenta nie porusza się do tyłu. 

4.2.8.1.13 Kazać pacjentowi zrobić wydech, dotknąć językiem 

podniebienia i pozostać w tej pozycji do końca ekspozycji. 

 Pacjenta został ustawiony w urządzeniu. 

Jeżeli zagryzak okluzyjny znajduje się w uchwycie nawet po wykonaniu 

ekspozycji i wybrany zostanie program ekspozycji, który nie wymaga 

użycia zagryzaka, w linii komentarza wyświetli się komunikat pomocy 

„H307 - Change bite block”. Wprowadzić stosowny zagryzak lub 

segment stykowy odpowiedni do ekspozycji. Komunikat pomocy 

zniknie z chwilą usunięcia zagryzaka okluzyjnego. 

WAŻNE 

 

 

 

 

 

I H 
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W trybach P1, P2, P10 szerokość warstwy wybierana jest 

automatycznie do różnych łuków zębowych ze wspornikiem skroni, a 

czas promieniowania zmienia się nieznacznie, zgodnie z ustawioną 

szerokością wsporników skroni. 
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4.2.8.2 Pozycjonowanie ze wspornikiem podbródka i prętem 

zgryzowym 

✔   Wspornik podbródka i segment zgryzowy zamontowano w 

urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

4.2.8.2.1 Poprowadzić pacjenta przed lusterko kontrolne. 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.8.2.2 Ustawić wysokość urządzenia za pomocą klawiszy 

w górę (A) i w dół (B). PRZESTROGA Silnik regulacji 

wysokości uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa swoją 

prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić przyciski regulacji wysokości, gdy podbródek pacjenta i 

wspornik podbródka są na tej samej wysokości. 

4.2.8.2.3 Odsunąć zagryzak od pacjenta. 

4.2.8.2.3.1 Zagryzak skierowany jest na lusterko 

kontrolne. 

4.2.8.2.4 Kazać pacjentowi oprzeć podbródek na wsporniku i 

trzymać uchwyty obiema rękami. 

4.2.8.2.5 Przysunąć zagryzak do pacjenta i kazać mu zagryźć. 

4.2.8.2.5.1 Zęby przednie pacjenta znajdują się w 

wyżłobieniu zagryzaka. W razie konieczności docisnąć zęby 

tylne naprzód do momentu zatrzymania. 

 

B 

A 
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4.2.8.2.6 Sprawdzić płaszczyznę okluzyjną pacjenta (C). 

Skorygować wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w 

górę (A) i w dół (B). 

4.2.8.2.6.1 Płaszczyzna okluzyjna jest nieznacznie przechylona 

do przodu. 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.2.7 Sprawdzić ułożenie 

kręgosłupa pacjenta. 

4.2.8.2.7.1 Upewnić się, że kręgosłup jest lekko wygięty, tak jak na 

ilustracji. 

Wskazówka: Aby uzyskać prawidłowe ułożenie kręgosłupa, 

poprosić pacjenta o zrobienie małego kroku w kierunku 

kolumny urządzenia. Spowoduje to wyciągnięcie kręgów 

szyjnych pacjenta. Zapobiega to zmniejszeniu gęstości w 

obszarze zębów przednich. 

4.2.8.2.8 Oddalić lusterko kontrolne, naciskając lewe 

wgłębienie na panelu dotykowym (D). 

4.2.8.2.8.1 Pacjenta można obserwować w lusterku kontrolnym. 

 

 

 

 

 

4.2.8.2.9 Włączyć lokalizator świetlny. PRZESTROGA! 

Ryzyko oślepienia 

4.2.8.2.9.1 Dwie czerwone wiązki światła skupiają się na głowie 

pacjenta. Ponowne naciśnięcie klawisza wyłącza 

lokalizator świetlny. Wyłącza się on automatycznie po 

około 100 sekundach. 
 

4.2.8.2.10 Ustawić pacjenta odpowiednio względem 

centralnej wiązki światła (G). 

4.2.8.2.10.1 Wiązka światła skupia się na środku obszaru zębów 

przednich pacjenta lub na środku twarzy 

(pośrodkowo). 

A 

 

 

 

 
C B 

F 

E 

D 

G 
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4.2.8.2.11 Ustawić głowę pacjenta zgodnie z poziomą płaszczyzną 

frankfurcką (E). 

Wskazówka: Wartość referencyjną stanowi płaszczyzna 

frankfurcka. Przebiega ona między górną krawędzią kanału ucha i 

najgłębiej położonym punktem dolnej krawędzi oczodołu. 

4.2.8.2.12 Wyregulować wysokość lokalizatora za pomocą suwaka 

(F). 

4.2.8.2.12.1 Wiązka światła skupia się na górnej krawędzi 

zewnętrznego kanału usznego. 

4.2.8.2.13 W razie konieczności skorygować odchylenie głowy 

pacjenta. Krótko naciskać klawisze regulacji wysokości w górę (A) i 

w dół (B). 

4.2.8.2.13.1 Wiązka światła skupia się na najniżej 

położonym punkcie dolnej krawędzi oczodołu. 

4.2.8.2.14 Nacisnąć klawisz regulacji wspornika skroni I. 

4.2.8.2.14.1 Dotknięcie głowy pacjenta powoduje 

automatyczne zatrzymanie wsporników skroni. 

4.2.8.2.15 Nacisnąć klawisz regulacji wspornika czoła (H). 

4.2.8.2.15.1 Dotknięcie głowy pacjenta powoduje 

automatyczne zatrzymanie wspornika czoła. 

Upewnić się, że podczas ustawiania wspornika czoła głowa 

pacjenta nie porusza się do tyłu. 

4.2.8.2.16 Sprawdzić ułożenie pacjenta i w razie konieczności 

dokonać końcowych korekt. 

4.2.8.2.17 Oddalić lusterko kontrolne, naciskając prawe wgłębienie 

na panelu dotykowym (D). 

4.2.8.2.17.1 Pacjent zobaczy swoje odbicie w lusterku 

kontrolnym. 

4.2.8.2.18 Kazać pacjentowi zrobić wydech, dotknąć językiem 

podniebienia i pozostać w tej pozycji do końca ekspozycji. 

 Pacjent został ustawiony w urządzeniu. 
 

 

WAŻNE 

W trybach P1, P2 i P10 szerokość warstwy wybierana jest 

automatycznie do różnych łuków zębowych ze wspornikiem skroni, a 

czas promieniowania zmienia się nieznacznie, odpowiednio do 

ustawionej szerokości wsporników skroni. 

C B 

A E 

I H 
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4.2.8.3 Ułożenie ze wspornikiem podbródka i listwą 

wsporczą 

✔   Pacjent nie posiada zębów przednich lub posiada ich niewiele. 

✔   Wspornik podbródka, listwę, wspornik czoła i wsporniki skroni 

zamontowano w urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

4.2.8.3.1 Kazać pacjentowi oprzeć podbródek na 

wsporniku i trzymać uchwyty obiema rękami. 

4.2.8.3.2 Kazać pacjentowi oprzeć podstawę nosa o 

listwę. Jeżeli w dolnej szczęce pacjenta znajdują się 

zęby przednie, umieścić listwę między podbródkiem a 

dolną wargą. 

4.2.8.3.3 Między górną a dolną szczękę pacjenta 

włożyć gazik. 

4.2.8.3.3.1 Górna i dolna szczęka pacjenta zostały ustawione. 

4.2.8.3.4 Postępować zgodnie z zaleceniami od punktu 

6 w dziale „Ułożenie ze wspornikiem podbródka i prętem 

wsporczym”. 

4.2.8.4 Ułożenie z zagryzakiem 

✔   Żółty zagryzak, wspornik czoła i wsporniki skroni zamontowano 

w urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

4.2.8.4.1 Kazać pacjentowi trzymać uchwyty obiema 

rękami i zagryźć zagryzak. 

4.2.8.4.1.1 Zęby przednie pacjenta znajdują się w wyżłobieniu 

zagryzaka. W razie konieczności docisnąć zęby tylne 

naprzód do momentu zatrzymania. 

4.2.8.4.2 Postępować zgodnie z zaleceniami od punktu 

6 w dziale „Ułożenie ze wspornikiem podbródka i prętem 

wsporczym”. 

 

 

4.2.8.5 Ułożenie z segmentem stykowym 

✔   Pacjent nie posiada zębów przednich lub posiada ich niewiele. 

✔   Żółty segment stykowy, wspornik czoła i wsporniki skroni 

zamontowano w urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

4.2.8.5.1 Kazać pacjentowi trzymać uchwyty obiema 

rękami i oprzeć podstawę nosa o segment stykowy. 

4.2.8.5.2 Między górną a dolną szczękę pacjenta 

włożyć gazik. 

4.2.8.5.2.1 Górna i dolna szczęka pacjenta zostały ustawione. 

4.2.8.5.3 Postępować zgodnie z zaleceniami od punktu 
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6 w dziale „Ułożenie ze wspornikiem podbródka i prętem 

wsporczym”. 
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 4.3 Ekspozycja stawu skroniowo-żuchwowego 

4.3.1 Opis programu 

 WAŻNE 

 Należy zwrócić uwagę na informację o dwu-etapowych programach w 

ekspozycji w  dziale „Wykonywanie ekspozycji”, zob. programy ekspozycji 

dwuetapowej  [ → 115]. 

