Ръководство за употреба

Сканирайте QR кода, за да видите
S5 Apex locator® видео за
допълнителни инструкции.
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САМО ЗА ДЕНТАЛНА УПОТРЕБА

Въведение
S5 Apex Locator® предлага както на висококвалифицирания ендодонт, така и на
общопрактикуващия лекар по дентална медицина, извършващ лечение на коренови
канали прецизен, удобен и лесен за употреба Apex Locator ®. Цветният дисплей на S5
Apex Locator® помага за постигането на оптимална производителност, необходима при
лечение на коренови канали.

S5 Apex Locator®
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Приложение

1.


S5 Apex Locator® е електронен апарат за локализиране на апекса и за
определяне на работната дължина на кореновите канали по време на лечение.



S5 Apex Locator® е предназначен за пациенти, подложени на кореново лечение,
което изисква прецизно определяне на позицията на ендодонтската пила в
канала спрямо апекса.



Този продукт трябва да се използва само в болнична среда, в клиники или
дентални кабинети от квалифициран медицински персонал.

Предпазни мерки

2.

S5 Apex Locator® не е изпитван върху пациенти с имплантирани електро-медицински
устройства (сърдечни пейсмейкъри и др.). Използването на S5 Apex Locator ® на
пациенти или от персонал с имплантирани такива устройства трябва да се избягва.
Не използвайте S5 Apex Locator® в близост до устройства, които излъчват
електромагнитни смущения като флуоресцентни лампи, негативоскопи, ултразвукови
апарати и др. Клетъчните телефони, дистанционните управления или други
устройства, които генерират електромагнитни вълни могат да предизвикат отклонения
в работата на S5 Apex Locator®. Такива устройства трябва да бъдат изключвани.


S5 Apex Locator® не е подходящ за употреба във взривоопасна атмосфера или
с взривоопасни смеси за анестезия, съдържащи кислород или райски газ.



S5 Apex Locator® трябва да се съхранява на сухо място при температура
между +10°С и 50°С (50°F - 104°F).

Нежелани реакции:

3.

Няма.

Съдържание на доставката

4.

Проверете съдържанието на доставката преди употреба:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 бр. S5 Apex Locator®
1 бр. поставка
1 бр. ААА 1.5V алкална батерия
1 бр. измерващ кабел
2 бр. държател за пила
5 бр. клипс за устна
1 бр. диагностична сонда
1 бр. отвертка (за поставяне на батерията)
1 бр. ръководство за употреба
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Пускане в експлоатация

5.
5.1

Основна информация

На предния панел са разположени два бутона:
Вкл./ Изкл.
Регулиране силата на звука
Измерващият кабел се поставя от лявата страна на апарата.
Отделението за батерията е разположено в задната част на апарата.
Апаратът може да се използва със или без поставка.
Клипсът за устни, диагностичната сонда и държателят за пилата трябва да бъдат
стерилизирани преди употреба. За повече информация относно поддръжката на S5
Apex Locator®, моля, вижте точка 6.

5.2

Поставяне / смяна на батерията

S5 Apex Locator® се захранва от стандартен размер AAA 1.5V алкална батерия.
За да поставите/смените батерията, отвийте винта и отстранете капака
на отделението за батерията в задната страна на апарата (Фиг. 1а).
Отстранете старата батерия (ако има поставена), като използвате
вградената лента; поставете новата батерия (полярността на батерията
е отбелязана в отделението за батерията (Фиг. 1б), затворете капака
на отделението за батерията и го закрепете с винта.

5.2.1

Фиг. 1a

Фиг. 1б



При смяна на батерията апаратът трябва да бъде изключен.



Преди смяна на батерията измерващият кабел трябва да бъде
премахнат от пациента и разединен от апарата S5 Apex Locator®.
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5.2.2

Когато нивото на батерията е ниско, на
екрана се появява мигащ индикатор за
изтощена батерия (Фиг. 2). S5 Apex Locator®
ще продължи да функционира нормално
дори с ниско ниво на батерията, но тя
трябва да се смени преди да се изтощи
напълно, както е описано в точка 5.2.1 погоре.

Фиг. 2

5.3

Тест за свързаност на кабела

S5 Apex Locator® разполага с функция за проверка
на свързването, за да се проверят кабелите:
5.3.1

Свържете държателя за пилата към
клипса за устни.

