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1. Bu kılavuz hakkında
Bu kullanım kılavuzu, süreç içerisinde yeni bir kılavuz yayınlanmadığı takdirde cihazınızın ve yazılımının ekonomik
ömrü boyunca geçerlidir.
Yer verilen talimatlar tarayıcınızın ve yazılımım güvenli ve uygun bir şekilde kullanılması hakkında önemli bilgiler
içermektedir. Cihazla çalışmaya başlamadan önce bu belgeyi okuyup anladığınızdan emin olun. Herhangi bir
sorunuz olursa yerel distribütörünüz ile irtibata geçin.
Lütfen bu belgeyi ileride başvurmak için saklayın.

1.1 Sorumluluğun Reddi
Bu cihaz, dişhekimliği ve dental laboratuvar teknolojisi konusunda uygun bilgi birikimine sahip kişiler tarafından
kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu cihazın belirli bir hastanın vakasına ve durumuna uygun olup olmadığını belirlenmesine ilişkin sorumluluk
yalnızca bu cihazın kullanıcısına aittir. Bu cihaza ve temin edilen yazılıma girilen bütün verilerin doğruluğundan,
eksiksizliğinden ve yeterliliğinden yalnızca kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, sonuçların doğruluğunu ve
hassasiyetini değerlendirmelidir ve her bir vakayı değerlendirmelidir.
Dental Wings ürünleri, birlikte sunulan kullanım talimatları uyarınca kullanılmalıdır. Dental Wings ürünlerinin uygun
olmayan biçimde kullanılması ya da taşınması ve saklanması, varsa, Dental Wings ürünleri için sunulan garantiyi
geçersiz kılacaktır. Dental Wings ürünlerinin uygun kullanımı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, yerel
distribütörünüz ile irtibata geçin. Kullanıcının Dental Wings ürünleri üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmez.
DENTAL WINGS, İŞTİRAKLERİ VEYA DİSTRİBÜTÖRLERİ, HER TÜRLÜ PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK, HATASIZ ÇALIŞMA VEYA İHLAL ETMEME GARANTİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE, ÜRÜNLERLE İLGİLİ AÇIK
YA DA ÖRTÜK, YAZILI VEYA SÖZLÜ HER TÜRLÜ BEYANI VE GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR VE ÜRÜNLER
"OLDUĞU GİBİ" SATILMAKTADIR.
Ürünlerden veya kullanımlarından ileri gelen, garantiye, sözleşmeye, haksız fiile veya başka hususa dayanan azami
sorumluluğumuz, ürünün satın alma bedeline istinaden tarafımıza fiilen ödenen tutarları aşmayacaktır. Sınırlama
olmaksızın kar kaybından, veri kaybından ya da kullanım kaybından ileri gelen zararları kapsayacak biçimde, işbu
belge veya ürünlerin satışı çerçevesinde ortaya çıkan özel, arızi veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk
kabul etmemekteyiz.
Donanım ve yazılım bileşenleri düzenli olarak güncellenmektedir. Dolayısıyla, Kullanım Kılavuzunda yer alan bazı
talimatlar, özellikler ve resimler sizin durumunuza göre hafif farklılıklar gösterebilr. Dental Wings, söz konusu
değişiklikleri veya iyileştirmeleri herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü altında olmaksızın, dilediği zaman bu
ürün veya belgeleri üzerinde değişiklikler veya iyileştirmeler yapma hakkını saklı tutar.
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Üçüncü taraf ürünleri ve ürün verileri
Vaka taraması ve tasarımı yapılırken, kullanıcı üçüncü taraf ürünleri ve/veya ürün verileri ile çalışabilir. Dental
Wings, bağlı şirketleri veya dağıtım ortakları, bu kapsamda kullanılan söz konusu üçüncü taraf ürün verileri veya
ürünler ile bağlantılı ya da bunlardan ileri gelen her türlü zarar sorumluluğunu reddetmektedir.

1.2 Lisans, ticari markalar ve telif hakları
Yazılım lisansı
Tarayıcı yazılımınız bir lisans sözleşmesi ile korunmaktadır ve sadece bu sözleşmenin şartları uyarınca kullanılabilir
veya çoğaltılabilir. Yazılımın lisans sözleşmesinde izin verilenler dışında bir ortama kopyalanması veya başka bir
ortam üzerinde kullanılması yasa dışıdır.

Elverişlilik
Kullanım Kılavuzunda belirtilen ürünlerin ve aksesuarların bazıları bütün ülkelerde elverişli olmayabilir.

Ticari isimler ve ticari markalar
Dental Wings, DWOS® ve coDiagnostiX™, Dental Wings inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
Bu belgede geçen bütün diğer ticari markalar ve logolar sahiplerinin ticari markaları, tescilli ticari markaları veya
logolarıdır.

Telif hakkı
Dental Wings belgeleri, Dental Wings'in yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen yeniden basılamaz veya
yayımlanamaz.
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2. Giriş ve genel bakış
2.1 Kullanım amacı
Ağız- İçi Tarayıcı, dişlerin ve dişleri çevreyelen dokuların topografik özelliklerini dijital olarak kaydetmek üzere
kullanılması amaçlanan bir dental 3B tarayıcıdır. Sistem, dental restorasyonun bilgisayar destekli tasarımında ve
imalatında kullanılacak 3B taramalar oluşturur.

2.2 Cihaz açıklaması ve özellikleri
Ağız-İçi Tarayıcı, gömülü yazılımı bulunan bir bilgisayardan, dokunmatik ekranlı bir monitörden, optik sensörler
içeren bir el aparatından oluşmaktadır.

Cihaz çeşitleri ve yapılandırması
Ağız-İçi Tarayıcı (Tip: DW-IO) iki ürün çeşidi ile sunulmaktadır (bkz Tarayıcı parçalarının tanımı, p. 14):
n

Model 001 (bilgisayar arabalı model)

n

Model 010 (seyyar model)

Ayrıca, cihaz aşağıdaki yapılandırmalar ile sunulmaktadır:
n

Distribütör logosu ve rengi ile

n

Distribütöre özgü aksesuar grubu ile

n

Distribütöre özgü yazılım yapılandırması ile

n

Ülkeye özgü güç kablosu ile

Çalışma prensipleri
Ağız- İçi Tarayıcının el aparatında bulunan sensörler, dijital bir ölçü oluşturmak için işlem ünitesinde birbiriyle
eşleştirilen veriler sağlar.

Yeni özellikler
Ağız- İçi Tarayıcı, geleneksel diş hekimliğine ilişkin yeni özellikler içermemektedir. Yazılım, restoratif prostetik
alanında geleneksel dental hizmetlerin dijital olarak gerçekleştirilmesini desteklemektedir.
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2.3 Birlikte kullanılan aksesuarlar ve ürünler
Ağız- İçi Tarayıcı kullanımı için aksesuarlara ihtiyaç duyulur (yüzey kaplaması, standart laboratuvar şişesi,
temizleme ve dezenfeksiyon ürünleri, standart ambalaj materyali). Ayrıca, başka ürünlerle (ör. CAD/CAM yazılımı)
ile birlikte kullanılabilir.
Dental Wings, Ek A - El aparatının dezenfeksiyonu (p.45) ve Ek B - Tarayıcı ünitesinin ve aksesuarlarının dezenfeksiyonu
(p.51) çerçevesinde, Teknik veriler ve etiket (bkz Aksesuar parçaları , p. 40) bölümünde yer verilen ürünleri
doğrulamıştır. Aşağıdaki gereksinimlere uymaları halinde başka ürünler de uygun olabilir. Ancak kullanıcının Ağızİçi Tarayıcı ile uyumlu olduklarını doğrulaması gerekir.
Dental Wings diğer uygun aksesuarları ve ürünleri doğrulamaya devam ettiği için, daha fazla bilgi almak üzere yerel
distribütörünüz ile irtibata geçebilirsiniz.

Tarama
Ağız-İçi Tarayıcı ile tarama yapmak için yüzey kaplamasına ihtiyaç duyulur. Taranacak cisimler üzerindeki yüzeyleri
matlaştırmak ve kontrastı artırmak üzere dijital dişhekimliğinde ağız- içi veya ağız- dışı uygulama için uygun
kaplamanın kullanılması amaçlanacaktır.

Dezenfeksiyon
Ağız- İçi Tarayıcı dezenfeksiyona ihtiyaç duyar. Dezenfeksiyon materyalinin ve ekipmanının kullanımı, özel
gereksinimleri ve bu amaçla onaylanan ürünler A ve B Eklerinde yer almaktadır.
Standart Laboratuvar Şişesi: Şişeler, el aparatını ıslatmak için kullanılır. Temizlik maddelerine ve dezenfektanlara
dayanıklı olacaktır ve dezenfeksiyon istasyonlarına sığacaktır. Aşağıdaki özelliklere uyacaktır:
n

Yükseklik: 146 mm

n

Çap: 60 mm

n

Şişe ağzının iç çapı: 45 mm

n

Kapasite: 250 ml

Temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri : Tarayıcının belirli deterjanlar ve dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi
gerekir. Bunlar A ve B eklerinde belirtilmiştir.
Standart ambalaj materyali: Dezenfeksiyon sonrasında el aparatının yarı kritik alanını korumak üzere standart
şeffaf sterilizasyon poşeti kullanılacaktır. Poşetin 9 cm x 20 cm ebadında olması gerekmektedir. Ayrıca, el
aparatının tamamını saklamak için standart bir plastik torba kullanılabilir. Minimum 25 cm x 40 cm ebadında
olması gerekmektedir.
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3B taramaların diğer kullanımı
Ağız-İçi Tarayıcı 3B taramaları diğer yazılım ürünleri ile kullanılabilir. Bu ürünlerin açık STL dosyalarını işleyebilmesi
gerekmektedir. Dental Wings şunların kullanımını onaylamıştır:
DWOS: 3B dental restorasyon tasarım yazılımı
Straumann® CARES® Visual: 3B dental restorasyon tasarım yazılımı

2.4 Endikasyonlar
Tarayıcı, dişlerin ve dişleri çevreyelen dokuların topografik özelliklerini dijital olarak kaydetmek üzere kullanılması
amaçlanan bir ağız-içi optik 3B tarama cihazıdır. Sistem, dental restorasyonun bilgisayar destekli tasarımında ve
imalatında kullanılacak 3B taramalar oluşturur. 3B tarama, 3B geometri formatında sağlanır. Cihaz, el aparatına
yerleşik çeşitli tarayıcı başlıklarının bir defada birden fazla açıdan taramasına imkan tanır. Diş uzmanlarının
kullanımına yöneliktir.

2.5 Kontraendikasyonlar
Cihaz, dişlerin iç yapısının veya destekleyici iskelet yapısının görüntülerini oluşturma amacı taşımamaktadır.
Birbirini izleyen dörtten (4) fazla eksik diş konumu bulunan vakalar için kullanılması amaçlanmamaktadır.

