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1   Brugerhenvisninger

1.1   Brugerretningslinier

Forudsætning
Læs denne vejledning inden produktet tages i brug første gang for at undgå fejl‐
betjening og beskadigelser.

1.1.1   Forkortelser

For‐
kortel‐
se

Forklaring

GA Brugervejledning
PA Plejevejledning
MA Montageanvisning
TA Teknisk vejledning
STK Sikkerhedsteknisk kontrol
IEC International elektroteknisk kommission
RA Reparationsvejledning
EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
VA Forarbejdningsvejledning

1.1.2   Symboler

Se afsnittet Sikkerhed/Advarselssymboler

Vigtige informationer til brugere og teknikere

CE-mærke (Communauté Européenne). Et produkt med dette mærke
overholder kravene i det gældende EU-direktiv.
Aktion nødvendig

1.1.3   Målgruppe

Dette dokument henvender sig til tandlæger og klinikpersonale.

1.1.4   Service

Service-hotline:
+49 7351 56-2700
Service.Multimedia@kavo.com
Oplys venligst produktets serienummer ved alle henvendelser!
Yderligere informationer: www.kavo.com
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Teknisk kundeservice

Den tekniske service af KaVo-produkterne udføres først og fremmest af dentalde‐
poet.

Kavo tilbyder løbende kurser og specialuddannelser for specialhandelens teknike‐
re.

For at KaVo-produktet hele tiden er driftsklart og bevarer sin værdi, skal der regel‐
mæssigt udføres et servicecheck.
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2   Sikkerhed

2.1   Beskyttelsesudstyr

Henvisning
Da dette medicinske produkt opfylder Laser Klasse 1 i EF-direktivet, kræves intet
personligt beskyttelsesudstyr.

2.2   Beskrivelse af sikkerhedsreglerne

2.2.1   Advarselssymbol

Advarselssymbol

2.2.2   Struktur

FARE

Indledningen beskriver farens art og årsag.
Dette afsnit beskriver mulige følger, hvis man ikke tager sig i agt.
▶ Denne henvisning indeholder nødvendige foranstaltninger for at undgå farer.

2.2.3   Beskrivelse af fareniveauer

For at forebygge personskader og skader på udstyret bliver der i dette dokument
anvendt sikkerhedshenvisninger på tre fareniveauer.

FORSIGTIG

FORSIGTIG
angiver en farlig situation, der kan føre til skader på udstyr eller lettere til middel‐
svære personskader.

ADVARSEL

ADVARSEL
angiver en farlig situation, der kan føre til svære eller dødelige personskader.

FARE

FARE
angiver en meget farlig situation, der øjeblikkeligt kan føre til svære eller dødeli‐
ge personskader.
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2.3   Formålsbestemmelse – Formålsbestemt anvendelse

2.3.1   Generelt

De for medicinske produkter gældende og overlappende retningslinjer og/eller na‐
tional lovgivning, nationale bestemmelser og tekniske regler for ibrugtagning, skal
anvendes og efterleves, samt produktet betjenes efter de af KaVo foreskrevne
formålsbestemmelser.

Dette KaVo-produkt er kun beregnet til anvendelse inden for tandlægebranchen.
Enhver form for anden anvendelse er ikke tilladt.
Til den formålsbestemte anvendelse hører også, at man er opmærksom på alle
henvisninger i brugervejledningen, så vel som overholdelse af inspektions- og
vedligeholdelsesarbejder.

Operatøren skal før hver anvendelse af apparatet sikre sig, at det er funktions‐
mæssigt sikkert og i driftsklar tilstand.

Ved betjening skal de nationale, lovmæssige bestemmelser tages i betragtning,
især:
▪ de gældende arbejdsbeskyttelsesregler
▪ de gældende ulykkesforebyggende foranstaltninger

Det er brugerens pligt:
▪ udelukkende at benytte fejlfrie arbejdsmidler.
▪ at beskytte sig selv, patienten og andre mod farer.
▪ at undgå kontaminering/forurening via produktet.

Henvisning
Før længere pauser, hvor produktet ikke benyttes, skal det efterses og rengøres
som anvist.

Henvisning
De opsamlede affaldsprodukter skal afleveres til genanvendelse eller kasseres
på en sådan måde, at hverken mennesker eller miljøet bringes i fare, herved skal
gældende nationale regler overholdes.
Spørgsmål vedrørende korrekt bortskaffelse af KaVo-produktet besvares af Ka‐
Vo-afdelingen.

2.3.2   Produktspecifikt

DIAGNOcam tjener udelukkende som understøttende hjælpemiddel til identifice‐
ring af åbne eller begyndende karieslæsioner oven over tandkødet og til overvåg‐
ning af forløbet af sådanne læsioner.
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Indikationer:
▪ Diagnose af glatfladekaries
▪ Diagnose af okklusal karies
▪ Diagnose af approksimal karies
▪ Diagnose af initial karies
▪ Diagnose af sekundær karies
▪ Diagnose af revner

Kontraindikationer:
▪ Diagnoseevnen begrænses i høj grad eller er eventuelt umulig på grund af

proteser (f.eks. kroner) og meget store fyldninger.
▪ Diagnose af subgingival karies er ikke mulig.
▪ Diagnosesikring udelukkende gennem DIAGNOcam (DIAGNOcam er bereg‐

net til en understøttende kariesdiagnostik, frem for alt til tidlig diagnose).

Anvendelsesområdet for udstyret er i tandlægens praksis eller på en tandlægekli‐
nik.

Udstyret er et medicinsk udstyr i klasse IIa iht. EF-direktiv 93/42/EØF.

Belysningen opfylder laserklasse 1 iht. EN 60825-1.

Henvisning
Diagnose af patologiske ændringer af tandsubstansen må kun foretages af tand‐
lægen.

