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1.
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za WbÓr naszego produktu oraz zapraszamy do uważnego przeczytania niniejszych instrukcji,
które poaĄ'o|ą na uzyskanie z Wykonanych radiografii, maksymalnej i|ości informacji diagnostycznych przy
użyciu minima|nej dawki promieniowania X.
N|niejsze instrukcje maja na ce|u dostarczenie Ufytkownikowi informacji niezbędnych d|a poprawnego,
bezpiecznego i sprawnego posługiwania się uządzeniem.
Aparatura musi byÓ użytkowana w sposób zgodny z procedurami opisanymi W niniejszych instrukcjach, jest
niedopuszcza|ne użytkowanie aparatu w inny sposÓb, niż to zostało przewidziane pŻez producenta.
Użytkownik ponosi odpowiedzia|ność za przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących instalacji i

funkcjonowania aparatu.
Urządzeniem mofe byÓ obsługiwane Wyłącznie pŻez persone| medyczny posiadający odpowiednie
kwalifikacje' ktÓry jest świadomy ryryka Ał,tiĄzanego ze stosowaniem Źródeł promieniowania jonizującego.
stosowanie ŹrÓdeł promieniowania X d|a ce|ów diagnostyki medycznej wymaga specyficznych autoryzacji
oraz komunikacji Wydanych przez odpowiednie |nstytucje nadzorcze. Użytkownik ponosi odpowiedzia|nośó
za nieautoryzowane użytkowanie aparafury. Uiytkownik posługujący się aparatem do radiologii
stomato|ogicznej jest zobowiązany również do bezwzg|ędnego przestrzegania przepisów dotyczących
bezpieczeństwa persone|u, pacjentÓW i innych osÓb podczas ekspozyc'ii na Źródła promieniowania
jonizującego.
W przypadku niepoprawnej obslugi aparatu |ub w przypadku braku dokonywania koniecznych czynności
konserwacyjnych, producent nie ponosi odpowiedzia|ności za ewentualne uszkodzenia, szkody czy wadIiwe
funkcjonowanie.

Jednostka radio|ogiczna BestX-DC iest to aparat ptzeznaczony do WykonyM/ania zdjęÓ radiograficznych
zębów oraz do wyśWiet|ania uzyskanych obrazów na monitorze w diagnostyce patologii klinicznych łuku
zębowego pacjerrta.
Aparat został zak|asyfikowany zgodnie z Dyr.ektywą 93i42/EWG jako: K|asa |lb
został on skonstruowany zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami na temat
bezpieczeństwa p|acy ze ŹrÓdłami promieniowania jonizującego ibezpieczeństwa e|ektrycznego;
bezpieczeństwa mechanicznego i kompatybiIności elektromagnetycznej aparatury o|ektromedycznej.
W skład aparatury wchodzą następujące Komponenty:
* Monoblok z |nweńerem;. Przegubowy Wspornik typu pantograficznego z mocowaniem do ściany;
* Timer i Inwerter
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1.
Szanowny Kliencie,

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu o|az zapraszamy do uwafnego p|zec4tania niniejszych instrukcji'
które poz,vo|ą na uzyskanie z wykonanych radiografii, maksymalnej i|ości informacji diagnostycznych przy
użyciu minima|nej dawki promieniowania X.
Niniejsze instrukcje rnają na ce|u dostarczenie UŻytkownikowi informacji niezbędnych d|a poprawnego,
bezpiecznego i sprawnego posługiwania się urządzeniem'
Aparatura musi byó użytkowana w sposób zgodny z procedurami opisanymi w niniejszych instrukcjach, jest
niedopuszczalne uŻytkowanie aparatu W inny sposób, n!ż to zostało przewidziane przez producenta.
Użytkownik ponosi odpowiedzialnośĆ za przestrzeganie przepisów prawnych dotyczacych insta|acji i
funkcjonowania aparatu.
Urzadzeniem mofe być obsługiwane wyłącznie przez persone| medyczny posiadający odpowiednie
kwalifikacje' który jest śWiadomy ryzYka zwiqzanego ze stosowaniem Źróde.ł promieniowania jonizującego.
stosowanie Źródeł promieniowania X dla ce|óW diagnostyki medycznej wymaga specyficznych autorrzacji
oraz komunikac'ii Wydanych przez odpowiednie |nstytucje nadzorcze' Użytkownik ponosi odpowiedzia|ność
za nieautoryzowane użytkowanie aparatury. UŻytkownik posługujący się aparatem do radio|ogii
stomato|ogicznej jest zobowiązany rÓwnież do bezwzg|ędnego przestrzegania przepisóW dotyczących
bezpieczeństwa persone|u' pacjentów i |nnych osÓb podczas ekspozycji na Źródła promieniowania
jonizującego.
W przypadku niepoprawnej obsługi aparatu |ub w przypadku braku dokonwania koniecmych czynności
konserwacyjnych, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentuaIne uszkodzenia, szkody czy wadliwe
funkcionowanie.

