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1. WPROWADZENIE 
 

 

 

Wskazówka: 

Podręcznik ten odnosi się do wersji dostarczonego urządzenia z którym została 

sprzedana, by zagwarantować niezawodne i skuteczne posługiwanie się 

urządzeniem. Zmiany dokonane w urządzeniu, które nie mają wpływu na obsługę lub 

bezpieczeństwo mogą nie być w niej uwzględnione. 

 
 
Urządzenie I-MAX wyprodukowane przez Owandy Radiology służy do badań rentgenowskich 

obszaru szczęki oraz twarzy. 

Urządzenie I-Max pozwala na przeprowadzenie następujących badań: zdjęcie panoramiczne, 

półpanoramiczne, panoramiczne ze zmniejszoną dawką promieniowania, obszar zębów 

przednich, zdjęcia z panoramiczne z poprawioną ortogonalnością, zdjęcia zatok, stawu 

skroniowo-żuchwowego, skrzydłowo-zgryzowe. 

 

Celem tej instrukcji obsługi jest umożliwienie użytkownikowi bezpiecznego i efektywnego 

korzystania z urządzenia. 

Urządzenie powinno być stosowane zgodnie z opisanymi procedurami; w żadnym wypadku nie 

można stosować go do innych celów niż opisane. 

Przed pierwszym użyciem urządzenia, proszę starannie zapoznać się z instrukcją obsługi. 

Instrukcja powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników podczas późniejszego 

użytkowania.  

I-MAX jest medycznym urządzeniem elektronicznym dlatego może być użytkowany jedynie pod 

kontrolą lekarza lub wykwalifikowanego personelu posiadającego wiedzę dotyczącą ochrony 

promieniowania rentgenowskiego. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

wszystkich przepisów dotyczących instalacji i późniejszego użytkowania urządzenia. 

 

1.1 Symbole występujące w instrukcji 
 

 

 

 
Wskazówka - Z punktami oznaczonymi tym symbolem prosze zapoznać się 
szczególnie starannie. 
 

 

 

 

 
Uwaga - Punkty oznaczone tym symbolem odnoszą sie do warunków 
bezpieczeństwa pacjenta i/lub użytkownika urządzenia. 
 

 

 



 
Instrukcja użytkowania – przeznaczenie urządzenia 

Rev. 0 

Owandy Radiology 2 

2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 

2.1 Zastosowanie medyczne urządzenia 
 
I-MAX jest stomatologicznym panoramicznym aparatem rentgenowskim do zastosowania w 
obrębie twarzo-czaszki. 
Urządzenie może być używane przez lekarzy stomatologów, radiologów lub inny 
wykwalifikowany personel. Urządzenie może być stosowane na pacjentach dorosłych oraz 
dzieciach. 
 
 

Uwaga 
Prawo stanowi że urządzenie może być użytkowane jedynie przez lekarzy stomatologów, 
rediologów lub inny wykwalifikowany personel. 

2.1.1 Profil pacjenta 

 
I-MAX może być wykorzystany do badania pacjentów: 

 Wiek pacjenta: od pacjentów pediatrycznych do geriatrycznych  

 Status pacjenta:  

 pacjent potrafiący stosować się do zaleceń lekarza podczas badania 

 pacjent, któremu potrzebna jest asysta personelu medycznego  

 w każdym przypadku pacjent musi być świadomy, nie może być pod wpływem 
narkozy 

 Narodowość: każda 
 

2.1.2 Profil użytkownika 

 
Urządzenie może być użytkowane jedynie przez osoby posiadające wiedzę oraz aktualne 
szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.  
 

2.1.3 Miejsce użytkowania 

 
I-MAX może być wykorzystywany do pracy w szpitalach, prywatnych klinikach lub miejsach 
posiadających odpowiednie warunki spełniające wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
 
 

 

Wskazówka 
Pomieszczenie radiologiczne powinno pozwalać na swobodną komunikację pomiędzy 
operatorem urządzenia, a pacjentem. W innym przypadku w pomieszczeniu powinny 
znajdować się urządzenia do komunikacji audio-wizualnej (np. Intercom, szyba, 
kamera itp.) 
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2.2 Akcesoria 
 
Podczas normalnego użytkowania, pacjent ma kontakt z urządzeniem I-MAX poprzez dotyk 
uchwytu, oparcie podbródka, zagryzak. Akcesoria zaklasyfikowane są jako urządzenia typu B. 
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2.3 Dawki promieniowania podczas wykonywania zdjęć 
panoramicznych 

 
Energia promieniowania przy wywoływaniu zdjęciu panoramicznego podawana na 
czujnik wynosi: 

 

mA 2 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 

kV Energia promieniowania [mGy] 

60 2.54 2.79 3.17 3.55 4.06 4.56 5.07 5.70 6.34 7.10 7.99 9.00 

62 2.65 2.91 3.31 3.71 4.24 4.77 5.30 5.96 6.62 7.41 8.34 9.40 

64 2.87 3.16 3.59 4.02 4.60 5.17 5.75 6.46 7.18 8.05 9.05 10.20 

66 3.10 3.41 3.87 4.34 4.96 5.58 6.20 6.97 7.75 8.68 9.76 11.00 

68 3.24 3.56 4.05 4.54 5.18 5.83 6.48 7.29 8.10 9.07 10.20 11.50 

70 3.52 3.89 4.40 4.93 5.63 6.34 7.04 7.92 8.80 9.86 11.10 12.50 

 
 
Energia promieniowania dla innych badań może zostać obliczona poprzez zastosowanie 
poniższych współczynników: 
 
 

 

Rodzaj ekspozycji Współczynnik 

Zdjęcie połowiczne 0.55 

Zmniejszona  

dawka promieniowania 
0.85 

Poprawa prostopadłości 0.90 

Zdjęcie zębów przednich 0.33 

Skrzydłowo-zgryzowe 

lewe lub prawe 
0.24 

Skrzydłowo-zgryzowe  

lewe i prawe 
0.47 

TMJ 0.71 

Zdjęcie zatok 0.65 
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Dawka regulowana jest poprzez interfejs w programie komputerowym. 
 
 

 

Wskazówka 
Proponowane dawki są zoptymalizowanymi; uzyskane zostały w wyniku badań.  

 
 
Dawki obliczone zostały w obszarze liczonym od ogniskowej lampy do czujnika. 
W celu uzyskania wartości DAP, promieniowanie padające na sensor zostało przemnożone 
przez współczynnik. Czujnik oddalony jest od lampy w odległości 50 cm od ogniskowej (typowy 
rozmiar paska czujnika to 140 x 4,5 mm) 
Dystans pomiędzy ogniskową a pacjentem zmienia się podczas ekspozycji, średni dystans jest 
na poziomie 264mm. 
 
 
 

 

Wskazówka 
Norma IEC 60601-2-63 nie określa efektów osiąganych przez aparaty radiologiczne. 
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3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
 

 

Uwaga 
Prosze uważnie przeczytać ten rozdział 

 

 

Owandy Radiology projektuje i konstruuje swoje urządzenia ściśle odnosząc się do przepisów 

bezpieczeństwa; dostarcza użytkownikom szczegółowe informacje i ostrzeżenia dotyczące 

zagrożeń występujących przy pracy z urządzeniami rentgenowskimi. 

 

Owandy Radiology nie ponosi odpowiedzialności za: 

• Niewłaściwe użycie urządzenia I-MAX 

• Uszkodzenia sprzętu, szkody, jakich może doznać użytkownik lub pacjent na skutek 
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, zasad instalowania, konserwacji i błędy w obsłudze 

• Zmiany mechaniczne i/lub elektrycze, jakie wprowadzono podczas lub po instalacji oraz 
niestosowanie się do procedur opisanych w instrukcji serwisowej 

 
Instalacja, jak też jakiekolwiek integracje techniczne, mogą być przeprowadzane jedynie przez 

wykwalifikowanych techników autoryzowanych przez Owandy Radiology. 

 

Tylko autoryzowany personel może zdejmować obudowy i/lub uzyskiwać dostęp do części 

znajdujących się pod napięciem. 

 
 

 

Uwaga 
Modyfikacje urządzenia są zabronione. 
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3.1 Ostrzeżenia 
 

Urządzenie musi być użytkowane w zgodzie z procedurami opisanymi poniżej i nie może być 
wykorzystywane do celów innych niż wymienione poniżej. 
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od zasilania. 
I-MAX jest medycznym urządzeniem elektronicznym, które może być użytkowane jedynie przez 
wykwalifikowany personel medyczny posiadający wiedzę z zakresu ochrony radiologicznej oraz 
aktualny kurs ochrony radiologicznej pacjenta. 
Użytkownik musi przestrzegać zobowiązań prawnych w kontekście posiadania, instalacji i 
użytkowania sprzętu. 
Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytkowania w środowisku w którym może zostać 
wystawione na działanie łatwopalnych oparów, w tym mieszanin gazu do anestezji, tlenu lub 
tlenku azotu. 
Woda ani inne płyny nie mogą przedostać się do wnętrza urządzenia, może to spowodować 
spięcie i korozję.  
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy upewnić się że jest ono wyłączone z sieci 
elektrycznej. Po naciśnięciu na przycisk ON/OFF, na kolumnie urządzenia nie może się ono 
załączyć. 
Proszę zawsze stosować odpowiednie środki ochronne zabezpieczające pacjenta przed 
promieniowaniem, takie jak fartuchy / osłony z blachą ołowianą. 
Poza pacjentem I wykonującym zdjęcie, w pomieszczeniu, w którym wykonywane jest zdjęcie 
rentgenowskie nie mogą znajdować się żadne inne osoby. 
I-MAX jest urządzeniem przewidzianym do pracy ciągłej pod zmiennym obciążeniem; proszę 
jednak przestrzegać opisanych cykli pracy, by urządzenie mogło się ochłodzić. 
I-MAX musi być wyłączony gdy w pobliżu pracują urządzenia do elektrochirurgii lub podobne 
urządzenia tego typu. 
 

 

 

Uwaga 
Z powodów bezpieczeństwa urządzenie nie może być nadmiernie obciążone np. 
przez opieranie się lub wieszanie na urządzeniu. Maksymalne obciążenie nie może 
przekraczać 16 kg. 

 
 

 

Uwaga 
By uniknąć ryzyka porażenia prądem urządzenie musi być podłączone do gniazdka z 
uziemieniem. 

 
 
Proszę czyścić i dezynfekować wszystkie elementy mogące mieć kontakt z pacjentem. 
Zagryzak oraz osłonka muszą być wymienione po każdym badaniu. 
Nigdy nie dokonywać obrotu głowicy przy włączonym urządzeniu; może to wywołać trwałe 
uszkodzenie. 
Ruch możliwy jest tylko w wypadku wystąpienia błedu 362, gdy silniki są wyłączone, tak by 
pacjent mógł wyjść z urządzenia. 
 
 

 

Wskazówka 
W czasie gdy urządzenie jest włączone proszę nie obracać głowicą. 
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3.1.1 Środki ostrożności przy stosowaniu laserowego systemu pomocy w 
pozycjonowaniu 

 
Do pozycjonowania pacjenta I-MAX wykorzystuje dwie diody laserowe o mocy poniżej 1 Mw. 
 
Norma CEI-EN 60825-1 definiuje laser jako “jakiekolwiek urządzenie, które wytwarza falę 
elektromagnetyczną o długości od 180 nm do 1mm”. W nawiązaniu do tej normy lasery 
wbudowane w urządzeniu I-MAX są w klasie 2.  
 
Lasery z klasy 2 mogą być potencjalnym zagrożeniem w przypadku, gdy promień lasera obije 
się w lustrze, zegarku, pierścionku itd. w niechronione oczy.  
 
 
Tablica poniżej znajduje się na urządzeniu I-MAX w celu poinformowania, że do urządzenia 
został użyty laser z klasy 2 i należy zachować ostrożność. 
 

 
 
 

 

Uwagi 
Środki ostrożności, które należy zachować podczas stosowania laserowego 
systemu pomocy w pozycjonowaniu: 

 Odpowiednie oświetlenie pomieszczenia. 

 Nie patrzeć w okienko wylotowe laserowego systemu w centrowaniu. 

 Nie przyglądać się długo odbiciom światła laserowego. 

 Uprzedzić pacjenta, że musi mieć zamknięte oczy, gdy włączone są wskaźniki 
laserowe. 

 Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęcia pacjent musi zdjąć kolczyki, okulary, 
łańcuszki i inne przedmioty, które mogą odbijać promienie laserowe, bądź zostać 
uwidocznione na ekranie rtg. 

 Okienka laserowego systemu pomocy w pozycjonowaniu nie mogą być 
czyszczone żadnymi przedmiotami mogącymi uszkodzić elementy optyczne. 
Czyszczenie musi zostać przeprowadzone tylko przez upoważnionego technika.  

 Postępowanie inne niż opisane powyżej może doprowadzić do wystąpienia 
niebezpiecznego promieniowania niejonizującego. 
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3.2 Ochrona przeciw promieniowaniu  
 
Pomimo tego, że dawka promieniowania emitowana przez stomatologiczne urządzenia 
rentgenowskie jest niska i skoncentrowana na stosunkowo niewielkiej powierzchni, użytkownik 
musi zastosować odpowiednie środki ochrony dla siebie i pacjenta. 
 
 

 

Uwaga 
Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim jest regulowana prawnie. 
Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez wykwalifikowany personel. 

 
 
Zaleca się kontrolowanie emisji promieni rtg z dalszej odległości (poprzez użycie pilota). Jeżeli 
trzeba pracować obok pacjenta, operator powinien odsunąć się tak daleko, jak pozwala na to 
długość kabla, lub co najmniej na 2m zarówno od źródła promieniowania i od pacjenta, tak jak 
pokazano na rysunku poniżej. 
   
 

Minimum distance from

X-ray source 2 m

Protected area

 

Rysunek 1 
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3.2.1 Emisja elektromagnetyczna 

 
W zgodności z IEC 60601-1-2, I-MAX jest przeznaczone do stosowania w środowisku 
elektromagnetycznym opisanym poniżej. 
 