2.4   Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Henvisning
I henhold til EU-direktivet 2002/96 vedrørende bortskaffelse af elektrisk- og elek‐
tronisk udstyr, henledes opmærksomheden på, at dette produkt er omfattet af
disse retningslinjer i Europa, og skal bortskaffes på særlig vis.
Inden afmontering / bortskaffelse af produktet skal der gennemføres en fuld‐
stændig rengøring (desinfektion / sterilisation) i henhold til kapitlet "Rengørings‐
metoder".
De kan få nærmere oplysninger herom fra KaVo (www.kavo.com) eller via den
dentale specialhandel.

Vedrørende endelig bortskaffelse kan man henvende sig til:
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Tyskland

Sådan returneres el-udstyret:
1. På enretec GmbH's hjemmeside www.enretec.de findes under menupunktet

eom en ordreformular til bortskaffelse af udstyr, både til download og udskriv‐
ning eller som online-ordre.

2. Udfyld denne formular og send den som online-ordre eller pr. fax +49(0)3304
3919 590 til enretec GmbH.
Alternativt kan De for anmodning om afhentning af udstyr og for spørgsmål
rette henvendelse til:
Telefon: +49 (0) 3304 3919 500
E-mail: pickup@eomRECYCLING.com og
post: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLING
Kanalstraße 17
16727 Velten

3. Deresikke-fastinstalleredeapparat afhentes i klinikken, og Deres fastinstallere‐
deapparat afhentes ved fortovet på Deres adresse på den aftalte dato.
Demontering-, transport- og emballageomkostninger bæres af ejeren / bruge‐
ren af apparatet.

International (EU)

Landsspecifikke oplysninger om bortskaffelse kan indhentes hos den dentale spe‐
cialhandel.

2.5   Sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL

Fare for tilskadekomst pga. spænding.
Elektrisk stød.
▶ Der må ikke arbejdes videre med et ødelagt udstyr!
▶ Udstyret må kun sluttes til en pc/laptop, der er godkendt iht. IEC 60950.
▶ Udstyret må ikke anvendes på patienten eller i dennes omgivelser, når son‐

den er taget af.
▶ Udstyret må ikke benyttes længere efter et fald.

ADVARSEL

Kvælningsfare.
Opkastning fordi udstyret føres for langt ind.
Indtagelse af opkast.
▶ Udstyret må ikke føres ned i patientens hals eller svælg!

ADVARSEL

Fare for blænding ved usynligt laserlys.
Øjenskader.
▶ Hvis laser-belysningen er tændt på udstyret, må dette ikke rettes mod øjne!
▶ Udstyret må ikke anvendes, hvis huset er beskadiget eller åbent.
▶ Håndstykket må ikke anvendes på patienten uden påsatte spidser.
▶ Kig ikke ind i håndstykkets lysudgangsåbninger, når spidsen er taget af.
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ADVARSEL

Fare på grund af elektromagnetisk stråling.
Påvirkning af andet elektrisk udstyr.
▶ Udstyret må ikke anvendes ved patienter med pacemakere!
▶ Udstyret skal slukkes i behandlingsrum, som der kan udgå farlige energier

fra (f.eks. røntgen, laser, roterende instrumenter)!

FORSIGTIG

Produktskade som følge af bukning eller bøjning af USB-kablet.
Irreversibelt brud på ledningerne i USB-kablet.
▶ Træk ikke i USB-kablet!

FORSIGTIG

Beskadigelser på grund af ukorrekt behandling.
Ødelæggelse af DIAGNOcam-huset og af de indvendigt liggende komponenter.
▶ DIAGNOcam må ikke bruges til at bevæge lægeelementet med!
▶ Tryk ikke på DIAGNOcam i holderen.
▶ Håndstykket må kun anvendes på patienten med påsat sonde!

FORSIGTIG

Risiko for infektion som følge af snavset eller forurenet DIAGNOcam.
Infektion.
▶ DIAGNOcam-håndstykket og spidserne skal renses igen efter brug.

FORSIGTIG

Fare for snitsår ved ukorrekt brug
Snitsår
▶ Håndstykket må ikke anvendes på patienten uden påsat sonde.
▶ Beskadiget udstyr må ikke anvendes på patienten.
▶ Udstyret må ikke anvendes på patienten med beskadiget sonde.

FORSIGTIG

Stærk laser
Opvarmning af pulpacavum mulig
▶ Anvendelsen skal begrænses til maks. 1 minut pr. tand.

FORSIGTIG

Biologisk kontaminering
Smitte
▶ Udstyret må ikke anvendes ved sår/åbent væv.

Brugervejledning DIAGNOcam 2170
2 Sikkerhed | 2.5 Sikkerhedshenvisninger

9/62



3   Produktbeskrivelse

3.1   Systemkomponenter

3.1.1   Håndstykke

① Vindue til kameraoptik ③ Kontaktflade ringomskifter
② Lysudgangsåbning til laser ④ Gaffelfotoceller

3.1.2   Håndstykke med påsat spids

① Okklusal spids ④ Betjeningstast 2
② Ringomskifter ⑤ Håndstykke
③ Betjeningstast 1 ⑥ USB 2.0 kabel med knækbeskyttel‐

sestylle og DC/DC-omformer
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3.1.3   Okklusal spids (spids i large, spids i small)

① Åbning til kameravindue

① Lysudgangsåbning til laserstråle
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3.2   Betjeningstaster og ringomskifter

Med ringomskifteren ③ og dens seks kontaktpunkter kan der tages stilbilleder i
alle relevante positioner.