Jednostka radio|ogiczna Best.X.Dc iest to aparat p|zeznaczony do wykonywania zdjęć radiograficznych
zębów oraz do wyśWiet|ania uzyskanych obrazóW na monitorze w diagnostyce patologii k|inicznych łuku
zębot'vego pacjenta.
Aparat został zaklasyfikowany zgodnie z Dyrektywą 93/42lEWG jako: K|asa ||b

został on skonstruowany zgodnie z obowiązującymi międzynarodowyni pŻepisami na temat
bezpieczeństwa Wacy ze ŹrÓdtami promieniowania .jonizujacego i bezpieczeństwa e|ektrycznego;
bezpieczeństwa mechanicznego i kompatybilności e|ektromagnetycznej aparatury e|ektromedycznei.
W skład aparatury Wchodzą następujące Komponenty:
" Monoblok z Inwerterem:- Przegubowy wspornik typu pantograficznego z mocowaniem do ściany;
* Timer i |nweńer
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3' |NFoRMAGJE DoTYcZĄcE BEZP|ECZENSTWA

. Aparat nie może byÓ użytkowany W pomieszczeniach zawierających opary czy gazy o Właściwościach
wybuchowych.
. Nie na|eży dopuszczaó do Wniknięcia wody czy innych płynóW dc aparatu, mogłoby to spowodować
zwarcia i doprowadzić do korozji
- Tylko autoryzowany personeI serwisu Technicznego moŻe wyjmować monoblok ze swojego wspornika.
- Personel autoryzowany do Wykonywania badania radio|ogicznego musi przestrzegaÓ zasad ochrony przed
promieniowaniem.
- W ce|u ochrony pacjenta przed skutkami promieniowania rozproszonego za|eca się stosowanie
odpowiedniej odzieży ochronnej.
- Podczas dokonywania badania radio|ogicznego, W lym samym pomieszczeniu nie mogą znajdować się
inne osoby oprócz pacienta.
. Podczas emitowania promieniowania operator nie może dotykać powierzchni monob|oku, ani teŹ
kolimatora stożkowego i jeśli nie jest moż|iwe przebywanie w strefie ekranowanej, na|eży przebywać w
maksymaInej odIegłości od wiązki promieniowania'
- Płytka musi być umieszczona W jamie ustnej pacjenta, który utrzyma ją W czasie badania w odpowiednim
położeniu.

4. OANE TECHNICZNE MODELU BEST-X.DC
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Kla s yfikacja: Aparatura Elektromedyczna Klasy I

z zastosowaniem części typu B
GłoWica: Monob|ok o stałym potencja|e 100KHz mode|: Toshiba DG.073B-Do

Tvp: 60-70 kV wybieralny
Napięcie zasiIania: 190-240 Vac. DC
Maks. Moc absorbowana przez sieć: 0,800 KW
srednica stożka: 60 mm
Maksymalne symetryczne pole promieniowania: Sredn.60 mm SSD 200 mm
Prąd anodowy: 4 mA-7 mA wybieralny
Napięcie anodowe: 60' 70 KV wybĘą|ne
CŻEŚ Ćmifowańia: od 0.020 mS do 1 .000 mS skala Rl0
Czasy ekspozycji: wsteonie zdefiniowane
Naoiecie anodowe maks.: 70 KV
Aktualny czas odniesienia: TmAs na 70 Kv. 7mA. 1 S
Maksvmalna wvtwarzana Moc: 0,49 lov przy 70 KV, 7mA

4,1) INNE DANE
Automatyczne Wyłączniki nadprądowe dIa sieci zasi|ania Wyłqcznik typu

magnetotermicznego 10 A (CEl
23-3)

- Metoda pomiaru metoda nie inwazyjna
- Metoda pomiaru prqdu rentgenowskiej: patrz rys. 1

Metoda okreś|enia czasU apIikacji dawki promieniowania: merooa nre Inwazvtna

Fi|tr aluminiowy znajdujący się pomiędzy okienkiem promieniowania i

ko|imatorern stożkowvm
Al 1 mm (A1P99,9 UNl3567)



NEW LIFE
RADIOLOGY srl

Instrukcje: Doc. HBP070-0

Mod. MQl006-0 |nstrukcje insta|acji i użytkowania
Best.X-DC

Str.4 z 23

Rys 1 Opis metody

ZmierzyĆ na oporze napięcie odpowiadające
napięciu prądu |ampy umieszczając narzędzie
pomiarowe (na przykład
mu|timetr/wo|tomierz)pomiędzy punktami A i B

pomiar(na przykład 7v = 7mA)

opór o wańości1 Kc)

NEW LIFE RADIOLOGY S.R,L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.11.781994- FAX. + 39. 11.7801732

4.2) ZASOSOWANE SYMBOLE

A Uwaga, skonsu|tować załączoną
dokumentację

Promieniowanie
jonizujące

^

Aparat z zastosowaniem części Typu B o
WĘeznik otułańy
(odłączenie od sieci
zasilania)