 
 

Test emisji Grupa/Klasa Emisja elektromagnetyczna 

Emisja fal radiowych 
 
CISPR 11 

Grupa 1 I-MAX używa fal radiowych tylko dla swoich 
funkcji wewnętrznych. Fale te są bardzo 
niewielkie i nie ingerują w urządzenia elektryczne 
znajdujące się w pobliżu 

Klasa A I-Max jest przeznaczony do pracy z domową 
siecią elektryczną niskich napięć. 

Emisja harmoniczna 
IEC 61000-3-2 

Nie dotyczy 
 

Wahania napięcia/  
emisja migotania 
IEC 61000-3-3 

Nie dotyczy 
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3.2.2 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

 
W zgodności z normą IEC 60601-1-2, I-MAX jest przeznaczony do stosowania w środowisku 
elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient i użytkownicy powinni zapewnić urządzeniu I-
MAX odpowiednie warunki zewnętrzne opisane poniżej. 
 
 

Test na zakłócenia 
elektromagnetyczne 

IEC 60601-1-2 
Poziom testu 

Poziom zgodności 
Wskazówki dotyczące 

zakłóceń 
elektromagnetycznych 

Wyładowania 
elektromagnetyczne 
(ESD) IEC 61000-4-2 

± 6 kV styk 
± 8 kV powietrze 

± 6 kV styk 
± 8 kV powietrze 

Podłoże powinno być 
drewniane, betonowe lub 
ceramiczne. W przypadku 
podłoża z materiałów 
syntetycznych wilgotność 
względna powinna 
wynosić poniżej 30%. 

Przejścia/Wyładowania 
elektrostatyczne 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV dla lini 
zasilającej 
 
±1 kV dla lini 
wejścia/wyjścia 

± 2 kV dla lini 
zasilającej 
 
±1 kV dla lini 
wejścia/wyjśca 

Zasilanie główne powinno 
być typowe dla 
zastosowań domowych 
lub szpitalnych. 

Przepływ 
IEC 61000-4-5 

±1 kV w trybie 
różnicowym 
 
± 2 kV w trybie 
stałym 

± 1 kV w trybie 
różnicowym 
 
± 2 kV w trybie 
stałym 

Zasilanie główne powinno 
być typowe dla 
zastosowań domowych 
lub szpitalnych. 

Spadki napięcia, 
krótkie wyładowania, 
skoki napięcia na lini 
wejścia 
IEC 61000-4-11 

0 % Un dla 0.5 cykli 
40 % Un dla 5 cykli 
70 % Un dla 25 cykli 
0 % Un dla 5 s 

0 % Un dla 0.5 cykli 
40 % Un dla 5 cykli 
70 % Un dla 25 cykli 
0 % Un for 5 s 

Zasilanie główne powinno 
być typowe dla 
zastosowań domowych 
lub szpitalnych. Jeżeli 
użytkownik jest świadomy, 
że zasilanie zewnętrzne 
jest niekorzystne dla 
produktu należy nie 
ładować w tym czasie 
baterii i wykorzystać 
baterię bezprzewodową. 

Częstotliwość zasilania 
(50/60 Hz) pole 
magnetyczne 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Częstotliwość zasilania 
powinna być typowa dla 
zastosowań domowych 
lub szpitalnych 

Uwaga: Un jest to napięcie zasilania prądem przemiennym dla danego testu. 
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Test na zakłócenia 
elektromagnetyczne 

IEC 60601-1-2 
Poziom testu 

Poziom zgodności 
Wskazówki dotyczące 

zakłóceń 
elektromagnetycznych 

   

Urządzenia radiowe mobilne 
i stacjonarne nie powinny być 
używane w pobliżu 
urządzenia I-MAX. Powinny 
one znajdować się w 
odpowiedniej odległości, tak 
aby nie zakłócać pracy 
urządzenia; 

rekomendowany dystans 

Radiacja RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz to 2.5 
GHz 

3 V/m d = 1.2 x  P 80 MHz to 
800 MHz 
 

d = 2.3 x  P 800 MHz to 
2.5 GHz 

Konduktancja RF 
IEC 61000-4-6 

3 V 
150 kHz to 80 
MHz 

3 V d = 1.2 x  P 

   

P – maksymalne napięcie 
wyjściowe opisane w 
jednostce wat-a (W) 

d – rekomendowany dystans 
między urządzeniami (m) 

Wytyczne mogą nie zawierać 
wszystkich sytuacji. 
Elektromagnetyczne pola 
mogą zależeć od obiektów, 
ludzi i struktur znajdujących 
się w pobliżu 

Silne pole 
elektromagnetyczne 
oznaczone jest symbolem: 
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3.2.3 Rekomendowane odległości pomiędzy urządzeniami emitującymi 
promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Maksymalna moc 
wyjściowa 

transmitera (W) 

Zalecana odległość od transmitera (m) 

150kHz to 80MHz 

d = 1.2 x  P 

80MHz to 800MHz 

d = 1.2 x  P 

800MHz to 2.5GHz 

d = 2.3 x  P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

Dla urządzeń transmitujących pole elektromagnetyczne zakładamy maksymalną wartość, jaką 
mogą one emitować. Dystans pomiędzy urządzeniami d jest podany w metrach i zależy od 
maksymalnej mocy, jaką może emitować urządzenie na wyjściu która jest podana w wat-ach. 

1. Przy częstotliwości między 80MHz a 800MHz występuje wyższy zakres częstotliwości. 
2. Wytyczne mogą nie zawierać wszystkich sytuacji. Elektromagnetyczne pola mogą 

zależeć od obiektów, ludzi i struktur znajdujących się w pobliżu. 
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3.3 Zagrożenia dla środowiska i usuwanie 

 

Niektóre części składowe urządzenia zawierają element i płyny, które muszą być osobno 
usunięte, w wypadku likwidacji urządzenia w przeznaczonych do tego miejscach. 
Szczególnie dotyczy to znajdujących się w urządzeniu materiałów i części: 

 Głowica lampy rentgenowskiej: nieprzewodzący olej, ołów, miedź, żelazo, aluminium, 
szkło, wolfram 

 Kolimator: ołów 

 Inne części urządzenia: materiały plastikowe niepodlegające biodegradacji, materiały z 
metalu, układ scalony, żelazno-plastikowe materiały, ołów.  

 

 

Wskazówka 
Informacje dla użytkowników z obszaru Unii Europejskiej 
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym: 

 
 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na urządzeniu lub na opakowaniu 
informuje, że w wypadku usuwania produkt nie może znaleźć się razem z odpadami 
komunalnymi; musi zostać usunięty oddzielnie. 
 
Oddzielne usuwanie tych urządzeń jest zorganizowane i prowadzone przez ich 
producenta. Użytkownicy, którzy chcą usunąć urządzenie powinni skontaktować się 
z ich producentem i przestrzegać podanych przez niego zaleceń dotyczących 
osobnego usuwania urządzenia. 
 
 
Zgodne z przepisami usuwanie do recyklingu, utylizacji nastawione jest na 
zminimalizowanie negatywnych efektów jakie mogłoby odnieść środowisko 
naturalne i zdrowie. Tym samym wspiera zasadę ponownego wykorzystania 
materiałów użytych w urządzeniu. 
Nielegalne usuwanie urządzenia przez jego posiadacza wiąże się 
odpowiedzialnością zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. 
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3.4 Użyte symbole 

 
Zarówno w tejże instrukcji obsługi, jak i na urządzeniu I-MAX, poza symbolami wskazanymi w 
panelu obsługi, używane są również następujące symbole:  
 

Symbol Opis 

 
Urządzenie typu B z częściami dodatkowymi 

 

Niektóre częsci składowe urządzenia zawierają elementy stałe i płyny, 
które muszą być osobno usuwane w wypadku likwidacji urządzenia 

 A.C. 

N Połączenie do przewodu zerowego 

L Połączenie do przewodu głównego  

 
Uziemienie ochronne 

 
Uziemienie  

 
OFF; urządzenie niewłączone  

 ON; urządzenie włączone 

 

Laser 

 

Wysokie napięcie 

 
Kod produktu 

 
Numer seryjny 

 
Data produkcji 

 
Nazwa i adres fabryki 

 
Filtracja 

 
Głowica 

 
Głowica X-Ray 
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Symbole Opis 

 
Ogniskowa według normy IEC 60336 

 
Należy przestrzegać instrukcji zawartych w podręczniku 

  0051 
Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz jej innymi wersjami oraz 
wszystkimi obowiązującymi dyrektywami 

 
Dioda LED zatwierdzania ekspozycji 

 

Emisja promieniowania rentgenowskiego (sygnalizowana prze żółtą 
diode LED) 
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4. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 

 
Dla zapewnienia warunków higieny i czystości, muszą być przestrzegane następujące zasady: 
 

 

 

Uwaga 
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć 
urządzenie od prądu 

 

 

 
 
Woda, ani inne płyny nie mogą przeniknąć do urządzenia, gdyż może to spowodować korozję 
lub spięcie elektryczne. 
 
 

 

Używać jedynie wilgotnej szmatki i łagodnego 
środka czyszczącego do powierzchni 
lakierowanych, akcesoriów i kabli połączeniowych, 
przetrzeć je następnie suchą szmatką; nie używać 
środków żrących (oraz alkoholu, benzyny, 
trójchloretylenu) lub ściernych. 

 
 

 
Zagryzak centrujący lub osłonki powinny być wymienione po każdym użyciu. 
Należy czyścić oparcie podbródka, uchwyty oraz pozycjonery głowy po każdym użyciu. 
W razie potrzeby oparcie podbródka, uchwyty, oraz pozycjonery i klamry kości skroniowych 
mogą być dezynfekowane 2% roztworem glutaraldehydu. 
 
 

 

Wskazówka 
Dla zwiększenia higieny elementy mające bezpośrednią styczność z pacjentem 
wykonane są z materiałów z zawartością cząsteczek srebra, które służy do zabicia 
mikroorganizmów. 
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5. OPIS URZĄDZENIA 

5.1 Tabliczki znamionowe 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rysunek 1: Tabliczki znamionowe 

1, 4 

2 

3 
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1 

I-MAX 
tablica znamionowa 

 

2 

Głowica 
tablica znamionowa 

 

3 

(No. 2) Laser rysunek 
 
 
 

 

4 

Laser tabica ostrzegawcza 
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5.2 Funkcje, modele i wersje 
 
Urządzenie I-MAX zostało wyprodukowane prze Owandy Radiology, jest ono panoramą 
radiologiczną. 
Poniżej znajduje się lista i rodzaje przeprowadzanych ekspozycji: 

 Zdjęcia panoramiczne osoby dorosłej i dziecka z możliwością wyboru pomiędzy 3 
wielkościami pacjenta, 3 rozmiarami urządzenia; daje 18 kombinacji automatycznego 
wyboru. Istnieje również możliwość zmiany natężenia pomiędzy 60kV a 70kV z krokiem co 
2kV. Napięcie anodowe zmienia się od 2mA do 7.1mA w skali R20. 

 Zdjęcie zatok robione jest od frontu. 

 TMJ otwarte/zamknięte usta. 

 Prawe lub lewe zdjęcie półpanoramiczne jeżeli pacjent ma problem tylko z jedną stroną w 
celu zredukowania dawki promieniowania. 

 Zdjęcie z zredukowaną dawką promieniowania. 

 Zdjęcie zębów przednich. 

 Zdjęcie panoramiczne z poprawą prostopadłości. 

 Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe prawe lub lewe. 

 Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe prawe i lewe. 
 
 

 

Wskazówka 
Urządzenie I-MAX przychodzi zaprogramowane; jeżeli któryś z kodów 
identyfikacyjnych (UIC) programu jest błędny oznaczony będzie kodem E270 lub 
E271. 
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Dane techniczne 

Nazwa urządzenia I-MAX 

Producent OWANDY RADIOLOGY 
2 rue des Vieilles Vignes 
77183 Croissy-Beaubourg - FRANCE 

Klasa Urządzenie klasy 1, tyb B,  

w rozumieniu normy PN-EN 60601-1 

 

Poziom ochronny IPX0 – standardowe urządzenie 

Napięcie sieci 198-264 V 

Znamionowe napięcie sieci 220-240V 

Częstotliwość 50/60Hz 

Maksymalne natężenie linii 3.5 A dla napięcia 230V 50/60Hz 

Napięcie wysokiej częstotliwości 70kV, 7.1mA 

Pobór prądu 0.8kVA dla 230V 50/60Hz 

Bezpiecznik (F1) 4 A T dla 230V 

Bezpiecznik kolumny (F2) 1.6 A T dla 230V 

Oporność sieci 0.5 max (198-264 V) 

Znamionowe napięcie wyjściowe 60 - 70kVp, krok co 2kVp 

Prąd anody 2 - 7.1mA, z krokiem R20 (2, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 
3.6, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1) 

Dodatkowy filtr 0.60 mm Al eq. 
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Czasy ekspozycji 

Zdjęcie panoramiczne (PAN) 14.4s osoba dorosła / 13.3s dziecko 

Zdjęcie panoramiczne połowiczne 
(lewe/prawe) 

7.8s osoba dorosła / 7.3s dziecko 

Zdjęcie z poprawą prostopadłości 11.9s osoba dorosła / dziecko 

Zdjęcie panoramiczne ze zredukowaną dawką 11.9s osoba dorosła / 10.8s dziecko 

Zdjęcie panoramiczne zębów przednich 4.4s osoba dorosła / dziecko 

TMJ w projekcji bocznej przy zamkniętych i 
otwartych ustach 

4.8s zdjęcie dla lewej i prawej strony oraz przy 
zamkniętych i otwartych ustach 

Zdjęcie zatok 9.4 s 

Odchyły czasu ekspozycji ± 5 % lub ± 20ms  

Programy ekspozycji 

Wybór ekspozycji  wybór automatyczny dla dorosłego i 
dziecka, podzielony na 3 rozmiary 