5.3.2

Символът “Връзка”
трябва да се
появи на дисплея, което показва
правилното свързване (Фиг. 3).

5.3.3

Ако символът не се появи, измерващият
кабел или държателят за пила трябва да
бъдат заменени.
Фиг. 3

5.4

Работа с апарата

5.4.1

Натиснете бутона Вкл./Изкл.
, за да
включите
апарата.
Първоначалното
изображение се появява на екрана.

5.4.2

Свържете измерващия кабел с апарата и се
уверете, че иконката за кабела се е появила
на екрана (Фиг. 4).

5.4.3

Свържете клипса за устна и държателя за

пила/диагностична сонда с измерващия
кабел.
5.4.4

Поставете клипса за устна на устните на
пациента.
Фиг. 4
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5.4.5

Поставете ендодонтската пила в кореновия канал и свържете
държателя за пила към нея. S5 Apex Locator® автоматично установява,
че измерването на кореновия канал е започнало. Апаратът проверява
качеството на електрическия контакт и проводимостта на кореновия
канал. Ако контактът е добър, в иконата на малък зъб се появява
изображение на пила, придружено от два аудио сигнала.
Ако не чуете звуков сигнал, почистете държателя за пилата и
пилата, промийте канала и отстранете излишния иригант. След това
повторете измерването. Не се препоръчва продължаване на
измерването, ако изображението на малкия зъб мига.
Уверете се, че иригационните разтвори, кръв или слюнка не
навлизат в кавитета, подсушете кавитета преди да извършите
измерванията.

5.4.6

Движението на пилата в канала се отразява на екрана чрез стрелките,
сочещи НАДОЛУ (Фиг. 5) или НАГОРЕ (Фиг. 6).

Фиг. 6

Фиг. 5
5.4.7

Позицията на пилата в медиалната и апикалната зона на канала се
визуализира на екрана чрез цветни деления вътре в изображението на
кореновия канал и чрез цифрови деления 2,0, 1,75, 1,5, 1,25, 1,0, 0,75,
0,5, 0,25, 0,0 (Апекс/Форамен), съпроводено със звукови сигнали с
различна честота (Фиг. 7-10).
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Медиална зона (синьо)

Фиг. 7

5.4.8

Начало на апикална
зона (синьо)

Фиг. 8

Средна апикална
зона (зелено)

Фиг. 9

При апикална позиция на пилата (0.0) се чува продължителен звуков
сигнал (Фиг. 10).
Апекс (червено)

Фиг. 10
5.4.9

В случай на свръхинструментиране се включва червения OVER
индикатор, придружен от звуков сигнал. На дисплея се появява
индикатор „Fo” - означаващ „Форамен свръхинструментиране” (Фиг. 11).
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OVER (червено)

Фиг. 11
5.4.10

Държателят за пилата може да се разедини и свърже отново по време
на измерването, без това да повлияе на нормалната работа на апарата
(например, когато пилата се сменя със следващ по-голям размер по
време на кореново лечение или когато трябва да се измери друг канал).
В такива случаи апаратът отчита автоматично, че започва ново
измерване, проверяват се отново електрическия контакт и
проводимостта на кореновия канал и се чуват два звукови сигнала.

5.4.11

S5 Apex Locator® работи напълно автоматично. Не са необходими ръчни
настройки. Микрокомпютър анализира параметрите и състоянието на
канала и осигурява автоматична настройка, за да се гарантира
оптимална производителност. S5 Apex Locator® позволява прецизна
апекс локализация, независимо от условията в канала (сух, влажен, с
кръв, пулпа). В случай на много сух канал или по време на
възстановяване може да използвате иригационен разтвор като
хипохлорит или натриев хлорид и др., за да се осигури добра
проводимост по време на измерването.

5.5

Звуково сигнализиране

S5 Apex Locator® е оборудван със звуково сигнализиране, контрол на напредването
на пилата в апикалната зона. Тази функция се активира паралелно с напредването
на пилата. Тя дава възможност за проследяване на пилата в апикалната зона дори
без да наблюдавате дисплея.
Нивото на звука може да се регулира на четири нива: без звук, нисък, нормален и
висок. Регулирането на нивото на звука се извърша посредством последователно
натискане на бутона за силата на звука

5.6

.