@ Uziemienie ochronne
W/ącznik zamknięty
(podłączenie do sieci
zasilania)

Prad zmienny

a Synbol emitowania promieniowania
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Informacje ogó|ne
Klasyfikacja

sPosÓB uZYTKoWAN|A

aparat jest przeznaczony do funkcjonowania stałego przy ap|ikacji dawki promieniowania W
trybie przerywanym. czasy funkcjonowania W trybie przerywanym Wynoszą 1/30
(1s ON / 30s OFF)

Umieszczenie tabliczek

NEW LIFE RADIOLOGY S,R.L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCo (TO) ltaly
PHONE + 39.1'1. 781994 - FAX. + 39. 11.7801732

. K|asyfikacja zgodnie z Dyrektywą 93/42l
EWG

Klasa llb

ochrona przeciwko ryzykom z'rliązanYrfl z
tradem elektrvcznym:

Klasa I

stopień ochrony przed kontaktem
bezoośrednim i pośrednim:

Aoarat z zastosowaniem cześci Tvou B

stopień ochrony przed wniknięciem Wody do
aoaratu:

Normalnv aoarat lPXo

stopień bezpieczeństwa podczas użytkowania
w obecności łatwopa|nej mieszanki
anestetvcznei:

Aparatura nie może być uŻywana W pob|iżu
łatwopa|nej mieszanki anestetycznej' zawierającej
powietrze, t|en łub podt|enek azotu

WarUnki użytkowania: Aparat jest przeznaczony do funkcjonowania stałego
przy aplikacjl dawki promieniowania w trybie
pŻerywanyrn

- Instalacia: Permanentna
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Instrukcje użytkowania
Informacje ogó|ne
czasy pracy i pa[za: aparat pŻewiduje podczas użytkowania czas pracy Wynoszący 1sek. oraz 30
sekundową pauzę. Podczas pauzy funkcje aparatu są Wstrzymane'

Typy monobloku

MonobIok typu: z Iampą rentgenowskq Toshiba DG.073B-Dc

Moż|iwe inteńerencje e|ektromagneĘczne pomiędzy aparatem i innymi ur'ądzeniami
Badania |aboratoryjne' którym został poddany aparat wykazują że jest on zgodny z wymaganiami dyrektyw
unijnych w mateiii kompatybi|ności e|ekiromagnetycznej.
Pomimo wszystko za|eca się unikania insta|acji aparatu W pob|iŹu innych urządzeń e|ektrycznych, co
mogloby doprowadzić do generowania pó| e|ektromagnetycznych ido powstawania zakłÓceń podczas
funkcjonowania aparatury. Ponadto na|eży pamiętac, ie bardzo Ważne jest unikanie posługiwania się
urządzeniami e|ektrycznymi (na przykład ska|pe|em e|ektrycznym' telefonem komÓrkowym, itp...) W pob|iżu
aparatu podczas'iego użytkowania.

6. TYP IIISTALACJI

Przewidziana instalacja jest tylko typu permanentnego.

6'1 sPosóB |NSTALAGJ| APARATURY
WERSJA śc|ENNA
1) okreŚ|ić położenie PŁYTY ŚC|ENNEJ W za|einości zarówno od Wybranego po|a pracy, jak też od
przestrzeni wymaganą przez aparaturę po |ewej |ub prawej stronie osi płly podczas jej użytkowania.
2) WykonaÓ w ścianie sześć otworów, poczynając od Wieńła a 7, poszeŻ{qc stopniowo otwory. Ma to na
ce|u zapewnienie stabilności aparatu i zachowanie odpowiedniego rozstawu osi. W przypadku Ścian
zbudowanych cegieł pełnych lub pustakóW stosowaÓ kołki metalowe, naj|epiej o średnicy a 12 z gwintem
żeńskim typu ,'niegubionego'' i oddzie|ną śrubę o 6 z ośmiokątną główkq i podkładką'
W plzypadku ścian nie zapewniających so|idnego zamocowania płyty' na|eży dokonaÓ odpowiedniego
!l..!!99njenia, w zaLęi]Uścj od typu Śclany.
3) załoŻyć płytę ściennq, zb|iżąąc ją róWnoleg|e do powlerzchni ściany, po czym dokręcić na przemian 6
śrub; jeżeli ściana nie jest zupełnie płaska, zastosowaó odpowiednie podkładki tak, aby uniknąÓ
znieksf ałcenia płyty ściennej.
4) Po dokonaniu montażu iprÓby dynamicznej całego aparatu, za|eca się skontro|ować stan dokręcenia
Śrub, aby z|ikwidowaÓ ewentuaIny Iuz pomiędzy płyta i Ścianą.
5) WłożyĆ przedłużacz do wspornika na ścianie
6) Umieścić przewÓd Wewnqtrz przedłużzacza
7) WłożyÓ przednie zatyczki na przed|użacz
8) Podłączyó przewÓd zasi|ania do kańy input 190-240 vac.