 
 

TM1.1 / TM1.2 – Widok boczny stawów skroniowo-
żuchwowych z otwartymi i zamkniętymi ustami 

 (Program ekspozycji dwu-etapowej) 

 Ekspozycja wyświetla stawy skroniowo-żuchwowe w widoku 

 bocznym z buzią otwartą i zamkniętą na jednym obrazie. 
0°   15° 15°   0°   

   Program umożliwia wstępny wybór kąta (0°, 5°, 10°, and 15°) do 

   obszaru stawu skroniowo-żuchwowego 
 

 

 

 TM3 – Stawy skroniowo-żuchwowe, boczne, gałęzie wznoszące 

Ekspozycja przedstawia widok boczny stawów skroniowo-

żuchwowych z gałęziami wznoszącymi, 2 widoki na jednym na obrazie 
 

 



5 Działanie 

5.4 Ekspozycja stawu skroniowo-żuchwowego 

 

37 
 

 

 

 
bå

Öä

áë

Ü 

 

  Przygotowanie ekspozycji 

W zależności od pacjenta lub programu ekspozycji, należy wymienić 

części akcesoriów i wybrać właściwy tryb ekspozycji; zob. „Instalacja i 

uruchamianie" [ → 43]. 

Potrzebne będą poniższe akcesoria: 

● Wsporniki stawu skroniowo-żuchwowego z uchwytami usznymi 

● Wspornik czoła 

➢ Zamontować stosowną część akcesorium w urządzeniu i 

naciągnąć odpowiedni rękaw ochronny, zob. „Rękawy ochronne” 

[ → 40]. 

➢ Przełączyć SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji; zob. 

„Przełączenie SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji”. 

 Wybór programu ekspozycji 

 

        PRZESTROGA 

Naciśnięcie klawisza R spowoduje ustawienie urządzenia w 

pozycji początkowej. 

Pacjent ustawiony w urządzeniu może doznać obrażeń 

spowodowanych przez części ruchome. 

 Upewnić się, że pacjent nie znajduje się w urządzeniu przed 

ustawieniem go w pozycji początkowej. 

✔   Urządzenie jest włączone i gotowe do wykonania 

ekspozycji. 

1. Nacisnąć symbol PAN w górnej części ekranu dotykowego. 

 Grupa programu PAN zostanie wybrana. 

2. Wybrać program ekspozycji. Nacisnąć klawisze strzałek 

 + C oraz – A 

 Program ekspozycji wyświetli się na ekranie (B) 

3. Postępować zgodnie z poleceniami w linii komentarza na ekranie 

dotykowym. W razie konieczności nacisnąć klawisz R. 

 Przesłona i czujnik przesuną się do pozycji początkowej. 

 Program ekspozycji został wybrany. 

A B C 

Gotowe do 
ekspozycji 
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 Regulacja kąta wstępnego 

W programie ekspozycji TM1 można wybrać wstępny kąt stawu 

skroniowo-żuchwowego (0°, 5°, 10° and 15°). Może to być pomocne, 

gdy konieczne jest wykonanie dokładnej analizy stawu skroniowo-

żuchwowego, a standardowy obraz (0°) nie gwarantuje optymalnej 

jakości. 

Ilustracja przedstawia kierunek obrotu warstwy podczas wstępnego 

wyboru kąta. 

 

TM1  

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu kąta wstępnego (A) w prawej części ekranu 

dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

 

 

 

 

2. Wybrać odpowiadającą wstępna wartość kąta. 

 Wybór podświetla się na pomarańczowo w linii podmenu. 

Wybrana wstępna wartość kąta wyświetli się z prawej strony 

ekranu dotykowego. 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu wstępnej wartości kąta (A). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Wstępna wartość kąta została wybrana. 

WAŻNE 

Potwierdzenie ekspozycji klawiszem R spowoduje wyzerowanie 

wartości kąta wprowadzonej w linii podmenu do wartości 

domyślnej  0°. 

 

0° – 15° 15°– 0° 

A 

Gotowe do 
ekspozycji 

Gotowe do 
ekspozycji 
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Ustawianie wartości kV/mA 

Ustawianie wartości kV/mA za pomocą symboli pacjentów 

Domyślne kombinacje kV/mA przypisane są symbolom pacjentów 

zgodnie z ich wzrostem i wagą. Symbole odpowiadają dziecku, osobie 

młodej/kobiecie, kobiecie/mężczyźnie, osobie rosłej. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

➢ Dotknąć stosownego symbolu pacjenta. 

 Wybór (A) podświetli się na pomarańczowo. Wybrana wartość 

kV/mA wyświetli się z prawej strony ekranu dotykowego. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

 

Ustawianie wartości kV/mA za pomocą linii podmenu 

Jeżeli domyślne kombinacje kV/mA nie gwarantują optymalnych 

rezultatów, można je zmienić ręcznie w każdym programie. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu kV/mA (B) w prawej części ekranu dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

 

 

 

 

 

2. Wybrać wartość kV/mA. Dotknąć przycisków + lub – 

 Wybrana wartość kV/mA zostanie wyświetlona. 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu kV/mA (B). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowe do ekspozycji 

 

A 

Gotowe do 
ekspozycji 

B 

Gotowe do 
ekspozycji 
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 Ułożenie pacjenta 

Pacjenta należy prawidłowo ustawić w urządzeniu w pozycji stojącej. 

Pacjenta można również z łatwością usadzić w fotelu. 

 

PRZESTROGA 

Silnik regulacji wysokości uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa 

swoją prędkość. 

Pacjent ustawiony w urządzeniu może doznać obrażeń 

spowodowanych przez części ruchome. 

➢ Obserwować pacjenta i działanie urządzenia podczas 

regulacji wysokości. 

➢ Drobne korekty przeprowadzić można przez naciśnięcie i 

natychmiastowe zwolnienie klawiszy. 

 

PRZESTROGA 

Lokalizator świetlny wyposażony jest w laser klasy 1. 

Laser lokalizatora świetlnego może oślepić pacjentów i użytkowników. 

➢ Nie patrzeć bezpośrednio w kierunku wiązki lasera. Upewnić się, 

że wiązka lasera nie jest skierowana bezpośrednio w kierunku 

oczu pacjenta. 

➢ Należy zachować minimalną odległość 10 cm między oczami a 

laserem. 

 

WAŻNE 

Należy poprosić pacjenta o zdjęcie z głowy oraz szyi wszelkich 

metalowych obiektów, takich jak okulary, biżuteria oraz wyjmowalne 

protezy dentystyczne. Taca przed lusterkiem kontrolnym służy do 

odkładania biżuterii. 

Wskazówka: Easypad pokazuje wartości referencyjne ustawień 

wysokości i wspornika czoła, które zapisywane są do kolejnych 

ekspozycji jako dodatkowe informacje oprogramowania SIDEXIS. 
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 Pozycjonowanie do bocznej ekspozycji stawu skroniowo-  

żuchwowego 

✔   Wspornik czoła i wsporniki stawu skroniowo-żuchwowego z 

uchwytami usznymi zamontowano w urządzeniu. (1 prawy, 2 lewe, 

zob. Wymiana wsporników skroni i wsporników stawu skroniowo-

żuchwowego” [ → 46]. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

1. Poprowadzić pacjenta przed lusterko kontrolne. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ustawić wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w górę (A) i 

w dół (B). PRZESTROGA! Silnik regulacji wysokości 

uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa swoją prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić klawisze regulacji wysokości, gdy uchwyty uszu i 

wsporniki stawu skroniowo-żuchwowego są na tej samej 

wysokości, co uszy pacjenta. 

3. Kazać pacjentowi ustawić się między wspornikami stawu 

skroniowo-żuchwowego i trzymać uchwyty obiema rękami. 

4. Zamknąć wsporniki stawu skroniowo-żuchwowego (J oraz K). 

Nacisnąć klawisz I. 

 Wsporniki stawu skroniowo-żuchwowego zatrzymają się 

automatycznie, gdy zetkną się z głową pacjenta. Pacjent został 

stabilnie ustawiony w urządzeniu za pomocą uchwytów 

usznych. 

5. Obrócić lusterko kontrolne do zewnątrz, naciskając lewe wgłębienie 

na panelu dotykowym (D). 

 Pacjenta można obserwować w lusterku kontrolnym. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Włączyć lokalizator świetlny. PRZESTROGA! Ryzyko oślepienia 

 Dwie czerwone wiązki światła skupiają się na głowie pacjenta. 

Ponowne naciśnięcie klawisza wyłącza lokalizator świetlny. 

Wyłącza się on automatycznie po około 100 sekundach. 

 

B 

A 

J K 

I 
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7. Ustawić pacjenta odpowiednio względem centralnej wiązki światła 

(G). 

 Wiązka światła skupia się na środku obszaru zębów przednich 

pacjenta lub na środku twarzy (pośrodkowo). 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ustawić głowę pacjenta zgodnie z poziomą płaszczyzną 

frankfurcką (E). 

9. Wyregulować wysokość lokalizatora za pomocą suwaka (F). 

 Wiązka światła skupia się na górnej krawędzi zewnętrznego 

kanału usznego. 

10. W razie konieczności skorygować odchylenie głowy pacjenta. 

Krótko naciskać klawisze regulacji wysokości w górę (A) i w dół (B). 

 Wiązka światła skupia się na najniższym punkcie dolnej 

krawędzi oczodołu. 

 

11. Nacisnąć klawisz regulacji wspornika czoła (H). 

 Wsporniki czoła zatrzymają się automatycznie, gdy zetkną 

się z czołem pacjenta. 

Upewnić się, że głowa pacjenta nie przesuwa się do tyłu po 

zamontowaniu wspornika czoła. 

12. Sprawdzić ułożenie pacjenta i w razie konieczności dokonać 

końcowych korekt. 

13. Obrócić lusterko kontrolne na miejsce, naciskając prawe 

wgłębienie na pasku dotykowym (D). 