Betjening Ringomskifter ③ Funktion
Kort, når udstyret er koblet fra Tænding af laser og kamera

(= udstyret er driftsklart)
Kort, når udstyret er tændt Fremstilling af stilbilleder med automa‐

tisk lagring
Lang Slukning af laser og kamera

Betjening Betjeningstast 1 ④ Funktion
Kort Valg af næste tand i tandskemaet (i

urets retning)
Lang Hurtigløb gennem tandskemaet (i urets

retning)

Betjening Betjeningstast 2 ⑤ Funktion
Kort Valg af næste tand i tandskemaet (mod

urets retning)
Lang Hurtigløb gennem tandskemaet (mod

urets retning)
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3.3   Mærkning og etikettering

3.3.1   Typeskilt

① Typeskilt

Made in Germany
Type Udstyrsmodel DIAGNOcam–produktionsmåned/produktionsår
REF Materialenummer
SN Serienummer

OBS! Se de medfølgende papirer!

Klassifikation (anvendelsesdel, type BF)

CE-mærkning efter 93/42/EØF som medicinsk udstyr

Mærkning efter 2002/96/EF

Følg brugervejledningen

3.4   Tekniske data

Komplet system

Strømforbrug maks. 0,5 A
Forsyningsspænding 5 V
Slangelængde 2,5 m
Vægt 190 g
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Kapslingsklasse IP 44
Længde ca. 245 mm
Diameter 30 mm

Kapslingsklasse IP betyder beskyttelse ved hjælp af et kabinet, der beskytter im‐
od indtrængning af faste fremmedlegemer og vand.
Det første identifikationsnummer 4 betyder beskyttelse imod indtrængning af faste
fremmedlegemer ≥ 1 mm i diameter.
Det andet identifikationsnummer 4 betyder beskyttelse imod vandsprøjt.

Billedføler

Type CMOS
Format ¼“
Monochrome 8 Bit
Opløsning 640 (H) x 480 (H)

Belysning

Type Laserdiode
Antal 2
Bølgelængde 780 nm
Opt. effekt 15 mW
Opt. effekt iht. DIN EN 60825-1 iht. de
okklusale spidser

maks. 1 mW

Optisk system

Billedvinkel 105°
Billedretning 80°
Fokuseringsafstand 4,5 mm

Driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur +10 bis + 30° C
Lufttryk 800 til 1060 hPa
Rel. luftfugtighed 5 til 95 %, ikke kondenserende
Driftshøjde maks. 2000 m

Lager-/transportbetingelser

Omgivelsestemperatur -10 til +55 °C
Lufttryk 700 til 1060 hPa
Rel. luftfugtighed 5 til 95 %, ikke kondenserende
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4   Ibrugtagning

4.1   Hardwarekrav

▶ Udstyret må kun sluttes til en pc/laptop, der er godkendt iht. IEC 60950.

Følgende systemkrav skal være opfyldt:
▪ Pc med mindst 1 GHz processorydelse
▪ 256 MB arbejdslager (RAM) til enkeltbruger eller arbejdsstation
▪ 512 MB arbejdslager (RAM) til SQL-databaseserver
▪ 50 MB ledigt fast pladelager på systemdrevet
▪ Alt efter datamængder 5 til 50 GB fast pladelager på datadrevet (kan stemme

overens med systemdrevet)
▪ Monitoropløsning mindst 1024x768, farvedybde mindst 32 bit
▪ Operativsystem: Microsoft Windows XP fra Service Pack 3 eller Win7 32/64bit

Henvisning
Windows Media Player 11 med ekspresindstillinger skal installeres og startes op
én gang.
Systemforudsætninger for andre software- og hardwaresystemer, der skal betje‐
nes sammen med KiD, skal overholdes!

4.2   Softwareinstallation

Anvendelse af KaVo Integrated Desktop (KiD)

Det anbefales at anvende DIAGNOcam sammen med KaVo-softwaren KiD.

Softwaren indeholder komfortable muligheder inden for
▪ billedoptagelse
▪ billedanalyse
▪ billedbehandling
▪ Patientrelateret arkivering af billeder med tandskema

4.2.1   Start af installationsrutine

▶ Indsæt DIAGNOcam cd'en i drevet
▶ Dobbeltklik på filen DIAGNOcam.... .exe i cd'ens hovedkatalog.

Installationen starter.
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4.2.2   Installation af et enkeltpladssystem

▶ Klik i setup-startvinduet på „Næste“ for at starte installationen.

▶ Læs licensaftalerne, vælg optionen „Jeg accepterer aftalen“, og klik på „Næ‐
ste“.
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▶ Vælg målmappe for programkataloget, og klik på „Næste“.

Henvisning
Programfilerne gemmes i målkataloget. Målkataloget skal ligge på en lokal hard‐
disk. Det anbefales, at den foreslåede katalogsti (C: \programmer\\KaVo\KiD) be‐
nyttes. Et målkatalog på et netværksdrev kan medføre funktionsforstyrrelser.
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▶ Vælg dokumentkatalog

▶ Fortsæt med installationen
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▶ Afslut setup.

▶ Vælg sproget tysk eller engelsk
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▶ Tryk Næste for driverinstallation

▶ I målkataloget gemmes der programdata.
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▶ Tryk på Installér for at gennemføre installationen

▶ Tryk på Fortsæt installation, softwaren installeres
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▶ Tryk på Fortsæt installation, hardwaren installeres

▶ Vent indtil installationen er afsluttet.
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▶ Det anbefales at genstarte computeren

4.2.3   Installation af et flerpladssystem

I en netværksinstallation kan flere arbejdsstationer, på hvilke KiD er installeret,
have adgang til en fælles database.
I dette tilfælde skal den ene computer i netværket konfigureres som databaseser‐
ver. Denne computer skal altid startes inden de andre computere i netværket og
lukkes ned efter disse (f.eks. om aftenen) (hvis den overhovedet lukkes ned).

Henvisning
Hvis der er planlagt en netværksinstallation af KiD, skal netværksserveren instal‐
leres først.

Installation af netværksserver

Henvisning
Ved et flerpladssystem skal alle samhørende arbejdsstationer have adgang til
samme databaseserver, samme database og samme dokumentsti, da der ellers
kan opstå inkonsistens i dataene.
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▶ Vælg "Netværk server" ved serveren.