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Via latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltely
PHONE + 39.11.781994 - FAX.+39. 11.7801732
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DLA lNsTALAcJ| śG|ENNEJ (wymiary na poniższym rysunku są przedstawione w cm)

173 -215 -7a9

orzedstawione w mm)poniższyrn rysunku są

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
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KAL|BRACJA SPRźYNY

I

i

Ze wzg|ędu na ciężar monob|oku wynoszący około 6 Kg. pocz4kowe obciqżenie odcinka (A) jest
Wystarczające d|a jego WyrÓwnoważenia. skontrolowaó czy jest tak rzeczywiŚcie, obniżajqc odcinek (A).
JeŻe|i odcinek (A) nie utrzymuje się stałej, pofądanej pozycji, uregulowaÓ ka|ibrację sprężyny wkładając do
otworu w pozycji (x) k|ucz rurowy zna.idujący się w wyposażeniu.
Po uslaw]ćniu W stańie równowógi odcinka (A)' pozostawić go w położeniu pionowyln' po czym podnieść w
kierunku prostopadłym odcinek (B) oraz pr4 pomocy k|ucza rurowogo włożonego do otworu (Y) naprężyć

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.11. 781994 - FAX. + 39. 11.7801732
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6.2 MONTAZ MONOBLOKU
Na rysunkU nr 4 został pokazany montaż monob|oku:
- podnieśó ku gÓrze pierścień ,,c''. Wąć k|uczyk ''F'' z 

punktu ,'G''. WłoŹyĆ tu|eję do wspornika ,,K''- v,rłożyć kluczyk ',F" do rowka ,,G''. opuściÓ pierścień 
''c''

Pierścień zamykaiacV
F Kluczyk

Rowek dla kluczvka
K Wspornik dla monobloku

r-\" F
\l [-

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.11. 781994 - FAX.+39. 11.7801732
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N|E JEST DozWoLoNE sTosoWANlE KoŁKoW z TwoRzYWA szTUczNEGo

|NNE |NFoRMACJE DoTYczAcE MoNTAżU
Narzędzia i przyruądy niezbędne Przy insta|acji (nie wchodzące w skład wyposażenia)
. I multimetr
. 1 metróWka
. 1 k|ucz płaski ,l3 mm
. 1 k|ucz z rączką 5,5 mrn
. 1 zestaw kluczy Allen
. 1 poziomica pęcherzykowa
. 1 pobr.iak plastikowy
. 1 wieńarka udarowa z zestawem wieńeł od a 3 do a 13 mm
. 1 cienki śrubokręt do połączeń elektrycznych
. 1 średni śrubokręt
. 1 przewÓd zasi|ania sieci trzyprzewodowy (2 przewody + 1 uziemienie) o przekroju 1,5 mmq o długości

nie przek|acza]ącej 40 m (w przypadku większych długoŚci stosowaÓ przewód o przekroju okreś|onym
p.zez obowiąZujące |okalne przepisy prawne.

lnformacje dotycząGe instalacji eIektrycznej
Wszystkie operacje Wykonywane na insta|ac.ii elektrycznej i zasi|ania muszq byÓ przeprowadzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi insta|acji i pomieszczeń przeznaczonych do Użytku medycznego
(cEt 64-8-710).
Aparatura wymaga zasilania190-240 Vac. przy 50.60Hz. Przewody fazowe, neutra|e i Uziemienie muszą
być miedziane i posiadaÓ minimalny przekrój 1'5 mmq. Przypominamy o koniecznoŚci dokonania
uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Insta|ac.ia aparatury i prÓba odbiorcza muszą być przeprowadzone przez wykwaIifikowany personel'
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na. skutek błędnego dokonania połączeń.

okab|owanie i przekroje przewodów
Pomiędzy aparatem i Wyłqcznikiem sieci musi być przewidziany kabel t|zyprzewodowy (3 x 1,5 mmq)'
Przypominamy, że zespoły radio|ogiczne są dostarczane bez wtyczki, aby umoŻliwiĆ użytkownikowi
podłączenie się do już istniejqge'i ąparatury.
PopraŃne i skuteczne uziemienie i przestrzeganie symbo|i dotyczących połączenia, stanowią główny
warunek poprawnego funkcjonowania aparatury.
L-Linia N - Neutralny T- Uziemienie
skontrolować uważnie pŻewody' Myczki i styki |inii.
Przypominamy, że przewody musząznosiĆ obciąŻenie przynajmniej 10A.

Podłączenie Iamp zewnętŻnych
W ce|u podłączenia |amp zewnętrznych dokonaĆ połączenia z kańąWspomika ściennego, punkty połączenia
są pokazane na rysunku. Lampa, o Wańościach 30W - 190-240 Vac' musi spelniaó warunki obowiązujących
przepisóW dotyczących insta|acji i pomieszczeń do ufytku medycznego (cE| 64-8-710).