 Pacjent widzi swoje odbicie w lusterku kontrolnym. 

14. Kazać pacjentowi zrobić wydech, dotknąć językiem podniebienia i 

pozostać w tej pozycji do końca ekspozycji. 

 Pacjent został ustawiony w urządzeniu. 
 

 

WAŻNE 

Należy zapoznać się z informacjami o programach ekspozycji 

dwu-etapowej w dziale „Wykonywanie ekspozycji”, zob. 

Programy ekspozycji dwu-etapowej [ → 115]. 

 

E 

D 

 

B 

A E 

H 
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4.4 Ekspozycja zatok 

Opis programu 

S1 – Zatoki przynosowe 

Ekspozycja przedstawia zatoki przynosowe, np. do zastosowań 

diagnostycznych przy złamaniach oczodołowych. 
 

 

 

   S3 – Zatoki przynosowe, warstwa liniowa 

Ekspozycja przedstawia zatoki przynosowe, np. do zastosowań 

diagnostycznych przy złamaniach oczodołowych. Przekrój ma 

orientacją liniową. 
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Przygotowanie ekspozycji 

W zależności od pacjenta lub programu ekspozycji, należy wymienić 

części akcesoriów i wybrać właściwy tryb ekspozycji; zob. „Instalacja i 

uruchamianie" [ → 43]. 

Potrzebne będą poniższe akcesoria: 

● Niebieski zagryzak lub segment stykowy. 

● Wsporniki stawu skroniowo-żuchwowego z płytkami stykowymi 

● Wspornik czoła 

➢ Wprowadzić stosowną część akcesorium do urządzenia i 

naciągnąć odpowiedni rękaw ochronny, zob. „Rękawy ochronne” 

[ → 40]. 

➢ Przełączyć SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji; zob. 

„Przełączanie SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji”. 

Wybór programu ekspozycji 
 

 

✔   Urządzenie jest włączone i gotowe do wykonania ekspozycji. 

1. Nacisnąć symbol PAN w górnej części ekranu dotykowego. 

 Grupa programu PAN zostanie wybrana. 

2. Wybrać program ekspozycji. Nacisnąć klawisze strzałek + C oraz – A 

 Program ekspozycji wyświetli się na ekranie (B) 

3. Postępować zgodnie z poleceniami w linii komentarza na ekranie 

dotykowym. W razie konieczności nacisnąć klawisz R. 

 Przesłona i czujnik przesuną się do pozycji początkowej. 

 Program ekspozycji został wybrany. 

PRZESTROGA 

Naciśnięcie klawisza R spowoduje ustawienie urządzenia w pozycji 

początkowej. 

Pacjent ustawiony w urządzeniu może doznać obrażeń spowodowanych 

przez części ruchome. 

Upewnić się, że pacjent nie znajduje się w urządzeniu przed 

A B C 

Gotowe do 
ekspozycji 
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 Ustawianie wartości kV/mA 

Ustawianie wartości kV/mA za pomocą symboli pacjentów 

Domyślne kombinacje kV/mA przypisane są symbolom pacjentów 

zgodnie z ich wzrostem i wagą. Symbole odpowiadają dziecku, osobie 

młodej/kobiecie, kobiecie/mężczyźnie, osobie rosłej. 

✔   Poziom 1 wyświetla się na ekranie dotykowym. 

➢ Dotknąć stosownego symbolu pacjenta. 

 Wybór (A) podświetli się na pomarańczowo. Wybrana wartość 

kV/mA wyświetli się z prawej strony ekranu dotykowego. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

 

Ustawianie wartości kV/mA za pomocą linii podmenu 

Jeżeli domyślne kombinacje kV/mA nie gwarantują optymalnych 

rezultatów, można je zmienić ręcznie w każdym programie. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu kV/mA (B) w prawej części ekranu dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

 

 

 

 

 

2. Wybrać wartość kV/mA. Dotknąć przycisków + lub – 

 Wybrana wartość kV/mA zostanie wyświetlona. 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu kV/mA (B). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowe do ekspozycji 

 

 

A 

Gotowe do 
ekspozycji 

B 

Gotowe do 
ekspozycji 
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Ułożenie pacjenta 

Pacjenta należy prawidłowo ustawić w urządzeniu w pozycji stojącej. 

Pacjenta można również z łatwością usadzić w fotelu. 

 

PRZESTROGA 

Silnik regulacji wysokości uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa 

swoją prędkość. 

Pacjent ustawiony w urządzeniu może doznać obrażeń 

spowodowanych przez części ruchome. 

➢ Obserwować pacjenta i działanie urządzenia podczas 

regulacji wysokości. 

➢ Drobne korekty przeprowadzić można przez naciśnięcie i 

natychmiastowe zwolnienie klawiszy. 

 

PRZESTROGA 

Lokalizator świetlny wyposażony jest w laser klasy 1. 

Laser lokalizatora świetlnego może oślepić pacjentów i użytkowników. 

➢ Nie patrzeć bezpośrednio w kierunku wiązki lasera. Upewnić się, 

że wiązka lasera nie jest skierowana bezpośrednio w kierunku 

oczu pacjenta. 

➢ Należy zachować minimalną odległość 10 cm między oczami a 

laserem. 

 

WAŻNE 

Należy poprosić pacjenta o zdjęcie z głowy i szyi wszelkich 

metalowych przedmiotów, takich jak okulary, biżuteria oraz 

wyjmowalne protezy dentystyczne. Taca przed lusterkiem kontrolnym 

służy do odkładania biżuterii. 

Wskazówka: Easypad pokazuje wartości referencyjne ustawień 

wysokości i wspornika czoła, które zapisywane są do kolejnych 

ekspozycji jako dodatkowe informacje oprogramowania SIDEXIS. 
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Pozycjonowanie do ekspozycji zatok przynosowych 

✔   Niebieski segment stykowy oraz wsporniki stawu skroniowo-

żuchwowego z płytkami stykowymi zamontowano w urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

Poprowadzić pacjenta przed lusterko kontrolne. 

 

 

 

 

 

 

 
Ustawić wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w 

górę (A) i w dół (B). PRZESTROGA! Silnik regulacji 

wysokości uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa 

swoją prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić klawisze regulacji wysokości, gdy płytki stykowe 

wsporników stawu skroniowo-żuchwowego są na tej samej 

wysokości, co uszy pacjenta. 

Kazać pacjentowi ustawić się między wspornikami 

stawu skroniowo-żuchwowego i trzymać uchwyty 

obiema rękami. 

Kazać pacjentowi oprzeć podstawę nosa o segment 

stykowy i maksymalnie odchylić głowę do tyłu. 

Głowa pacjenta jest maksymalnie odchylona do tyłu. 

 

 

 

 

 
 

Zamknąć wsporniki stawu skroniowo-żuchwowego 

klawiszem (C). 

Wsporniki stawu skroniowo-żuchwowego zatrzymają 

się automatycznie, gdy zetkną się z głową pacjenta. 

Pacjent został stabilnie ustawiony w urządzeniu za 

pomocą płytek stykowych. 

Sprawdzić ułożenie pacjenta i w razie konieczności 

dokonać końcowych korekt. 

Kazać pacjentowi zrobić wydech, dotknąć językiem 

podniebienia i pozostać w tej pozycji do końca ekspozycji. 

 Pacjent został ustawiony w urządzeniu. 

 

B 

A 

C 
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Pozycjonowanie do ekspozycji zatok szczękowych za pomocą 

zagryzaka 

✔   Niebieski zagryzak, wspornik czoła i wsporniki skroni 

zamontowano w urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

Poprowadzić pacjenta przed lusterko kontrolne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawić wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w górę (A) i 

w dół (B). PRZESTROGA Silnik regulacji wysokości 

uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa swoją prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić klawisze regulacji wysokości, gdy zagryzak jest na tej 

samej wysokości, co zęby przednie pacjenta. 

Kazać pacjentowi trzymać uchwyty obiema rękami i zagryźć 

zagryzak. 

Zęby przednie pacjenta znajdują się w wyżłobieniu zagryzaka. 

W razie konieczności docisnąć zęby tylne naprzód do 

momentu zatrzymania. 

Sprawdzić płaszczyznę okluzyjną pacjenta (C). Skorygować 

wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w górę (A) i w dół (B). 

Płaszczyzna okluzyjna jest nieznacznie przechylona do 

przodu. 

 

B 

A 

A 

 

 

 

 

C B 
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Sprawdzić ułożenie kręgosłupa pacjenta. 

Upewnić się, że kręgosłup jest lekko wygięty, tak jak 

na ilustracji. 

Wskazówka: Aby uzyskać prawidłowe ułożenie kręgosłupa, 

poprosić pacjenta o zrobienie małego kroku w kierunku 

kolumny urządzenia. Spowoduje to wyciągnięcie kręgów 

szyjnych pacjenta. Zapobiega to zmniejszeniu gęstości w 

obszarze zębów przednich. 

Obrócić lusterko kontrolne do zewnątrz, naciskając lewe 

wgłębienie na panelu dotykowym (D). 

Pacjenta można obserwować w lusterku kontrolnym. 

 

 

 

 

 

Włączyć lokalizator świetlny. PRZESTROGA! Ryzyko 

oślepienia 

Dwie czerwone wiązki światła skupiają się na głowie 

pacjenta. Ponowne naciśnięcie klawisza wyłącza 

lokalizator świetlny. Wyłącza się on automatycznie po 

około 100 sekundach. 
 

Ustawić pacjenta odpowiednio do centralnej wiązki 

światła (G). 

Wiązka światła skupia się na środku obszaru zębów 

przednich pacjenta lub na środku twarzy 

(pośrodkowo). 