▶ En databaseserver kan installeres uden KiD-softwaren. Dette er nødvendigt
ved en Windows 2000-server, da denne ikke understøttes af KiD.
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▶ Ved installation af databaseserveren, eller hvis servergodkendelsen ikke blev
fundet, skal dokumentkataloget vælges.

▶ Vælg yderligere opgaver.
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▶ Bekræft installationsindstillingerne.

▶ Afslut installationen.

 

 

 

 

Brugervejledning DIAGNOcam 2170
4 Ibrugtagning | 4.2 Softwareinstallation

26/62



Den første installation i et flerpladssystem skal foretages ved databaseserveren.
Microsoft SQL Server 2005 Express skal kun installeres her. Ved alle andre plad‐
ser skal checkboksen deaktiveres.

Henvisning
Hvis der allerede er installeret en Microsoft SQL Server på denne pc, kan denne
benyttes. Brugerkontoen, der anvendes til installationen, skal have administrator‐
rettigheder.

Installation af netværksarbejdsstation

▶ Vælg Netværk arbejdsstation, og tryk på Næste
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▶ Netværket scannes efter SQL databaser med licenser

▶ Foretag udvælgelse, og tryk på Næste
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▶ Opret skrivebordssymbol, og tryk på Næste

▶ Gennemfør installation, tryk på Installér
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▶ Tryk på Afslut for at afslutte installationen

▶ Genstart computeren, og tryk på Afslut.
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4.2.4   Installation af VDDS grænseflade

▶ Start Setup, tryk på Næste

▶ Gennemfør installation
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▶ Afslut installation

4.3   Fjernvedligeholdelse via Netviewer

Service-hotline:
+49 7351 56-2700
Service.Multimedia@kavo.com
Oplys venligst produktets serienummer ved alle henvendelser!
Yderligere informationer: www.kavo.com

Ved installationen af KiD installeres fjernvedligeholdelsessoftwaren Netviewer
automatisk med. Desuden kan Netviewer også udføres via internetadressen: sup‐
port.kavo.com Samtidig skal den tekniske service kontaktes for at modtage et
sessionsnummer.

 

 

 

 

Brugervejledning DIAGNOcam 2170
4 Ibrugtagning | 4.3 Fjernvedligeholdelse via Netviewer

32/62



4.3.1   Start af Netviewer direkte via knap på KiD

▶ Tryk på knappen til fjernvedligeholdelse

▶ Ring til den tekniske service på tlf. +49 7351 56-2700, og anmod om et sessi‐
onsnummer til Netviewer.

▶ Indskriv sessionsnummeret, og klik på "Forbind".

Fjernvedligeholdelsen startes.

Henvisning
Den tekniske service får adgang til fjernvedligeholdelsen, når kunden bekræfter
adgangen. Uden denne bekræftelse er adgang ikke mulig!
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▶ Vinduet Remote control viser, at KaVo kundeservicen er forbundet med dit sy‐
stem.

▶ Vinduet Netviewer var lukket; når der trykkes på close, afbrydes forbindelsen.
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5   Betjening

5.1   Påsætning og aftagning af spids

Påsætning af spidsen på håndstykket

FORSIGTIG

Forvridning under påsætning af spidsen
Beskadigelse af udstyret
▶ Under påsætningen skal der sørges for, at den indvendigt liggende næse på

spidsen går ind i åbningen på gaffelfotocellerne.

Henvisning
Spidserne må hverken påsættes med stor kraftanvendelse eller ved drejning!
Spidserne skal påsættes indtil anslaget på håndstykket. Ellers kan områder af
billedet blive dækket til.

▶ Skyd spidsen ensartet ind indtil anslaget. Sørg i den forbindelse for, at den
indvendigt liggende næse ① på spidsen går ind i åbningen på gaffelfotoceller‐
ne.
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Aftagning af spidsen fra håndstykket

Henvisning
Spidserne må ikke tages af ved drejning.
Betjeningstasterne må ikke berøres under aftagningen.

▶ Spidserne skal tages af håndstykket med moderat kraftanvendelse; der træk‐
kes med venstre hånd og skubbes let med tommelfingeren på højre hånd. Be‐
tjeningstasterne må ikke berøres under aftagningen.
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5.2   Tænd / sluk

ADVARSEL

Fare for blænding ved usynligt laserlys.
Øjenskader.
▶ Hvis laser-belysningen er tændt på udstyret, må dette ikke rettes mod øjne!
▶ Udstyret må ikke anvendes, hvis huset er beskadiget eller åbent.
▶ Håndstykket må ikke anvendes på patienten uden påsatte spidser.
▶ Kig ikke ind i håndstykkets lysudgangsåbninger, når spidsen er taget af.

FORSIGTIG

Produktskader på grund af fejlbetjening
Beskadigelse af kontakterne
▶ Ringomskifteren og betjeningstasterne må ikke berøres under aftagning og

påsætning af spidserne.

Henvisning
Når der ikke er påsat nogen spids, gennemføres der automatisk et internt sikker‐
hedstjek: Ved hver ibrugtagning af udstyret, ved indsættelse af USB-stikket på
pc'en og ved tænding af pc'en.
Hvis der er påsat en spids ved ibrugtagning, starter sikkerhedstjekket ikke.
Uden sikkerhedstjek aktiveres laserlyset ikke. I dette tilfælde skal spidsen tages
af. Derefter gennemføres sikkerhedstjekket automatisk.

Henvisning
Hvis spidsen tages af under driften, deaktiveres videobilledet og belysningen.
Når spidsen er påsat igen, aktiveres videobilledet og belysningen igen.

Tænd

▶ Tryk kortvarigt på ringomskifteren.