Автоматично изключване

S5 Apex Locator® се изключва автоматично след 5 минути покой. За да се удължи
живота на батерията, е препоръчително след края на измерванията апаратът да се
изключи, посредством натискане на бутона Вкл./Изкл. .

9

Демонстрационен режим

6.

Апаратът разполага с вграден демонстрационен режим, демонстриращ работата на
апарата.
6.1
6.2

Отстранете измерващия кабел от апарата и включете апарата.
За да стартирате демонстрационния режим, натиснете и задръжте бутона
Вкл./Изкл. в продължение на около 1 сек., докато не чуете втория звуков
сигнал и на екрана не се появи индикатор „Demo”.

6.3

По време на демонстрационния цикъл работната последователност на
апарата се изписва на екрана. Натиснете бутона Вкл./Изкл.
, за да
поставите симулацията в положение на пауза. Натиснете бутона
Вкл./Изкл.
отново, за да възобновите работата на апарата.
След приключване на демонстрационния цикъл, той се повтаря
автоматично, докато не бъде прекъснат от оператора.
За да излезете от демонстрационния режим, натиснете и задръжте бутона
Вкл./Изкл. в продължение на около 1 сек. докато не чуете звуков сигнал.

6.4
6.5

Забележка: Ако по време на демонстрационния цикъл измерващият кабел е
свързан с апарата, S5 Apex Locator® изключва демонстрационния
режим и автоматично превключва към стандартен работен режим.

Поддръжка, почистване и стерилизация

7.
7.1

Основна информация

 Апаратът не съдържа части, които потребителят може да ремонтира сам.
Сервизирането и ремонтът трябва се извършват само от сервизни специалисти,
обучени от производителя.
 Всички части, които са били в контакт с потенциално инфекциозни агенти, трябва
да се почистват след всяка употреба:
Клипсът за устна, държателят за пила и диагностичната сонда трябва да се
дезинфекцират и стерилизират чрез автоклавиране между манипулациите. Моля,
следвайте “Процедура по дезинфекция и стерилизация”, описана в точка 7.2
Измерващият кабел, апаратът и поставката трябва да се почистват с кърпичка
или мек плат, напоен с дезинфектант, който не съдържа алдехиди и с почистващ
разтвор (бактерициден и фунгициден).

Измерващият кабел не може да се автоклавира.
Използването на средства, различни от описаните по-горе, може да
причини повреда на оборудването.

10

7.2

Процедура по дезинфекция и стерилизиация

#

Операция

Инструкции

1

Подготовка на място
преди работа

Няма специални
изисквания.

2

Подготовка за
деконтаминация/
подготовка преди
почистване

Няма специални
изисквания.

3

Почистване:
автоматично

Аксесоарите не
могат да се
почистват
автоматично.

4

Почистване: ръчно

- Почистете
аксесоарите с
подходяща четка
или кърпа,
напоена с
дезинфекционен
разтвор.

5

Дезинфекция

- Накиснете
съответните
аксесоари в
дезинфекционен
разтвор,
комбиниран с
протеолитичен
ензим, ако е
възможно.
- Изплакнете добре
аксесоарите под
течаща вода.

6

Сушене

Няма специални
изисквания.

7

Поддръжка,
проверка и тестване
на аксесоарите

Няма специални
изисквания.

8

Опаковане

Опаковайте в
пликове за
стерилизация.

11

Подробности и
предупреждения

- Държателят за пилата
трябва да бъде активиран
по време на процеса на
почистване (натиска се и се
освобождава няколко пъти).
- След почистването не
трябва да има видими
замърсявания по
аксесоарите.
- Следвайте инструкциите за
употреба от производителя
на дезинфектанта
(концентрация, време за
потапяне, т.н.)
- Не използвайте
дезинфектанти, съдържащи
алдехид, фенол или други
продукти, които могат да
повредят аксесоарите.

- Проверете периода на
валидност на плика,
упоменат от производителя,
за да определите срока на
запазване на стерилността.
- Използвайте опаковки, които
са
устойчиви
на

#

9

Операция

Стерилизация

Инструкции

- Парна
стерилизация при
135°C (275°F) в
продължение на
10 минути в
гравитационен тип
автоклав (клас-N)
- Време на сушене
след стерилизация
– 30 минути.
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8.