 3 rodzaje zgryzu (zdjęcie panoramiczne) 

 Wybór ręczny 

Zdjęcie panoramiczne  Zdjęcie panoramiczne standardowe 

 Panorama połowiczna lewa/prawa  

 Zdjęcie z poprawą prostopadłości  

 Zdjęcie ze zredukowaną dawką 

 Zdjęcie panoramiczne zębów przednich  

 Zdjęcie skrzydłowo zgryzowe prawe / lewe  

 Zdjęcie skrzydłowo zgryzowe prawe i lewe 

TMJ (stawy skroniowo-żuchwowe) TMJ otwarte/ zamknięte usta 

Zdjęcie zatok Sinus P/A projection 

Zdjęcie powiększone 
Powiększenie 
geometryczne 

Powiększenie po 
korekcji  

Dorosły/Dziecko zdjęcie panoramiczne 
standardowe 

1 : 1.23 (stałe) 1 : 1 (*) 

TMJ otwarte/zamknięte usta 1 : 1.20 (nominalne) 1 : 1 (*) 

Zdjęcie zatok 1 : 1.22 (nominalne) 1 : 1 (*) 

 
 

 

Uwaga 
Wartość powiększenia zdjęcia jest poprawna po odpowiednim skalibrowaniu 
oprogramowania. 
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Dane techniczne głowicy 

Model MP 05 

Fabryka V.S.M. 
20090 Buccinasco (Mediolan) Włochy 

Maksymalne napięcie głowicy 70 kVp 

kVp odchył ± 8 % 

Maksymalny prąd anody 7.1 mA 

Odchył prądu anody ± 10 % 

Cykl roboczy 1 : 16 

Stosunek maksymalnej energii początkowej 
anody do  czasu ponownego załadowania 

1125mAs/h dla 70 kVp 

Zasilanie nominalne 0.50 kW (70 kVp - 7.1 mA) 

Filtr 2.0 mm Al eq. @ 70 kVp 

HVL (Half value layer) > 2.5 mm Al eq. @ 70 kVp 

Izolator transformatora Kąpiel olejowa 

Linia pozycjonowania pacjenta Wskaźnik laserowy (patrz niżej) 

Chłodzenie Chłodzenie przepływem powietrza 

Promieniowanie dawka na 1 metr < 0.5 mGy/h @ 70 kVp - 7.1 mA przy 3 
sekundowym cyklu roboczym 1/16 

Maksymalne nagrzewanie głowicy (pojemność 
cieplna) 

310kJ 

 

 
 

Rysunek 2: Głowica odchylenie anody (widok od dołu) 
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Charakterystyka głowicy rentgenowskiej (x-ray) 

Fabryka Toshiba 

Model D-058 

Nominalna ogniskowa 0.5 EN 60336 

Filtracja właściwa Końcowa 1.0mm Al eq. 

Odchylenie anody 12.5° 

Materiał anody Wolfram 

Maksymalne napięcie nominalne 70 kVp 

Maksymalne natężenie materiału 3 A 

Maksymalne napięcie materiału 3.6 V 

Pojemność termiczna anody 13 kJ 

Pojemność termiczna anody przy pracy ciągłej 300 W 

Wskaźnik laserowy do pozycjonowania pacjenta 

2 lasery używane są do pozycjonowania pacjenta, służą jako urządzenie pomocnicze 

Długość fali 650 nm 

Dywergencja (rozbieżność) < 2.0 mRad 

Moc optyczna lasera na powierzchni roboczej < 1 mW 

Klasa lasera Klasa 2 produktów laserowych zgodnie z normą 
IEC 60825-1:2007 

Czujnik cyfrowy 

Powierzchnia czujnika panoramicznego 

(wysokość x długość) 146 x 6 mm 

Rozmiar pikseli 48 um, 96 um w polu 2x2 binning 

Wysokość zdjęcia 

 

Liczba pikseli w pozycji horyzontalnej zależy 
od czasu naświetlania 

1536 

Ekwiwalent rozproszenia pokrywy sensora < 0.4 mm Al eq. 
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Parametry techniczne 

Odległość odbiornika od ogniska 50 cm (20") 

Wysokość podnoszenia siłownika urządzenia 66 cm (26") 

Maksymalna wysokość 

 
Dla urządzeń mocowanych do ściany jest to 
rekomendowana wysokość 

219 cm (86") 

Waga urządzenia 62 kg  

Dodatkowa kolumna (opcjonalnie) 6 kg 

Wymagania dotyczące pracy i przechowywania 

Minimalne rozmiary pomieszczenia 120 x 115 cm 

Rekomendowane wymiary pomieszczenia 160 x 150 cm 

Maksymalny zakres temperatur + 10° ÷ + 40° 

Względna wilgotność pomieszczenia (RH) 30% ÷ 75% 

Temperatura podczas transportu i 
przechowywania 

- 20° ÷ + 70° 

Wilgotność względna podczas transportu i 
przechowywania 

< 95%  

Minimalne ciśnienie atmosferyczne przy 
transporcie i przechowywaniu 

630 hPa 

 
 

 

Wskazówka 
Zalecany monitor: Komputer oraz monitor nie są dołączone do urządzenia.  
Monitor pracujący z panorama I-MAX musi posiadać minimalne wymagania: 

 Rozdzielczość: 1366 x 768 pikseli 

 Głębia koloru: 16M kolorów 

 Kontrast: 500:1 

 Jasność: 200cd/m^2 

 
 

 

Wskazówka 
Uchwyty zamontowane na urządzeniu są pokryte antybakteryjną farbą która dzięki 
zawarciu cząstek srebra zabija mikro-organizmy. 
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6.1 Wymiary 
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Rysunek 3: I-MAX wymiary 

Wersja ścienna 
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6.2 Wykresy nagrzewania (ładowania) i chłodzenia anody 
 

 

Tube "Toshiba D-058" (0.5 IEC 336) 

Wykres nagrzewanie (ładowania) 
 
 

 
 
 

Wykres chłodzenia anody 
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Wykres chłodzenia głowicy 
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6.3 Normy i odnośniki 
 
Medyczne urządzenie elektroniczne jakim jest pantomogram stomatologiczny I-MAX posiada 
zgodność z normami: 

IEC 60601 1: 2005 + Corr.1 (2006) + Corr.2 (2007). 
Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential 
performance 

IEC 60601-1-6:2010 (3rd Ed.). 
Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for safety - Collateral Standard: 
Usability including IEC 62366: Application of usability engineering to medical devices. 

IEC 60601-1-2:2007 (3rd Ed.). 
Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential 
performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests. 

IEC 60601-1-3:2008 (2nd Ed.). 
Medical electrical equipment - Part 1-3: General Requirements for Radiation Protection in 
Diagnostic X-Ray Equipment. 

IEC 60601-2-63:2012 
Particular requirements for the basic safety and essential performance of extra-oral dental X-ray 
equipment. 

IEC 62366:2007 (1st Ed.) 
Medical devices – Application of usability engineering to medical devices. 

EN-ISO 14971:2012 
Medical Devices - Application of Risk Management to Medical Devices. 

CAN/CSA-C22.2 No 60601-1:08 
Medical electrical equipment - Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential 
Performance. 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005 
Medical electrical equipment, Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential 
Performance.  
 
 

 0051 Gwarantuje zgodność urządzenia I-MAX z dyrektywą 93/42/EEC 
2011/65/EU, 2006/42/EC. 

 
 
Klasyfikacja 
I-MAX jest radiologicznym urządzeniem elektronicznym zaklasyfikowanym do klasy 1 typ B 
zgodnie z normą EN 60601-1, jako urządzenie z pracą ciągłą przy zmiennym obciążeniu. 

W stosunku do normy 93/42/EEC dyrektywy o urządzeniach medycznych, urządzenie 
zakwalifikowane jest do klasy II B. 
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6.4 Uwagi dotyczące zdjęć łukowych i ekspozycji TMJ 
 
 

 

Uwaga 
I-MAX bazuje na standardowym uzębieniu. 
Ten kształt bazuje na ogólnych standardach używanych w stomatologii. 
Anotomia pacjenta może różnić się od “standardowych” kształtów i wymiarów. 
Użytkownik bazując na swojej wiedzy powinien sam zweryfikować te elementy. 
W każdym wypadku zdjęcie radiologiczne TMJ nie może być stosowana do obliczania 
dystansów, kątów itp. . 
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6.5 Pomiary techniczne wartości fabrycznych 
 

 

 

Uwaga 
Pomiary dokonywane są na zdjętych osłonach. Oznacza to, że istnieje ryzyko 
porażenia prądowego. 

 
 
Do pomiarów “inwazyjnych” należy zapoznać się z instrukcją serwisową. 
 
 

 

Wskazówka 

Zalecane jest coroczne sprawdzenie parametrów ekspozycji. 

 
 

 

Uwaga 
Ustawione parametry ekspozycji napięcie oraz prąd anodowy są wartościami stałymi. 
Podczas ekspozycji wartości mogą rosnąć lub maleć w zależności od etapu zdjęcia 
(zęby przednie wartość maleje, zęby tylne wartość rośnie). Istnieje możliwość zmiany 
parametrów, co skutkuje zmianą kontrastu zdjęcia. Standardowe wielkości dostępne 
są w tabeli “Parametry techniczne”. Istnieje możliwość programowej zmiany tych 
parametrów.  
W każdym wypadku fabryka gwarantuje zgodność z normą IEC 60601-1 dla urządzeń 
medycznych. W nawiązaniu do normy IEC 60601-2-63 maksymalne wachania 
napięcia mogą wynosić ±10% kV. 
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6.6 Weryfikacja pomiarów technicznych wartości fabrycznych 
 
Parametry ekspozycji (kV, czas, dawki) moga być sprawdzone przez “nieinwazyjne metody 
diagnostyczne” 
 
 

 

Wskazówka 
Częstość pomiarów technicznych oraz ich parametry zapisane są w ustawieniach, 
które mogą być przez Państwa regulowane. 

 
 

 

Uwaga 
Kolimator urządzenia daje wąski pas promieniowania rentgenowskiego. 
Do pomiaru nieinwazyjne parametrów należy użyć specjalnych przyrządów i 
wzorców. 

 
 
Czas ekspozycji musi być mierzony nieinwazyjną metodą. 
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7. WŁAŚCIWA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

7.1 Włączanie / wyłączanie urządzenia 
 
Włącz urządzenie przyciskiem znajdującym się w górnej częściu urządzenia. Włącznik powinien 
znajdować się w pozycji “1”. 
Po włączeniu urządzenia na klawiaturze powinny zaświecić się diody LED. 
Jeżeli urządzenie włączyło się całkowicie powinna zaświecić się zielona dioda LED (dioda nr 3 
– rysunek 5)  
 
Przygotowywanie urządzenia do ekspozycji: 
 

 Wciśnij przycisk ">0<" do wyzerowania pozycji urządzenia; 

 Włącz oprogramowanie panoramy na komputerze i sprawdź czy komputer połączył się z 
urzadzeniem. Jeżeli komputer jest połączony powinna świecić się niebieska dioda LED      
(dioda nr 5 – rysunek 5); 

 Wybierz parametry ekspozycji w oprogramowaniu; 

 Spozycjonuj pacjenta; 

 Wciśnij przycisk ">0<" by rozpocząć inicjowanie ekspozycji; jeżeli aparat rentgenowski 
będzie gotowy, niebieskie pole w oprogramowaniu zmieni się na zielone.   

 
Urządzenie jest teraz gotowe do ekspozycji. 
 

 Do wywołania ekspozycji wciśnij przycisk wyzwalania i trzymaj aż do zakończenia sygnału 
dźwiękowego.  

 
 

 

Wskazówka 
W pozycji startowej ekspozycji laser oraz poruszanie kolumny są wyłączone. W 
pozycji startowej nie można zmienić parametrów ekspozycji. 

 
 

 

Wskazówka 
Gotowość do pracy jest sygnalizowana zapaleniem zielonej diody LED (dioda nr 3 – 
rysunek 5) oraz zapaleniem się na zielono pola w oprogramowaniu. 
Gotowość do ekspozycji wystąpi kiedy urządzenie ma połączenie z komputerem. 

 
 
Żeby wyłączyć urządzenie należy wciśnąć przycisk klawiatury “>0<” i pozwolić głowicy powrócić 
do pozycji zerowej. Następnie można wyłączyć urządzenie przyciskiem zasilania. 
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7.2 Pozycjonowanie oparcia podbródka 
 
Dla urządzenia I-MAX przewidziano różne rodzaje podbródka: standardowy z zagryzakiem do 
standardowych ekspozycji, dla pacjentów bezzębnych, do zdjęć zatok, do zdjęć stawu 
skroniowo-żuchwowego. 
Podczas wykonywania zdjęć panoramicznych, standardowe oparcie podbródka musi być 
używane dla pacjentów, którzy mogą mocno zagryźć zagryzak. Nakładka dla pacjentów 
bezzębnych musi zostać wykorzystana u pacjentów, którzy nie potrafią mocno zagryźć 
zagryzaka, lub dla tych którzy mogą poruszać się podczas wykonywania zdjęcia. 
Podczas wykonywania zdjęć zatok zniżenie się pacjenta (do oparcia poniżej) poprawi 
widoczność badanego obszaru.  
Podczas wykonywania zdjęć TMJ dodatkowy jest dołączony dodatkowy zagryzak, który 
pozwalna na otwieranie i zamykanie ust. 
 

 

 

Wskazówka 
Dodatkowe oparcie podbródka może być użyte podczas wykonywania zdjęć 
panoramicznych w celu poprawy widoczności dolnej części szczęki u pacjentów z 
nietypową budową anatomiczną. Dodatkowe oparcie podbródka zaznaczone jest 
strzałką w dół "▼", z przodu głównego oparcia podbródka. 
 