 

 

 

 

 

 

Ustawić głowę pacjenta zgodnie z poziomą płaszczyzną frankfurcką E. 

Wyregulować wysokość lokalizatora za pomocą suwaka 

(F). 

Wiązka światła skupia się na górnej krawędzi zewnętrznego kanału 

usznego. 

W razie konieczności skorygować odchylenie głowy 

pacjenta. Krótko naciskać klawisze regulacji wysokości w 

górę (A) i w dół (B). 

Wiązka światła skupia się na najniższym punkcie 

dolnej krawędzi oczodołu. 

F 

E 

D 

G 

C B 

A E 
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Nacisnąć klawisz regulacji wspornika skroni I. 

Dotknięcie głowy pacjenta powoduje automatyczne 

zatrzymanie wsporników skroni. 

Nacisnąć klawisz regulacji wspornika czoła (H). 

Dotknięcie głowy pacjenta powoduje automatyczne 

zatrzymanie wspornika czoła. 

Upewnić się, że podczas ustawiania wspornika czoła głowa 

pacjenta nie porusza się do tyłu. 

Sprawdzić ułożenie pacjenta i w razie konieczności dokonać 

końcowych korekt. 

Obrócić lusterko kontrolne na miejsce, naciskając prawe 

wgłębienie na panelu dotykowym (D). 

Pacjent widzi swoje odbicie w lusterku kontrolnym. 

Kazać pacjentowi zrobić wydech, dotknąć językiem podniebienia i 

pozostać w tej pozycji do końca ekspozycji. 

 Pacjent został ustawiony w urządzeniu. 

 

Pozycjonowanie do ekspozycji zatok szczękowych za 
pomocą segmentu stykowego 

✔   Pacjent nie posiada zębów przednich lub posiada ich niewiele. 

✔   Niebieski segment stykowy zamontowano w urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

Kazać pacjentowi trzymać uchwyty obiema rękami i oprzeć 

podstawę nosa o segment stykowy. 

Między górną a dolną szczękę pacjenta włożyć gazik. 

Górna i dolna szczęka pacjenta zostały ułożone. 

Postępować zgodnie z zaleceniami od punktu 4 w dziale 

„Ułożenie do ekspozycji zatok bocznych z zagryzakiem” [ → 

80]. 

H I 
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4.5 Ekspozycja objętościowa 3D 

Opis programu 

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w funkcję 3D, ekspozycje 

objętościowe wykonać można z użyciem technologii stożkowej. 

Umożliwia to przeprowadzenie diagnozy obrazów w projekcji osiowej, 

strzałkowej i koronowej. 

VOL1 / VOL1 HD 

Easypad pozwala na wybór jednego z pięciu obszarów pola: 

● Obszar zębów przednich 

● Obszar prawych/lewych zębów trzonowych 

● Obszar prawego/lewego stawu skroniowo-żuchwowego 

Zakres objętości obiektu / pole widzenia (FoV) odpowiada cylindrowi o 

średnicy ok. 8 cm i wysokości ok. 8 cm. Aby zmniejszyć dawkę 

promieniowania, pole ekspozycji górnej/dolnej szczęki można 

skolimować do ok. 5,5 cm. 

Tryb HD (High Definition): 

W trybie HD generowane są kolejne cztery pojedyncze projekcje, które 

mogą dać dokładniejsze rezultaty. Dzięki temu można ograniczyć 

artefakty charakterystyczne dla DVT lub technologii stożkowej. 

Należy mieć na uwadze wartość maksymalnej dawki promieniowania 

na pacjenta. 

Należy pamiętać, że w obrzeżach cylindra może wystąpić spadek 

ostrości. Obiekty przedstawione są jednak w maksymalnej jakości 

obrazu. 
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VOL2 / VOL2 HD 

Easypad pozwala na wybór jednego z pięciu obszarów pola: 

● Obszar zębów przednich górnej/dolnej szczęki 

● Obszar przedtrzonowy lub trzonowy lewy/prawy, górny/dolny 

 

Zakres objętości obiektu / pole widzenia odpowiada cylindrowi o 

średnicy ok. 5 cm i wysokości ok. 5,5 cm. Mniejsze pole odpowiada 

mniejszej dawce promieniowania. 

Tryb HD (High Definition): 

Rozdzielczość wokselowa 80µm w trybie HD. Należy mieć na uwadze 

wartość maksymalnej dawki promieniowania na pacjenta. 

Należy pamiętać, że na obrzeżach cylindra może wystąpić spadek 

ostrości. Obiekty przedstawione są jednak w maksymalnej jakości 

obrazu. 
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Opcjonalnie: VOL3 / VOL3 HD 

Easypad pozwala na wybór jednego z pięciu obszarów pola: 

● Obszar zębów przednich 

● Obszar trzonowy bez zębów tylnych 

● Obszar stawu skroniowo-żuchwowego z zębami trzonowymi 

prawymi/lewymi 

Zakres objętości obiektu / pole widzenia odpowiada cylindrowi o 

średnicy ok. 11 cm i wysokości ok. 10 cm. Aby zmniejszyć dawkę 

promieniowania, pole ekspozycji górnej szczęki można skolimować do 

ok. 7,5–8,0 cm, wybierając niższe kwadranty. 

Tryb HD (High Definition): 

W trybie HD generowane są kolejne cztery pojedyncze projekcje, które 

mogą dać dokładniejsze rezultaty. Dzięki temu można ograniczyć 

artefakty charakterystyczne dla DVT lub technologii stożkowej. 

Należy mieć na uwadze wartość maksymalnej dawki promieniowania 

na pacjenta. 

Należy pamiętać, że na obrzeżach cylindra może wystąpić spadek 

ostrości. Obiekty przedstawione są jednak w maksymalnej jakości 

obrazu. 
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Przygotowanie ekspozycji 

Ze względu na pacjenta lub program ekspozycji konieczna będzie 

wymiana części akcesoriów. 

Ogólnie rzecz biorąc, ekspozycję wszystkich obszarów objętości 

można wykonać za pomocą zagryzaka 3D, żółtego zagryzaka lub 

uniwersalnego zagryzaka. Do ekspozycji objętościowej zaleca się 

zagryzak 3D lub zagryzak uniwersalny. Jeżeli ich wykorzystanie jest 

niemożliwe, można użyć wspornika podbródka z prętem lub listwą. 

Podczas ustawiania pacjenta górne i dolne granice widoczne są w 

miejscu skupienia lokalizatora świetlnego na głowie pacjenta. Gdy 

żądany obszar ekspozycji znajduje się poza granicami lokalizatora 

świetlnego, głowę pacjenta można ustawić wyżej lub niżej na drodze 

wiązki światła, stosując inny zagryzak. 

Jeżeli mają być pobrane obrazy obszarów bocznych, skroniowo-

żuchwowych, zatokowych i oczodołowych, pacjenta można ustawić 

niżej, odpowiednio do niebieskiego zagryzaka lub zagryzaka 

uniwersalnego w kilku warstwach. Proporcjonalna objętość obszaru 

zatok będzie wówczas większa. 

Ułożenie jest również możliwe z zagryzakiem uniwersalnym, jako że 

można je regulować na różnych etapach, a szeroka, miękka pianka 

zgryzowa zabezpiecza przed wibracjami. Pianka odpowiednia jest 

również do pracy z  pacjentami bez zębów przednich. 

Pozycjonowanie możliwe jest również z zagryzakiem okluzyjnym. 

Zagryzak okluzyjny ustawia odchylenie zgodnie z płaszczyzną 

okluzyjną, a nie frankfurcką. 

Dwa sferyczne zagryzaki umożliwiają przygotowanie wzornika 

implantu do skanów pomiarowych górnej lub dolnej szczęki. Płytki 

zgryzowe zamówić można w sklepie internetowym SICAT, 

www.sicat.com. 

Wymagane są również poniższe akcesoria: 

● Wsporniki skroni lub wsporniki stawu skroniowo-żuchwowego z 

płytkami stykowymi 

● Wspornik czoła 

➢ Wprowadzić stosowną część akcesorium do urządzenia i 

naciągnąć odpowiedni rękaw ochronny, zob. „Rękawy ochronne” 

[ → 40]. 

➢ Przełączyć SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji; zob. 

„Przełączenie SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji”. 

http://www.sicat.com/
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Wybór ekspozycji objętościowej 

 

       PRZESTROGA 

Naciśnięcie klawisza R powoduje ustawienie urządzenia w pozycji 

początkowej. 

Pacjent ustawiony w urządzeniu może doznać obrażeń 

spowodowanych przez części ruchome. 

 Upewnić się, że pacjent nie znajduje się w urządzeniu przed 

przestawieniem go do pozycji początkowej. 

 
 

✔   Urządzenie jest włączone i gotowe do wykonania ekspozycji. 

1. Nacisnąć symbol 3D w górnej części ekranu dotykowego. 

 Grupa programu 3D została wybrana. 

2. Wybrać program ekspozycji. Nacisnąć klawisze strzałek + C oraz 

– A 

 Program ekspozycji wyświetli się na ekranie (B) Czas 

promieniowania wyświetla się pod nazwą programu ekspozycji. 

3. Postępować zgodnie z poleceniami w linii komentarza na ekranie 

dotykowym. W razie konieczności nacisnąć klawisz R. 

 Przesłona i czujnik przesuwają się do pozycji początkowej do 

wykonania ekspozycji objętościowej. 

 Program ekspozycji został wybrany. 

 W przypadku ekspozycji objętościowych, poziom całkowitej filtracji 

lampy RTG wyświetla się pod symbolem głowy na ekranie 

dotykowym. Odpowiada on 0,3 mm Cu. 