2.6 Önlemler
Bu tarayıcı çok hassas tarama yapabilir. Taramanın doğruluğunu sağlamak için, verilen talimatların tamamına
uyun.
Bu cihaz I koruma sınıfına sahip bir cihazdır. Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için, yalnızca topraklı bir prize
bağlanmalıdır.
Tarayıcı laboratuvarlarda, diş sağlığı merkezlerinde ve benzer ortamlarda kullanılmaya uygundur. Bununla beraber,
toza ve suya karşı korunma derecesi test edilmemiştir.
Tarayıcının kurulumunu talimatlar uyarınca gerçekleştirin. Herhangi bir bakım işleminden önce, tarayıcının fişini
prizden çekin.
Onarım ve bertaraf etme halinde tarayıcının güvenli bir şekilde taşınması için orijinal ambalajını saklayın.
Tarayıcınızın ambalajını açmak ve tarayıcınızı ambalajlamak için talimatlara uyun.
Ağız- İçi Tarayıcı yalnızca Dental Wings el aparatları ile uyumludur. Bir el aparatını ilk defa taktığınızda internet
bağlantınızın bulunduğundan emin olun.
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İlk kullanımdan önce ve bunu izleyen zamanlarda çapraz kontaminasyonu önlemek üzere her kullanımdan sonra
ve servis, onarım ve bertaraf etme işlemlerinden önce dezenfeksiyon yapılacaktır.
Her zaman hasta, tarama ve tedavi vakası arasında eşleşen bir ilişki bulunmasını sağlayın.
Verilerinizi düzenli aralıklarla yedekleyin. Veri kaybını önlemek üzere veri yedeklemelerinin alınmasından ve
korunmasından kullanıcı sorumludur.
İzinsiz erişim riskini azaltmak için güçlü bir parola kullanın.
Sisteme yazılım yüklemeyin veya sistemden yazılım kaldırmayın.
Hastanın dişlerinin üzerinde yüzey kaplaması kullanılmalıdır. Diş özelliklerinin değişmemesi için eşit dağılmış ve
çok ince bir katman halinde uygulayın. Yüzey kaplamasının üreticisi tarafından sağlanan talimatlara mutlaka uyun.
El aparatını her zaman kırılabilecek bileşenler içeriyormuş gibi özenle kullanın. El aparatının yere düşürülmesi kalıcı
hasar verebilir.
El aparatı ısınarak normal vücut sıcaklığının üzerine çıkar ancak maruz kalma süresinin kısalığına ve küçük temas
alanına bağlı olarak hasta için tehlike oluşturmaz.
Tarayıcının güvenli ve sabit bir konumda yerleştirildiğinden emin olun.
Tarayıcının üstüne kesinlikle yük koymayın.
Bu cihazı ayrılmamış kentsel atık olarak bertaraf etmeyin. Ayrı toplanmasını sağlayın.

2.7 Uyumluluk
Cihaz Ağız-İçi Tarayıcı yazılımının 1.5 versiyonu ve daha yeni versiyonları ile uyumludur.

2.8 Diğer bilgiler
Dental Wings ve ürünleri ana piyasalarda tescillidir. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yerel distribütörünüz ile
irtibata geçin.

Radyasyon bilgileri
Ağız-İçi Tarayıcı, bir kızılötesi lazer projektörü barındıran bir jest kontrolü modülü içermektedir. İlgili standartlara
göre 1. sınıf olarak derecelendirilmiştir (bkz Teknik veriler ve etiket, p. 36).
El aparatı LEDler içermektedir. Bunlar ilgili standartlara göre muaf olarak derecelendirilmiştir (bkz Teknik veriler ve
etiket, p. 36).
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Elektromanyetik uyumluluk bilgileri
Ağız-İçi Tarayıcı, profesyonel sağlık hizmetleri tesisi ortamında kullanıma uygundur ve uygulanan ürün standartları
kapsamında herhangi bir temel performans işlevi yürütmemektedir. Bununla beraber, elektromanyetik uyumluluk
(EMC) için test edilmiştir ve özel önlemler gerektirmektedir.
Ağız-İçi tarayıcının Elektromanyetik Uyumluluk Rehberine göre kurulması ve hizmete alınması gerekmektedir (bkz
Ek C - Elektromanyetik Uyumluluk Rehberine, p. 54).

Dikkat
Teknik veriler ve etiket (bkz Aksesuar parçaları, p. 40) bölümünde belirtilenler haricindeki aksesuarların kullanılması
Ağız-İçi Tarayıcının emisyonunda artışa veya bağışıklığında azalmaya yol açabilir.
Ağız-İçi tarayıcı kablosuz ağ bağlantısına imkan tanımaktadır. Bununla beraber, diğer ekipmanlar Radyo
Girişimi Uluslararası Özel Komisyonu (CISPR) emisyon gereksinimlerine uysa bile, cihazın yakınındaki radyo
frekansı (RF) kaynakları (ör. elektromanyetik güvenlik sistemleri, cep telefonları, radyo frekansı ile tanımlama
(RFID) veya diğer bant içi vericiler) ile girişim oluşabilir.
Ağız-İçi Tarayıcı başka ekipmanlar ile yan yana yerleştirilerek veya üst üste istiflenerek kullanılmamalıdır ve yan
yana veya üst üste kullanım gerekli ise, Ağız-İçi Tarayıcı, kullanılacağı yapılandırmada normal çalışıp
çalışmadığını doğrulamak için gözlem altında tutulmalıdır.
Diğer seyyar radyo frekansı ile haberleşme ekipmanı (örneğin anten kabloları ve harici antenler gibi çevre
birimleri) Ağız-İçi Tarayıcının üretici tarafından belirtilen kablolar dahil olmak üzere herhangi bir parçasına 30
cm'den (12 inç) yakın mesafede kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu cihazın performansı düşebilir.

2.9 Bertaraf Etme
Dikkat
Çapraz kontaminasyonu önlemek üzere bertaraf etmeden önce dezenfekte edin.
Yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri kazanım türlerini teşvik etmek, bazı bileşenlerde bulunan tehlikeli
maddelerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçınmak ve atık depolama sahalarını azaltma
amacıyla atık miktarını azaltmak üzere elektrikli ve elektronik cihazlar normal evsel atıklardan ayrı bertaraf
edilmelidir. Bu, uzaktan kumandalar, güç kabloları gibi aksesuarları kapsamaktadır.

Dikkat
Bu cihazı ayrılmamış kentsel atık olarak bertaraf etmeyin. Ayrı toplanmasını sağlayın.
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Cihazınızın ve ambalajının bertaraf edilmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel distribütörünüz ile irtibata
geçin.
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3. Kurulum
Dikkat
Servis, onarım ve bertaraf etme halinde cihazın güvenli bir şekilde taşınması için cihazın orijinal kutusunu ve
ambalaj materyalini saklayın. Tarayıcınızın ambalajını açmak ve tarayıcınızı ambalajlamak için talimatlara uyun.
Tarayıcının ambalajlanmasına ilişkin talimatlar için, bkz. Tarayıcının ambalajlanması (p.33).

3.1 Tarayıcının ambalajının açılması
Tarayıcıyı ileride nakletmeniz veya göndermeniz gerekmesi halinde kullanmak üzere sevkiyat kutusunu güvenli bir
yerde saklayın.

DWIO Modeli

1

2

5

6

3

4

Şekil 1: Tarayıcının ambalajını açma adımları — Model 001
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Seyyar Model

1

2

3

4

5

6

Şekil 2: Tarayıcının ambalajını açma adımları — Model 010

3.2 Tarayıcının kurulumu
Dikkat
Tarayıcının kurulumunu üreticinin talimatları uyarınca gerçekleştirin.
Tarayıcı laboratuvarlarda, diş sağlığı merkezlerinde ve benzer ortamlarda kullanılmaya uygundur. Bununla
beraber, toza ve suya karşı korunma derecesi test edilmemiştir (bkz Teknik veriler ve etiket, p. 36).
Tarayıcıyı yüksek sıcaklık farkları bulunan yerlerde, ısı kaynaklarının yakınında, doğrudan güneş ışığı alan
yerlerde veya rutubetli (ör. su sıçramasına maruz kalan) ortamlarda kurmayın. Bu cihazı yağmura veya neme
maruz bırakmayın. Tarayıcıyı tozlu ortamda kurmayın.
Herhangi bir havalandırma açıklığını tıkamayın.

BÖLÜM 3 | Ağız-İçi Tarayıcı Kullanım Kılavuzu

13

Herhangi bir cihazı veya kabloyu takmadan veya sökmeden önce tarayıcı kapatılmalıdır.
El aparatını her zaman kırılabilecek bileşenler içeriyormuş gibi özenle kullanın. El aparatının yere düşürülmesi
kalıcı hasar verebilir.

Parçaların tanımı
1. Tarayıcı
2. Ekran
3. El aparatı
a. optik
b. başlık
c. ışık halkası
4. Dezenfeksiyon
istasyonu
5. Kablo kancası
6. Kulp
7. Tekerlek kilidi
8. Bütünlük testi
aracı
9. Güç anahtarı
10. Güç düğmesi
11. Jest kontrolü
sensörü
12. Güç kablosu
13. Tutucu
(001 modeli için
x2)

Şekil 3: Tarayıcı parçalarının tanımı
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El aparatının tarayıcıya bağlanması
1. Konektörün üzerindeki oklar
yukarıya dönük olmalıdır.
2. El aparatının konektörünü
tarayıcının üzerindeki özel
sokete takın.

Şekil 4: El aparatının ekranın arka tarafına

Şekil 5: El aparatının ekranın alt tarafına

bağlanması — Model 001

bağlanması — Model 010

El aparatının tarayıcıdan sökülmesi
Öncelikle cihaz kapatılmalıdır ya da el aparatı aşağıdaki şekilde sökülmelidir
1. Görev çubuğundan Ayarlar simgesini, daha sonra ise El Aparatı Yönetimi alt menüsünü seçin.
2. Sök düğmesine basın.
3. Kabloyu tarayıcıdan ayırabilmek için hareketli silindirin iki tarafına bastırın ve kendinize doğru çekin.
4. Daha sonra, kabloyu soketten ayırabilirsiniz.

El aparatının tutucularının kurulumu
Tutucular tarayıcı üzerinde kurulu olmalıdır (sadece seyyar model için).
Tutucular, mıknatıs ile tutturulur. Hem sağlak hem de solak kullanıcılara
kolaylık sağlamak üzere her yana bir tutucu takılması faydalıdır.

Şekil 6: Tutucuların takılması — Model 010

Dikkat
El aparatını kesinlikle özel tutucusu haricinde bir yere bırakmayın.
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Tarayıcının fişinin takılması
Dikkat
Bu cihaz I koruma sınıfına sahip bir cihazdır. Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için, yalnızca topraklı bir
prize bağlanmalıdır.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, fişi bir uzatma kablosu ile birlikte kullanmayın.
Güç kablosunu üzerine basılmasından ve kısılmaktan koruyun.
1. Güç kablosunu tarayıcının arka tarafına takın.
2. Güç kablosunun fişini prize takın.
3. Güç anahtarını güç açık konumuna getirin (bkz Tarayıcı kontrolleri, p. 18).
4. Güç düğmesine basın (bkz Tarayıcı kontrolleri, p. 18).
Cihazı kullanmak için talimatlara başvurun (bkz Temel ilkeler ve kullanıcı arayüzü, p. 18).