 
 

  

Standardowe zdjęcia panoramiczne Pacjenci bezzębni 

 

 

Zdjęcia zatok Zdjęcia stawu skroniowo-żuchwowego 

Rysunek 4: Pozycjonery 
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7.3 Klawiatura – opis i funkcje 
 

Rysunek 5 opisuje funkcje klawiatury urządzenia I-MAX. 

 
Rysunek 5: klawiatura 

 

Numer Opis 

1/2 

Ruchy siłownika panoramy góra/dół. Ruchy są 
zablokowane podczas trwania ekspozycji. 
Ruchy są zablokowane, gdy przycisk bezpieczeństwa 
jest włączony. 

 

3 
Przycisk lasera do pozycjonowania pacjenta. 
Włącza/wyłącza laser. 

 

4 

Dioda świadcząca o aktualnym stanie urządzenia: 

 Dioda świeci się stale, ostrzega użytkownika o 
trwaniu ekspozycji 

 Dioda miga powoli, informuje, że należy wcisnąć 
przycisk “>0<” żeby wyzerować pozycje głowicy 

 Dioda miga szybko, ostrzega, że urządzenie się 
chłodzi 

 

5 
Dioda świadcząca o emisji promieniowania 
rentgenowskiego. 
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Numer Opis 

6 

Dioda świadcząca o statusie połączenia komputerowego: 

 Dioda świeci się stale, połączenie komputerowe jest 
dostępne 

 Dioda miga powoli, oczekiwanie na połączenie 
komputerowe, ekspozycja jest niemożliwa 

 Dioda miga szybko, błąd połączenia, sprawdź co jest 
napisane w oprogramowaniu 

 

7 

Przycisk służący do pozycjonowania/zerowania głowicy może 
być użyty jako: 

 Uruchomienie/przerwanie ustawień ekspozycji 

 Pozycjonowania i zerowania głowicy przed i po ekspozycji  

8 Regulacja uchwytów pozycjonowania głowy. 
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7.4 Oprogramowanie interfejs – opis i funkcje 
 
Konfiguracja urządzenia jest możliwa przez inferfejs w komputerze. Służy on do konfiguracji 
urządzenia i ustawienia parametrów. 
 
 

 

Rysunek 6 
 

 

Osoba dorosła/dziecko: przestawia parametry w 
zależności od rodzaju pacjenta 

 
Wielkość pacjenta (ustosonkowuje gradient kości 
pacjenta): wstępne ustawienie parametrów 
ekspozycji.   

Rodzaj uzębienia pacjenta; opcja ta dostepna 
jedynie w przypadku zdjęć panoramicznych. 

 

Test: wyłączona emisja promieni rentgenowskich. 
Służy do sprawdzenia czy nie ma kolizji pacjenta z 
urządzeniem. 
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Ustawienia: otwiera menu serwisowe. 

 

Ekspozycja HD: włącza/wyłącza rodzaj ekspozycji 

w wysokiej rozdzielczości (nieaktywne). 

 

Wirtualne diody LED: obrazują obecny stan 
panoramy: 

Niebieska = Inicjalizacja 

Zielona = Gotowość 

Czerwona =  Błąd 

Żółta = emisja promieniowania rentgenowskiego 

 

 

 

 

Parametry ekspozycji: zmienne kV i mA. 
Jeżeli parametry ekspozycji są zmieniane ręcznie, 
zmieni się również wskaźnik trybu pracy z 
automatycznego na manualny. 
Powrót do trybu automatycznego poprzez 
ponowny wybór programu.  

Rodzaje ekspozycji wybierane są w dwóch 
krokach: 
Pierwszy – wybierz rodzaj ekspozycji pomiędzy 
zdjęciami panoramicznymi, a zdjęciami zatok 
Drugi – wybierz parametry dotyczące procedury 
diagnostycznej 
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7.4.1 Menu główne oprogramowania 

 

Ekran główny oprogramowania 
podzielony jest na trzy części: 

 Część “1” wybór programu 

 Część "2" zmiana parametrów 
dotyczących pacjenta 

 Część "3" parametry ekspozycji. 
 
Wciśnięcie strzałki w czerwonym 
kółku pozwala na rozwinięcie menu 
wyboru programu. 

 

Wciśnięcie strzałki w czerwonym 
kółku pozwala na zwinięcie menu 
wyboru programu. 
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Użytkownik może wybrać różne 
opcje. 

 Dorosły/Dziecko: poprawne 
wartości ekspozycji zostaną 
przypisane automatycznie 

 Rozmiar pacjenta: poprawne 
wartości ekspozycji zostaną 
przypisane automatycznie  

 Rodzaj zgryzu: pozycjonowanie 
ogniskowej zostanie 
automatycznie dostosowane 

 Wybór kV/mA: użytkownik może 
ręcznie zmienić parametry 
ekspozycji. 

 

Pasek statusu obecnego stanu 
urządzenia. Pokazywane są na nim 
wszystkie informacje o urządzeniu 
oraz możliwe błędy.  

W menu znajdują się również 
przyciski: Ustawienia, tryb testowy 
(włączony/wyłączony), tryb HD 
(włączony/wyłączony. 
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7.5 Czujnik 
 
Panorama I-MAX jest wyposażona w czujnik PAN; jest to czujnik odpowiedni dla obrazów 
panoramicznych. Można go stosować do ekspozycji o wysokości pola nie większej niż 14 cm 
do: zdjęć panoramicznych, TMJ i zatok 
Panorama I-MAX posiada kontrolny system pomiarowy do korekcji czujnika. Jeżeli czujnik nie 
spełnia kryteriów pojawia nam się informacja “czujnik nie jest gotowy”. 
 
 



 
Instrukcja użytkowania 

Rev. 0 

Owandy Radiology 42 

 

7.6 Przeprowadzanie ekspozycji 
 

Wciśnij przycisk zasilania do pozycji “1”. Uruchomi to system oraz funkcje sprawdzania 
urządzenia. Po sprawdzeniu i uruchomieniu urządzenia zaświeci się zielona dioda LED. 
 
W celu wykonania ekspozycji postępuj zgodnie z ponższą instrukcją: 
 

 Wciśnij przycisk >0< na klawiaturze urządzenia w celu wyzerowania pozycji głowicy; 

 Wystartuj oprogramowanie na komputerze. Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a 
panoramą. Jeżeli jest nawiązane, na urządzeniu zaświeci się niebieska dioda oraz tło 
oprogramowania zmieni się na niebiesko; 

 Wybierz rodzaj ekspozycji oraz jej parametry w oprogramowaniu; 

 Zastosuj odpowiedni rodzaj pozycjonera podbródka; 

 Pozycjonuj pacjenta, skorzystaj z pozycjonerów laserowych oraz zacisków; 

 Wciśnij przycisk >0<, głowica przejdzie do stanu startowego, zielona dioda zaświeci się 
oraz zmieni się tło oprogramowania na kolor zielony- urządzenie jest teraz gotowe do 
ekspozycji; 

 Wciśnij przycisk wyzwalacza do czasu zakończenia ekspozycji (puść ekspozytor po 
sygnale dźwiękowym); 

 Kiedy zdjęcie jest gotowe, ponownie wciśnij przycisk >0<, żeby powrócić do pozycji 
zerowej głowicy;  
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7.7 Ekspozycja anatomiczna/ręczna 

 

Wskazówka 
Jeżeli wcześniejsza ekspozycja została przeprowadzona w trybie ręcznym, wciśnij 
przycisk “wybór rozmiaru” by powrócić do trybu anatomicznego. 

 
 
Po ustawieniu urządzenia, mogą zostać wybrane dwa tryby: 

 ATONOMICZNY: z zaprogramowanymi wartościami kV i mA na podstawie typu i rozmiaru 
pacjenta. 

 RĘCZNY: możliwość zmiany ręcznej wartości kV i mA, które zostały automatycznie 
zaprogramowane 

 
 

 

Wskazówka 
Parametry ekspozycji, które zostały wybrane automatycznie są jedynie punktem 
odniesienia. Użytkownik powinien optymalizować paramtery zgodnie z potrzebami 
badania. 
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7.7.1 Ekspozycja anatomiczna 

 
Wybierz rodzaj pacjenta ikonami “dorosły/dziecko”. 
Wybierz rodzaj budowy ciała pacjenta ikonami “rozmiaru”. 
Na podstawie wyboru ustawień, na ekranie pokazane zostaną automatycznie wybrane 
parametry kV i mA. 
Wybierz typ zgryzu pacjenta (opcja dostępna jedynie przy zdjęciach panoramiczncych). 
 

 

Wskazówka 
Parametry ekspozycji, które zostały wybrane automatycznie są jedynie punktem 
odniesienia. Użytkownik powinien optymalizować paramtery zgodnie z potrzebami 
badania. 

 
 

 

Wskazówka 
Typ zgryzu nie ma wpływu na wartości kV i mA, ale wpływa na pozycję ogniskowej 
poprzez dostosowanie się do anatomii pacjenta. 

7.7.2 Ekspozycja ręczna 

 
Jeżeli wartości anatomiczne kV i mA nie są odpowiednio dobrane do badania, mogą one zostać 
ustawione ręcznie. 
By zmienić wartości kV lub mA wciśnij przycisk w górę lub w dół znajdujący się przy tych 
wartościach na ekranie komputera. 
Wartości kV mogą być zmienione w zakresie od 60 do 70 kV ze skokiem 2kV. 
Wartości mA mogą być zmienione w zakresie od 2 do 7.1 mA w skali r20. 
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7.8 Zdjęcia panoramiczne i zgryzowe 

 
Podczas wykonywania zdjęć panoramicznych lub zgryzowych głowica urządzenia (generator 
promieni rentgenowskich) jest w ciągłej rotacji.Po początkowym przyspieszeniu, rotuje ona w 
stałej prędkości. Fale rentgenowskie są emiotwane jedynie podczas fazy stałej prędkości 
głowicy.  
W pozycjonowaniu pacjenta pomagają dwa wskaźniki laserowe. Są one odnośnikiem do 
prawidłowego pozycjonowania pacjenta. Podczas ekspozycji pacjent powinien trzymać ręce na 
uchwytach. Dla większej stabilności pacjenta podczas ekspozycji należy użyć elementów 
dociskowych głowy.  
 
 
 

 

46

 

Opis lini referencyjnych 

45 Linia pośrodkowo-strzałkowa - wyśrodkowania pacjenta 

46 Linia frankfurcka - planowania, linia prowadząca od środka ucha do obszru poniżej oka 
(środek nosa) 

Rysunek 4 

45 



 
Instrukcja użytkowania 

Rev. 0 

Owandy Radiology 46 

7.8.1  Przygotowanie urządzenia  

 
Kiedy urządzenie zostaje włączone, automatycznie pojawiają się ustawienia dotyczące zdjęcia 
panoramicznego. Jeżeli użytkownik wykonywał poprzednio inne badanie, użyj głównego okna 
oprogramowania by powrócić do modułu zdjęć panoramicznych. 
 
System automatycznie wybierze konfigurację: 

 DOROSŁY z ukazaniem odpowiedniej grafiki  

 ŚREDNIA BUDOWA CIAŁA z ukazaniem odpowiedniej grafiki  

 UZĘBIENIE NORMALNE z ukazaniem odpowiedniej grafiki  

 Automatycznie dobrane parametry ekspozycji (jeżeli to pierwsza ekspozycja), lub 
paramentry ostatnio przeprowadzonej ekspozycji.  

 
 

 

Rysunek 5 
 
 
Wybierz typ pacjenta ikonami “dziecko/ dorosły”.  
Wynierz rodzaj budowy ciała ikonami “rozmiar” (szczupła / średnia/ mocna).  
Wybierz typ uzębienia ikonami “uzębienie” (płaskie/ normalne/ skośne). 
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Na podstawie dokonanego wyboru na ekranie pokażą się wartości Kv i mA, tak jak w tabelach 
poniżej: 
 

 Wartości ekspozycji panoramicznej 

 Dorosły  
(14.4 sekundy) 

Dziecko  
(14.4 sekundy) 

kV mA kV mA 

Budowa szczupła 64 5.6 64 4.5 

Budowa średnia 66 5.6 66 4.5 

Budowa mocna 68 5.6 68 4.5 

 
 

 Wartości ekspozycji zgryzowej 

 Dorosły  
(14.4 sekundy) 

Dziecko 
(14.4 sekundy) 

kV mA kV mA 

Budowa szczupła 64 5.6 64 4.5 

Budowa średnia 66 5.6 64 4.5 

Budowa mocna 68 5.6 68 4.5 

 
 

 

Wskazówka 
Parametry ekspozycji, które zostały wybrane automatycznie są jedynie punktem 
odniesienia. Użytkownik powinien optymalizować paramtery zgodnie z potrzebami 
badania. 