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.11.781994 - FAX.+39. 11.7801732
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oznaczenia dotyczące poniższej fotografii:

KONSERWACJA PREWENCYJNA
Musi być dokonyM/ana pfzez opera|ora Iaboratorium stomatologicznego przynajmniej raz w roku.
Poniżej podane są informacje na temat p|anowania konserwacii 

^lwząnei 
aparatury w ce|u zapewnienia

optymalnych WarunkóW użytkowania oraz umoż|iwienia pełnego Wykorzystania jej funkcji diagnostycznych,
bez naruszania Warunków bezpieczeństwa i niezawodności podczas pracy.
Czynności kontro|ne są podzielona na grupy i operator przed przystąpieniem do ich przeprowadzania, musi
upewnić się, czy instrukcje użytkowania są dostą]ne:. monob|okgłowicywytwaŻającej promieniowanie:

sprawdzenie, czy tab|iczki z danymi identyfikacyjnymi nie są uszkodzone
sprawdzenie, czy sygnały osirzegawcze dotyczące promieniowania jonizującego nie są uszkodzone
kontrola ew€ntua|nych strat oleju
sprawdzenie stanu całego urządzenia: osłony' po,łączenie tubusu, system obrotowy
sFEwTzońie poprawnego zamocowania monob|oku do ramienia pantograficznego
sprawdzenie,czyobrót'":"'*'o:i?l.:Ł'#'"..j:łił,#l!"9r"f 

ic.ne
sprawdzenie poprawnego zamocowania do wspornika
poruszać ramieniem we wszystkich kieruńkach, aby sprawdzić jego stabilnośó i równowagę
sprawdzić, czy ruch urzqdzenia jest płynny i czy odbywa się bez przeszkód
sk€Rtro|owaó czy nie ma przeciekÓw płynu up|astyc'iaiącego

KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
Konserwaeja nadzwycza,na jest przeprowadzana pŹez technika firmy New Life Radio|ogy sń vńedy' gdy iest
to niezbędne oraz po każdej poważniejszej reparacji aparatu.
Poniżej są podane ogólne za|ecenia, co do niezbędnych kontro|i, ktÓre muszą byĆ wykonane podczas
każdej technicznej interwencji dokonanei na urządzeniu.
. stabilnośó monob|oku, Wspornika i ramienia pantograficznego
. stan zuŹycia przegubÓW obrotowych, stan rÓwnowagi u|zqdzenia oraz stan zufycia sp|ężyn. nakładka stykowa zasi|ania głowicy
. przewód zasi|ania głowicy i centra|ki zasi|ania
- sterowanie radiowe

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.11. 781994 - FAX. + 39. 11.7801732
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odpowiedziaInośó producenta
Producent ponosi odpowiedzia|nośó za bezpieczeństwo, niezawodnoŚć i fUnkcjonowanie aparatu Wyłącznie
w poniżej opisanych przypadkach:
a) jeie|i montaż i Wszelkie interwencje techniczne dokonane na aparacie zostały przeprowa dzone przez

wyspecjalizowany personel;
b) jeżeli instalac.ja e|ektryczna pomieszczenia, w któn/m aparat został zainsta|owany jest zgodna z

obowiązujqcymi przepisami na temat bezpieczeństwa insta|acji e|ektrycznych;
c) jeże|i aparat jest użytkowany zgodnie z niniejszymi instrukcjami;
Wejścia i wyjścia sygnału
Nie zostały przewidziane d|a aparatu połąazenia z innymi komponentami Wejścia i Wścia sygnału na
zewnqtrz.
czyszczenie i dezynfekcja aparatu i części wchodzących w kontakt z pacjentem
Przed rozpoczęciem czyszczenia czy dezynfekcji na|eŻy zawsze odłqczyć aparat od sieci zasi|ania
elektrycznego.
stosowana metoda dezynfekcji musi spełniać Warunki Wymagane przez obowiązujące przepisy i za|ecenia,
włącznie z pżepisami dotycfącymi zapobieganiu zagrożeniu wybuchem'
A) czyszczenie i dezynfekcja części wchodzących w kontakt z pacjentem
1) E|ement aparatu Wchodzacy w kontakt z pacjentem to ko|imator stożkowy (kod CL01). częŚÓ ta musi

byĆ dokładnie zdezynfekowana po uŹyciu przy pomocy chusteczek dezynfekujących jednorazowego
użytku' naleiących do kategorii,,ŚIodkÓw medyczno-chirurgicznych''.

B) Czyszczenie i dezynfekcja aparatu
1) czynności te muszą byó dokonywane przy użyciu szmatki nawi|żonej roŹworem Wodnym neutralnego

detergentu. Na|eży upewnió się' aby płyn nie przeniknął do wewnqtrz aparatury, mogłoby to doprowadziÓ
do korozji |ub spowodowaĆ zwarcie' Nie Wo|no stosować czyszczqcych środkóW po|eruiących.

2) Akcesoria i przewody muszq być dezynfekowane Wyłącznie przy uŻyciu szmatki nawilŹonej Środkiem
dezynfekującym. Nie uŻywaó rozpuszcza|nikóW ani środkÓw dezynfekcyjnych o własnościach
korodujących.