A B C 

Wybór obszaru 
ekspozycji 
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Regulacja obszaru cylindra i kolimacja 

Dostępne są tryby VOL1, VOL2 oraz VOL3, odpowiednie do 

mniejszych lub większych objętości. 

Do ekspozycji objętościowych należy wybrać jeden ze wstępnie 

określonych obszarów cylindra. Wybierając kwadranty, kolimację 

objętości w trybie VOL1 można ustawić na wysokość 5,5 cm dla górnej 

lub dolnej szczęki. W trybie VOL2 wysokość jest stale określona na 

poziomie 5,5 cm, a w trybie VOL3, kolimację objętości można ustawić 

na wysokość 7,5 cm dla górnej szczęki i 8,0 cm dla dolnej szczęki. Tym 

niemniej zawsze należy dokonać wyboru kwadrantu. W przypadku 

zębów przednich szczęki górnej lub zębów przednich szczęki dolnej 

należy wybrać obszar górny lub dolny. 
 

 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

✔   Komunikat „H403 – Switch SIDEXIS to ready for exposure state” 

wyświetla się w linii komentarza. 

1. Wybrać żądany obszar objętości A. Nacisnąć jedno z pól w celu 

wybrania obszaru przedniego, trzonowego lub stawu skroniowo-

żuchwowego (jedynie w trybach VOL1, VOL3) na środku ekranu 

dotykowego. 

 Wybrany obszar podświetli się na pomarańczowo. Zgodnie z 

dokonanym wyborem domyślne ustawienia wybranej opcji 

kwadrantu B mogą ulec zmianie. 

VOL1, VOL3: Wybór kwadrantu może służyć do kolimacji 

objętości. Wybór obszaru trzonowego lub stawu skroniowo-

żuchwowego kieruje kolimację na obszar górnej lub dolnej 

szczęki. 

2. Dotknąć symbolu kwadrantu (B) w prawej części ekranu dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

WAŻNE 

Przedstawione obszary nie odpowiadają faktycznej średnicy 

cylindra na ekranie dotykowym. Zob. rysunek w dziale „VOL1 – 

opis programu". 

B 

Gotowe do 
ekspozycji 

A 

B 

Gotowe do 
ekspozycji 

A 
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3. Kolimację wyregulować można przez wskazanie kwadrantu 

dolnej lub górnej szczęki. 

 Wybrana pozycja podświetli się na pomarańczowo. 

4. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu kwadrantu (B). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Obszar objętości został wybrany. 

VOL1, VOL3: Tryb kolimacji został wybrany. 

Wybór trybu HD 

Tryb HD (High Definition): 

W trybie HD generowane są kolejne cztery pojedyncze projekcje, które 

mogą dać dokładniejsze rezultaty. Dzięki temu można ograniczyć 

artefakty charakterystyczne dla DVT lub technologii stożkowej. 

Należy mieć na uwadze wartość maksymalnej dawki promieniowania 

na pacjenta. 

Tryb ekspozycji w wysokiej rozdzielczości można zaznaczyć lub 

odznaczyć za pomocą listy wyboru obok programów objętościowych. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

➢ Dotykowo wybrać żądany program ekspozycji. 

 Wybrana pozycja (A) podświetla się na pomarańczowo. 

Wybrany tryb HD wyświetli się z prawej strony ekranu 

dotykowego. 

 Tryb HD został wybrany. 

Tryb HD ON/OFF można również wybrać w ustawieniach menu 

Start (domyślnie). 

Gotowe do 
ekspozycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowe do ekspozycji 

 

 

A 
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Wybór wartości kV/mA. 

W przypadku ekspozycji objętościowej zazwyczaj emitowana jest 

wartość 85 kV. Domyślne kombinacje kV/mA oraz wartości czasu 

promieniowania przypisane są symbolom pacjentów, wybranym 

zgodnie z ich wzrostem i wagą. Symbole odpowiadają dziecku, osobie 

młodej/kobiecie, kobiecie/mężczyźnie, osobie rosłej. Wartości kV/mA 

oraz czasu promieniowania są ustawione fabrycznie, zob. „Wartości 

programu ekspozycji objętościowej”. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

➢ Dotknąć stosownego symbolu pacjenta. 

 Wybrana pozycja (A) podświetla się na pomarańczowo. 

Wybrana wartość kV/mA wyświetla się z prawej strony ekranu 

dotykowego, a czas promieniowania znajduje się pod nazwą 

programu. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

W trybie HD: Ustawianie wartości kV/mA za pomocą linii podmenu 

Jeżeli określone pary wartości kV/mA nad symbolami pacjentów nie 

gwarantują satysfakcjonujących rezultatów, można je ustawić ręcznie w 

każdym programie w trybie HD ON. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu kV/mA (B) w prawej części ekranu dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

2. Wybrać wartość kV/mA. W tym celu dotykać strzałek klawiszy 

+ oraz –. Należy mieć na uwadze wartość maksymalnej dawki 

promieniowania na pacjenta. 

 Wybrana wartość kV/mA zostanie wyświetlona. 

 

 

 

 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu kV/mA (B). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowe do ekspozycji 

 

 

A 

Gotowe do 
ekspozycji 

B 

Gotowe do 
ekspozycji 
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 Pozycjonowanie pacjenta 

Pacjenta należy prawidłowo ustawić w urządzeniu w pozycji stojącej. 

Pacjenta można również z łatwością usadzić w fotelu. 

 

PRZESTROGA 

Silnik regulacji wysokości uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa 

swoją prędkość. Pacjent ustawiony w urządzeniu może doznać 

obrażeń spowodowanych przez części ruchome. 

 Obserwować pacjenta i działąnie urządzenia podczas regulacji 

wysokości. 

 Drobne korekty przeprowadzić można przez naciśnięcie i 

natychmiastowe zwolnienie klawiszy. 

 

PRZESTROGA 

Lokalizator świetlny wyposażony jest w laser klasy 1. 

Laser lokalizatora świetlnego może oślepić pacjentów i użytkowników. 

 Nie patrzeć bezpośrednio w kierunku wiązki lasera. Upewnić się, 

że wiązka lasera nie jest skierowana bezpośrednio w kierunku 

oczu pacjenta. 

 Należy zachować minimalną odległość 10 cm między oczami a 

laserem. 
 

 

WAŻNE 

Jakość obrazu ekspozycji objętościowej ogranicza może zależeć od 

obecności metalu lub innych materiałów nieprzepuszczających 

promieniowania RTG, znajdujących się w ustach pacjenta. 

Należy poprosić pacjenta o zdjęcie z głowy i szyi wszelkich 

metalowych przedmiotów, takich jak okulary, biżuteria oraz 

wyjmowalne protezy dentystyczne. Taca przed lusterkiem kontrolnym 

służy do odkładania biżuterii. 
 

Wskazówka: Easypad pokazuje wartości referencyjne ustawień 

wysokości i wspornika czoła, które zapisywane są do kolejnych 

ekspozycji jako dodatkowe informacje oprogramowania SIDEXIS. 

W trybie ekspozycji objętościowych włączenie lokalizatora świetlnego 

powoduje emisję dwóch wiązek czerwonego światła. Wiązki te 

wskazują na górną i dolną granicę pola, w zależności od programu i 

funkcji kolimacji. 

2 czerwone linie widoczne są na symbolu głowy na ekranie 

dotykowym. Wskazują one na granicę pola na dole oraz na 

przybliżone położenie dolnej wiązki światła na górze. 

Pacjenta należy ustawić odpowiednio względem płaszczyzny 

okluzyjnej. Położenie można z łatwością skorygować przez odchylenie 
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Ułożenie z zagryzakiem 3D lub zagryzakiem uniwersalnym 

Ogólnie rzecz biorąc, ekspozycję wszystkich obszarów objętości można 

wykonać za pomocą zagryzaka 3D, żółtego zagryzaka lub 

uniwersalnego zagryzaka. Do ekspozycji objętościowej zaleca się 

zagryzak 3D lub uniwersalny zagryzak, bowiem gwarantują one 

stabilne ułożenie. Jeżeli ich wykorzystanie nie jest możliwe, można 

użyć wspornika podbródka z prętem lub listwą wsporczą, zob. Ułożenie 

ze wspornikiem podbródka [ → 94]. Pianka zagryzaka uniwersalnego 

jest odpowiednia również dla pacjentów bez zębów przednich. 

✔   Zagryzak 3D, żółty zagryzak, uniwersalny zagryzak, wspornik 

czoła oraz wsporniki skroni zamontowano w urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

Poprowadzić pacjenta przed lusterko kontrolne. 

 

 

 

 

 

Ustawić wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w górę (A) i 

w dół (B). PRZESTROGA! Silnik regulacji wysokości 

uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa swoją prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić przyciski regulacji wysokości, gdy usta pacjenta i zagryzak 

są na tej samej wysokości. 

Kazać pacjentowi trzymać uchwyty obiema rękami i zagryźć 

zagryzak. 

Zęby przednie pacjenta znajdują się w wyżłobieniu zagryzaka. 

W razie konieczności docisnąć zęby tylne naprzód do 

momentu zatrzymania. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrócić lusterko kontrolne do zewnątrz, naciskając lewe 

wgłębienie na panelu dotykowym (D). 

Pacjenta można obserwować w lusterku kontrolnym. 

 

B 

A 

 

 

G 

F 

 

D 
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Włączyć lokalizator świetlny F. 