 
 
Po dokonaniu ustawień, oparcie podbródka musi zostać ustawione do odpowiedniej pozycji. 
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Poniższa selekcja dostępna jest dla badania panoramicznego: 
<standardowego, półpanoramicznego strona lewa, półpanoramicznego strona prawa, uzębienie 
przednie, niska dawka, z poprawioną ortogonalnością> 
 
 

 

Rysunek 6: Zakres ustawień badania panoramicznego 
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Poniższa selekcja dostępna jest dla badania zgryzowego: 
 
<prawy - lewy - dwustronny> 
 
 

 

Rysunek 7: Zakres ustawień badania zgryzowego 
 
 

 

Wskazówka 
Nowe urządzenie I-MAX zostało zaprojektowane bazując na standardowym uzębieniu 
i symetryczności gałęzi wstępującej stawu skroniowo-żuchwowego. Bazując na 
analizach statystycznych uznane są za “standard” w radiologi twarzowo-szczękowej. 
Ścieżka rotacji głowicy w urządzeniu I-MAX zachowuje współczynnik powiększenia, 
który jak opisano w charakterystyce technicznej, jest wartością stałą dla każdego typu 
badań, dostosowaną do przyjętego standardowego kształtu uzębienia. Anatomia 
pacjenta może się znacząco różnić od modelu statystycznego, więc współczynnik 
powiększenia będzie różnił się od podanej stałej wartości. Użytkownik, bazując na 
swoim doświadczeniu, musi ocenić zaistniałe różnice.   
W ŻADNYM WYPADKU OBRAZOWANIE RADIOLOGICZNE NIE MOŻE BYĆ 
WYKORZYSTYWANE DO OCENY ODLEGŁOŚCI, KĄTÓW ITD. UZYSKANYCH NA 
OBRAZIE. 
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Uwaga  
Pomiar długości odcinka na obrazie cyfrowym zależy od długości kalibracji programu. 
Istotne jest sprawdzenie długości kalibracji w programie. 
Aby uzyskać pomiar części anatomicznej w badaniu panoramicznym należy brać pod 
uwagę współczynnik powiększenia. Długość współczynnika kalibracji wynosi: 100 
pixeli = 7.8 mm ( w centrum ogniskowej) 
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7.8.1.1 Zdjęcie panoramiczne  

7.8.1.2 Zdjęcie panoramiczne przednie 
 

 

Zdjęcie panoramiczne przednie robione jest dla zębów przednich 
obszar od kła do kła. Pozycjonowanie pacjenta jak do normalnego 
zdjęcia panoramicznego. 

 

7.8.1.3 Zdjęcie panoramiczne ze zmniejszoną dawką promieniowania 
 

 

Zdjęcie ze zmniejszoną dawką promieniowania robi jedynie zdjęcie 
zębów, na zdjęciu nie pojawią się zdjęcia żuchwy. Zdjęcie wykonuje 
się w przypadku kontynuacji leczenia, kiedy nie potrzebujemy zdjęcia 
żuchwy. Pozycjonowanie pacjenta jak do normalnego zdjęcia 
panoramicznego. 

7.8.1.4 Zdjęcie z poprawioną ortogonalnością 
 

 

Zdjęcie ze zwiększoną ortogonalnością dotyczy zdjęć w których 
potrzebujemy większej dokładności. Zobrazowany zostanie cały łuk 
zębowy, wyłączając gałęzie wstępujące stawu skroniowo-
żuchwowego. Trajektoria rotującej głowicy jest w tym przypadku 
zoptymalizowana w celu zwiększenia ortogonalności pomiędzy wiązką 
promienia i daną sekcją zębów. Dzięki temu, zredukowane zostanie 
nachodzenie na siebie zębów, co ułatwi diagnozowanie ubytków na 
styku zębów. 
Pozycjonowanie pacjenta takie jak w przypadku normalnego zdjęcia 
panoramicznego. 
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7.8.1.5 Prawe/ lewe zdjęcie zgryzowe  
 

 

 

Moduł zgryzowy prawy bądź lewy, oznacza że naświetlona będzie 
tylko odpowiednia część zgryzu; emisja rozpocznie się od początku do 
połowy łuku dla prawej strony. Zdjęcie dla lewej strony rozpocznie się 
od połowy łuku do końca rotacji. Podczas badania wykorzystana 
zostanie trajektoria taka jak w wypadku standardowego zdjęcia 
panoramicznego, co zredukuje czas naświetlania. 
Ten typ badania jest wykorzystywany, kiedy pacjent ma problem z 
jedną stroną zgryzu, więc możliwe jest zredukowanie naświetlania 
pacjenta.  
Pozycjonowanie pacjenta takie jak w przypadku normalnego zdjęcia 
panoramicznego. 

 

7.8.1.6 Zdjęcie zgryzowe obustronne 
 

 

Zdjęcie zgryzowe obustronne; prawe i lewe, oznacza, że zgryz 
zostanie naświetlony po dwóch stronach; badanie przeprowadzone 
jest z taką samą trajektorią jak w przypadku standardowego zdjęcia 
panoramicznego, dzięki czemu zmniejsza się czas naświetlania.   
Badanie przeprowadzane jest kiedy wiadomo jest, że pacjent ma 
problem z sektorami zgryzu, dzięki czemu zmniejszone zostanie 
naświetlanie pacjenta.  
Pozycjonowanie pacjenta takie jak w przypadku normalnego zdjęcia 
panoramicznego. 

 
 

 

7.8.1.7 Zdjęcie półpanoramiczne  
 

 

 

Zdjęcie półpanoramiczne, prawe lub lewe, oznacza naświetlenie 
jedynie wybranej połowy łuku. Ekspozycja rozpoczyna się od początku 
do połowy ust, w przypadku prawego zdjęcia panramicznego. W 
przypadku lewej strony, zaczyna się od połowy ust i kontunuuje do 
końca rotacji. 

Te dwa rodzaje badań wykonywane są na pacjentach, u których 
zdiagnozowano problem w jednej z dwóch części szczęki i możliwe 
jest ograniczenie naświetlania. Aby pozycjonować pacjenta należy 
przestrzegać instrukcji tak jak w przypadku badania panormaicznego.   
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7.8.2 Przygotowanie pacjenta do badania 

  

1. Poproś pacjenta o zdjęcie wszystkich metalowych przedmiotów w obrębie naświetlania 
promieniami rentgenowskimi (łańcuszki, kolczyki, okulary, wsuwki, protezy zębowe itp.). 
Upewnij się, że pacjent nie jest ubrany w grube odzienie wierzchnie, w obszarze, który 
będzie naświetlony płaszcz, kurtka, marynarka, krawat itp.). 

2. Poproś pacjenta o założenie fartucha ochronnego, upewniając się, że nie znajduje się w 
obszarze naświetlania promieniami rentgenowskimi.  

3. Umieść pacjenta w pozycji stojącej przy urządzeniu, następnie dopasuj wysokość oparcia 
podbródka. Używając przycisków “ruch kolumny” (1/2 - Rysunek 5: klawiatura) 
podnieś/obniż kolumnę do miejsca w którym oparcie podbródka zrówna się z podbródkiem 
pacjenta. 

4. Ustaw głowę pacjenta w klamrach skroniowych, upewniając się, że jego podbródek 
pozostaje na oparciu; ręce powinny być oparte o przednie uchwyty. Poproś pacjenta by 
zagryzł siekaczami odpowiednią część zagryzaka (Rysunek 9). W przypadku pacjentów 
bezzębnych zastosuj oparcie pod podbródek przeznaczone dla pacjentów bezzębnych.  

 

 

 

 

numer opis 

45 Linia pośrodkowo-strzałkowa 

46 Frankfurcka pozioma 

1 Oparcie podbródka  

2 Zagryzak 

3 Pokrętło do regulacji klamr skroniowych 

4 Regulator lasera 

Rysunek 8: Pozycjonowanie pacjenta 

4 

46 

1 

2 

45 

3 
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5. Poinstruuj pacjenta, żeby zamknął oczy. 

6. Naciśnij przycisk do włączania/wyłączania laserów pozycjonujących (3 - Rysunek 5: 
klawiatura). Dwa promienie laserowe pokażą: linię pośrodkowo-strzałkową i poziomą linię 
płaszczyzny Frankfurckiej (płaszczyzna, która łączy otwór ucha – matus auditiorius – z 
dolną częścią fossa orbita). Ustaw głowę pacjenta tak by przebieg promieni był 
dopasowany do wskazanych anatomicznych linii odniesienia (Rysunek 9). Promień lasera 
wskazujący płaszczyznę Frankfurcką można dostosować do wysokości pacjenta za 
pomocą regulatora do lasera (4 – Rysunek 9). 

7. Pacjent musi przesunąć się w stronę kolumny, upewniając się, że jego głowa pozostanie w 
obrębie wyznaczonych referencyjnych lini anatomicznych. To spowoduje przedłużenie 
odcinka szyjnego kręgosłupa, poprawiając tym samym zaciemnienie obszaru korzeni 
siekaczy, i pozwoli uniknąć kolizji głowicy lampy z ramionami pacjenta. Skontroluj 
ustawienie poziomej linii płaszczyzny Frankfurckiej. 

 
 

 

Wskazówka 
Promienie laserów pozycjonujących pozostają włączone przez ok. 2 minuty; zostaną 
wyłączone po ponownym naciśnięciu przycisku włączania/ wyłączania laserów 
pozycjonujących (3 - Rysunek 5: klawiatura); lub gdy dokonano pozycjonowania 
pacjenta, poprzez wciśnięcie przycisku “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura) 
w celu dalszego przygotowania do ekspozycji.  

 
 
8. Zablokuj klamry skroniowe by pacjent zachował poprawną pozycję podczas badnia. 

9. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura) by potwierdzić nadane 
parametry. Lasery pozycjonujące zostaną wyłączone, a głowica przesunie się do pozycji 
startowej. Kiedy pozycjonowanie zostanie zakończone, zapali się zielona dioda LED 
“Urządzenie gotowe do zrobienia zdjęcia” (4 - Rysunek 5: klawiatura), która oznacza, że 
ponowne wciśnięcie przycisku uruchomi fazę naświetlania promieniami rentgenowskimi.  

10. Poproś pacjenta aby miał zamknięte usta, przycisnął język do podniebienia, stał 
nieruchomo i nie śledził wzrokiem ruchu obrotowego głowicy. 
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7.8.3 Wykonywanie zdjęcia 

 

 

Uwaga 
Podczas emisji promieniowania rentgenowskiego wobec pacjenta i personelu 
obsługującego muszą zostać zachowane wszelkie obowiązujące prawnie środki 
ochrony przed promieniowaniem. Zaleca się by w miejscu badania przebywał 
jednynie pacjent i osoba obsługująca urządzenie. Jeżeli osoba obsługująca 
urządzenie nie jest wystarczająco chroniona poprzez specjalne ekrany ochronne, 
musi zachować odstęp conajmniej 2 metrów od źródła promieniowania. 

 

 

Wskazówka  
Naciśnięcie przycisku “Test” aktywuje funkcję testową. W przypadku wybrania tej 
funkcji urządzenie wykona wszystkie ruchy odpowiadające zrobieniu zdjęcia, jednak 
nie nastąpi emisja promieni rtg. 
Po przeprowadzonej próbie badania wyłącz funkcję testową jeszcze raz naciskając 
na przycisk. 
 

 

1. Sprawdź po raz kolejny czy wszystkie wybrane wartości naświetlenia są prawidłowe. Jeżeli 
nie, skoryguj je zgodnie z opisem w rozdziale 7.7.2 upewnij się, że zaświeci się lampka 
urządzenia “Urządzenie gotowe do zrobienia zdjęcia” (4 – Rysunek 5: klawiatura) i naciśnij 
przycisk wyzwalacza (trzymając przez cały czas wykonywania zdjęcia) jednocześnie 
sprawdzjąc czy świeci się wskaźnik “emisja promieniowania” (na klawiaturze i panelu 
głównym) i że słychać jest sygnał dźwiękowy.   

W tym czasie system przetworzy obraz. 
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Rysunek 9 
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Po zakończeniu przetwarzania obrazu, panel główny zostanie zastąpiony 
zrobionym zdjęciem. 

 
 

 

Wskazówka 
Kiedy czujnik cyfrowy nie jest gotowy do pracy, na niebiesko zaświeci się wskaźnik 
“połączenie z komputerem” (6 - Rysunek 5: klawiatura). 
W celu skorygowania błędu odnieś się do instrukcji wykonywania zdjęć. 
Aby zresetować komunikat naciśnij na urządzeniu przycisk >0<. 

 
 

 

Wskazówka 
Ruch ramienia obrotowego i emisja promieniowania zaczynają się z ok. 3 
sekundowym opóźnieniem po wciśnięciu przycisku wyzwalacza zdjęcia rtg. Przycisk 
wyzwalacza jest przyciskiem naciskowym- musi zostać przyciśnięty do zakończenia 
wykonywania zdjęcia. 

 

 

2. Po zakończeniu wykonywania zdjęcia urządzenie wraca do pozycji wyjściowej. Kiedy ruch 
zostanie zakończony, pacjent może zostać uwolniony z systemu pozycjonowania. 

 
 

 

Wskazówka 
Kiedy zakończono pozycjonowanie pacjenta i wykonano tryb testowy, nie powinno się 
zwalniać klamer skroniowych. W innym przypadku należałoby ponownie 
przeprowadzić pozycjonowanie. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: 
klawiatura) aby urządzenie powróciło do pozycji wyjściowej. Ten ruch może zostać 
zatrzymany przez naciśnięcie tego samego przycisku.   
Wtedy urządzenie jest gotowe do wykonania zdjęcia. 

 
 
3. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura), a urządzenie powróci do 

pozycji wyjściowej.  
 

 

Wskazówka 
Próba wykonania kolejnego zdjęcia przed zakończeniem fazy chłodzenia spowoduje 
wyświetlenie komunikatu informującego o czasie oczekwiania, po którym urządzenie 
będzie gotowe do wykonania nowego zdjęcia.  
Czas oczekiwania pomiędzy zdjęciami pozwala na ochłodzenie anody w głowicy 
urządzenia. 

 
 

 

Uwaga 
Po wykonaniu każdego zdjęcia należy starannie wyczyścić oparcie podbródka, 
uchwyty i podporę czoła oraz wymienić jednorazowy zagryzak. 
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Wskazówka 
Podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego wartości naświetlenia zmieniają się 
zgodnie z wstępnie ustaloną krzywą, by skompensować róźny stopień absorpcji 
promieniowania przez tkanki pacjenta. Dzięki temu uzyskiwany jest jednolity poziom 
kontrastu. Ustawione wartości kV będą redukowane na początku i na końcu 
wykonywania zdjęcia, a podwyższane przy siekaczach i kłach. 
Wartości prądu naświetlenia w kV będą zmieniać się również wtedy gdy ustawione 
wartości w obszarach początku/ końca zostaną lekko podwyższone. Zmiany te 
służą do skompensowania wyższej absorpcji promieniowania w obszarze 
kręgosłupa. Rysunek poniżej przedstawia przykłąd krzywej kompensacji: 
 

 

Set value   

Actual value mA 

Actual value kV 

 
 
Wartości pokazywane podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego odpowiadają 
wartościom wybranym przez użytkownika, podczas gdy rzeczywiste wartości w 
konkretnych pozycjach cyklu wykonywania zdjęcia mogą od nich odbiegać; w 
każdym wypadku system gwarantuje, że dokładność wartości naświetlania znajduje 
się w obrębie granicznych wartości przyjętych w międzynarodowych standardach 
bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych IEC 60601-1. Zgodność z IEC 60601-2-
63 dopuszcza maksymalne odchylenie (z korektami odnoszącymi się do powyższej 
krzywej z dokładnością urządzenia) rzędu +/-10% dla wartości kV i +/- 15% przy 
prądzie anodowym. 
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7.9 Zdjęcie zatok 

 

Wybierz tryb zdjęć zatok na panelu głównym. 
Na ekranie wyświetlą się informacje dotyczące badania oraz odpowiednia grafika. 
 