3) odradza się stosowanie środkÓw dezynfekujących w formie aerozolu, ponieważ może to spowodowaĆ
zwarcie czy doprowadziÓ do korozji części aparatu. Jeżeli stosowanie aerozolu jest niezbędne, należy
zachowaÓ następujące środki ostrożności:
. Jeś|i pomieszczenie, w którym aparat został zainsta|owany jest poddawane dezynfekc.ii, na|eży

przykryĆ go dokładnie ochronnym potrowcem oraz z odpowiednim wyprzedzeniem wyłączyć aparat,
aby miał on czas na zupełne ochłodzenie.

. Po użyciu aerczo|u zdjąć ochronny pokrowiec i zdezynfekować aparat tak, jak to opisano w punkcie

. Nie używaÓ aparatu W przypadku obecności W tym samym pomieszczeniu środkÓw
dóżyńfekcyjńych, których opary tworzą mieszanki Wybuchowe, przed ułciem aparatu zaczekać na
rozoroszenie ooarÓw.

ochrona środowiska
Monob|ok aparatu składa się części zawierających ołÓW oraz o|ej. Po zakończeniu eksp|oatacji usunięcie
tych części musi odb}Ąvać W autoryzowanych punktach zbiórki odpadów, W sposÓb okreś|ony przez
obowiqzujące przepisy.
W przypadku uszkodzenia tltonob|oku w wyniku uderzenia |ub zgniecenia, prowad7acym do wycieku o|eju,
nie pozwo|ić by rozprzestrzenił się on w środowisku i usunąć go w powyżej opisany sposÓb.

opis techniczny
Wymiana bezpieczników i innych części

Przed rozpocząciem czynności kontro|nych czy konserwacyjnych na|eży zawsze odłqczyć
aparat od siecj zasilania elektrycznego.
Bezpieczniki są ZWŁoCZNE typu T 6'3A. W ce|u ich Wymiany' zd.iąó pokrywę ochronnq i

zastą]iĆ stary bezpiecznik nowym bezpiecznikiem o jednakowych danych technicznych

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.11. 781994 - FAX. + 39. 11.7801732
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schematy obwodów' wykaz komponentów
Producent może dostarczyó schematy e|ektryczne, dane dotyczące programowania czasóW iWykaz części
aparatu na specja|ną prośbę, złożoną pisemnie przez K|ienta. Każda prośba musi być przesłana na poniższy
aores:
NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L. Via Latina 17 ,IOO95 GRUGLIASCO ffO) ITALY
Faks + 39. 1'1.7801732.

Warunki środowiskowe d|a transPońu i składowania
Aparat nie wymaga szczegó|nych Warunków transpońu i składowania. NaIeł dostosowaÓ się do Wskazówek
znajdujących się na zewnętrznej części opakowanla prodUktu.

Rys 5 - Symbo|e dotyczące transportu i składowania

--i

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.1 1. 781994 - FAX. + 39. ',11.780173?



NEW LIFE
RADIOLOGY srl

lnstrukcje: Doc. HBP070-t)

Mod. MQl006-0 lnstrukcje instalacji i użytkowania
Best-X-DC

Str.15 z 23

7. TIMER

. Timer urządzen|a jest panelem sterowania za(ządzaniem czasami oraz bezpieczeństwem użMkowan|a
monoblokÓW przeznaczonycn do WeWnątrzustnej diagnostyki radiologicznej.

. Przedni pane| z cyfrowymi przyciskami membranowymj umoż|iwia prosiy odcz},t i szybki i intuicyjny
wybór

. Przycisk typu ,,dead-man switch'' pozwa|a na interwencję przekracĄącą granice usta|one przez
obowiązujące przepisy prawne'

. Timer nie pozwa|a na dokonywanie badanja radiograf]cznego metodq radioskopii.

N.B.: Czas ekspozycji jest wyrazony w mS
(na przykład 0200 = 0.20 sek.)

7.1 lnstrukcje użytkowania regu|atora czasowego
WĘczenie:
WłączyĆ aparat przy pomocy wyłącznika znajdującego się na płycie ściennej.
Wyświet|acz (P) informuje' że aparat został włączony ołaz, ie jest on gotowy do pracy.
Dokonać wyboru na podstawie rys. 6 i 7:

Na wyświetlaćzu (P) pojawia się automatycznie czas ekspozycji Wynoszący 0320 ms.
- W ce|u zmodyfikowania czasu ekspozycji wybraó: typ zęba' typ pacjenta oraz pożadane Wańości kV i

mA.
- Ustawić monoblok W kierunku pacjenta, umieszczając tubus w strefie, która ma byĆ poddana badaniu.
- NacisnąÓ przycisk pre-stań /Wstępny - staru (G): regulator czasowy jest gotowy do pracy, o czym

powiadamia wydaniem sygnału dżwiękowego ''beep" 
przerywany co około 20 sekund.. oddalió się od pacjenta na bezpieczną od|egłość' która powinna wynosić od 5 do 7 metrów.