PRZESTROGA! Ryzyko oślepienia 

W zależności od wstępnie wybranego programu i 

kolimacji, wiązki światła wskazują na górną i dolną 

krawędź cylindra na głowie pacjenta. Jeżeli obszar 

ekspozycji nie mieści się między poziomymi 

wiązkami światła, należy zastosować niebieski lub 

uniwersalny zagryzak; zob. Ułożenie z niebieskim 

lub uniwersalnym zagryzakiem. [ → 95]. 

Ponowne naciśnięcie przycisku umożliwia wyłączenie 

lokalizatora świetlnego. Wyłącza się on automatycznie po 

około 100 sekundach. 

Ustawić pacjenta odpowiednio względem centralnej 

wiązki światła (G). 

Wiązka światła skupia się na środku obszaru zębów 

przednich pacjenta lub na środku twarzy 

(pośrodkowo). 

Ustawić głowę pacjenta (możliwie blisko) wzdłuż 
płaszczyzny okluzyjnej (C). W razie konieczności 

skorygować odchylenie głowy pacjenta. Krótko naciskać 

klawisze regulacji wysokości w górę (A) i w dół (B). 

 

 

 

 

 

 

Nacisnąć klawisz regulacji wspornika skroni I. 

Dotknięcie głowy pacjenta powoduje automatyczne 

zatrzymanie wsporników skroni. 

Nacisnąć klawisz regulacji wspornika czoła (H). 

Dotknięcie głowy pacjenta powoduje automatyczne 

zatrzymanie wspornika czoła. 

Upewnić się, że podczas ustawiania wspornika czoła głowa 

pacjenta nie porusza się do tyłu. 

Sprawdzić ułożenie pacjenta i w razie konieczności 

dokonać końcowych korekt. 

Obrócić lusterko kontrolne na miejsce, naciskając prawe wgłębienie na 

panelu dotykowym (D). 

Pacjent zobaczy swoje odbicie w lusterku kontrolnym. 

Kazać pacjentowi zrobić wydech, dotknąć językiem podniebienia i 

pozostać w tej pozycji do końca ekspozycji. 

 Pacjent został ustawiony w urządzeniu. 

Wskazówka: Pole można ograniczyć, wybierając pojedyncze 

segmenty z poziomu wyboru kwadrantów, zob. Regulacja obszaru 

cylindra i kolimacji [ → 88]. 

A 

 

 

 

 
C B 

H I 
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Ułożenie ze wspornikiem podbródka 

Jeżeli praca z zagryzakiem 3D lub żółtym zagryzakiem nie jest 

możliwa, można użyć wspornika podbródka. Pacjentów 

nieposiadających zębów przednich można również pozycjonować za 

pomocą listwy wsporczej. 

Wspornik podbródka może służyć do prawidłowego ukazania żuchwy 

w polu. 

Wspornik podbródka z prętem zgryzowym 

✔   Wspornik podbródka i pręt zgryzowy zamontowano w urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

Odsunąć zagryzak od pacjenta. 

Zagryzak skierowany jest na lusterko kontrolne. 

Kazać pacjentowi oprzeć podbródek na wsporniku i trzymać 

uchwyty obiema rękami. 

Przysunąć zagryzak do pacjenta i kazać mu zagryźć. 

Zęby przednie pacjenta znajdują się w wyżłobieniu zagryzaka. W razie 

konieczności docisnąć zęby tylne naprzód do momentu zatrzymania. 

Postępować zgodnie z zaleceniami w Ułożenie z zagryzakiem 3D 

lub zagryzakiem uniwersalnym [ → 92] , od kroku 4. 

Wspornik podbródka z listwą wsporczą 

✔   Pacjent nie posiada zębów przednich lub posiada ich niewiele. 

✔   Wspornik podbródka i listwę wsporczą zamontowano w 

urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

1. Kazać pacjentowi oprzeć podbródek na wsporniku i trzymać 

uchwyty obiema rękami. 

2. Kazać pacjentowi oprzeć podstawę nosa o listwę. Górna i dolna 

szczęka pacjenta muszą być ustawiona jedna nad drugą. Jeżeli w 

dolnej szczęce pacjenta znajdują się zęby przednie, umieścić listwę 

między podbródkiem a dolną wargą. 

3. Postępować zgodnie z zaleceniami w Ułożenie z zagryzakiem 3D 

lub zagryzakiem uniwersalnym [ → 92] , od kroku 4. 
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Ułożenie z niebieskim zagryzakiem lub zagryzakiem 

uniwersalnym 

Do ekspozycji bocznych z pełną objętością pacjenta należy ułożyć 

niżej i użyć zagryzaka niebieskiego lub uniwersalnego w położeniu 

oznaczonym na niebiesko. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku 

ekspozycji obszarów skroniowo-żuchwowych, zatok i oczodołów. 

Proporcjonalna objętość obszaru zatok jest wówczas większa. 

Zagryzak uniwersalny gwarantuje bezpieczniejsze ułożenie ze 

względu na szerszy obszar zagryzienia. Pianka zagryzaka 

odpowiednia jest również dla pacjentów bez zębów przednich. 

✔   Niebieski zagryzak lub zagryzak uniwersalny oraz wsporniki stawu 

skroniowo-żuchwowego z płytkami stykowymi zamontowano w 

urządzeniu. 

✔   Stosowne rękawy ochronne naciągnięto na akcesoria. 

Poprowadzić pacjenta przed lusterko kontrolne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawić wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w 

górę (A) i w dół (B). PRZESTROGA! Silnik regulacji 

wysokości uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa 

swoją prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić klawisze regulacji wysokości, gdy zagryzak jest na tej 

samej wysokości, co zęby przednie pacjenta. 

Kazać pacjentowi trzymać uchwyty obiema rękami i zagryźć zagryzak. 

Zęby przednie pacjenta znajdują się w wyżłobieniu 

zagryzaka. W razie konieczności docisnąć zęby tylne 

naprzód do momentu zatrzymania. 

Obrócić lusterko kontrolne do zewnątrz, naciskając lewe 

wgłębienie na panelu dotykowym (D). 

Pacjenta można obserwować w lusterku kontrolnym. 

Włączyć lokalizator świetlny F. 

PRZESTROGA! Ryzyko oślepienia 

W zależności od wstępnie wybranego programu i funkcji kolimacji, 

wiązki światła wskazują na górną i dolną krawędź cylindra na głowie 

pacjenta. Żądany obszar ekspozycji musi znajdować się między 

dwiema poziomymi wiązkami światła. 

Ponowne naciśnięcie przycisku umożliwia wyłączenie 

lokalizatora świetlnego. Wyłącza się on automatycznie po 

około 100 sekundach. 

 

B 

A 
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Ustawić pacjenta odpowiednio względem centralnej wiązki światła 

(G). 

Wiązka światła skupia się na środku obszaru zębów przednich 

pacjenta lub na środku twarzy (pośrodkowo). 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawić głowę pacjenta (możliwie blisko) wzdłuż płaszczyzny 

okluzyjnej (C). W razie konieczności skorygować odchylenie głowy 

pacjenta. Krótko naciskać klawisze regulacji wysokości w górę (A) i 

w dół (B). 

 

 

 

 

 

 

Nacisnąć klawisz regulacji wspornika skroni I. 

Dotknięcie głowy pacjenta powoduje automatyczne 

zatrzymanie wsporników skroni. 

Nacisnąć klawisz regulacji wspornika czoła (H). 

Dotknięcie głowy pacjenta powoduje automatyczne 

zatrzymanie wspornika czoła. 

Upewnić się, że podczas ustawiania wspornika czoła głowa 

pacjenta nie porusza się do tyłu. 

Sprawdzić ułożenie pacjenta i w razie konieczności dokonać 

końcowych korekt. 

Obrócić lusterko kontrolne na miejsce, naciskając prawe 

wgłębienie na panelu dotykowym (D). 

Pacjent zobaczy swoje odbicie w lusterku kontrolnym. 

Kazać pacjentowi zrobić wydech, dotknąć językiem podniebienia i 

pozostać w tej pozycji do końca ekspozycji. 

 Pacjent został ustawiony w urządzeniu. 

 

 

G 

F 

 

D 

A 

 

 

 

 
C B 

H I 
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4.6 Ekspozycja cefalometryczna 

Opis programu 

Należy pamiętać o innych kierunkach widzenia w radiologii 

medycznej i dentystycznej. 

C1 – Ekspozycja przednio-tylna, symetryczna 

Program wykonuje pełnoformatową ekspozycję od zębów tylnych do 

przednich. Program odpowiedni wyłącznie do pół-osiowych ekspozycji 

czaszkowych. Ekspozycja daje obraz czaszkowo-mimośrodowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 – Ekspozycja tylno-przednia, symetryczna 

Program wykonuje pełnoformatową ekspozycję od zębów przednich do 

tylnych. Program odpowiedni wyłącznie do pół-osiowych ekspozycji 

czaszkowych. Ekspozycja daje obraz czaszkowo-mimośrodowy. 
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C3 – Ekspozycja boczna 

W tym trybie ekspozycji na obrazie RTG znajduje się metalowa 

podziałka zintegrowana ze wspornikiem nosa. Podziałka pozwala 

dokładnie określić współczynnik powiększenia płaszczyzny strzałkowej 

za pomocą pomiaru. 

C3 – Ekspozycja boczna, asymetryczna 

Program przedstawia pełnoformatowy widok boczny (ok. 18x23cm). 

Program pomija przód głowy pacjenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3F - Ekspozycja boczna pełnoformatowa 

Program przedstawia pełnoformatowy widok boczny (ok. 30x23cm). 

Program wyświetla obraz całej głowy pacjenta. 