 

 

Rysunek 10 
 

 

System automatycznie wybierze konfigurację: 

 DOROSŁY z ukazaniem odpowiedniej grafiki  

 ŚREDNIA BUDOWA CIAŁA z ukazaniem odpowiedniej grafiki  

 Automatycznie dobrane parametry ekspozycji (jeżeli to pierwsze zdjęcie zatok), lub 
paramentry ostatnio wykonanego zdjęcia.  
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Wybierz typ pacjenta ikonami “dziecko/ dorosły”.  
Wynierz rodzaj budowy ciała ikonami “rozmiar” (szczupła / średnia/ mocna).  
Na podstawie dokonanego wyboru, na ekranie pokazane zostaną wartości Kv i mA jak w tabeli 
poniżej:  
 
 

Wartości naświetlenia w zdjęciach ZATOK 

 Dorosły  
(9.4 sekundy) 

Dziecko 
(9.4 sekundy) 

kV mA kV mA 

Budowa szczupła 64 5.6 64 4.5 

Budowa średnia 66 5.6 66 4.5 

Budowa mocna 68 5.6 68 4.5 

 
 

 

Wskazówka  
Parametry ekspozycji, które zostały wybrane automatycznie są jedynie punktem 
odniesienia. Użytkownik powinien optymalizować paramtery zgodnie z potrzebami 
badania. 

 
 
Po dokonaniu ustawień, oparcie podbródka musi zostać ustawione do odpowiedniej pozycji. 
 

 

 

Wskazówka 
Urządzenie I-MAX zostało zaprojektowane bazując na standardowym uzębieniu i 
symetryczności gałęzi wstępujących stawu skroniowo-żuchwowego. Bazując na 
analizach statystycznych ten kształt uznany jest jako “standard” w radiologi twarzowo-
szczękowej. Anatomia pacjenta może się znacząco różnić od modelu statystycznego, 
więc współczynnik powiększenia będzie różnił się od podanej stałej wartości. 
Użytkownik, bazując na swoim doświadczeniu, musi ocenić zaistniałe różnice.   
W ŻADNYM WYPADKU OBRAZOWANIE RADIOLOGICZNE NIE MOŻE BYĆ 
WYKORZYSTYWANE DO OCENY ODLEGŁOŚCI, KĄTÓW ITD. UZYSKANYCH NA 
OBRAZIE. 

 
 

 

Uwaga  
Pomiar długości odcinka na obrazie cyfrowym zależy od długości kalibracji programu. 
Istotne jest sprawdzenie długości kalibracji w programie. 
Aby uzyskać pomiar części anatomicznej w badaniu ZATOK należy brać pod uwagę 
współczynnik powiększenia. Długość współczynnika kalibracji wynosi: 100 pixeli = 7.9 
mm (w centrum ogniskowej). 
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7.9.1 Przygotowanie pacjenta do badania 

 

1. Poproś pacjenta o zdjęcie wszystkich metalowych przedmiotów w obrębie naświetlania 
promieniami rentgenowskimi (łańcuszki, kolczyki, okulary, wsówki, protezy zębowe itp.). 
Upewnij się, że pacjent nie jest ubrany w grube odzienie wierzchnie, w obszarze, który 
będzie naświetlony (płaszcz, kurtka, marynarka, krawat itp.). 

2. Poproś pacjenta o założenie fartucha ochronnego, upewniając się, że nie znajduje się w 
obszarze naświetlania promieniami rentgenowskimi.  

3. Umieść pacjenta w pozycji stojącej przy urządzeniu, nastepnie dopasuj wysokość 
oparcia podbródka do badania ZATOK. Używając przycisków “ruch kolumny” (12 - 
Rysunek 5: klawiatura) podnieś/obniż kolumnę do miejsca w którym oparcie podbródka 
zrówna się z podbródkiem pacjenta. 

4. Ustaw głowę pacjenta w klamrach skroniowych, upewniając się, że jego podbródek 
pozostaje na oparciu; ręce powinny być oparte o przednie uchwyty.  

 
 

 
numer opis 

45 Linia pośrodkowo-strzałkowa 

46 Linia frankfurcka pozioma 

1 Oparcie podbródka do badania ZATOK 

3 Pokrętło do regulacji klamr skroniowych 

4 Regulator lasera 

 
Rysunek 11: Pozycjonowanie pacjenta do badania ZATOK 
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5. Poinstruuj pacjenta, żeby zamknął oczy. 

6. Naciśnij przycisk do włączania/ wyłączania laserów pozycjonujących (3 - Rysunek 5: 
klawiatura). Dwa promienie laserowe pokażą: linię pośrodkowo-strzałkową i poziomą 
linię płaszczyzny Frankfurckiej (płaszczyzna, która łączy otwór ucha – matus auditiorius 
– z dolną częścią fossa orbita). Ustaw głowę pacjenta tak by przebieg promieni był 
dopasowany do wskazanych anatomicznych linii odniesienia (Rysunek 12). Promień 
lasera wskazujący płaszczyznę Frankfurcką można dostosować do wysokości pacjenta 
za pomocą regulatora do lasera (4 – Rysunek 12). 

 

 

Wskazówka 
Promienie laserów pozycjonujących pozostają włączone przez ok. 2 minuty; zostaną 
wyłączone po ponownym naciśnięciu przycisku włączania/ wyłączania laserów 
pozycjonujących (3 - Rysunek 5: klawiatura); lub, gdy dokonano pozycjonowania 
pacjenta, poprzez wciśnięcie przycisku “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura) 
w celu dalszego przygotowania do ekspozycji.  

 
 

7. Zablokuj klamry skroniowe by pacjent zachował poprawną pozycję podczas badnia. 
Upewnij się, że pacjent nie zmienił pozycji. 
 

8. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura) by potwierdzić nadane 
parametry. Lasery pozycjonujące zostaną wyłączone, a głowica przesunie się do 
pozycji startowej. Kiedy pozycjonowanie zostanie zakończone, zapali się zielona dioda 
LED “Urządzenie gotowe do zrobienia zdjęcia” (4 - Rysunek 5: klawiatura), która 
oznacza, że ponowne wciśnięcie przycisku uruchomi fazę naświetlania promieniami 
rentgenowskimi.  
 

9. Poproś pacjenta aby miał zamknięte usta, przycisnął język do podniebienia, stał 
nieruchomo i nie śledził wzrokiem ruchu obrotowego głowicy. 
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7.9.2 Wykonywanie zdjęcia 

 
 

 

Uwaga 
Podczas emisji promieniowania rentgenowskiego wobec pacjenta i personelu 
obsługującego muszą zostać zachowane wszelkie obowiązujące prawnie środki 
ochrony przed promieniowaniem.Zaleca się by w miejscu badania przebywał jednynie 
pacjent i osoba obsługująca urządzenie.  Jeżeli osoba obsługująca urządzenie nie 
jest wystarczająco chroniona poprzez specjalne ekrany ochronne, musi zachować 
odstęp conajmniej 2 metrów od źródła promieniowania. 
 

 

 

 

Wskazówka  
Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęcia zatok należy upewnić się, że ramię 
obrotowe nie będzie kolidować z ramionami pacjenta. Naciśnięcie przycisku “Test” 
aktywuje funkcję testową. W przypadku wybrania tej funkcji urządzenie wykona 
wszystkie ruchy odpowiadające zrobieniu zdjęcia, jednak nie nastąpi emisja promieni 
rtg. Po przeprowadzonej próbie badania wyłącz funkcję testową jeszcze raz 
naciskając na przycisk. 

 
 
1. Sprawdź po raz kolejny czy wszystkie wybrane wartości naświetlenia są prawidłowe. Jeżeli 

nie, skoryguj je zgodnie z opisem w rozdziale 7.7.2; upewnij się, że zaświeci się lampka 
urządzenia “Urządzenie gotowe do zrobienia zdjęcia” (4 – Rysunek 5: klawiatura) i naciśnij 
przycisk wyzwalacza (trzymając przez cały czas wykonywania zdjęcia) jednocześnie 
sprawdzając czy świeci się wskaźnik “emisja promieniowania” (na klawiaturze i panelu 
głównym) i że słychać sygnał dźwiękowy. 
W tym czasie system przetworzy obraz. 
Po przetworzeniu zdjęcie pojawi się na ekranie. 
 

 

 

Wskazówka  
Podczas robienia zdjęcia zatok ramię obrotowe wykona jeden ruch. 

 
 

 

Wskazówka 
Kiedy czujnik cyfrowy nie jest gotowy do pracy, na niebiesko zaświeci się wskaźnik 
“połączenie z komputerem” (6 - Rysunek 5: klawiatura). 
W celu skorygowania błędu odnieś się do instrukcji wykonywania zdjęć. 
Aby zresetować komunikat naciśnij na urządzeniu przycisk >0<. 

 
 

 

Wskazówka 
Ruch ramienia obrotowego i emisja promieniowania zaczynają się z ok. 3 
sekundowym opóźnieniem po wciśnięciu przycisku wyzwalacza zdjęcia rtg. Przycisk 
wyzwalacza jest przyciskiem naciskowym- musi zostać wciśnięty do zakończenia 
wykonywania zdjęcia. Emisja promieniowania jest przerwana w centralnej części łuku 
zębowego, stąd w tym momencie przerwane zostają sygnały dźwiękowe i obraz. 

 

2. Po zakończeniu wykonywania zdjęcia urządzenie wraca do pozycji wyjściowej. Kiedy 
ruch zostanie zakończony, pacjent może zostać uwolniony z systemu pozycjonowania. 
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Wskazówka 
Kiedy zakończono pozycjonowanie pacjenta i wykonano tryb testowy, nie powinno się 
zwalniać klamer skroniowych. W innym przypadku należałoby ponownie 
przeprowadzić pozycjonowanie. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: 
klawiatura) aby urządzenie powróciło do pozycji wyjściowej. Ten ruch może zostać 
zatrzymany przez naciśnięcie tego samego przycisku.   
Wtedy urządzenie jest gotowe do wykonania zdjęcia. 
 

 
 

3. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura), a urządzenie powróci 
do pozycji wyjściowej.  

 
 

 

Wskazówka 
Próba wykonania kolejnego zdjęcia przed zakończeniem fazy chłodzenia spowoduje 
wyświetlenie komunikatu informującego o czasie oczekwiania, po którym urządzenie 
będzie gotowe do wykonania nowego zdjęcia.  
Czas oczekiwania pomiędzy zdjęciami pozwala na ochłodzenie anody w głowicy 
urządzenia. 

 
 

 

Uwaga 
Po wykonaniu każdego zdjęcia należy starannie wyczyścić oparcie podbródka, 
uchwyty i podporę czoła. 
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7.10 Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego 
 

Wykonanie standardowego zdjęcia stawu skroniowo-żuchwowego przy otwartych/zamkniętych 

ustach przebiega podobnie jak w przypadku zdjęcia panoramicznego; jedyną różnicą jest to, że 

naświetlanie następuje wyłącznie w obszarze celowanym (articulatio temporomandibularis). 

Przebieg zdjęcia jest zatem taki sam jak w przypadku zdjęcia panoramicznego.  

 
Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego przebiega zgodnie z projekcją geometryczną, 
odwzorowującą pozycję niemal równoległą do naświetlaniej części kostnej, co pozwala na 
wyraźny wgląd oraz jego położenie w obrębie jamy stawowej. 
 
Dzięki funkcji zdjęcia stawu skroniowo- żuchwowego, przy dwóch obrotach, uzyskuje się cztery 
różne zdjęcia na jednym obrazie. Cztery zdjęcia pokazują prawą i lewą część kostną łuku 
szczęki przy zamkniętych i otwartych ustach. Rysunek 13 pokazuje informacje dotyczące 
poszczególnych części.  
 

 
         

  

 

 

 
PRAWY kłykieć z 

zamkniętymi ustami 

 

1. Zdjęcie 

 

PRAWY kłykieć z 
otwartymi ustami 

 

3. zdjęcie  

 

LEWY kłykieć z 
otwartymi ustami  

 

4. zdjęcie 

  

 

 

 
LEWY kłykieć z     

zamkniętymi ustami 

 

2.  zdjęcie 

 

         

Rysunek 12: Standardowe zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego 
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W pojedynczym rzucie zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego można uzyskać dwa zdjęcia, 
które przedstawiają prawy i lewy kłykieć przy otwartych bądź zamkniętych ustach.  
Rysunek 14 pokazuje informacje dotyczące poszczególnych części.  
 
 
         

 

 

  

 

 

 
PRAWY kłykieć  

 

1. zdjęcie 

  

 

 

 
LEWY kłykieć  

 

2. zdjęcie 

 

 

 

         

Rysunek 13: Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego w rzucie pojedynczym 
 
 

 

Wskazówka 
Podczas wykonywania zdjęcia stawu skroniowo-żuchwowego następuje przerywana 
emisja promieni rtg (przerwa następuje pomiędzy kolejnymi naświetlaniami), mimo to 
należy przez cały czas trzymać przyciśnięty przycisk wyzwalacza. Jeżeli nie jest to 
konieczne, nie puszczaj przycisku. Faza chłodzenia głowicy lampy rentgenowskiej 
zaczyna się po zakończeniu wszystkich zdjęć. W pozycji DZIECKA w porównaniu do 
pozycji DOROSŁEGO początek naświetlania jest przesunięty o kilka stopni. 