Tarayıcının fişinin çekilmesi
Tarayıcı üzerinde herhangi bir bakım işlemi uygulamadan önce, fişi aşağıdaki şekilde çekilmelidir:
1. Cihazı kapatın (bkz Cihazın kapatılması, p. 20).
2. Güç anahtarını "güç kapalı" konumuna getirin.
3. Güç kablosunun fişini prizden çekin.
4. Kabloyu kancaya/kancalara sarın;

Bütünlük testi
Dikkat
Bütünlük-testi aracının kullanımdan önce ve sonra gerektiği gibi dezenfekte edildiğinden emin olun (bkz Ek B Tarayıcı ünitesinin ve aksesuarlarının dezenfeksiyonu, p. 51).
Cihazınızın doğru kurulduğundan emin olmak için, aşağıdaki işlemleri yapın:

16
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1. Alkol ile ıslatılmış bir köpük uçlu aplikatör ile optiği temizleyin.
2. Görev çubuğundan Ayarlar simgesini, daha sonra ise El Aparatı
Yönetimi alt menüsünü seçin.
3. El aparatını bütünlük-testi aracına yerleştirin ve başlığın iki yanının
da araca tamamen yaslandığından emin olun (Şekil 7).
4. Testi başlat düğmesine basın ve ekranda onay mesajının ve diğer
talimatların görüntülenmesini bekleyin.
Şekil 7: Bütünlük testi aracının kullanılması

Not
El aparatı düşürüldüğünde veya bir darbeye maruz kaldığında da el aparatının çalışır durumda olduğunu
doğrulamak üzere bu prosedür gerçekleştirilmelidir.

Sistem dili
Sistem dili ön ayarlıdır. Ayarlı değilse, yerel distribütörünüz ile irtibata geçin.
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4. Temel ilkeler ve kullanıcı arayüzü
Tarayıcı kontrolleri
Güç anahtarı: tarayıcıya güç vermek için kullanılır

Model 001

Konum (aşağı)

Tarayıcı durumu

I

Güç açık

O

Güç kapalı

Model 010

Güç düğmesi: tarayıcıyı başlatmak için kullanılır

Model 001

Durum

Tarayıcı durumu

Işık açık

Çalıştırıldı

Işık kapalı

Kapatıldı

Model 010

Işık halkası: kullanıcıya el aparatının durumu hakkında geri bildirim sunar

18

Renk

El aparatının durumu

Yanıp sönüyor, beyazdan maviye geçiş

Ön ısıtma

Mavi

Ön ısıtma tamamlandı

Yeşil

Taranıyor ve veri alınıyor

Kırmızı

Taranıyor ve veri alınmıyor
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Cihazı çalıştırma
1. Güç açık konumunda güç anahtarına basın.
2. Güç düğmesine basın.
3. Kullanıcı simgenizi seçin ve PIN kodunuzu girin.

İlk kullanım
Tarayıcı ilk defa etkinleştirildiğinde, kullanıcıya yönetici hesabı oluşturma, kullanıcı oluşturma, yerel ağ için kimlik
bilgileri belirleme ve diğer tarayıcı ayarları gibi temel ayarlar konusunda yardımcı olmak için bir sihirbaz açılır.

Kullanıcı arayüzü
Kullanıcı arayüzü esas olarak simge odaklıdır ve taramaların gerçekleştirilmesi için doğrudan talimatlar sunar.
Ekranın sol tarafında görüntülenen görev çubuğundan erişilebilecek başlıca istasyonlar şunlardır:

1

Kullanıcı değiştir veya kapat

2

4

5

Çalışma alanı

3

6
|

|

|

|

Vaka veritabanı

Dişhekimi ve hasta veritabanı

Ayarlar ve Seçenekler

Bir vakanın geçerli çalışma akışı durumunu
gösterir:
Plan, Tarama, Hizalama, Gözden Geçirme veya Dışa
Aktarım.

Veri Aktarımı (WiFi)
Ağız- İçi Tarayıcı bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Ancak paylaşım veya yedekleme amacıyla yerel bir ağ
üzerinde kablosuz veri aktarımına imkan tanır. Bir WiFi ağız üzerinde kullanmak için aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Ekranın dışından başlayarak, parmağınızı ekranın sol yanından ortasına doğru kaydırın.
2. Windows menüsüne ve görev çubuğuna erişeceksiniz.
3. Microsoft Windows 10 ile kablosuz bağlantıları yönetmek için üreticinin talimatlarına uyun.
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Dikkat
Korumalı WiFi kurulumu ve erişimi kullanın. Diğer iletişim cihazları ile 2.4 GHz kullanırken 13 cm, 5 GHz
kullanırken 19 cm mesafeyi koruyun.

Cihazın kapatılması
1. Görev çubuğunun üst simgesini seçin.
2. Kapat seçeneğini seçin.
3. Onaylayın (NDN'ye vaka yüklemesi yapılıyorsa bir uyarı çıkar).
4. Güç kablosunun prizden çekilmesi gerekiyorsa güç anahtarını güç kapalı konumuna getirin.

Jest kontrolü
Tarayıcı bir jest kontrol modülü ile donatılmıştır. Sensörü, Şekil 3'te gösterildiği biçimde ekranın üstünde
bulunmaktadır (p. 14) . Dokunmatik ekran yerine jest kontrolünün kullanılması tarama sırasında çapraz
kontaminasyonu önler.

Adım El jesti

1

2

3

4

5

6

Eli tamamen açık bir şekilde sensörün önüne
getirin.

Bir parmakla yukarıyı gösterin.

Eli tamamen açık bir şekilde bir yandan diğer
yana hareket ettirin.

Bir parmakla yukarıyı gösterin.

Parmağınız hala yukarıya dönük iken elinizi
sensöre doğru yaklaştırın.

Eli tamamen açık bir şekilde herhangi bir yönde

Tetiklenen işlem

Jest kontrolü özelliğini etkinleştirir.

İçeriğe ilişkin menüyü görüntüler.

İçeriğe ilişkin menüde gezinmeyi sağlar.

Gezinmeyi durdurur. Dolayısıyla seçimi etkilemeden
elinizi hareket ettirebilirsiniz.

Seçilen öğeye girer.

3B taramayı elinizle bağlantılıymış gibi hareket ettirir.

hareket ettirin.
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Sesli kontrol
Tarayıcı bir sesli kontrol modülü ile donatılmıştır. Dokunmatik ekran yerine sesli kontrol kullanılması çapraz
kontaminasyonu önlerken bir yandan da bütün taramaları ellerinizi hastadan veya el aparatından uzaklaştırmadan
yapmanıza imkan tanır. Komutlar ve bunlarla ilişkili işlemler aşağıda listelenmiştir.

Sesli komut

Tetiklenen işlem

io start

Geçerli öğe (üst, alt veya oklüzyon) için taramayı başlatır.

io pause

Geçerli taramayı duraklatır (başlat komutu ile yeniden başlatılır).

io next

Sonraki adıma geçer.

io reset

Geçerli verileri siler.

io undo

Yüzey verilerini kronolojik olarak kaldırır.

io redo

Yüzey verilerini kronolojik olarak geri yükler.
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5. Tarama
5.1 Doğruluk
Bu tarayıcı çok hassas tarama yapabilir. Dental Wings test standardına göre ölçülen tarama doğruluğu için, bkz.
Teknik veriler ve etiket (p.36).

Dikkat
Taramanın doğruluğunu sağlamak için, verilen talimatların tamamına uyun.
Restorasyonun nihai doğruluğunun ve uyumunun büyük ölçüde kullanıcının manipülasyonlarının ve yargısının
hassasiyetine bağımlı olduğu düşünüldüğünde, klinik sonuç aşağıdaki faktörlerden kolaylıkla etkilenir 1 :
n

Çok hızlı tarama

n

Oklüzyon taraması sırasında çenelerin kayması

n

Yetersiz oklüzyon hizalaması

n

Yetersiz miktarda ve eşit olmayan yüzey kaplaması uygulaması

5.2 Adım Adım
Kurulum
Dikkat
Herhangi bir cihazı veya kabloyu takmadan veya sökmeden önce tarayıcı kapatılmalıdır.
Tarayıcının Dezenfeksiyon (p.26) bölümünde açıklandığı şekilde dezenfekte edildiğinden emin olun.
n

Bir Kullanıcı veya bir Dişhekimi seçin;

n

Güvenlik PIN kodunu girin;

n

Yeni vaka seçeneğini seçin;

n

Diş numarası, restorasyon türü, materyal ve renk dahil olmak üzere, vaka açıklaması girin;

n

Preperasyon için Randevu Tarihini ayarlayın;

n

Kliniğinizdeki restorasyon için teslimat hedefi olarak Bitiş Tarihi belirleyin;

n

Bir Preperasyon Öncesi Tarama istenip istenmediğini belirtin;

1 Bazı hata kaynakları mm aralığında sapmalara katkıda bulunabilir.
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n

Hasta Seçin (oluşturun veya arayın);

n

İsteniyorsa not girin ve dosya ekleyin;

n

Sonraki seçeneğini seçin.

Tarama öncesinde kısa bir ön ısıtma gerçekleştirilmelidir. Işık halkası kırmızı veya yeşil yandığında, el aparatı
tarama için hazırdır.

Dikkat
Her zaman hasta, tarama ve tedavi vakası arasında eşleşen bir ilişki bulunmasını sağlayın.

Tarama
Dikkat
Hastanın dişlerinin üzerinde yüzey kaplaması kullanılmalıdır. Materyalin diş özelliklerini değiştirmemesini
sağlamak için eşit dağılmış ve çok ince bir katman halinde uygulayın. Yüzey kaplamasının üreticisi tarafından
sağlanan talimatlara mutlaka uyun.
El aparatı ısınarak normal vücut sıcaklığının üzerine çıkar (bkz Sıcaklık limitleri, p. 36) ancak maruz kalma
süresinin kısalığına ve küçük temas alanına bağlı olarak hasta için tehlike oluşturmaz.
n

Hastanın ağzını yüzey kaplaması ile hazırlayın;

n

El aparatınını tarayıcı ünitesinin üzerindeki tutucusundan kaldırın;

n

Varsa, el aparatının üzerindeki koruyucu ambalajı çıkarın;

n

Ekranda görüntülenen talimatlara uyarak üst ve alt çeneler ile kapanışı tarayın;

n

Her çeneden sonra Sonraki seçeneğini seçin;

n

El aparatını yeniden tutucusuna yerleştirin.