Wskazówka: Obraz ekspozycji bocznej C3 lub C3F domyślnie 

przedstawia twarz pacjenta skierowaną w prawo. Widok można 

zmienić w SIDEXIS. „Settings" - "Gereral Setting" - Representation - 

"Ceph a.p./ p.a." 
Zwrócić uwagę, że wszystkie pozostałe ekspozycje cefalometryczne 

(C1, C2, C4) również będą wówczas obrócone. 
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C4 – Widok nadgarstka, symetryczny 

Program przedstawia widok nadgarstka. Stosuje się go do 

określenia stopnia wzrostu ciała lub szczęki. 
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 Przygotowanie ekspozycji 
 

 

W zależności od pacjenta lub programu ekspozycji, należy wymienić 

części akcesoriów i wybrać właściwy tryb ekspozycji; zob. „Instalacja i 

uruchamianie" [ → 43]. 

Poniższe ilustracje cefalometru przedstawiają wersję dla 

leworęcznych. Mają one zastosowanie również w przypadku 

cefalometru w wersji dla praworęcznych. 

A = asymetrycznie 

S = symetrycznie 

Przygotowanie wspornika nosa 

1. Chwycić wspornik nosa za złącze obrotowe. 

2. Przesunąć wspornik nosa do przodu do momentu zatrzymania. 

3. Przesunąć wspornik nosa w bok i do góry. 

 

 

 

 

 

 

 

Przesuwanie uchwytów usznych 

1. Chwycić uchwyty na końcach obiema rękami. 

2. Maksymalnie przesunąć uchwyty do zewnątrz. 

UWAGA 

Regulacja cefalometru może się różnić w zależności od ładunku. 

Zmiany w ustawieniach mogą dać nieprawidłowe obrazy RTG. 

Nigdy nie opierać się o cefalometr lub wysięgnik. 

Nie przewieszać żadnych przedmiotów przez cefalometr lub 

wysięgnik. 
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Obracanie uchwytów usznych 

Zwrócić uwagę, że uchwyt uszny należy obrócić o 90 stopni w celu 

przeprowadzenia ekspozycji symetrycznych i nadgarstkowych. 

1. Chwycić uchwyty na końcach obiema rękami. 

2. Obrócić uchwyty uszne 

 W przypadku ekspozycji tylno-przedniej: Wspornik nosa 

skierowany jest na czujnik. W przypadku ekspozycji tylno-

przednich i nadgarstkowych: Wspornik nosa skierowany jest na 

drugą przesłonę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasadki i rękawy ochronne 

➢ Nałożyć nasadki ochronne na zatyczki uszne oraz rękaw 

ochronny na wspornik nosa, zob. „Rękawy ochronne” [ → 40]. 

Przygotowanie ekspozycji 2D 

➢ Przełączyć SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji; zob. 

„Przełączenie SIDEXIS w tryb gotowości do ekspozycji”. 

  

S a.p. 
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Wybór programu ekspozycji 
 

 

✔   Urządzenie jest włączone i gotowe do wykonania ekspozycji. 

1. Dotknąć symbolu CEPH w górnej części ekranu dotykowego. 

 Grupa programu CEPH została wybrana. 

2. Wybrać program ekspozycji. W tym celu dotknąć klawiszy strzałek 

+ C oraz – A. Aby wybrać podprogram (np. C3F), nacisnąć 

kilkukrotnie ekran programu B. Wszystkie procedury wybranego 

programu wyświetlane są jedna po drugiej. 

3. Postępować zgodnie z poleceniami w linii komentarza na ekranie 

dotykowym. W razie konieczności nacisnąć klawisz R. 

 Przesłona i czujnik przesuwają się do pozycji początkowej do 

wykonania ekspozycji cefalometrycznej. 

 Program ekspozycji został wybrany. 

Regulacja kolimacji 

W programach C3, C3 F, C1 p.a. oraz C2 a.p. obszar ekspozycji 

można ograniczyć tak, aby niektóre części głowy pacjenta, np. górny 

obszar czaszkowy, tarczyca lub tylny obszar czaszkowy, nie były 

poddane promieniowaniu.  Pacjent przyjmie wówczas mniejszą dawkę 

promieniowania . 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu kolimacji (A) w prawej części ekranu dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

 

 

 

 

 

2. Wybrać funkcję kolimację. 

 Wybór podświetli się na pomarańczowo w linii podmenu. 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Nacisnąć ponownie symbol kolimacji (A). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Kolimacja została wybrana. 

PRZESTROGA 

Naciśnięcie klawisza R spowoduje ustawienie urządzenia w pozycji 

początkowej. 

Pacjent ustawiony w urządzeniu może doznać obrażeń spowodowanych 

przez części ruchome. 

Upewnić się, że pacjent nie znajduje się w urządzeniu przed 

A B C 

Gotowe do 
ekspozycji 

A 

Gotowe do 
ekspozycji 

Gotowe do 
ekspozycji 
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Regulacja funkcji Quickshot 

Można zdecydować, czy funkcja Quickshot będzie włączona lub 

wyłączona dla każdego programu CEPH. Funkcja Quickshot skraca 

czas ekspozycji o 30%. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu Quickshot A w prawej części ekranu dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

 

 

 

 

 

2. Nacisnąć przyciski Quick On lub Quick Off  na ekranie dotykowym. 

 Wybór podświetli się na pomarańczowo w linii podmenu. 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu Quick (A). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Funkcja Quickshot została wybrana. 

A 

Gotowe do 
ekspozycji 

Gotowe do 
ekspozycji 
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Ustawianie wartości kV/mA 

Ustawianie wartości kV/mA za pomocą symboli pacjentów 

Domyślne kombinacje kV/mA przypisane są symbolom pacjentów, 

wybranym zgodnie z ich wzrostem i wagą. Symbole odpowiadają 

dziecku, osobie młodej/kobiecie, kobiecie/mężczyźnie, osobie rosłej. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

➢ Dotknąć stosownego symbolu pacjenta. 

 Wybrana pozycja (A) podświetli się na pomarańczowo. 

Wybrana wartość kV/mA wyświetli się z prawej strony ekranu 

dotykowego. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

 

Ustawianie wartości kV/mA za pomocą linii podmenu 

Jeżeli domyślne kombinacje kV/mA nie gwarantują optymalnych 

rezultatów, można je zmienić ręcznie w każdym programie. 

✔   Poziom 1 widoczny jest na ekranie dotykowym. 

1. Dotknąć symbolu kV/mA (B) w prawej części ekranu dotykowego. 

 Otworzy się linia podgrupy menu. 

 

 

 

 

 

2. Wybrać wartość kV/mA. Dotykać przycisków + lub – 

 Wybrana wartość kV/mA wyświetli się. 

3. Dotknąć krzyżyka w lewej części linii podmenu, lub 

➢ Dotknąć ponownie symbolu kV/mA (B). 

 Linia podmenu zostanie zamknięta. 

 Wartość kV/mA została wybrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowe do ekspozycji 
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 Pozycjonowanie pacjenta 

Pacjenta należy prawidłowo ustawić w urządzeniu w pozycji stojącej. 

Pacjenta można również z łatwością usadzić w fotelu. 

Ma to znaczenie, gdy pacjent jest niższy niż ok. 93 cm lub wyższy niż 

197 cm. W takim wypadku pacjenta należy usadzić na stabilnym fotelu 

o regulowanej wysokości z zagłówkiem. 

 

PRZESTROGA 

Silnik regulacji wysokości uruchamia się powoli i stopniowo 

zwiększa swoją prędkość. Pacjent ustawiony w urządzeniu może 

doznać obrażeń spowodowanych przez części ruchome. 

 Obserwować pacjenta i ruch urządzenia podczas regulacji 

wysokości. 

 Drobne korekty przeprowadzić można przez naciśnięcie i 

natychmiastowe zwolnienie klawiszy. 

 

 

PRZESTROGA 

Lokalizator świetlny wyposażony jest w laser klasy 1. 

Laser lokalizatora świetlnego może oślepić pacjentów i 

użytkowników. 

 Nie patrzeć bezpośrednio w kierunku wiązki lasera. Upewnić 

się, że wiązka lasera nie jest skierowana bezpośrednio w 

kierunku oczu pacjenta. 

 Należy zachować minimalną odległość 10 cm między oczami a 

laserem. 

 

 

WAŻNE 

Należy poprosić pacjenta o zdjęcie z głowy i szyi wszelkich obiektów 

metalicznych, takich jak okulary, biżuteria oraz wyjmowalne protezy 

dentystyczne. Taca przed lusterkiem kontrolnym służy do 

odkładania biżuterii. 
 

 

Wskazówka: Easypad pokazuje wartości referencyjne ustawień 

wysokości i wspornika czoła, które zapisywane są do kolejnych 

ekspozycji jako dodatkowe informacje oprogramowania SIDEXIS. 
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Pozycjonowanie do ekspozycji symetrycznych C1, C2 

✔   Rozsunąć uchwyty zatyczek usznych. 

✔   Wspornik nosa obrócony jest do góry. 

✔   Uchwyty zatyczek do uszu obrócone są o 90 stopni w kierunku 

czujnika i drugiej przesłony. 

✔   Nakładki ochronne są założone. 

Ustawić wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w górę (A) i 

w dół (B). PRZESTROGA! Silnik regulacji wysokości 

uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa swoją prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić klawisze regulacji wysokości, gdy cefalometr jest na tej 

samej wysokości, co głowa pacjenta. 

Poprowadzić pacjenta między uchwyty zatyczek usznych. 

W przypadku ekspozycji tylno-przednich: Pacjent stoi twarzą 

do czujnika. W przypadku ekspozycji przednio-tylnych: 

Pacjent stoi twarzą do drugiej przesłony. Ułożenie dotyczy 

zarówno wersji dla prawo- i leworęcznych. 
 