Sluk

Henvisning
Hvis ingen funktionstast betjenes og spidsen ikke skiftes i løbet af 10 minutter,
frakobles laseren og kameraet automatisk.

▶ Hold ringomskifteren trykket nede i 10 sekunder.

5.3   Okklusal anvendelse

FORSIGTIG

Materielle skader på grund af ukorrekt brug
Beskadigelse af lyslederen
▶ Knæk ikke lyslederen i den bevægelige del af sonden.
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Henvisning
Livebilledet varierer afhængigt af følgende faktorer:
- tanddefektens art.
- indkoblingsfladens position.
- tandfyldningernes art og position.

Indikationsområdet er præmolarer og molarer (kindtænder).

Okklusalsonden er forsynet med en afstandsholder. Afstandsholderen placeres
på nabotanden for at opnå optimale, kontrastrige billeder. På denne måde indkob‐
les lyset gennem tandkødet og ind i tanden, og overstråling undgås.

1

① Lysudgangsåbning (indvendig)

Forudsætning
Tænderne er renset professionelt.

▶ Sæt okklusalspidsen på håndstykket.
▶ Bring lysudgangsåbningerne ① i kontakt med tandkødet.
▶ Anbring okklusalsondens afstandsholder på nabotanden, og iagttag livebille‐

det.
▶ Sonden kan kippes let efter behov.
▶ Vælg med betjeningstasterne 2 og 3 den tand i tandskemaet, til hvilken der

skal gemmes et billede.
▶ Tryk på ringomskifteren for at tage og gemme et stilbillede.
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5.4   Kort betjeningsvejledning KiD

▶ Start KiD.
▶ Opret/vælg patient.
▶ Start DIAGNOcam-Viewer.
▶ Forbind DIAGNOcam med pc'en/laptoppen, mens sonden er taget af.
▶ Sæt sonden på.
▶ Aktivér ringomskifteren et øjeblik for at tænde for laser og kamera.
▶ Vælg med betjeningstasterne 2 og 3 en tand i tandskemaet.

Den valgte tand vises i mørkeblå.

▶ Tag et stilbillede ved hjælp af ringomskifteren.

Stilbilledet tilordnes den valgte tand i tandskemaet.

Henvisning
Tænder med tilhørende billeder vises i lyseblå i tandskemaet.

▶ For at kunne skifte til review-mode skal sonden tages af, hvorefter der klikkes
på "File Symbol" i livebillede-vinduet.

▶ For at vende tilbage til KiD fra viewer-mode skal der klikkes på det "rode kors"
øverst til højre.

5.5   Undersøgelse af fund og diagnose

Henvisning
Tænderne skal være rene inden undersøgelsen. Professionel tandrensning an‐
befales.

Henvisning
Kariøse ændringer vises som mørke skygger i forhold til den sunde tandsub‐
stans.

Henvisning
Rester fra rengøringsmidler, restaurationsmaterialer, konkrementer og misfarv‐
ninger på tandoverfladen kan resultere i en ændret spredning og dermed blive
vist som skygger.

De mørke skygger på billedet kan tydes som kariøse ændringer.

▶ Anvend yderligere diagnoseapparater for at sikre diagnosen, f.eks.
DIAGNOdent pen 2190.

5.6   DIAGNOcam funktion

Henvisning
Softwaren skal altid afsluttes, inden DIAGNOcam tages ud.
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Start af DIAGNOcam

▶ Tænd for pc'en/laptoppen.
▶ Indsæt DIAGNOcam uden spids i pc'en/laptoppen, og vent, indtil der lyder tre

akustiske signaler.
▶ Start DIAGNOcam-softwaren.

Trin 1:

▶ Vælg patient.

▶ Klik på betjeningsfeltet „Vælg patient“, og åbn det.
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Trin 2:

▶ Opret patient.

▶ Tryk på symbolet "Opret ny patient".

▶ Indskriv patientdata, og gem med symbolet „OK“.

Symbolliste

Trin 3:

▶ Vælg patient.
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▶ Bekræft med dobbeltklik på patientnavn eller med symbolet "OK".

Trin 4:

▶ Start kamera.
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▶ Klik først på betjeningsfeltet „DIAGNOcam“, og åbn det.

Start af optagemodus

▶ Klik på betjeningsfeltet „DIAGNOcam Live“.

Trin 5:

▶ Vælg tand.

▶ Påsæt spids.
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Tandskema

Fremstilling Betydning
Hvid tand Ingen optagelse lagret.
Lyseblå tand Der er lagret optagelser
Mørkeblå tand Aktiv valgt tand, de lagrede optagelser vises i linjen

nedenfor.

Henvisning
Tandnummeret til den valgte tand i tandskemaet (f.eks. 47) vises på venstre side
af tandskemaet. Når en tand er valgt, vises kun optagelserne til den valgte tand.
Når ingen tand er valgt, vises der et udråbstegn i stedet for tandnummeret. Der
vises alle oprettede optagelser eller optagelser, der ikke er tilordnet nogen tand.
Hvidt udråbstegn: Alle oprettede optagelser vises.
Lyseblåt udråbstegn: Optagelser, der ikke er tilordnet nogen tand, vises.

Trin 6:

▶ Udløs billede.
▶ Positionér DIAGNOcam på det pågældende sted på tanden.

▶ Udløs en optagelse ved at klikke med musen på billede 1 eller ved betjening
af ringomskifteren ①.

▪ Billede øverst til venstre: Aktuelt live-billede
▪ Billede øverst til højre og til højre i midten: Senest gemte optagelser
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▶ For at kunne vise en tidligere optagelse fra den nederste række på billede 3
skal den ønskede optagelse i den nederste række vælges med et museklik
(blå indramning).