Съхранение

- Съхранявайте в
стерилни опаковки,
в суха и чиста
среда.

Подробности и
предупреждения
температура
до
141°C
(286°F).
- Следвайте процедурите по
поддръжка и експлоатация
на автоклава, предоставени
от производителя.
- Единствените параметри на
стерилизация, които могат
да се използват са тези,
които са валидни и описани
в това Ръководство за
употреба.
- Стерилността не може да
бъде гарантирана, ако
опаковката е отворена или
повредена (проверете
опаковката преди да
използвате инструментите).

Сертифициране

S5 Apex Locator® отговаря на следните стандарти: IEC 60601-1 (Безопасност) и IEC
60601-1-2 (Електромагнитна съвместимост), включително проведени тестове за
устойчивост на електромагнитни смущения според спецификациите за устройства от
Група 1, Клас B.
S5 Apex Locator® притежава сертификат „CE маркировка за съответствие”. Апаратът
носи следната идентификационна CE маркировка:

0413

9.

Ограничена гаранция

S5 Apex Locator® има 12 месеца гаранция от датата на закупуване. Аксесоарите
(кабели, батерия и др.) имат 6 месеца гаранция от датата на закупуване.
Гаранцията е валидна при нормални условия на употреба. Всяка повреда, причинена
вследствие на инцидент, злоупотреба, неправилна употреба или в резултат на
сервизиране или модификация, извършени от лице, неупълномощено за тази цел от
производителя, правят гаранцията невалидна. Настоящата гаранция замества всяка
друга изразена или подразбираща се гаранция.
Всички направени промени по оборудването без изричното одобрение от Sendoline ни
освобождава от гаранционни претенции и представлява потенциална заплаха, както
за безопасността на ползвателя, така и за пациента.
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10.

Отказ от отговорност

Производителят, неговите представители и неговите дилъри нямат никакво
задължение или отговорност за клиенти или всяко друго лице или обект по отношение
на всяка отговорност, загуба или щета, причинени или заявени, че са причинени пряко
или непряко от оборудване, продадено или предоставено от нас, включително, но не
ограничено до, всяко прекъсване на услугата, пропуснати бизнес или очаквани
финансови ползи или последващи щети, произтичащи от употребата на оборудването.
Производителят си запазва правото да прави промени и модификации по продукта по
всяко време, да преработва настоящата публикация и периодично да прави промени
в съдържанието, без задължение да уведомява за подобни промени, модификации и
преработки.

11.

Технически спецификации

S5 Apex Locator® принадлежи към следната категория медицински изделия:
-

Оборудване с вътрешно захранване (AAA 1.5V алкална батерия)
Работна част тип BF
Не е подходящ за употреба във взривоопасна атмосфера или с взривоопасни
смеси за анестезия, съдържащи кислород или райски газ
Продължителна употреба
Проникване на течности – не е защитен
Апаратът е предназначен само за употреба на закрито
Условия на околната среда при транспортиране: температура: –20ºC до +60ºC
(0 до 140ºF); относителна влажност: 10% до 90%, без кондензация

S5 Apex Locator® е предназначен за употреба в електромагнитна среда, определена
за оборудване от Група 1 Клас B.
Спецификации:
Размери:
Тегло:
Тип екран:
Размер на екрана:
Захранване:

Ш55 x В92 x Д16 mm
100 гр.
Цветна графика LCD
51 x 38 mm
AAA 1.5V алкална батерия
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12.

Стандартни символи

Етикетът на апарата съдържа следните стандартни символи:
1.5V

Постоянен ток

Работна част тип BF

Консултирайте се с
Ръководството за
употреба

Производител

Рециклиране: МОЛЯ НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ! Този продукт и всички
негови компоненти трябва да бъдат рециклирани чрез Вашия
доставчик.

14

_______________________________________________________________________
Sendoline S5 Rev. 01 – 08/13

Производител

Sendoline AB
Box 7037 Tillverkarvägen 6 SE-187 11 Täby Sweden
t +46 (0)8 445 88 30, f +46 (0) 8 445 88 33
e info@sendoline.com
sendoline.com

0413