Hizalama
Dikkat
Üst ve alt çenelerin bu şekilde tanımlandığını doğrulayın.
n

Ekranda görüntülenen talimatlara uyarak üst ve alt taramaları kapanış taraması ile hizalayın;

n

Gerekirse, Çeneleri Değiştir seçeneği ile üst ve alt çeneleri ters çevirin.

n

Gerekirse, Taraf Değiştir seçeneği ile kadran değiştirin.

n

Yüzeyde her iki renk arasında eşit hareli bir model mevcut olduğunda yeterli bindirme gözlemlenebilir. Sonraki
seçeneği ile onaylayın.
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Gözden Geçirme
n

Kırmızı alanların yeterliliğini gözlemleyerek oklüzyonun tamamlandığını doğrulayın.

n

Planlanan preperasyonları tarama verilerinde tanımlayın.

n

Gradyan kaydırıcıyı kullanarak restorasyon materyali için her preperasyon üzerinde yeterli oklüzal boşluk
bulunduğunu doğrulayın.

n

Yerleştirme eksenini simüle ederek her preperasyon üzerinde undercut bulunmadığını doğrulayın.

n

İstendiği takdirde her preperasyon üzerindeki kısmi veya tam marjin hattını belirtin.

NDN'ye Aktar
n

Dışa Aktarım ekranında, vaka genel bakışını doğrulayın;

n

Açılır listeden işbirliği yapılan laboratuvarı seçin;

n

Ekleri ve notları gözden geçirin veya tamamlayın;

n

Dışa Aktar seçeneğini seçin.

Ana ekrana dönün, vaka gönderilene kadar bir ilerleme çubuğu görüntülenir. Cihazı kapatmadan önce işlemin
tamamlanmasını bekleyin.

STL'ye Aktar
n

Görev çubuğundan Vaka veritabanı simgesine tıklayın;

n

Aktarılacak vaka üzerinde, parmaklarınızı ekranın sağ tarafına doğru kaydırın;

n

STL Dışa Aktar seçeneğini seçin;

n

Hedef klasörü seçin.
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6. Bakım
6.1 Taşıma ve Saklama
El aparatını ve tarayıcıyı belirtilen ortam şartlarında depolayın (bkz Ortam şartları, p. 38).
El aparatını iki kullanım arasında korumak üzere standart ambalaj materyali kullanın (bkz Birlikte kullanılan
aksesuarlar ve ürünler, p. 7).
Gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında ya da uzun süre kullanılmadığında bu cihazın fişini prizden çekin.
Not
Ürünün şimşek çarpmasına bağlı olarak hasar görmesi halinde, ürün garantisi geçersiz olur.

Dikkat
Tarayıcıyı, hareket etmeyecek, yatmayacak, sallanmayacak veya düşmeyecek biçimde yerleştirin.
Seyyar modelin yerleştirildiği yüzey ağırlığı taşıyacak dayanıma sahip olmalıdır.
Bilgisayar arabalı model hareket ettirilmediğinde mutlaka tekerlekleri kilitleyin. Tekerlekleri kilitlemek için kırmızı
tırnakları aşağıya doğru itin.
Herhangi bir bakım işleminden önce, tarayıcının fişini çekin ve tarayıcıyı dezenfekte edin.
Elektrik çarpması riskini azaltmak için, kapağı çıkarmayın. Servis için uzman servis personeline başvurun.
El aparatının kablosunu fazla bükmeden sığabileceği genişlikte bir ambalaj kullanıldığından emin olun.
Sisteme yazılım yüklemeyin veya sistemden yazılım kaldırmayın.

Başka bir odaya taşıma
n

Cihazı talimatlara göre kapatın (bkz Cihazın kapatılması, p. 20)

n

Güç anahtarını "güç kapalı" konumuna getirin.

n

Kabloyu prizden çekin ve kancaya/kancalara sarın.

n

Her bir tekerleğin üzerindeki kırmızı tırnağı kaldırarak tekerleklerin kilidini açın (yalnızca bilgisayar arabalı
model).

n

Cihazı kulpundan tutarak taşıyın (bkz Tarayıcı parçalarının tanımı, p. 14).

n

Gideceğiniz yere ulaştığınızda, kırmızı tırnakları aşağıya doğru iterek her bir tekerleği kilitleyin (yalnızca
bilgisayar arabalı model).
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Not
El aparatı düşürülürse veya bir darbeye maruz kalırsa, çalışır durumda olduğunu doğrulamak için bütünlük testi
gerçekleştirin (bkz Bütünlük testi, p. 16).

Nakliye
Tarayıcıyı nakletmek için her zaman orijinal ambalajını kullanın. Tarayıcının ambalajlanması (p.33) ve Tarayıcının
ambalajının açılması (p.12) talimatlarına başvurun.

6.2 Dezenfeksiyon
Uyarı
İlk kullanımdan önce ve bunu izleyen zamanlarda çapraz kontaminasyonu önlemek üzere her kullanımdan
sonra ve servis, onarım ve bertaraf etme işlemlerinden önce dezenfeksiyon yapılacaktır.

Dikkat
Herhangi bir dezenfeksiyon işleminden önce tarayıcıyı prizden çekin.
El aparatını her zaman kırılabilecek bileşenler içeriyormuş gibi özenle kullanın. El aparatının yere düşürülmesi
kalıcı hasar verebilir.
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Şekil 8: El aparatının, tarayıcı ünitesinin ve aksesuarlarının dezenfeksiyon düzeyleri

Ağız- İçi Tarayıcı yarı kritik ve kritik olmayan alanlardan oluşur. Yarı kritik alanda kullanılan materyaller

biyouyumludur. Yarı kritik alanda yüksek düzey dezenfeksiyona ihtiyaç duyulur 1 . Kritik olmayan alanda düşük
düzey dezenfeksiyona ihtiyaç duyulur 1 .
Ek A - El aparatının dezenfeksiyonu ve Ek B - Tarayıcı ünitesinin ve aksesuarlarının dezenfeksiyonu, cihazın dezenfekte
edilmesi hakkında daha fazla bilgi içermektedir.
Verilen talimatların Ağız-İçi Tarayıcıyı yeniden kullanıma hazırlamak 2 için yeterli olduğu Dental Wings tarafından
doğrulanmıştır. Diş sağlığı merkezindeki veya dezenfeksiyon tesisindeki ekipman, materyal ve personel
kullanılarak gerçekleştirilen dezenfeksiyonun istenen sonucu vermesini sağlamaktan kullanıcı sorumludur. Bunun
için sürecin doğrulanması ve düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, kullanıcının verilen
talimatlardan herhangi bir şekilde sapmasından dolayı yalnızca kullanıcı sorumlu olacaktır ve söz konusu
sapmaların etkinliği ve potansiyel olumsuz sonuçları uygun biçimde değerlendirilmelidir.

6.3 Veri yedekleme
Dikkat
Verilerinizi düzenli aralıklarla yedekleyin. Veri kaybını önlemek üzere veri yedeklemelerinin alınmasından ve
korunmasından kullanıcı sorumludur.
İzinsiz erişim riskini azaltmak için güçlü bir parola kullanın.
Ağız-İçi Tarayıcı, yedeğin kaydedileceği hedefi tanımladığınız takdirde veritabanını otomatik olarak yedekler:
1. Yönetici olarak oturum açın.
2. Görev çubuğundan Ayarlar simgesini, daha sonra ise Sistem Ayarları alt menüsünü seçin.
3. Hedef dizini yedekle alanına otomatik yedekleme özelliği tarafından oluşturulan dosyaların kaydedileceği
konumu girin ya da klasör simgesine tıklayarak istenen hedefi seçin.

1 Bu kılavuzda yüksek düzey dezenfeksiyon terimi yarı kritik alanların dezenfekte edilmesi için kullanılan yönteme atıfta bulunmak,
düşük düzey dezenfeksiyon terimi ise kritik olmayan alanların dezenfekte edilmesi için kullanılan yönteme atıfta bulunmak üzere
kullanılmıştır. Bazı bölgelerde her ikisi de dezenfeksiyon şeklinde bilinmektedir.
2 Ayrıca, A Eki de bağımsız, resmi akreditasyonlu ve muteber bir test laboratuvarı tarafından doğrulanmıştır.
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6.4 Hassas sigortaların değiştirilmesi
Ağız-İçi Tarayıcı iki hassas sigorta içermektedir (bkz Teknik veriler ve etiket, p. 36). Bunlar tarayıcının arka tarafında,
güç anahtarı tertibatının içinde yer almaktadır (bkz Tarayıcı parçalarının tanımı, p. 14). Gerektiği takdirde aşağıdaki
şekilde değiştirebilirsiniz:
1. Küçük (yaklaşık 4 mm genişlikteki) bir düz uçlu tornavidanın ucunu ek parçanın altına yerleştirerek ek parçayı
dışarıya doğru itin.
2. İlgili hassas sigortaları değiştirin.
3. Yeniden takın.

Şekil 9: Hassas sigortaları değiştirme talimatları

6.5 Servis
Dikkat
Çapraz kontaminasyonu önlemek üzere servis işlemlerinden önce dezenfekte edin.
Elektrik çarpması riskini azaltmak için, kapağı çıkarmayın. Servis için yetkili servis personeline başvurun.
Tarayıcının bileşenlerini öncelikle distribütörünüzden izin almadan değiştirmeyin. Servis için yetkili servis
personeline başvurun.
Cihaz herhangi bir şekilde hasar gördüğünde, yağmura veya neme maruz kaldığında, normal çalışmadığında veya
düşürüldüğünde servis işlemlerine ihtiyaç duyulur. Yerel distribütörünüz ile irtibata geçin.
Ağız- içi tarayıcı düzenli servise ihtiyaç duymaz. Ancak bazı ülkelerde ulusal kanunlar uyarınca düzenli servis
zorunlu olabilir. Kullanım miktarını hesaba katan risk tabanlı bir yaklaşım makul sayılır. IEC 62353 uyarınca
gerçekleştirilecektir.
Tarayıcınızı servis veya onarım için iade ederken, tarayıcıyı Tarayıcının ambalajlanması (p.33) bölümünde açıklandığı
biçimde ambalajlayın.
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7. Sorun giderme
Aşağıda, Ağız-İçi Tarayıcı kullanırken görüntülenebilecek (bazıları kısaltılmış haldeki) mesajların ve sorunu çözmek
için uygulanması gereken işlemlerin listesi bulunmaktadır.

Ekranda görüntülenen mesaj

Gerekli işlem

Başlatma ve oturum açma
Kurulum başlatılamıyor...
Cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
...kimlik bilgileri doğrulanamadı.
Bu yazılımı sisteminizde çalıştırmak için
geçerli bir lisansınız yok gibi gözüküyor...
Tarayıcı başlatma başarısız oldu.

Distribütörünüz Turkuaz Dental ile irtibata geçerek lisans alabilirsiniz.
El aparatının düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun ve cihazı
yeniden başlatın.

Donanım ve yapılandırma
Bütünlük testi başarısız oldu...