 
 

L P 
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7.10.1 Przygotowanie urządzenia 

 
Na panelu głównym wybierz: zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego standardowe (x4) aby 
zrobić zdjęcia z ustami otwartymi i zamkniętymi bądź zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego w 
rzucie pojedynczym (x2) dla zdjęć z otwartymi lub zamkniętymi ustami.  
 
 

 

Rysunek 14 
 
 
System automatycznie wybierze konfigurację: 

 DOROSŁY z ukazaniem odpowiedniej grafiki  

 ŚREDNIA BUDOWA CIAŁA z ukazaniem odpowiedniej grafiki  

 Automatycznie dobrane parametry ekspozycji (jeżeli to pierwsze zdjęcie stawu skroniowo-
żuchwowego), lub paramentry ostatnio wykonanego zdjęcia. 
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Wybierz typ pacjenta ikonami “dziecko/ dorosły”.  
Wybierz rodzaj budowy ciała ikonami “rozmiar” (szczupła / średnia/ mocna).  
Na podstawie dokonanego wyboru, na ekranie pokazane zostaną wartości Kv i mA jak w tabeli 
poniżej:  
 

Wartości naświetlania w zdjęciach STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO 

 Dorosły 
(9,7 sekund) 

Dziecko 
(9,7 sekund) 

kV mA kV mA 

Budowa szczupła 64 5.6 64 4.5 

Budowa średnia 66 5.6 66 4.5 

Budowa mocna 68 5.6 68 4.5 

 
 

 

Wskazówka  
Parametry ekspozycji, które zostały wybrane automatycznie są jedynie punktem 
odniesienia. Użytkownik powinien optymalizować paramtery zgodnie z potrzebami 
badania. 

 
 

Po dokonaniu ustawień, oparcie podbródka musi zostać ustawione do odpowiedniej pozycji. 
 

 
 

 

Uwaga 
Urządzenie I-MAX zostało zaprojektowane bazując na standardowym uzębieniu, 
symetryczności gałęzi wstępującej stawu skroniowo-żuchwowego i typowej pozycji 
kłykci w stawie skroniowo-żuchwowym. Bazując na analizach statystycznych uznane 
są za “standard” w radiologi twarzowo-szczękowej. Ścieżka rotacji głowicy w 
urządzeniu I-MAX zachowuje współczynnik powiększenia, który jak opisano w 
charakterystyce technicznej, jest wartością stałą dla każdego typu badań 
dostosowaną do przyjętego standardowego kształtu uzębienia. Anatomia pacjenta 
może się znacząco różnić od modelu statystycznego, więc współczynnik 
powiększenia będzie różnił się od podanej stałej wartości. Użytkownik, bazując na 
swoim doświadczeniu, musi ocenić zaistniałe różnice.   
W ŻADNYM WYPADKU OBRAZOWANIE RADIOLOGICZNE NIE MOŻE BYĆ 
WYKORZYSTYWANE DO OCENY ODLEGŁOŚCI, KĄTÓW ITD. UZYSKANYCH NA 
OBRAZIE. 
 

 
 

 

Uwaga  
Pomiar długości odcinka na obrazie cyfrowym zależy od długości kalibracji programu. 
Istotne jest sprawdzenie długości kalibracji w programie. 
Aby uzyskać pomiar części anatomicznej w badaniu stawu skroniowo-żuchwowego 
należy brać pod uwagę współczynnik powiększenia. Długość współczynnika kalibracji 
wynosi: 100 pixeli = 8 mm (w centrum ogniskowej). 
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7.10.2 Zdjęcie stawu skroniowo-żuchowowego z zamkniętymi 
ustami: przygotowanie pacjenta do badania 

1. Poproś pacjenta o zdjęcie wszystkich metalowych przedmiotów w obrębie naświetlonia 
promieniami rentgenowskimi (łańcuszki, kolczyki, okulary, wsówki, protezy zębowe itp.). 
Upewnij się, że pacjent nie jest ubrany w grube odzienie wierzchnie, w obszarze, który 
będzie naświetlony (płaszcz, kurtka, marynarka, krawat itp.). 

2. Poproś pacjenta o założenie fartucha ochronnego, upewniając się, że nie znajduje się w 
obszarze naświetlania promieniami rentgenowskimi.  

3. Ustaw głowę pacjenta w klamrach skroniowych, upewniając się, że jego nos pozostaje 
na oparciu; ręce powinny być oparte o przednie uchwyty.  

 

 
 

numer opis 

45 Linia pośrodkowo-strzałkowa 

1 Nakładka do badania stawu skroniowo-żuchwowego 

3 Pokrętło do regulacji klamr skroniowych 

4 Regulacja lasera 

 
Rysunek 15 – pozycjonowanie pacjenta do badania stawu skroniowo-żuchwowego z 

zamkniętymi ustami 

1 

45 

3 

4 
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4. Poinstruuj pacjenta, żeby zamknął oczy. 

5. Naciśnij przycisk do włączania/ wyłączania laserów pozycjonujących (3 - Rysunek 5: 
klawiatura). Dwa promienie laserowe pokażą: linię pośrodkowo-strzałkową i poziomą 
linię płaszczyzny Frankfurckiej (płaszczyzna, która łączy otwór ucha – matus auditiorius 
– z dolną częścią fossa orbita). Ustaw głowę pacjenta tak by przebieg promieni był 
dopasowany do lini wskazującej linię pośrodkowo-strzałkową (45- Rysunek 16). 
Zarówno w przypadku badania przeprowadzanego z zamkniętymi bądź otwartymi 
ustami, promień lasera wskazujący płaszczyznę Frankfurcką można wykorzystać by 
upewnić się, że pacjent stoi nieruchomo podczas badania. 

 
 

 

Wskazówka 
Promienie laserów pozycjonujących pozostają włączone przez ok. 2 minuty; zostaną 
wyłączone po ponownym naciśnięciu przycisku włączania/ wyłączania laserów 
pozycjonujących (3 - Rysunek 5: klawiatura); lub, gdy dokonano pozycjonowania 
pacjenta, poprzez wciśnięcie przycisku “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura) 
w celu dalszego przygotowania do ekspozycji.  
 

 
 

 
6. Zablokuj klamry skroniowe by pacjent zachował poprawną pozycję podczas badnia. 

Upewnij się, że pacjent nie zmienił pozycji. 
 

7. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura), by potwierdzić nadane 
parametry. Lasery pozycjonujące zostaną wyłączone, a głowica przesunie się do 
pozycji startowej. Kiedy pozycjonowanie zostanie zakończone, zapali się zielona dioda 
LED “Urządzenie gotowe do zrobienia zdjęcia” (4 - Rysunek 5: klawiatura), która 
oznacza, że ponowne wciśnięcie przycisku uruchomi fazę naświetlania promieniami 
rentgenowskimi.  
 

8. Poproś pacjenta aby miał zamknięte usta, stał nieruchomo i nie śledził wzrokiem ruchu 
obrotowego głowicy. 
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7.10.3 Przeprowadzanie pierwszego badania 

 

 

Uwaga 
Podczas emisji promieniowania rentgenowskiego wobec pacjenta i personelu 
obsługującego muszą zostać zachowane wszelkie obowiązujące prawnie środki 
ochrony przed promieniowaniem.Zaleca się by w miejscu badania przebywał jedynie 
pacjent i osoba obsługująca urządzenie. Jeżeli osoba obsługująca urządzenie nie jest 
wystarczająco chroniona poprzez specjalne ekrany ochronne, musi zachować odstęp 
conajmniej 2 metrów od źródła promieniowania.  

 

 

Wskazówka  
Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęcia należy upewnić się, że ramię obrotowe nie 
będzie kolidować z ramionami pacjenta. Naciśnięcie przycisku “T” aktywuje funkcję 
testową. W przypadku wybrania tej funkcji urządzenie wykona wszystkie ruchy 
odpowiadające zrobieniu zdjęcia, jednak nie nastąpi emisja promieni rtg. W 
przypadku wykonywania zdjęcia stawu skroniowo-żuchwowego, funkcja testowa, jest 
taka sama jak w przypadku wykonywania zdjęcia panoramicznego- nie wystąpi drugi 
obrót, który występuje podczas badania z otwartymi ustami. Po przeprowadzonej 
próbie badania wyłącz funkcję testową jeszcze raz naciskając na przycisk “T”. 
 

 
 
1. Sprawdź po raz kolejny czy wszystkie wybrane wartości naświetlenia są prawidłowe. Jeżeli 

nie, skoryguj je zgodnie z opisem w rozdziale 7.7.2; upewnij się, że zaświeci się lampka 
urządzenia “Urządzenie gotowe do zrobienia zdjęcia” (4 – Rysunek 5: klawiatura) i naciśnij 
przycisk wyzwalacza (trzymając przez cały czas wykonywania zdjęcia) jednocześnie 
sprawdzając czy świeci się wskaźnik “emisja promieniowania” (na klawiaturze i panelu 
głównym) i że słychać sygnał dźwiękowy. 
 

 

 

Wskazówka 
Kiedy czujnik cyfrowy nie jest gotowy do pracy, na niebiesko zaświeci się wskaźnik 
“połączenie z komputerem” (6 - Rysunek 5: klawiatura). 
W celu skorygowania błędu odnieś się do instrukcji wykonywania zdjęć  
Aby zresetować komunikat naciśnij na urządzeniu przycisk >0<. 

 
 

 

Wskazówka 
Ruch ramienia obrotowego i emisja promieniowania zaczynają się z ok. 3 
sekundowym opóźnieniem po wciśnięciu przycisku wyzwalacza zdjęcia rtg. Przycisk 
wyzwalacza jest przyciskiem naciskowym- musi zostać wciśnięty do zakończenia 
wykonywania zdjęcia. Emisja promieniowania jest przerwana w centralnej części łuku 
zębowego, stąd w tym momencie przerwane zostają sygnały dźwiękowe i obraz. 

 

2. Po zakończeniu wykonywania zdjęcia urządzenie wraca do pozycji wyjściowej. Kiedy ruch 
zostanie zakończony, wyświetli się komunikat “naciśnij przycisk >0<. Wtedy również będzie 
możliwe ustawienie urządzenia do wykonania zdjęcia z otwartymi ustami, zatrzymanie 
pacjenta w pozycji lub zwolnienie klamr. 

3. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura), a urządzenie ustawi się do 
pozycji wyjściowej. 

Podczas wykonywania standardowego zdjęcia stawu skroniowo-żuchwowego, po 
zakończeniu ruchu ramienia obrotowego zostanie wyświetlony komunikat “poinstruuj 
pacjenta, żeby otworzył usta”. 
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7.10.4 Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego z otwartymi ustami: 
przygotowanie pacjenta do badania 

 
1. Jeżeli wykonywane jest pierwsze zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego, pacjent musi 

zostać przygotowany do badania jak w rozdziale 7.10.2. 

2. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura). 

3. Jeżeli zajdzie potrzeba, ponownie pozycjonuj pacjenta. Poinstruuj pacjenta, aby otworzył 
usta (pomocna może być w tym specjalna nakładka pozycjonująca). 

 
 

 
 

numer opis 

45 Linia pośrodkowo-strzałkowa 

1 Nakładka do badania stawu skroniowo-żuchwowego 

3 Pokrętło do regulacji klamr skroniowych 

4 Regulacja lasera 

 
Rysunek 16: Pozycjonowanie pacjenta do badania stawu skroniowo-żuchwowego z otwartymi 

ustami 
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4. Poinstruuj pacjenta, żeby zamknął oczy. 

5. Naciśnij przycisk do włączania/ wyłączania laserów pozycjonujących (3 - Rysunek 5: 
klawiatura). Dwa promienie laserowe pokażą: linię pośrodkowo-strzałkową i poziomą linię 
płaszczyzny Frankfurckiej (płaszczyzna, która łączy otwór ucha – matus auditiorius – z 
dolną częścią fossa orbita). Ustaw głowę pacjenta tak by przebieg promieni był 
dopasowany był do lini wskazującej linię pośrodkowo-strzałkową (45- Rysunek 17). 
Zarówno w przypadku badania przeprowadzanego z zamkniętymi bądź otwartymi ustami, 
promień lasera wskazujący płaszczyznę Frankfurcką można wykorzystać by upewnić się, 
że pacjent stoi nieruchomo podczas badania. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba użyj przycisku 
“ruch kolumny” (1/2 - Rysunek 5: klawiatura) by skorygować wyskość ustawienia kolumny, 
gdyż przy otwartych ustach głowa często wychylona jest do tyłu i kłykieć wychodzi poza 
naświetlany obszar. 

 
 

 

Wskazówka 
Promienie laserów pozycjonujących pozostają włączone przez ok. 2 minuty; zostaną 
wyłączone po ponownym naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania laserów 
pozycjonujących (3 - Rysunek 5: klawiatura); lub, gdy dokonano pozycjonowania 
pacjenta, poprzez wciśnięcie przycisku “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura) 
w celu dalszego przygotowania do ekspozycji.  

 
 
6. Zablokuj klamry skroniowe by pacjent zachował poprawną pozycję podczas badania. 

Upewnij się, że pacjent nie zmienił pozycji. 
 

7. Poproś pacjenta aby stał nieruchomo i nie śledził wzrokiem ruchu obrotowego głowicy. 
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7.10.5 Zachowanie ostrożności podczas emisji promieniowania 

 
 

 

Uwaga 
Podczas emisji promieniowania rentgenowskiego wobec pacjenta i personelu 
obsługującego muszą zostać zachowane wszelkie obowiązujące prawnie środki 
ochrony przed promieniowaniem.Zaleca się by w miejscu badania przebywał jedynie 
pacjent i osoba obsługująca urządzenie. Jeżeli osoba obsługująca urządzenie nie jest 
wystarczająco chroniona poprzez specjalne ekrany ochronne, musi zachować odstęp 
conajmniej 2 metrów od źródła promieniowania.  