 

Chwycić uchwyty zatyczek usznych w górnej części i jednocześnie 

przesunąć je do siebie. 

Zatyczki uszne znajdują się w zewnętrznym kanale 

słuchowym pacjenta. 

Dot. wyłącznie programów C1 p.a. oraz C2 a.p: Kazać pacjentowi 

odchylić głowę do tyłu i maksymalnie otworzyć usta. 

Kazać pacjentowi pozostać w tej pozycji do zakończenia ekspozycji. 

 Pacjent został ustawiony w urządzeniu. 

 p.a.   

 

B 

A 
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 Pozycjonowanie do ekspozycji bocznej C3 

✔   Wspornik nosa obrócony jest do góry. 

✔   Rozsunąć uchwyty zatyczek usznych. 

✔   Uchwyty zatyczek usznych są w jednej linii z czujnikiem i drugą 

przesłoną. 

✔   Nakładki ochronne są założone. Na wspornik nosa 

nałożono rękaw ochronny. 

Ustawić wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w 

górę (A) i w dół (B). PRZESTROGA! Silnik regulacji 

wysokości uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa 

swoją prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić klawisze regulacji wysokości, gdy cefalometr jest na tej 

samej wysokości, co głowa pacjenta. 

Poprowadzić pacjenta między uchwyty zatyczek usznych. 

Chwycić uchwyty zatyczek usznych w górnej części i 

jednocześnie przesunąć je do siebie. 

Zatyczki do uszu znajdują się w zewnętrznym 

kanale słuchowym pacjenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Włączyć lokalizator świetlny. PRZESTROGA! Ryzyko 

oślepienia 

Czerwona wiązka światła skupia się na głowie pacjenta. Ponowne 

naciśnięcie klawisza wyłącza lokalizator świetlny. Wyłącza się on 

automatycznie po około 100 sekundach. 

Ustawić głowę pacjenta zgodnie z poziomą płaszczyzną frankfurcką E. 

W razie konieczności skorygować odchylenie głowy 

pacjenta. Krótko naciskać klawisze regulacji wysokości w 

górę (A) i w dół (B). 

Wiązka światła skupia się na górnej krawędzi 

zewnętrznego kanału słuchowego i w najgłębszym 

punkcie dolnego oczodołu. 

 

B 
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Opcjonalnie: Skierować wspornik nosa w dół i wyregulować 

jego położenie w kierunku pionowym i poziomym, zob. 

„Ustawianie/montowanie akcesoriów cefalometru” [ → 47]. 

Wspornik nosa spoczywa na nasadzie nosa. 

Kazać pacjentowi pozostać w tej pozycji do zakończenia ekspozycji. 

 Pacjent został ustawiony w urządzeniu. 
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Ułożenie do ekspozycji nadgarstkowych 

 

UWAGA 

Pacjent może naciskać zbyt mocno na płytę wsporczą nadgarstka. 

Może to spowodować uszkodzenie płyty wsporczej. 

 Kazać pacjentowi lekko nacisnąć na płytę wsporczą nadgarstka. 
 

 

✔   Wspornik nosa obrócony jest do góry. 

✔   Płytę wsporczą nadgarstka zamontowano w urządzeniu. 

✔   Rozsunąć uchwyty zatyczek uszu. 

✔  Uchwyty zatyczek usznych obrócone są o 90 stopni w kierunku 

czujnika i drugiej przesłony. Wspornik nosa skierowany jest na 

drugą przesłonę. 

Poprowadzić pacjenta bokiem do urządzenia. 

Ustawić wysokość urządzenia za pomocą klawiszy w 

górę (A) i w dół (B). PRZESTROGA! Silnik regulacji 

wysokości uruchamia się powoli i stopniowo zwiększa 

swoją prędkość. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu uzyskania żądanej 

wysokości. Ruchowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Zwolnić przyciski regulacji wysokości, gdy pacjent może umieścić 

dłoń zgiętej ręki na płycie wsporczej nadgarstka. 

Kazać pacjentowi lekko nacisnąć na płytę wsporczą 

nadgarstka. 

W przypadku cefalometru dla praworęcznych: Lewa 

ręka pacjenta znajduje się na płycie wsporczej 

nadgarstka. W przypadku cefalometru dla 

leworęcznych: Kazać pacjentowi lekko nacisnąć na 

płytę wsporczą nadgarstka. Opuszki palców pacjenta 

nie wystają poza górną krawędź (C). Dłoń i ręka 

pacjenta są w jednej linii. 

Kazać pacjentowi pozostać w tej pozycji do zakończenia ekspozycji. 

 Pacjenta należy ustawić w urządzeniu. 
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4.7 Ekspozycja pediatryczna 

W porównaniu do osób w średnim wieku, dzieci i młodzież ponoszą 

trzykrotnie większe ryzyko związane z promieniowaniem RTG. 

Stosowne wskazania wymagają ustalenia, czy korzyści zdrowotne 

przeważają nad ryzykiem poniesionym w związku z promieniowaniem 

RTG. Należy stosować inne procedury gwarantujące podobne 

korzyści zdrowotne, bez promieniowania lub z zastosowaniem 

niskiego stopnia promieniowania. 

Ekspozycja dzieci i młodzieży na promieniowanie medyczne w 

stomatologii musi gwarantować odpowiednie korzyści. Ekspozycję na 

promieniowanie podczas badania RTG należy maksymalnie 

ograniczyć, stosownie do wymogów nauk medycznych (zasada 

ALARA). 

Sirona oferuje szereg rozwiązań maksymalnie ograniczających 

ekspozycję na promieniowanie dorosłych, dzieci oraz młodzieży. 

Dostępnych jest również szereg opcji upraszczających stosowanie 

rozwiązań RTG u dzieci i młodzieży. 

Należy zapoznać się ze szczegółowym ich opisem w stosownych 

rozdziałach instrukcji obsługi. 

Zmniejszenie dawki promieniowania 

Przegląd opcji zmniejszenia dawki, w szczególności u dzieci i 

młodzieży, z zastosowaniem ORTHOPHOS SL: 

● Stosowanie obrazowania panoramicznego/trybu dla dzieci P10, 

P10A, P10C. 

– Ekspozycja przedstawia zmniejszony obszar zęba bez gałęzi 

wznoszących. Co więcej, czas ekspozycji jest krótszy, a dawka 

mniejsza o maksymalnie 40% w porównaniu z obrazowaniem 

panoramicznym P1. 

● Wybór stosownego symbolu dla dzieci/młodzieży. 

– Dwa najmniejsze symbole przedstawiają wartości ekspozycji 

dla dzieci/młodzieży. Zmniejszając wartości kV/mA parametrów 

ekspozycji, można zmniejszyć dawkę promieniowania. 

● Stosowanie parametru regulacji Quickshot. 

– Poza ekspozycją w trybie dla dzieci P10, P10A i P10C, w 

trybie obrazowania panoramicznego można również korzystać 

z funkcji Quickshot. Krótszy cykl pozwala ograniczyć dawkę 

promieniowania do maksymalnie 40%, w zależności od 

programu. Jakość obrazu jest wówczas względnie gorsza. 
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● Kolimacja najmniejszego możliwego obszaru / pola widzenia w 

ekspozycji 3D 

Obrazowanie panoramiczne 2D 

– Przedstawiając obraz RTG kwadrantów, tryb obrazowania 

panoramicznego pozwala ograniczyć dawkę promieniowania o 

maksymalnie 30%. 

– Stosując tryb prezentacji na kwadrancie wraz z parametrem 

regulacji Quickshot, dawkę promieniowania można 

ograniczyć o maksymalnie 60%. 

Ekspozycja cefalometryczna 2D 

– Dzięki teleradiografii obszar ekspozycji można przedstawić w 

trybach C3 i C3F oraz C1 p.a i C2 a.p. Pozwala to zmniejszyć 

dawkę promieniowania. 

– Poza nakładaniem w trybie CEPH można również wybrać 

parametr regulacji Quickshot. Zmniejsza on dawkę 

promieniowania. 

RTG 3D: 

– W trybie ekspozycji VOL1 wysokość pola widzenia można 

skolimować do 5,5 cm. 

– Wybierając tryb VOL2, średnicę cylindra można zmniejszyć do 5 

cm. Ogranicza to dawkę promieniowania o około 30%. 

  Optymalizacja rozwiązań RTG 

Przegląd opcji uproszczenia funkcji RTG w przypadku dzieci 

/ młodzieży za pomocą ORTHOPHOS SL: 

● W pozycji siedzącej dzieci i młodzież można ustawić nieruchomo. 

ORTHOPHOS SL można ustawić do ekspozycji siedzącej do 

wysokości zagryzaka rzędu 80 cm. 

● Aby wytłumaczyć zasadę działania ekspozycji i rozwiać obawy 

pacjentów, w każdej chwili przeprowadzić można sekwencję 

próbną bez promieniowania. 

● ORTHOPHOS SL został zaprojektowany tak, aby jego działanie 

było przejrzyste i nie wywoływało strachu u dzieci i młodzieży. 

● Urządzenie nie wydaje niepokojących dźwięków. 

● Optymalne i stabilne ułożenie oraz zasada działania narzędzi 

regulacyjnych pozwalają zapobiec nieudanym ekspozycjom. 

● ORTHOPHOS SL nie wymaga wykonania ekspozycji w celu 

potwierdzenia prawidłowego ułożenia pacjentów. Oznacza to 

brak konieczności ekspozycji na nadmierne dawki 

promieniowania. 