Bütünlük testini yeniden başlatın ve prosedüre uyduğunuzdan emin olun.

Bütünlük testi yeniden başarısız oldu...

Yerel distribütörünüz ile irtibata geçin.

Bütünlük testi görülemeyen bir sebepten
dolayı başarısız oldu...
Bir hata oluştu.

Cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

Bağlı el aparatı için bir konfigürasyon
bulunamadı.
Konfigürasyon dosyası bağlı el aparatı ile
uyuşmamaktadır.
Bağlı el aparatı demonstrasyon için
uygundur, klinik kullanım için uygun değildir.
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1. İnternet bağlantısını kontrol edin.
2. Görev çubuğundan Ayarlar simgesine tıklayın ve El Aparatı Yönetimi alt
menüsünü seçin. Genel Bakış bölümünden indirme simgesine tıklayın.
Bağlı el aparatının tarama doğruluğu hasta vakaları için yeterli değildir.
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Ekranda görüntülenen mesaj

Gerekli işlem

Veritabanı
Vaka oluşturma başarısız oldu.
... hesaplanamıyor/alınamıyor...
Kaydedilemiyor...

Cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

Hasta/Dişhekimi güncelleme/silme başarısız
oldu.
Veritabanı yedekleme başlatılması başarısız.
İmplant kütüphanesi / ipflib dosyası
hataları.

Farklı bir klasöre ve/veya farklı bir dosya adı ile dışa aktarmayı deneyin.
Geçerli bir implant kütüphanesi dosyası seçin.

Yazılım
Sunucu hataları.
3B grafik kaynağı yükleme hatası.
Kaydedilen mesaj saklanamıyor.
Mikrofon tanımlanamadı.

Cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

Kayıt esnasında bir hata oluştu.
Vakanın XOrder'a dönüşümü başarısız
oldu...
Dişhekimi atama başarısız oldu.
Yanlış istemci versiyonu.

Güncelleme aracını yeniden çalıştırın.

Vaka dışa aktarımı başarısız oldu.

Farklı bir klasöre ve/veya farklı bir dosya adı ile dışa aktarmayı deneyin.

Tarama
Taranan alan kaydetmek için çok küçük.

Devam etmeden önce daha fazla diş yüzeyi tarayın.

Taranan noktalardan tarama ızgarası
oluşturulamıyor.

Tarama verilerini temizleyin ve yeniden tarayın.

Çenelere yer değiştirilemedi...

30
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Ekranda görüntülenen mesaj

Gerekli işlem

... Geçici dizin oluşturulamıyor...

Sabit sürücüde yer açın.

Bu vaka dışa aktarım için hazır değildir.

Vakayı dışarı aktarmadan önce tarama iş akışını tamamlayın.

Kaydedilecek tarama yok.

Tarama prosedürünü tamamlayın ve tekrar deneyin.

Aşırı ısınmayı önlemek için taramaya ara

El aparatının soğuması için bir dakika bekleyin ve daha sonra taramaya

verildi...

devam edin.

NDN
İnternet bağlantısı yok...
Sunucu bulunamadı / sunucuya

İnternet bağlantısını kontrol edin.

ulaşılamıyor...
NDN'ye giriş doğrulaması başarısız oldu.

Daha sonra tekrar deneyin.

NDN'ye giriş doğrulaması başarısız oldu...

NDN kimlik bilgilerinizi kontrol edin.

Uzak sunucu için kötü yapılandırma.

NDN yapılandırmalarının geçerliliğini kontrol edin.

Hiçbir uzak sunucu yapılandırılmamış.

Vaka alışverişi sunucusu bağlantınızı yapılandırın.

Bu vaka sıraya alınmamıştır.

Bu vaka zaten sıraya alınmış.

Yükleme iptal edildi.

Vakanın çalışma alanındaki yükleme sırasında olup olmadığını kontrol
edin. Varsa, cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
Vakanın çalışma alanındaki yükleme sırasında olup olmadığını kontrol
edin. Yoksa, cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
Yüklemeyi bilerek iptal etmediyseniz, cihazı yeniden başlatın ve tekrar
deneyin.

Lütfen bir tedarikçi seçin...

Dışa aktarım ekranında bir tedarikçi seçin ve vakayı yeniden dışa aktarın.

Vakanın yüklenmesi başarısız oldu... Daha

Otomatik olarak tekrar denenmesini bekleyin. Yine başarısız olursa, cihazı

sonra otomatik olarak tekrar deneneektir.

yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

Eşzamanlı yükleme / birden çok
NDN yapılandırması henüz
desteklenmemektedir.

Yerel distribütörünüz ile irtibata geçin.

Dahili sunucu hatası (no token).
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Ekranda görüntülenen mesaj

Gerekli işlem

Bir vaka iki kere dışa aktarılamaz.

Vakayı NDN web arayüzünden silin ve tekrar deneyin.

NDN yapılandırmaları uyuşmuyor...

Vakayı silmek için NDN web arayüzünü kullanın.

Önerilen işlem sorunu çözmezse ya da ekranda görüntülenen diğer mesajlar için yerel distribütörünüz ile irtibata
geçin.

32
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8. Tarayıcının ambalajlanması
Tarayıcı, nakliye için aşağıdaki şekilde ambalajlanmalıdır:
n

Cihazı kapatın;

n

Güç anahtarını "güç kapalı" konumuna getirin;

n

Güç kablosunun fişini çekin;

n

Kabloyu kancaya/kancalara sarın;

n

El aparatı tutucularını mıknatısı ayıracak biçimde çekerek çıkarın (yalnızca seyyar model);

n

Tarayıcının orijinal kutusunu ve ambalaj materyalini kullanarak tarayıcıyı aşağıdaki resimlerde gösterildiği
şekilde ambalajlayın.

DWIO Modeli
1

5

2

3

4

6
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Şekil 10: Tarayıcıyı ambalajlama adımları — DWIO modeli

Seyyar Model
1

2

5

3

6

Şekil 11: Tarayıcıyı ambalajlama adımları — Seyyar Model
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9. Distribütörler ve servis
Servis için yetkili servis personeline başvurun. Tarayıcınızın onarılması gerekirse ya da tarayıcı yazılımı için teknik
desteğe ihtiyaç duyarsanız yerel distribütörünüz ile irtibata geçin.
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10. Teknik veriler ve etiket
Teknik veriler
Tarayıcı girişi

100 - 240 V ~, 50 Hz - 60 Hz, 540 VA
5 mm x 20 mm, orta hız, 6 A, seramik (yüksek kesme kapasitesi), 250 V ~

Sigorta

WiFi

(2 x M6AH250V)
Frekans

2.4 GHz veya 5 GHz

Standartlar

IEEE 802.11g/n/ac

Güvenlik

Korumalı Erişim (WPA2)
Korumalı Kurulum (PIN ve PBC)

Güç Girişi

5 V DC +/- %10; 220 mA

Etkin Işıma Gücü

IEEE 802.11 n/ac (çift bant) 5 GHz için 0,085 W

Çıkışı

IEEE 802.11 g/n (tek bant) 2,4 GHz için 0,353 W

Sıcaklık limitleri

40°C - 48°C (104°F - 118°F)

Ağırlık

105 g (kablo ile) / 250 g (kablosuz)

El aparatı
Boyutlar

Uzunluk: 198 mm (7.8")
Ark kalınlığı: 5 mm (0.2")
Uygulanan parça tipi BF IEC 60601-1 uyarınca)

LED risk grubu (IEC 62471 uyarınca)

Muaf

Lazer sınıfı (IEC 60825 uyarınca)

1. Sınıf

Koruma sınıfı (IEC 60529 uyarınca)

IPX5 (yarı kritik alan - her yönden gelen düşük basınçlı su püskürmelerine karşı
koruma); IPXO (kritik olmayan alan - koruma yok)
1. Sınıf Ekipman; Basit yalıtım, koruma için toprak hattına bağlı. Toprak bağlantısı

Koruma sınıfı (elektriksel)

ucunda ilgili AC prizine takılacak 3 dişli bir AC konektörü bulunan 3 iletkenli bir
şebeke kablosu ile sağlanmaktadır.

Kirlilik Derecesi

36

2; Normal olarak yalnızca iletken olmayan kirlilik gerçekleşir. Yoğuşmanın yol açtığı
geri iletkenlik öngörülecektir.
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Teknik veriler
Çalışma şekli

Sürekli

Tip / Model numarası

DW-IO-001 (bilgisayar arabası)

DW-IO-010 (seyyar)

Entegre bilgisayar, Core i7, 16 GB RAM
250 GB SSD
2 GB özel RAM grafik kartı
Bilgisayar / İşletim Sistemi

Windows 10, 64 bit
Entegre jest ve ses kontrol modülü bulunan

Entegre jest ve ses kontrol modülü

21'' çoklu dokunmatik ekran

bulunan 17'' çoklu dokunmatik ekran

Kasa dışında boyutlar

520 mm x 460 mm x 1270 mm

513 mm x 178 mm x 375 mm

(G x D x Y)

(20.5" x 18.1" x 50.0")

(20.2" x 7.0" x 14.8")

Kasa içinde boyutlar (Müşteri)

600 mm x 510 mm x 1370 mm

850 mm x 270 mm x 500 mm

(U x G x Y)

(23.6" x 20.1" x 53.9")

(33.5" x 10.5" x 19.5")

Kasa içinde boyutlar (Demo Ünitesi)

605 mm x 515 mm x 1345 mm

Plastik kasa

(U x G x Y)

(23.8" x 20.3 " x 53.0")

625 mm x 500 mm x 366 mm
(24.6" x 19.7" x 14.4")
Dezenfeksiyon istasyonu
370 mm x 265 mm x 225 mm
(14.6" x 10.5" x 8.9")

Kasa dışında ağırlık

38.0 kg (84 lb)

12 kg (27 lb)

Kasa içinde ağırlık (Müşteri)

54 kg (119 lb)

17 kg (35 lb)

Kasa içinde ağırlık (Demo Ünitesi)

70 kg (154 lb)

Plastik kasa
23 kg (50 lb)
Dezenfeksiyon istasyonu
1.4 kg (2.2 lb)

BÖLÜM 10 | Ağız-İçi Tarayıcı Kullanım Kılavuzu

37

Ortam şartları
Çalışma sıcaklığı

15 ºC - 40 ºC (59°F - 104°F)

Depolama şartları

10 ºC - 40 ºC (50°F - 104°F), kontrollü nem (yoğuşmasız)

Nakliye sıcaklığı

-62°C - 71°C (-80°F - 160°F)

Bağıl nem

%20 - %80

Atmosfer basıncı

60 kPa - 106 kPa

Yazılım uygulamaları

Dahil

Ağız-İçi Tarayıcı yazılım uygulaması

İsteğe Bağlı

x

Tarama parametreleri
Hasta özellikleri

Hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır
LED ışık

Optik teknoloji

Yüksek hızlı ölçüm kameraları
Video kameraları

Taranabilir materyal

Kısıtlama yok, yüzey kaplaması gerekli (bkz Birlikte kullanılan aksesuarlar ve ürünler, p. 7)