Symbol Betydning
▪ Ringomskifter rød: deaktiveret
▪ Ringomskifter hvid: aktiveret

▪ Tandselektion <> rød: deaktiveret
▪ Tandselektion <> hvid: aktiveret

Ingen tand valgt

Aktivering/deaktivering af videokamera

Indstilling af lysstyrke/kontrast

▶ Vælg betjeningsfeltet „Optioner“

Vi anbefaler, at defaultindstillingen anvendes. Hvis tænderne vises for lyse, kan
det være fordelagtigt at ændre AEW-værdierne efter behov.
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▶ Med „default“ skiftes der tilbage til fabriksindstillingen

DIAGNOcam Review Modus

I review-modusen kan optagelserne iagttages og sammenlignes.

Start af review-modus fra optagemodusen (DIAGNOcam Video)

▶ Træk spidsen af.

▶ Klik på symbolet "Mappe".
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▶ Påsæt spidsen for at skifte tilbage til view-modus.

▶ Klik på symbolet "Lineal" for at måle optagelsen i længden.

▶ Klik igen på symbolet "Lineal" for at markere længdemålingen rødt. Den "rød‐
markerede" længdemåling kan slettes igen med tasten "Fjern".

▶ Klik på symbolet "Invers" for at vise en "invers" visning af optagelsen.

▶ Klik på symbolet "Fejlfarver" for at vise optagelsen i fejlfarver.

▶ Klik på symbolet "Værktøjsliste" for at åbne eller lukke "værktøjslisten".

▶ Klik på symbolet "Originalbillede" for at tilbagestille den ændrede optagelse.

▶ Klik på symbolet "Tilbagestilling" for at tilbagestille den seneste ændring.

▶ Klik på symbolet "Printer" for at printe optagelsen ud.

▶ Klik på symbolet "Slet" for at slette optagelsen.

▶ Klik på symbolet "Eksportér billede" for at eksportere optagelsen.
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Visning af optagelser af en tand

▶ Vælg tand 48 i tandskemaet i vinduesområdet nederst til venstre ved muse‐
klik.

Den valgte tand (48) vises i mørkeblå.
Tandnummeret til den valgte tand (48) vises på venstre side af tandskemaet.
Optagelserne, der er tilordnet tanden, vises i karrusel i nederste vinduesområ‐
de i midten.

Visning af ikke tilordnede optagelser

▶ For at vise alle optagelser, der ikke er tilordnet nogen tand, dobbeltklikkes der
på feltet med tallet "48".

Et lyseblåt udråbstegn vises på venstre side af tandskemaet.
Optagelserne, der ikke er tilordnet nogen tand, vises i karrusel i nederste vin‐
duesområde i midten.
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Visning af alle optagelser

▶ For at vise alle optagelser (tilordnede og ikke tilordnede) klikkes der på ud‐
råbstegnet.

Et hvidt udråbstegn vises på venstre side af tandskemaet.
Alle oprettede optagelser (tilordnede og ikke tilordnede) vises i karrusel i ne‐
derste vinduesområde i midten.

Bladring gennem optagelser
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▶ Klik f.eks. på vinduesområdet øverst til højre for at vise den aktive (forreste)
optagelse i karrusellen i øverste vinduesområde.

Det valgte vinduesområde foroven vises i blå indramning.

▶ Med navigationspilene bladres der gennem optagelserne i karrusellen i frem‐
ad- eller bagudgående retning.

Fiksering af optagelser

▶ For at fiksere en optagelse i det valgte vinduesområde skal der klikkes på det
andet vinduesområde.

Det valgte vinduesområde foroven vises i blå indramning.

Sammenligning af optagelser

Til sammenligning af optagelser kan en optagelse "fikseres" i et vinduesområde
foroven. I det andet vinduesområde kan der "bladres" gennem optagelserne.

▶ Klik f.eks. på vinduesområdet øverst til højre.

I det valgte vinduesområde vises de "aktive" optagelser efter hinanden i karru‐
sel.
I det ikke valgte vinduesområde forbliver optagelsen "fikseret".
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Forstørrelse/deling af optagelse

▶ Dobbeltklik på et af de to vinduesområder foroven.

De to vinduesområder foroven samles til et stort område.
Optagelsen vises forstørret.

▶ Dobbeltklik på vinduesområdet for at opdele vinduesområdet til to vinduer.

Optagelsen vises formindsket i vinduesområdet øverst til højre hhv. venstre.
I det andet vinduesområde vises den forinden viste optagelse.
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6   Behandlingsmetoder i henhold EN ISO 17664

Anvisningerne til rengøring og sterilisering er valideret af producenten af det me‐
dicinske udstyr til forberedelse af et medicinsk udstyr til behandling af dette. Dertil
er det normalt nødvendigt med validering og rutineovervågning af forløbet. Ved
enhver afvigelse fra anvisningerne skal man være klar over virkningerne og muli‐
ge negative følger af ændringen.

Følgende komponenter skal genbehandles:

▪ Udstyrets overflade
▪ Spidser

FORSIGTIG

Beskadigelser på grund af indtrængende væsker.
Funktionsforstyrrelser på grund af indtrængende væsker.
▶ Der må ikke trænge væsker ind i apparatet!

6.1   Forberedelse af rengøring

Henvisning
Softwaren skal altid afsluttes, inden DIAGNOcam tages ud.

▶ Fjern spidsen.

6.2   Rengøring

Henvisning
Brug ikke opløsningsmidler eller aggressive kemikalier!

▶ Fjern groft snavs umiddelbart efter forureninger med en engangspapirklud.

6.3   Manuel rengøring

▶ Rengør alle udvendige overflader på DIAGNOcam med en blød klud og et af
de angivne desinfektionsmidler.

▶ Rengør spidserne under rindende vand (drikkevandskvalitet, temperatur 30º ±
5º C, flowhastighed 2l/min) i 30 sekunder med en middelhård tandbørste.