 
 

 

Uwaga 
Posługując się laserami pozycjonującymi, upewnij się, że przebieg promieni jest 
dopasowany do linii pośrodkowo-strzałkowej. 
 

 
 
1. Upewnij się, że lampka urządzenia “Urządzenie gotowe do zrobienia zdjęcia” (4 – Rysunek 

5: klawiatura) świeci się i naciśnij przycisk wyzwalacza (trzymając przez cały czas 
wykonywania zdjęcia) jednocześnie sprawdzając czy świeci się wskaźnik “emisja 
promieniowania” (na klawiaturze i panelu głównym) i że słychać sygnał dźwiękowy. 
 

 

Wskazówka 
Kiedy czujnik cyfrowy nie jest gotowy do pracy, na niebiesko zaświeci się wskaźnik 
“połączenie z komputerem” (6 - Rysunek 5: klawiatura). 
W celu skorygowania błędu odnieś się do instrukcji wykonywania zdjęć. 
Aby zresetować komunikat naciśnij na urządzeniu przycisk >0<. 

 
 

 

Wskazówka 
Ruch ramienia obrotowego i emisja promieniowania zaczynają się z ok. 3 
sekundowym opóźnieniem po wciśnięciu przycisku wyzwalacza zdjęcia rtg. Przycisk 
wyzwalacza jest przyciskiem naciskowym- musi zostać wciśnięty do zakończenia 
wykonywania zdjęcia. Emisja promieniowania jest przerwana w centralnej części łuku 
zębowego, stąd w tym momencie przerwane zostają sygnały dźwiękowe i obraz. 

 

2. Po zakończeniu wykonywania zdjęcia urządzenie wraca do pozycji wyjściowej. Kiedy ruch 
zostanie zakończony, pacjent może zostać uwolniony z systemu pozycjonowania.  

3. Naciśnij przycisk “wejście pacjenta” (7 - Rysunek 5: klawiatura), a urządzenie ustawi się do 
pozycji wyjściowej. 

 

 

Uwaga 
Po wykonaniu każdego zdjęcia należy starannie wyczyścić nakładkę do 
pozycjonowania do zdjęcia stawu skroniowo-żuchwowego, uchwyty i podporę czoła. 
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7.11  Tabele automatycznie ustawionych wartości 
anatomicznych 
 
 
 

 PANORAMA ZGRYZOWE 

 

Dorosły Dziecko  

 

Dorosły  Dziecko 

    

Budowa 

Szczupła  

64 

5.6 

kV 

mA 

64 

4.5 

kV 

mA 

 
Budowa 

Szczupła  

64 

5.6 

kV 

mA 

64 

4.5 

kV 

mA 

Budowa 
Średnia  

66 

5.6 

kV 

mA 

66 

4.5 

kV 

mA 

 
Budowa 
Średnia  

66 

5.6 

kV 

mA 

66 

4.5 

kV 

mA 

Budowa 

Mocna  

68 

5.6 

kV 

mA 

68 

4.5 

kV 

mA 

 
Budowa 

Mocna  

68 

5.6 

kV 

mA 

68 

4.5 

kV 

mA 

 
 
 

 ZATOKI  Stawu skroniowo-żuchwowego 

 

Dorosły Dziecko  

 

Adult Child 

    

Budowa 

Szczupła  

64 

5.6 

kV 

mA 

64 

4.5 

kV 

mA 

 
Budowa 

Szczupła  

64 

5.6 

kV 

mA 

64 

4.5 

kV 

mA 

Budowa 
Średnia  

66 

5.6 

kV 

mA 

66 

4.5 

kV 

mA 

 
Budowa 
Średnia  

66 

5.6 

KV 

mA 

66 

4.5 

kV 

mA 

Budowa 

Mocna  

68 

5.6 

kV 

mA 

68 

4.5 

kV 

mA 

 
Budowa 

Mocna  

68 

5.6 

KV 

mA 

68 

4.5 

kV 

mA 
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8. KONSERWACJA 

 
Jak wszystkie urządzenia elektryczne, także to urządzenie musi być używane prawidłowo, 
regularnie kontrolowane i serwisowane. Tylko w ten sposób można zapewnić sobie jego 
niezawodne i skuteczne funkcjonowanie. 
Regularna konserwacja powinna być przeprowadzana przez użytkownika i/lub przez 
wykwalifikowanego technika. 
 
Użytkownik może przeprowadzać następujące rodzaje kontroli: 
 

Częstotliwość Rodzaj kontroli Metoda 

codziennie działanie diod Inspekcja wizualna 

codziennie sprawdzanie przewodów Inspekcja wizualna 

codziennie sprawdzenie czy urządzenie nie ma 
zewnętrznych uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo i ochronę przed 
promieniowaniem 

Inspekcja wizualna 

codziennie sprawdzenie występowanie ew. wycieków oleju 
z głowicy 

Inspekcja wizualna 

codziennie sprawdzenie ruchu ramienia obrotowego Inspekcja praktyczna 

co miesiąc Sprawdzenie etykiet  Inspekcja wizualna 

 
 

 

Uwaga 
Jeżeli stwierdzony zostanie błąd, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem 
klienta. 

 
 
Oprócz kontroli jak powyżej, technik serwisowy wykona kontrole prewencyjną jak poniżej:  
 

Częstotliwość Rodzaj kontroli 

Raz do roku Centrowanie urządzenia (książka serwisowa rozdział 9.3.2) 

Raz do roku Sprawdzenie ustawień technicznych(rozdział 6.5 i 6.6) 

Raz do roku  Sprawdzenie czujników 

Raz do roku  Sprawdzenie dokręcenia śrub 
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9. ANALIZA PROBLEMÓW PRZY ZDJĘCIACH 
PANORAMICZNYCH 

 
Panoramiczne zdjęcie rentgenowskie obejmuje obszar szczękowo-twarzowy, wykonuje się je by 
objąć zdjęciem obszar zębów i część zatokowo-oczodołową. 
Na dobrym zdjęciu panoramicznym rozpoznaje się najważniejsze struktury anatomiczne 
pokazane na rysunkach poniżej (wybór ogranicza się tylko do tych uznanych za tylko 
najważniesze). 
 
 

 

Rysunek 17 
 
 

Ref Struktura Anatomiczna 

1 Podniebienie twarde 

2 Zatoka szczękowa 

3 Szczęka i guzki szczękowe 

4 Kłykieć skroniowo-żuchwowy 

5 Gałąź wstępująca stawu skroniowo-żuchwowego 

6 Rozszerzenie wyrostka 

7 Kanał szczękowy 

8 Otwór bródkowy 

9 Kolec nosowy przedni 

10 Jamy nosowe 

11 Kość gnykowa (normalnie podwójna) 
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9.1 Prawidłowe pozycjonowanie pacjentów 

 
Prawidłowe ustawienie pacjenta jest bardzo ważne dla uzyskania zdjęcia rentgenowskiego o 
dobrej jakości. Podstawą jest, by objęte zdjęciem kształty, na przykład z wyraźnie 
przedstawionymi warstwami, odnosiły się do łuku zębowego, nie mając jednolitej głębi. W 
następstwie czego, obiekty znajdujące się poza obszarem ogniskowej wyjdą nieostre na zdjęciu 
rentgenowskim. 
 
1. Pacjent nie może mieć na sobie ubrania, które mogłoby stanowić przeszkodę dla promieni 

rentgenowskich; między ramionami pacjenta, a ramieniem rotacyjnym urządzenia musi 
zostać wystarczająco dużo miejsca. Należy zwrócić uwagę by zakładany pacjentowi 
fartuch ochronny nie spowodował interferencji z wiązką promieniowania. 

2. Należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe (łańcuszki, kolczyki itd.), ponieważ 
zaciemniają obraz rtg w miejscach, w których się znajdują, lub powodują fałyszywe 
projekcje w innych częściach zdjęcia, co ma negatywny wpływ na prawidłowe 
przedstawienie budowy anatomicznej.  

3. Siekacze pacjenta muszą zostać oddzielone zagryzakiem. 

4. Linia frankfurcka (płaszczyzna oczno-uszna) musi być pozioma.  

5. Płaszczyzna pośrodkowo-strzałkowa musi być pionowa i biec przez środek nosa. 
 
 

 

Płaszczyzna pośrodkowo-strzałkowa 

 

Płaszczyzna frakfurcka 

Rysunek 18 
 
6. Pacjent musi rozciągnąć kręgosłup; zazwyczaj efekt można uzyskać poprzez wykonanie 

jednego kroku naprzód, przy niezmienieniu innych elementów pozycji ciała. Jeśli kręgosłup 
nie jest prawidłowo rozciągnięty, w przedniej części zdjęcia wystąpi słabiej naświetlony 
(jaśniejszy) obszar. 
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7. Język pacjenta musi przylegać do podniebienia, w przeciwnym razie powietrze między 
językiem, a podniebieniem stworzy strefę słabszej absorpcji, co na zdjęciu zostanie 
pokazane jako ciemniejszy obszar pokrywający wierzchołki zębów. 

8. Pacjent musi pozostać nieruchomo podczas wykonywania zdjęcia. 
 
Jeśli spełnione zostaną powyższe zalecenia, uzyskamy zdjęcie rentgenowskie, jak na rysunku 
20. 
 

 

Rysunek 19 
 
 
Na dobrze wykonanym zdjęciu rentgenowskim wszystkie elementy będą prawidłowo 
naświetlone i dobrze rozpoznawalne. Obraz musi być symetryczny, a gałęzie wstępujące kłykci 
wypadają niemal równolegle. Płaszczyzna zgryzu jest nieco pochylona w górę, płaszczyzny 
podniebienia nie nakładają się na wierzchołek górnego łuku zębowego, przez co jest on dobrze 
widoczny. 
 
 
 

 

Wskazówka 
Obszar siekaczy jest najtrudniejszy do uchwycenia, ponieważ dawka promieniowania 
jest najmniejsza. Punkt 3 i 4 determinują dobry rezultat.  

 
 

 

Wskazówka 
Zapalenie dziąseł w uzębieniu może spowodować, że wierzchołki i korony zębów z 
dwóch łuków zębowych nie mieszczą się na zdjęciu. Zaleca się wtedy przesunięcie 
pacjenta do przodu, tak żeby na zdjęciu uwidoczniono wierzchołki wszystkich zębów.  
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9.2  Błędy w pozycjonowaniu pacjentów 

9.2.1 Przechylona głowa 

 

 

Rysunek 20 
 
 

 

Problem 

Głowa pacjenta jest przekręcona w lewo bądź prawo na linii 
płaszczyzny pośrodkowo-strzałkowej. 
 
Rezultat 

Kłykcie skroniowo-żuchwowe mają różne rozmiary. Gałąź 
wstępująca stawu skroniowo-żuchwowego jest szersza po 
jednej stronie. Kręgosłup jest asymetryczny. 
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9.2.2 Pochylona głowa 

 

 

Rysunek 21 
 
 

 

Problem 

Głowa pacjenta jest pochylona w jedną stronę. 
 
Rezultat 

Jeden z kłykci skroniowo-żuchwowych jest wyżej od 
drugiego, źuchwa jest pochylona.  
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9.2.3 Przechylenie głowy w dół 

 

 

Rysunek 22 

 
 

 

Problem 

Płaszczyzna frankurcka jest przechylona na dół. 
 
Rezultat 

Korzenie zębów dolnych nie mieszczą się w polu obrazowania, przez 
co obraz jest niewyraźny i zamazany (Rysunek 22 A). 
Cień kości gnykowej nachodzi na żuchwę.  
Knykcie żuchwy nie mieszczą się w polu obrazowania.  
Przedtrzonowce na siebie nachodzą. 
Żuchwa przybiera kształt półkola. 

 

A 
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9.2.4 Przechylenie głowy do tyłu 

 

 

Rysunek 23 

 
 

 

Problem 

Płaszczyzna frankfurcka jest odchylona do tyłu. 
 
Rezultat 

Korzenie zębów górnych nie mieszczą się w polu obrazowania, 
przez co obraz jest niewyraźny i zamazany (Rysunek 23 A). 
Podniebienie nachodzi na wierzchołki zębów górnych. 
Kłykcie żuchwy nie mieszczą się w polu obrazowania.   
Górne siekacze są zamazane. 
Płaszczyzna żuchwy jest rozciągnięta.  

 
 

A 

A 



 
Instrukcja użytkowania – analiza problemów 

Rev. 0 

Owandy Radiology 84 

 

9.2.5 Widoczny język 
 

 

Rysunek 24 
 
 

 

Problem 

Język pacjenta nie był trzymany na podniebieniu. 
 
Rezultat 

Cień spowodowany uwdocznieniem języka na 
zdjęciu zamazuje obraz wierzchołków zębów 
górnych.  
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9.2.6 Widoczny kręgosłup 

 

 

Rysunek 25 

 
 

 

Problem 

Pacjent jest zgarbiony. 
 
Rezultat 

Kręgoslup nie został rozciągnięty, przez co pojawia się na obrazie.  
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Protokół konserwacji 

 
 
Instalacja: Data   Technik   
 
 
 
Konserwacja: Data   Technik   
 
 
 Przyczyna   
 
 
 
Konserwacja: Data   Technik   
 
 
 Przyczyna   
 
 
 
Konserwacja: Data   Technik   
 
 
 Przyczyna  
 
 
 
Konserwacja: Data   Technik   
 
 
 Przyczyna   
 
 
 
Konserwacja: Data   Technik   
 
 
 Przyczyna   
 
 
 
Konserwacja: Data   Technik   
 
 
 Przyczyna   
 
 
 
Konserwacja: Data   Technik  
 
 
 Przyczyna   
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