Tarama hacmi

En fazla 3 diş

Tarama doğruluğu

Dental Wings test standardına göre 20 μm (tek ünite), 50 μm (tam çene)

Tarama süresi

20 s (tek ünite), 2 min (tam çene)

Çıkış formatı

Open STL veya NDN aracılığıyla bulut paylaşımı

38
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Tarayıcı etiketi
Cihazınızın üzerindeki etiket için örnek:

Intraoral Scanner

Intraoral Scanner
Dental Wings Inc.
2251 Letourneux
Montreal (Quebec)
H1V 2N9 Canada
YYYY-MM-DD

Seri numarası: DWIOC-YY-ZZZZZZ
Tip / Model numarası: DW-IO-001
Tarayıcı girişi: 100-240V~, 50-60Hz, 540VA
Sigorta: 2 x M6AH250V
Kanadada üretildi

CLASS 1
LASER PRODUCT

38 total weight
kg with device

*+D840DWIO0010/$$+7DWIOC-YY-ZZZZZZ/16DYYYYMMDDU*

Şekil 12: Cihaz etiketi — Model 001

Dental Wings Inc.
2251 Letourneux
Montreal (Quebec)
H1V 2N9 Canada
YYYY-MM-DD

Seri numarası: DWIOP-YY-ZZZZZZ
Tip / Model numarası: DW-IO-010
Tarayıcı girişi: 100-240V~, 50-60Hz, 540VA
Sigorta: 2 x M6AH250V
Kanadada üretildi

CLASS 1
LASER PRODUCT

*+D840DWIO0100/$$+7DWIOP-YY-ZZZZZZ/16DYYYYMMDDU*

Şekil 13: Cihaz etiketi — Model 010

Cihazın üzerindeki etiket yasal üreticisini göstermektedir. Yasal üreticinin menşe ülkesi cihazınız için hangi
belgelerin ve Uygunluk Beyanının geçerli olduğunu tanımlamaktadır.

Belgeler
Dental Wings inc. Kanada
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CE, OHSA, Kanada (SCC)
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Standart Standart
Aksesuar parçaları

Model

Model

001

010

İsteğe
Bağlı

Parça No.

Görüntü

Kullanım amacı

Ağız-İçi Tarayıcı için
El aparatı

n

6100-1

yedek veya ek el
aparatı.

Güç Kablosu

n

Güç Kablosu

n

22-0156 (ABD)

Ağız-İçi Tarayıcı,

22-0159 (AB)

ülkeye özel güç

22-0165 (BK)

kablosu ile elektrik

22-0167 (BR)

prizine bağlanır.

22-0163 (ABD)

Ağız-İçi Tarayıcı,

22-0162 (AB)

ülkeye özel güç

22-0164 (BK)

kablosu ile elektrik

22-0166 (BR)

prizine bağlanır.
El aparatının
doğruluğunu

Bütünlük Testi Aracı

n

n

30-0126

onaylamak için
bütünlük testi aracı
kullanılır.
Dezenfeksiyon
sırasında standart

Dezenfeksiyon İstasyonu

n

n

40-0131

laboratuvar şişesi ve
el aparatı için tutma
tertibatı.

ör. 312105-0008,
Dezenfeksiyon Şişesi

n

n

ThermoScientific
Nalgene (190046)

40

Enzimatik deterjan
veya (yüksek
düzey) dezenfektan ile
doldurulacak standart
laboratuvar şişesi.
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Standart Standart
Aksesuar parçaları

Model

Model

001

010

İsteğe
Bağlı

Parça No.

Görüntü

Kullanım amacı

Sevkiyat sırasında el
El Aparatı Saklama
Kutusu

n

70-0045

n

aparatını korur ve
bütünlük testi aracını
saklar.

Bu kutu, iade sevkiyatı
Müşteri Sevkiyat Kasası

70-0040

n

için (yedek) kutu işlevi
görür.

Bu kutu, iade sevkiyatı
Müşteri Sevkiyat Kutusu

6250-1

n

için (yedek) kutu işlevi
görür.

Dental Wings ve
Demo Ünitesi Sevkiyat
Kasası

distribütörler için
n

70-0046

(Model 001)

demonstrasyon
ünitesi sevkiyat
kutusu.

Dental Wings ve
Demo Ünitesi
Taşıma Kutusu
(Model 010)

distribütörler için
n

6255-1

demonstrasyon
ünitesi sevkiyat
kutusu.
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Standart Standart
Aksesuar parçaları

Model

Model

001

010

İsteğe

Parça No.

Bağlı

Görüntü

Kullanım amacı

Taranacak

cisimler

üzerindeki

yüzeyleri

matlaştırmak
kontrastı
Yüzey Kaplaması

n

ve
artırmak

ör.

üzere

Dentaco 400.200

dişhekimliğinde ağıziçi

veya

dijital
ağız- dışı

uygulama

için

kullanılan

yüzey

kaplama materyali.

Aplikatör Uçları

n

Standart şeffaf
Sterilizasyon Poşeti (90

(250 mm x 400 mm)

42

Dentaco 400.204

n

90 mm x 200 mm,
tek kullanımlık

n

materyali için yedek
aplikatör uçları.
El aparatının yarı kritik

ör. Tyvek®

mm x 200 mm)

Standart Plastik Torba

Yüzey kaplama

ör.

parçalarını korumak
üzere standart şeffaf
sterilizasyon poşeti.

ör. Tyvek®

El aparatının

300 mm x

tamamını saklamak

450 mm, tek

için standart plastik

kullanımlık

torba.
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11. Simgelerin açıklaması
Yasal üreticiyi belirtir

Cihazın üretildiği tarihi gösterir

Dikkat, Önemli uyarı bilgileri için Kullanım Kılavuzuna başvurun

Lazer radyasyonu

CLASS 1
LASER PRODUCT

~

IEC 60825-1 uyarıca 1. Sınıf lazer ürünü

Doğru akım

Alternatif akım

Bu cihaz AT Uygunluk Beyanı direktiflerinin gereksinimlerini yerine getirmektedir.
Ayrıca ABD İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği standartlarına ve (Kanada) SCC gereksinimlerine
uygundur
Cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur

Çin Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Yönetmeliği uyarınca çevre dostu kullanım süresi

Dikkat: ABD Federal kanunları bu cihazı lisanslı sağlık hizmetleri sağlayıcısı tarafından
satılabilecek ya da sipariş edilebilecek şekilde sınırlandırmaktadır

BÖLÜM 11 | Ağız-İçi Tarayıcı Kullanım Kılavuzu
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Nakliyat ambalajının içindekiler kırılabilir. Dikkatli taşıyın.

Nakliyat ambalajının dik durması gereken doğru konumu gösterir

Bu cihazı ayrılmamış kentsel atık olarak bertaraf etmeyin. Ayrı toplanmasını sağlayın.

Kullanım Kılavuzunda yer alan talimatlara uyun

Cihaz bir radyo frekansı vericisi içermektedir; üzerinde bu işaretin bulunduğu ekipmanların
yakınında iken girişim oluşabilir.

BF Tipi Uygulanan Parça

kg

total weight
with device

Cihazın ağırlığı etikette belirtilmiştir, çalışma yüküne izin verilmemektedir.

Nakliye için sıcaklık sınırı

Nem sınırı

Atmosfer basıncı sınırı
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Ek A - El aparatının dezenfeksiyonu
Üretici: Dental Wings inc.
Yöntem: Yüksek düzey ve düşük düzey dezenfeksiyon kombinasyonu
Cihaz: Ağız-İçi Tarayıcı el aparatı

Şekil 14: El aparatı - Dezenfeksiyon özellikleri

Önlemler
n

Otoklava koymayın.

n

El aparatını hiçbir zaman sıvılara tamamen daldırmayın. Hiçbir zaman Kullanım Kılavuzunda belirtilenden daha derine
daldırmayın.

n

El aparatını durularken çok dikkatli olun. Durulamanın kimyasal maddelere daldırılan alanın tamamını kapsadığından
emin olun.

n

Durulama sırasında, kablo gerilimini önleyici parçaya özen gösterin. Sıvılar buradan kolaylıkla girerek el aparatına
hasar verecektir.

n

Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

n

Optiğin çizilmesi el aparatının hasar görmesine yol açabilir. Yumuşak, plastik kıllı diş fırçasını uygularken çok dikkatli
olun. Optiği bezle ovmayın. Hafifçe dokundurma hareketi yapın.

n

Yalnızca şişenin dışı fırçalanabilir. Personeli ve çevreyi kontaminasyondan koruyun.

n

Hiçbir zaman asit, baz, oksitleyici maddeler ve çözücüler içeren aşındırıcı temizlik maddeleri veya dezenfektanlar
kullanmayın (saf alkol hariç).

n

El aparatının kablosunu fazla bükmeden sığabileceği genişlikte bir depolama ambalajı kullanıldığından emin olun.

n

El aparatını depolamadan veya tarayıcı ünitesine takmadan önce el aparatının tamamen kuru olduğundan emin olun.

Ek A - El aparatının dezenfeksiyonu
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Dezenfeksiyon kısıtlamaları
Yinelenen dezenfeksiyonun el aparatı üzerindeki etkisi asgari düzeydedir. Kullanım ömrünün sona ermesi normalde
kullanıma bağlı hasara ve yıpranmaya göre belirlenir. 250 döngü için dezenfeksiyon doğrulaması gerçekleştirilmiştir.
Kullanıcının el aparatını düzenli olarak incelemesini şiddetle öneriyoruz. Hasarlı veya yıpranmış bir el aparatının
kullanılmasından ileri gelen sorunlardan yalnızca kullanıcı sorumludur.

Ekipman ve materyal
n
n

Enzimatik deterjan1 metal, cam ve plastikten üretilen medikal cihazların temizliğine yönelik
Metal, cam ve plastikten üretilen medikal cihazların dezenfeksiyonuna yönelik; etkinliği kanıtlanmış (ör. FDA onayı,
VAH/DGHM dizini, CE işareti) yüksek düzey dezenfektan1 (ABD dışında: asgari olarak mikobakterisit ekinliğe sahip
dezenfektan)

n

Metal, cam ve plastikten üretilen medikal cihazların yüzey dezenfeksiyonuna yönelik; etkinliği kanıtlanmış (ör. FDA
onayı, VAH/DGHM dizini, CE işareti) düşük düzey dezenfektan1 (ABD dışında: alkol bazlı dezenfektan)

n

İçilebilir musluk suyu (ulusal düzenlemeler farklı gereksinimler içermediği takdirde)

n

Yumuşak, hav bırakmayan, aşındırıcı olmayan, tek kullanımlık bez

n

Yumuşak, plastik kıllı diş fırçası

n

Şişeler içeren dezenfeksiyon istasyonu

Talimatlar
Kullanım noktası
n

Yarı kritik alandaki fazla kiri yumuşak, hav bırakmayan, aşındırıcı olmayan, tek kullanımlık bir bez ile derhal silin.

n

Maksimum iki saat içerisinde dezenfekte edin.