- rrzYmąąc naciśnięty przycisk (S) sterownika radiowego, aż do chwi|i ustania dŹwięku 
"beep', 

(który
przekształcił się w sygnał ciągły) nalezy Wykonać radiografię w tym Właśnie przedzia|e czasu (20 sek.)

- Po dokonaniu radiografii regulator czasowy wchodzi w stan pauzy.
- Na wyśWietlaczu (P), na ktÓrym zaczyna się zerowanie, pojawią się sekundy brakujące do końca stanu

pauzy.

7.2 Wyświetlane Błędy

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.1 1. 781994 - FAX.+39. 11.7801732

BŁĄD PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
01 Przycisk sterownika radiowego

został uwo|niony przed uplywem
czasu ekspozycji

Trzymaó Wciśn ięty przycisk
sterownika radiowego aż do
chwili' gdy regu|ato| zakończy
Wydawanie stał€go sygnału
dŹwiękowego''beep". Następnie
Dovńórzvć czvnnośó.

02 Anoma|ia urządzenia
Thermoswitch: jefe|i przerwie się
ieoo funkcionowanie

Wymienić urżądzenie
Thermoswitch

03 Anomalia danych. W9ączyć aparat radiografi czny'
trzymaÓ wciśnięty przycisk .' -'., po
czym ponownie Wtączyć,
zostaną przywrÓcone ustawienia
fEbrvczne.
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7.3 Timei i Sterownik

: kV 60 lub 70

4 cyfrowy (czas exspozyĘi ĘraI6nyT

Rys 7

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Vja Latina ,17 10095 GRUGLIASCo (To) łtaly
PHONE + 39.11.781994- FAX_+39. ti,zaiatzit
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7.4 Sterownik radiowy

PRZYCISKRX:
Urządzenie jest zas|lane przez f bateńe,'ministilo'' o mocy 1,5V.
Podczas monta]Żu upewnić się co do zachowania poprawnej biegunowości.
Zywohość bateńi wynosi kilka lat, 1ecz zaleca się dokon1'vrarrie ich wymiany raz do roku; gdy
obniża się intensywność światła DIoDY naleŹy wynienić bateńe.

Opis:
MÓduł przeka'źnikowy AM ooK' kwarcowy rezonator SAW.
Faza ,,buforowa'' gwarantuje na wf ściu zarówno moc, jak też niskie częstotliwości i umoż1iwia
wysoką odpomość na zakłócenia.

Dane Techniczne:

Wymiana BATERII

otworzyć sterownik radiowy i wymienić BATERIE tĘu AAA.LR03.1.5 V .tninistilo

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.11. 781994 - FAX. + 39. 11.7801732

charak1ęryst*a: Min. Trp Maks. Jednostka
Jednostka
Zasilania

1.8 3 3.5 Vdc

Prąd
absorbowany
modulacia:

.\^
5.5 7 mA

Częstotliwość
Transmisj i

433.82 433.92 434.02 NftIz

Emisja RF z
anteny:

-JO dBm

Tefirperatura
pracy:

+80 "C
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8. LAMPA RENTGENOWSKA TYPU DG.O73B.DG

Materiał, z którego jest Wykonana tarcza charakteryfujący widmo

odniesienia dla kąta tarczy i charaKerystyka ogniska:

Kat nachvlenia tarczv w stosunku do osi odniesienia:

Wańość 09niska dla osi odniesienia:

eq. 1 mm i 1 mm Al dodatek,

- osłona
oś odniesienia do kąta tarczy i charakterystyka ogniska: ońogona|na do osi anoda-katoda

Kąt nachy|enia tarczy w stosunku do osi odniesienia: 20" od osi

Wańość ogniska d|a osi odniesienia: 0,7 mm

Wańości dawek promieniowania dotyczące promieniowania
rozprcszoneqo:

1/30

KlasWkacja Klasa lB (lEC 60601-1

Dane d|a podłączenia wysokiego napięcia: szczegóły są pŻedstawione na rysunku

Biegunowość podłączenia Wysokiego napięcia: Faza iNeuka|ny (prąd zmienny sinusowy)

srodki ostożności, które naleł zastosowaó pzed pieMszym
użVciem oo zakończeniu instaIacii:

Zadne

ogranicznik wiązki promieniowania (kolimator 
',v 

kształcie sbżka od|egłość FFD 200 mm maks. u 60 mm mod.

|ostycznego modułu wytwaŻ r x
oś, do której odnosi się nachy|enie anody j charakterystyka
ooniska:

ońogona|na do osi anoda-katoda

Nachylenie anody w stosunku do specyficznej osi odniesienia 20'

Pozycja ogniska na osi odniesienia: szczegóły są pzedstawione na rysunku
0,7 mm

NEW LIFE RADIOLOGY S.R,L.
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE +39.11.781994- FAX. + 39.',tl.7801732
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Rys 8 - Lampa rentgenowskaE/pu DG-073B-DC