▶ Hvis vinduet er snavset, skal det rengøres med isopropanol 70 % og en vat‐
pind.
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▶ Rengør forsigtigt, en for stor kraftanvendelse kan beskadige vinduet.

6.4   Maskinel rengøring

Uanvendelig.

6.5   Desinfektion

6.5.1   Manuel desinfektion

FORSIGTIG

Produktskader på grund af forkert desinfektion.
Fejlfunktioner.
▶ Brug desinfektionsmidler i henhold til producentens instruktioner!
▶ Foretag kun aftørringsdesinfektion!
▶ Produktet må ikke neddyppes i væsker

FORSIGTIG

Materielle skader på grund af spraydesinfektion.
▶ DIAGNOcam må ikke spraydesinficeres.

KaVo anbefaler følgende produkter pga. deres materialeforenelighed.
Producenten af desinfektionsmidlet skal sikre, at midlet er mikrobiologisk effektivt.

▪ Mikrozid AF fra firmaet Schülke&Mayr (væske eller klude)
▪ Dürr FD322
▪ INCIDIN liquid
▪ Cavicide

Anvendelsesområde i henhold til producentens brugervejledning.

▶ Desinficér overfladen af DIAGNOcam og af spidserne ved aftørring med en
blød klud og et tilladt desinfektionsmiddel.
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6.5.2   Maskinel desinfektion

Uanvendelig.

6.6   Sterilisering

FORSIGTIG

Produktskader på grund af forkert sterilisering
Beskadigelse af de sterile dele
▶ Må ikke varmluftsteriliseres, kemisk koldsteriliseres eller steriliseres med

ethylenoxid!

FORSIGTIG

Fugtighed
Ikke steril
▶ Vær opmærksom på tørhed. Autoklavering med eftervakuum sørger for tør‐

hed! Desuden kan tørringen fremskyndes ved hjælp af en tørrefase på 10
minutter med åben autoklavedør.

Kun spidserne kan steriliseres.

Steriliseringen skal udføres umiddelbart efter rengøringen.

Spidserne skal lægges i poser inden steriliseringen.

KaVo-produkter, der kan steriliseres, har en temperaturbestandighed på op til
maks. 138 ℃.

KaVo anbefaler f.eks.
- STERIclave B 2200/2200P fra firmaet KaVo
- Citomat/K-Serie fra firmaet Getinge

▶ Sonder steriliseres i autoklave:

Metode Varighed / temperatur
Autoklave med tredobbelt forvakuum Mindst 3 minutter / 134° C -1 °C/ +4 °C

 

Opbevar spidserne indpakket

Henvisning
Ved sterilisering af flere instrumenter inden for en steriliseringscyklus må sterili‐
satorens maksimale fyldning ikke overskrides.
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6.7   Kontrol og funktionstest

6.7.1   Generelt

▶ Kontrollér at udstyret er rent.

6.7.2   Kontrol af spidser

▶ Hold spidserne mod en lyskilde (eventuelt dagslys), og kontrollér lyslederne,
der ses i hylsteret, for tilsmudsning og defekter.
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7   Afhjælpning af forstyrrelser

Henvisning
Hvis DIAGNOcam tages ud ved opstartet software, kan der ved næste start op‐
stå fejlmeldinger. Softwaren skal altid afsluttes, inden DIAGNOcam tages ud.

▶ Hvis der under start af softwaren opstår fejlmeldinger, skal alle programmer
lukkes og pc'en/laptoppen lukkes ned og genstartes.

▶ I tilfælde af forstyrrelser skal DIAGNOcam omgående tages ud af drift!
▶ Informér omgående den ansvarlige KaVo-medarbejder!
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8   Tilbehør

1.005.1300 spids large

1.005.1360 spids small
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1.005.1380 holder DIAGNOcam

Yderligere tilbehør:
USB forlængerkabel 3m Mat.-nr. 1.005.1076
CD DIAGNOcam multibruger Mat.-nr. 1.009.6958
CD DIAGNOcam enkeltbruger Mat.-nr. 1.009.5110
CD VDDS plugin software Mat.-nr. 1.009.6960
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9   Oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet iht. EN
60601-1-2

9.1   Elektromagnetisk emission

er beregnet til drift i omgivelser, som beskrevet herunder. Kunden eller brugeren
af bør sikre sig, at apparatet anvendes i sådanne omgivelser.

Støjudsendelsesmålinger Overensstemmelse Elektromagnetiske omgivelser -
Retningslinjer

HF-emission efter CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet anvender kun HF-energi
til sin egen interne funktion. Derfor
er dets HF-emission meget lav, og
det er usandsynligt, at elektronisk
udstyr i nærheden forstyrres.

HF-emission efter CISPR 11 Klasse B Apparatet er egnet til brug i alle
former for lokaler, også sådanne
som ligger i beboelsesområder og
lignende, som er direkte forbundet
med det offentlige forsyningsnet,
der også forsyner bygninger, der
bruges til beboelsesformål.

Emission af oversvingninger iht.
EN 61000-3-2

Klasse A Apparatet er egnet til brug i alle
former for lokaler, også sådanne
som ligger i beboelsesområder og
lignende, som er direkte forbundet
med det offentlige forsyningsnet,
der også forsyner bygninger, der
bruges til beboelsesformål.

Emission af spændingssvingnin‐
ger / flimren iht. EN 61000-3-3

stemmer overens Apparatet er egnet til brug i alle
former for lokaler, også sådanne
som ligger i beboelsesområder og
lignende, som er direkte forbundet
med det offentlige forsyningsnet,
der også forsyner bygninger, der
bruges til beboelsesformål.