1 Yalnızca bu Ekin sonunda ayrıntılı olarak açıklanan onaylı temizlik ürünlerini kullanın (p. 50).
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Talimatlar
Dekontaminasyon hazırlığı
1. El aparatını tarayıcıdan sökün (bkz. Kullanım Kılavuzu).
2. El aparatını belirlenen dezenfeksiyon alanına taşıyın (muhafaza ve taşıma ile ilgili özel
gereksinimler bulunmamaktadır).
3. Bu prosedürün ekipman tanımına uyacak biçimde özel enzimatik deterjan, yüksek düzey ve
düşük düzey dezenfektan seçin.1 Depolama, konsantrasyon, uygulama, sıcaklık ve son
durulama bakımından talimatlarına uyun.
4. Dezenfeksiyon istasyonunu hazırlayın (Şekil A). İki standart laboratuvar şişesinin
koyulabileceği bölmeleri bulunmaktadır (voir Accessoires et produits employés conjointement,
p.7). Şişelerden biri enzimatik deterjan1 , diğeri ise yüksek düzey dezenfektan1 içerecektir.
5. Enzimatik deterjanı ve yüksek düzey dezenfektanı kullanım talimatlarında açıklandığı
biçimde hazırlayın1 .
6. Soldaki şişeyi enzimatik deterjan1 , sağdaki şişeyi ise yüksek düzey dezenfektan1 ile
olmak üzere, her bir şişeyi 225 ml'ye (Şekil B) kadar doldurun. Hataları önlemek için
şişeleri etiketleyin.

Temizlik: Otomatik
El aparatına otomatik temizlik uygulanmamalıdır.

1 Yalnızca bu Ekin sonunda ayrıntılı olarak açıklanan onaylı temizlik ürünlerini kullanın(p. 50)
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Talimatlar
Temizlik: Manuel
1. El aparatının kritik olmayan alanını içilebilir musluk suyu ile nemlendirilmiş yumuşak, hav bırakmayan, aşındırıcı
olmayan, tek kullanımlık bir bezle temizleyin.
2. Dezenfeksiyon istasyonunun arka tarafındaki kabloyu sabitleyin (Şekil C).
3. El aparatının yarı kritik alanını içinde enzimatik deterjan bulunan şişeye daldırın1 ve kullanım
talimatlarında açıklandığı biçimde ıslatın.
4. Görünür bir kalıntı bulunmadığı takdirde, el aparatının yarı kritik alanını yumuşak, plastik kıllı
bir diş fırçası ile tamamen fırçalayın.
5. El aparatının yarı kritik alanını içilebilir musluk suyu altında tamamen ancak çok dikkatli bir
şekilde durulayın (Şekil D). Durulamayı, her biri en az bir (1) dakika sürecek biçimde üç (3) kere
tekrarlayın. Durulama sırasında el aparatını sürekli döndürün.
6. Temiz, yumuşak, hav bırakmayan, aşındırıcı olmayan, tek kullanımlık bir bez kullanarak, el
aparatının yarı kritik alanından itibaren kurutun. Optik için hafifçe dokundurma hareketi yapın.

Dezenfeksiyon: Otomatik
El aparatına otomatik dezenfeksiyon uygulanmamalıdır.
Dezenfeksiyon: Manuel
1. El aparatının kritik olmayan alanına kullanım talimatlarında açıklandığı biçimde düşük düzey dezenfektan
uygulayın.1
2. Dezenfeksiyon istasyonunun arka tarafındaki kabloyu sabitleyin (Şekil E).
3. El aparatının yarı kritik alanını içinde yüksek düzey dezenfektan bulunan şişeye daldırın1 ve
kullanım talimatlarında açıklandığı biçimde ıslatın.
4. El aparatının yarı kritik alanını içilebilir musluk suyu altında tamamen ancak çok dikkatli bir
şekilde durulayın (Şekil D). Durulamayı, her biri en az bir (1) dakika sürecek biçimde beş (5) kere
tekrarlayın. Durulama sırasında el aparatını sürekli döndürün.
5. Temiz, yumuşak, hav bırakmayan, aşındırıcı olmayan, tek kullanımlık bir bez kullanarak, el
aparatının yarı kritik alanından itibaren kurutun. Optik için hafifçe dokundurma hareketi yapın.

1 Yalnızca bu Ekin sonunda ayrıntılı olarak açıklanan onaylı temizlik ürünlerini kullanın (p. 50)

48

Ek A - El aparatının dezenfeksiyonu

Talimatlar
Kurutma
El aparatını oda sıcaklığında temiz bir yere dayayıp tamamen kuruyana kadar bırakın.
Bakım
Bakım uygulanamaz.
İnceleme ve Test
n

Hasara ve aşınmaya (ör. çizikler, renk solması, paslanma) karşı gözle inceleyin.

n

Özellikle optikte puslanma veya çizik olup olmadığını kontrol edin.

n

Tereddüt ederseniz, bütünlük testi gerçekleştirin (bkz. Kullanım Kılavuzu).

n

Hasar ve aşınma (ör. derin çizikler, paslanma, bütünlük testinin başarısız sonuç vermesi) halinde el aparatını
yenisiyle değiştirin.

Sterilizasyon
El aparatına sterilizasyon uygulanmamalıdır ve uygulanması gerekli değildir (el aparatı yarı kritik / kritik olmayan
şeklinde sınıflandırılmıştır).
Paketleme/Depolama
n

El aparatının yarı kritik parçalarını açık bir şeffaf sterilizasyon poşeti ile kaplayın. Poşetin 9 cm x 20 cm ebadında
olması gerekmektedir.

n

Ayrıca, el aparatını saklamak için standart bir plastik torba kullanılabilir. Minimum 25 cm x 40 cm ebadında olması
gerekmektedir.

Ek Bilgiler
Kullanım Kılavuzu, tarayıcıdan sökmeye ve tarayıcıya bağlamaya, bütünlük testine, nakliyeye, (depolama dahil olmak
üzere) taşıma ve saklamaya, bertaraf etmeye, teknik verilere, ortam sıcaklığına ve benzeri hususlara ilişkin daha ayrıntılı
açıklamalar ve şekiller içermektedir.
Üreticinin İletişim Bilgileri
Kullanım Kılavuzunun arka kapağına başvurun.

Ek A - El aparatının dezenfeksiyonu
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El aparatının temel uygunluğu (ilk durumu ve 250 döngü sonrası) ve etkin yüksek düzey dezenfeksiyon için
yukarıda verilen talimatlar, bağımsız, resmi akreditasyonlu ve muteber bir test laboratuvarı tarafından
dezenfeksiyon istasyonunun bir parçası olarak Cole-Parmer Dereceli Şişe PP (üzerine yazılabilir, geniş ağızlı, 250
ml, Ürün no. WE-06041-14), (her ikisi de ASP Johnson & Johnson ürünü olan) CIDEZYME® / Enzol® ve Cidex®
OPA Çözeltisi kullanılarak doğrulanmıştır.
250 döngüde işlevselliğin eksilmediği, dezenfeksiyon istasyonunun bir parçası olarak Cole-Parmer Dereceli Şişe
PP (üzerine yazılabilir, geniş ağızlı, 250 ml, Ürün no. WE-06041-14), (her ikisi de ASP Johnson & Johnson ürünü
olan) CIDEZYME® / Enzol®, Cidex® OPA Çözeltisi ve Bacillol® 30 Köpük (Bode Chemie) kullanılarak ortaya
koyulmuştur. Ayrıca, yukarıda belirtilen ekipman ve materyal ile %70 Isopropanol (Jedmon Products Ltd.)
kullanılarak Dental Wings tarafından doğrulama yapılmıştır.
Verilen talimatların Ağız-İçi Tarayıcıyı yeniden kullanıma hazırlamak için yeterli olduğu Dental Wings tarafından
doğrulanmıştır. Diş sağlığı merkezindeki veya dezenfeksiyon tesisindeki ekipman, materyal ve personel
kullanılarak gerçekleştirilen dezenfeksiyonun istenen sonucu vermesini sağlamaktan kullanıcı sorumludur.
Bunun için sürecin doğrulanması ve düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, kullanıcının verilen
talimatlardan herhangi bir şekilde sapmasından dolayı yalnızca kullanıcı sorumlu olacaktır ve söz konusu
sapmaların etkinliği ve potansiyel olumsuz sonuçları uygun biçimde değerlendirilmelidir.
Yayımlanma tarihi: Ocak 2016
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Ek B - Tarayıcı ünitesinin ve aksesuarlarının dezenfeksiyonu
Üretici: Dental Wings Inc.
Yöntem: Düşük düzey dezenfeksiyon
Cihaz: Ağız-İçi Tarayıcı ünitesi ve aksesuarları

Şekil 15: Tarayıcı üniteleri ve aksesuarları - dezenfeksiyon özellikleri

Önlemler
n

Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

n

Hiçbir zaman asit, baz, oksitleyici maddeler ve çözücüler içeren aşındırıcı temizlik maddeleri veya dezenfektanlar
kullanmayın (saf alkol hariç).

n

Tarayıcı ünitesini durulamayın.

n

Tarayıcıyı prize takmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.

Dezenfeksiyon kısıtlamaları
Yinelenen dezenfeksiyonun tarayıcı ve aksesuarlar üzerindeki etkisi asgari düzeydedir. Kullanım ömrünün sona ermesi
normalde kullanıma bağlı hasara ve yıpranmaya göre belirlenir. 250 döngü için dezenfeksiyon doğrulaması
gerçekleştirilmiştir. Kullanıcının tarayıcıyı ve aksesuarları düzenli olarak incelemesini şiddetle öneriyoruz. Hasarlı veya
yıpranmış bir tarayıcının ve aksesuarların kullanılmasından ileri gelen sorunlardan yalnızca kullanıcı sorumludur.

Ek B - Tarayıcı ünitesinin ve aksesuarlarının dezenfeksiyonu
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Ekipman ve materyal
n

n

Metal, cam ve plastikten üretilen medikal cihazların yüzey dezenfeksiyonuna yönelik; etkinliği kanıtlanmış (ör. FDA
onayı, VAH/DGHM dizini, CE işareti) düşük düzey dezenfektan1 (ABD dışında: alkol bazlı dezenfektan)
Yumuşak, hav bırakmayan, aşındırıcı olmayan, tek kullanımlık bez

Talimatlar
Kullanım noktası
Maksimum iki saat içerisinde dezenfekte edin.
Dekontaminasyon hazırlığı
n

Kullanım talimatlarına göre düşük düzey dezenfektan seçin1 . Depolama, konsantrasyon, uygulama ve sıcaklık
bakımından talimatlarına uyun.

n

Tarayıcının fişini çekin (bkz. Kullanım Kılavuzu).