U.it: mm

} cer'lrnłl x-nnv
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r'i
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Rys 9 - Krzywe odniesienia dla lampy rentgenowskiej typu DG'073B'DG
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9. USTERKI IANOMALIE,
KTÓRE MoGĄ slĘ PoJAWĆ W WYNIKAGH BADANIA RADloLoGlczNEGo
WEWNATMUSTNEGO

NEW LIFE RADIOLOGY S.R.L,
Via Latina 17 10095 GRUGLIASCO (TO) ltaly
PHONE + 39.11. 781994 - FAX. + 39. 11.7801732
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Obraz zbyt iasnv Obraz zbvt ciemnv
Mof iwe przyczynv: Moiliwe przvczvnV:

Wyczerpany wywoływacz
zbyt siInie rozcieńczony wywoływacz
zbyt krótki czas ekspozycji na
oromieniowanie X
Zbyt krótki czas wywoływania
Temperatura Wywoływacza niższa od
temoeraturv zalecanei

- Błędnie rozcieńczony Wywoływacz
- zb\!t. długi czas ekspozycji na

promieniowanie X
. Zbyt długi czas Wywoływania
. Temperatura W}Ąr'ołWacza WŻsza od

temperatury zalecanej

obraz mało obraz radioqraficznv widocznv tv|ko cześciowo
Możliwe DrzVczVnV: Moż|iwe orzvczvnV:

Pacjent poruszył się podczas ekspozycii
Poruszenie sie monobloku

- Błędne środkowanie pomiędzy wiązką
proinieniowania i błoną

- Zbyt niskie stężenie płynu doprowadziło do
częściowego Wywołania błony

- Wzajemne stykanie się błon podczas
wVWołVwanla

obraz niewyraźny Pojawien|e się czarnej |inii na zdjęciu
radioqraficznvm

MoŻ|iwe przvczvnV: MoŻ|iwe orzvczvnV:
Błony z przekroczonym okresem WaŹnoŚci
Przypadkowa ekspozycja błon na
promieniowanie
Pzypadkowa ekspozycja blon na działanie
wysokiej temperatury
Przypadkowa ekspozycja błon na Światło
dzienne Iub nieodpowiednio działająca
lamoa w ciemni

. Zgięcie błony może być przyczynq pojawienia sję
czamej Iinii na zdjęciu

Wierzchołki zebów na zdieciu zbvt wvdłużone
Moż!!WepĘyc4lny:
- zbvt si|ne zqięcie błonv w iamie ustnei pacienta
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10.

Zalecenia
Aby otrzymaĆ obrazy radiologiczne maksyma|nej jakości przy minima|nej dawce promieniowania X, za|eca
się stosować błony charakteryzujące się Wysoką czułością oraz poruszać btony podczas procesu
wywoływania przestżega'iąc czasu wyl^/ołania proponowanego przez ich producenta. JeŻe|i tak otrzymany
obraz jest zbyt ciemny' na|eży skróció czas ekspozycjl na promieniowanie X, nie trzeba skracać czasu
Wywoływania.
W przypadku ręcznego wywołylvania błon należy pamiętaÓ, że wywoływacz zachowu.ie swoje właściwości
przez około tydzień, nieza|eżnie od |iczby wywołanych błon. Przypominamy ponadto, że płyny uŹywane
podczas procesu Wywoływania błon są szkod|iwe d|a ś!.odowiska i że rnuszą być one usuwane W sposób
wskazany przez producenta.

CZASY EKSPOZYCJI

Wańości ustawione na timerze iwidoczne na wyśWiet|aczu zostały pobrane z tabe|i R'.l0 normy EN 60601.2.
7 (rEC 60601-2-7).

czasy odniesienia dla ustawień timera muszą być usta|one na podstawie instrukcji dostarczonych przez
producenta bton radiograficznych i stosowanego systemu cyfrowego.

10'.t Pozycje osi odniesienia stosowane podczas nonna|nego użytkowania
Błona musi być ustawiona 90. w stosunku do ko|imatora stozkowego.

Szczęka doIna

Rys 10

10.2 Schemat blokowy
schemat blokowy pokazuje kolejnośó połączeń, którą na|eży
Timera:

zachowaÓ dla poprawnego użYtkowania

Szczęka góma

Zasilanie
190-240 Vac.
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11.

Opis funkcionowania:

THERMOSWITCH

Aparatura posiada sysiem wyposażony W automatyczny bezpiecznik, ktÓry interweniuje W
przypadku niebefpieczeństwa z Powodu ekspozycji o czasie czy dawce promieniowania
innych, niz te przewidziane.
W przypadku interwencji bezpiecznika aparatura blokuje się automatycznie, przerywa się
część polączenia z głowicą monobloku; W taki sposÓb regu|ator czasowy nie może Wysyłaó
sygnałóW do głowicy monobloku.
Wyłączyć aparat i zwrócić się o interwencję serwisu Technicznego'
opisany bezpiecznik nie może być naprawiony, Iecz musi być wymieniony przez persone|
Serwisu Techniczneoo.

W takim przypadku zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisu technicznego W sprawie Wymiany
urządzenia,,Thermoswitch''.
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