Temizlik: Otomatik
Tarayıcıya ve aksesuarlara otomatik temizlik uygulanmamalıdır.
Temizlik: Manuel
Kritik olmayan alanı düşük düzey dezenfektanın kullanım talimatlarında açıklandığı biçimde temizleyin. Silmek için
yumuşak, hav bırakmayan, aşındırıcı olmayan, tek kullanımlık bir bez kullanın.
Dezenfeksiyon: Otomatik
Tarayıcıya ve aksesuarlara otomatik dezenfeksiyon uygulanmamalıdır.
Dezenfeksiyon: Manuel
Temizlik adımı ile birlikte tek adımda gerçekleştirilir.
Kurutma
Tamamen kuruyana kadar oda sıcaklığında kurutun.
Bakım
Bakım uygulanamaz.

1 Yalnızca bu Ekin sonunda ayrıntılı olarak açıklanan onaylı temizlik ürünlerini kullanın (p. 53)
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Talimatlar
İnceleme ve Test
n

Hasara ve aşınmaya (ör. çizikler, renk solması, paslanma) karşı gözle inceleyin.

n

Tereddüt ederseniz, bütünlük testi gerçekleştirin (bkz. Kullanım Kılavuzu).

n

Hasar ve aşınma belirtileri (ör. derin çatlaklar) bulunan bileşenleri ve aksesuarları yenisiyle değiştirin.

Sterilizasyon
Tarayıcıya ve aksesuarlara sterilizasyon uygulanmamalıdır ve uygulanması gerekli değildir (Tarayıcı ve aksesuarlar kritik
olmayan şeklinde sınıflandırılmıştır).
Paketleme/Depolama
Özel bir gereksinim bulunmamaktadır.
Ek Bilgiler
Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzuna başvurun.
Üreticinin İletişim Bilgileri
Kullanım Kılavuzunun arka kapağına başvurun.

250 döngüde işlevselliğin eksilmediği, %70 Isopropanol (Jedmon Products Ltd.) kullanılarak ortaya koyulmuştur.
Verilen talimatların Ağız- İçi Tarayıcıyı yeniden kullanıma hazırlamak için yeterli olduğu Dental Wings tarafından
doğrulanmıştır. Diş sağlığı merkezindeki veya dezenfeksiyon tesisindeki ekipman, materyal ve personel
kullanılarak gerçekleştirilen dezenfeksiyonun istenen sonucu vermesini sağlamaktan kullanıcı sorumludur. Bunun
için sürecin doğrulanması ve düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, kullanıcının verilen
talimatlardan herhangi bir şekilde sapmasından dolayı yalnızca kullanıcı sorumlu olacaktır ve söz konusu
sapmaların etkinliği ve potansiyel olumsuz sonuçları uygun biçimde değerlendirilmelidir.
Yayımlanma tarihi: Ocak 2016
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Ek C - Elektromanyetik Uyumluluk Rehberine
Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions
The Intraoral Scanner is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of the Intraoral
Scanner should assure that it is used in such an environment.
Emission test

Compliance

Electromagnetic environment – guidance
The Intraoral Scanner uses radio frequency (RF) energy only

RF emissions CISPR 11

for its internal function. Therefore, its RF emissions are very

Group 1

low and are not likely to cause any interference in nearby
electronic equipment.

RF emissions CISPR 11

Class B

Harmonic emissions IEC 61000-3-2

Class A

Voltage fluctuations/ flicker emissions
IEC 61000-3-3

The Intraoral Scanner is suitable for use in all
establishments, including domestic establishments and
those directly connected to the public low- voltage power
supply network that supplies buildings used for domestic

Complies

purposes.

Table 1

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The Intraoral Scanner is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of the Intraoral
Scanner should assure that it is used in such an environment.
Immunity Test

IEC 60601 test level

Compliance level

Floors should be wood, concrete or

Electrostatic

± 8 kV contact

± 8 kV contact

discharge (ESD)

± 2/4/8/15 kV air

± 2/4/8/15 kV air

IEC 61000-4-2
Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4
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Electromagnetic environment – guidance

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

± 2 kV

± 2 kV

Mains power quality should be that of a

100 kHz repetition

100 kHz repetition

typical commercial or hospital

frequency

frequency

environment.
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Surge
IEC 61000-4-5

± 0.5/1 kV line to line

± 0.5/1 kV line to line

Mains power quality should be that of a

± 0.5/1/2 kV line to

± 0.5/1/2 kV line to

typical commercial or hospital

ground

ground

environment.

0% UT ; 0,5 cycle at 0°,
45°; 90°, 135°, 180°,
Voltage dips and

225°, 270°, and 315°

interruptions

0% UT; 1 cycle and

IEC 61000-4-11

70% UT; 25/30 cycles
Single phase: at 0°
0% UT; 250/300 cycles

0% UT ; 0,5 cycle
at 0°, 45°; 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, and
315°

Mains power quality should be that of a
typical commercial or hospital
environment. If the user of the Intraoral
Scanner requires continued operation

0% UT; 1 cycle and

during power mains interruptions, it is

70% UT; 25/30 cycles

recommended that the Intraoral Scanner

Single phase: at 0°

be powered from an uninterruptible
power supply or a battery.

0% UT; 250/300 cycles

Rated power

Power frequency magnetic fields should

frequency magnetic

30 A/m

30 A/m

be at levels characteristic of a typical

field

60 Hz

60 Hz

location in a typical commercial or

IEC 61000-4-8

hospital environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
Table 2

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The Intraoral Scanner is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of the Intraoral
Scanner should assure that it is used in such an environment.
Immunity Test

IEC 60601 test level

Compliance level

Electromagnetic environment
– guidance

Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Intraoral Scanner, including
cables, than the recommended distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.
Equation for distance
calculation
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3V

3V

Conducted disturbances

0,15 MHz - 80 MHz

0,15 MHz - 80 MHz

inducted by RF fields

6 V in ISM bands between

6V in ISM bands between

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz

0,15 MHz – 80 MHz

80% AM at 1 kHz

80% AM at 1 kHz

3 V/m

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80 MHz - 2,7 GHz

80% AM at 1 kHz

80% AM at 1 kHz

IEC 60601-1-2:2014;

IEC 60601-1-2:2014;

d = 6/E √ P

Table 9

Table 9

380 MHz to 5,8 GHz

Radiated RF EM fields
IEC 61000-4-3

d = 1,2 √ P

d = 1,2 √ P
80 MHz to 800 MHz
d = 2,3 √ P
800 MHz to 2,7 GHz

Immunity to proximity fields
from RF wireless
communications equipment
IEC 61000-4-3 (IEC61000-439)
P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and E is the
Immunity Test Level (V/m), and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF
transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,a should be less than the compliance level in each frequency
range.b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and people.
a) Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile
radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To
assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered.
If the measured field strength in the location in which the Intraoral Scanner is used exceeds the applicable RF compliance
level above, the Intraoral Scanner should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed,
additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Intraoral Scanner.
b) Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
Table 3
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IEC 60601-1-2:2014, Table 9
Band

Service

(MHz)

P

d

E

Max. power

Distance

Immunity test level

(W)

(m)

(V/m)

380-390

TETRA 400

1.8

0.3

27

430-470

GMRS 460; FRS 460

2

0.3

28

704-787

LTE Band 13, 17

0.2

0.3

9

2

0.3

28

Bluetooth; WLAN; 802.11 b/g/n; RFID 2450; LTE Band 7

2

0.3

28

WLAN 802.11 a/n

0.2

0.3

9

800-960
24002570
51005800

GSM 800/900; TETRA 800; iDEN 820; CDMA 850; LTE
Band 5

Table 4
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Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Intraoral
Scanner
The Intraoral Scanner is intended to be use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are
controlled. The user of the Intraoral Scanner can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum
distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Intraoral Scanner as
recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.
Separation distance according to frequency of transmitter (M)

Rated maximum output
power of transmitter

150 kHz to 800 MHz

800 MHz to 2,7 GHz

380 MHz to 5,8 GHz

d = 1,2 √ P

d = 2,3 √P

d = 6/E √P

0,01

0,12

0,23

N.A.

0,0851

N.A.

N.A.

0,19

0,1

0,38

0,73

N.A.

0,3521

N.A.

N.A.

0,13

1

1,2

2,3

N.A.

10

3,8

7,3

N.A.

100

12

23

N.A.

(W)

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters
(m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output
power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and people.
1) Maximum output power of the RF transmitter included in the Intraoral Scanner used in IEEE 802.11ac and 802.11n
dual band (5 GHz).
2) Maximum output power of the RF transmitter included in the Intraoral Scanner used in IEEE 802.11g and 802.11n
single band (2,4 GHz).
Table 5
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AT Uygunluk Beyanı
Üretici
Dental Wings Inc.
2251 Letourneux
Montreal, Quebec
Kanada, H1V 2N9
tek sorumlu olarak
DW-IO Tipi
001 Modeli, 010 Modeli
3B dental tarayıcının aşağıdaki yönetmeliklerin CE işareti gerektirdiği durumlarda geçerli yönetmeliklerin ilgili
hükümlerine uyduğunu beyan etmektedir:
Elektrik ekipmanları ile ilgili 2014/35 / AB sayılı direktif
Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin 2014/30 / AB sayılı direktif
Telsiz ekipmanlarına ilişkin 2014/53/EU sayılı Yönetmelik
Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin (RoHS) kullanımının kısıtlanmasına
ilişkin 2011/65/EU sayılı Yönetmelik
İlgili yönetmeliklerde belirtilen gereksinimler uyarınca bir Teknik Dosya oluşturulmuştur. Teknik Dosyaya yetkili
temsilcimiz aracılığıyla ulaşılabilir: Dental Wings GmbH, Düsseldorfer Platz 1, 09111 Chemnitz, Almanya.
Aşağıdaki bilgiler ürünün bir parçasıdır:
Hızlı Başlangıç Kılavuzları
Kullanım Kılavuzu
Yönetmeliklerin gereksinimlerini doğrulamak üzere, aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlar uygulanmıştır:
IEC 60601-1:2012 / EN 60601-1:2010
IEC 60601-1-2:2014 / EN 60601-1-2:2010
IEC 60601-1-6:2013 / IEC / EN 62366:2014
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008
IEC / EN 60529:2013
IEC / EN 60825-1:2007
ISO 10993-1:2009 / EN ISO 10993-1:2010
ISO /EN ISO 17664:2004

İlgili yönetmelikler uyarınca gerekli uygunluk değerlendirme prosedürleri yürütülmüştür.
Geçerlilik kapsamı:
DWIOC-03-000006 ve üstü
DWIOP-01-000001 ve üstü

Montreal, 20 Nisan 2017
Yer, tarih

www.dentalwings.com
Distribütör kaşesi
Dental Wings inc.
2251 Letourneux
Montreal (Quebec)
H1V 2N9, Kanada
T +1 514 807-8485 (Uluslararası)
T +1 888 856-6997 (Kuzey Amerika)
F +1 514 223-3981
Ağız-İçi Tarayıcı Kullanım Kılavuzu
29-0100-TR v.2.0