9.2   Elektromagnetisk immunitet

er beregnet til drift i omgivelser, som beskrevet herunder. Kunden eller brugeren
af bør sikre sig, at apparatet anvendes i sådanne omgivelser.
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Støjimmunitetstests EN 60601-prøveniveau Overensstemmelsesni‐
veau

Elektromagnetiske omgi‐
velser - retningslinier

Afladning af statisk elek‐
tricitet (ESD) iht. EN
61000-4-2

± 6 kV kontaktafladning
± 8 kV luftafladning

± 2/4/6 kV kontaktaflad‐
ning
± 2/4/8 kV luftafladning

Gulvet bør bestå af træ
eller beton eller være be‐
lagt med keramikfliser.
Hvis gulvet er belagt med
syntetiske materialer, skal
den relative luftfugtighed
være mindst 30 %.

Hurtige, transiente, elek‐
triske forstyrrelsesniveau‐
er / bursts iht. EN
61000-4-4

± 2 kV for netledninger
± 1 kV for indgangs- og
udgangsledninger

± 2 kV for netledninger Forsyningsspændingens
kvalitet bør opfylde det,
der er gældende i et ty‐
pisk virksomheds- eller
sygehusmiljø.

Stødspændinger (surges)
iht. EN 61000-4-5

± 1 kV normal mode vol‐
tage
± 2 kV common mode
voltage

± 1 kV normal mode vol‐
tage
± 2 kV common mode
voltage

Forsyningsspændingens
kvalitet bør opfylde det,
der er gældende i et ty‐
pisk virksomheds- eller
sygehusmiljø.

Spændingsfald, korte
afbrydelser og svingnin‐
ger i forsyningsspændin‐
gen iht. EN 61000-4-11

< 5 % UT

(>95 % fald)
for ½ periode
40 % UT

(60 % fald)
for 5 perioder
70 % UT

(30 % fald)
for 25 perioder
< 5 % UT

(> 95 % fald)
for 5 s
(250 perioder)

< 5 % UT

(>95 % fald)
for ½ periode
40 % UT

(60 % fald)
for 5 perioder
70 % UT

(30 % fald)
for 25 perioder
< 5 % UT

(> 95 % fald)
for 5 s
(250 perioder)

Forsyningsspændingens
kvalitet bør opfylde det,
der er gældende i et ty‐
pisk virksomheds- eller
sygehusmiljø. Når bruge‐
ren kræver fortsat funkti‐
on af , også når der fore‐
kommer afbrydelser i
energiforsyningen, anbe‐
fales det, at forsynes af
en uafbrydelig strømfor‐
syning eller et batteri.

Magnetfelt ved forsy‐
ningsfrekvensen (50/60
Hz) iht. EN 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetfelterne ved den‐
ne netfrekvens bør svare
til de typiske værdier,
som ses i virksomheds-
eller sygehusmiljøer.

Anmærkning: UT er netspændingen før prøveniveauet anvendes.

9.3   Elektromagnetisk immunitet

er beregnet til drift i omgivelser, som beskrevet herunder. Kunden eller brugeren
af bør sikre sig, at apparatet anvendes i sådanne omgivelser.
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Støjimmunitetstests EN 60601-prøveniveau Overensstemmelsesni‐
veau

Elektromagnetiske omgivelser -
retningslinier

Ledet HF-støj iht. EN
61000-4-6
Udstrålet HF-støj iht.
EN 61000-4-3

3 Veff

150 kHz til 80 MHz
uden for ISM-båndenea

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

3 Veff

3 V/m
Bærbare og mobile trådløse appa‐
rater bør ikke anvendes i kortere
afstand fra eller dette apparats
ledninger end den anbefalede be‐
skyttelsesafstand, der er beregnet
ud fra den pågældende ligning.
Anbefalet beskyttelsesafstand:
d = 1,17 P

d= 1,17 P  for 80 MHz til 800 MHz
d= 2,33 P  for 800 MHz til 2,5
GHz
med P som senderens maksimale
mærkeydelse i watt (W) i henhold
til senderfabrikantens angivelser
og d som anbefalet beskyttelses‐
afstand i meter (m).
b Feltstyrken for stationære radio‐
sendere bør ved alle frekvenser,
iht. undersøgelser på stedet c, væ‐
re mindre end overensstemmel‐
sesniveauet.
d I nærheden af apparater, der er
mærket med følgende symbol, kan
der forekomme forstyrrelser.

Anmærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
Anmærkning 2: Disse retningslinjer kan muligvis ikke anvendes i alle situationer.
Udbredelsen af elektromagnetiske størrelser påvirkes af absorption og refleksio‐
ner fra bygninger, genstande og mennesker.

aISM-frekvensbåndene (til industrielle, videnskabelige og medicinske formål) mel‐
lem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz;
26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

bOverensstemmelsesniveauet i ISM-båndene mellem 150 kHz og 80 MHz og i fre‐
kvensområdet fra 80 MHz og 2,5 GHz har det formål at reducere sandsynlighe‐
den for, at bærbart/mobilt kommunikationsudstyr forårsager forstyrrelser, når de
uforvarende tages med ind i patientområdet. Derfor bruges faktoren 10/3 ved be‐
regningen af den anbefalede beskyttelsesafstand i disse frekvensområder.

cFeltstyrken fra stationære sendere, som f.eks. basisstationer for radiotelefoni og
mobile sendere, radioamatørstationer, AM- og FM-sendere eller TV-sendere kan
teoretisk set ikke forudses eller bestemmes nøjagtigt. For at få en kortlægning af
det elektromagnetiske miljø med hensyn til stationære sendere, bør der udføres
en undersøgelse af placeringsstedet. Hvis den målte feltstyrke på placeringsste‐
det, hvor benyttes, overskrider det ovennævnte overensstemmelsesniveau, bør
observeres for at kunne bekræfte, at apparatet fungerer efter hensigten. Hvis der
observeres ualmindelige hændelser i ydelsen, kan der være behov for yderligere
foranstaltninger, som f.eks. en ændret position eller et andet placeringssted for .

dI frekvensområdet fra 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrken være mindre end 3Veff

V/m.
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9.4   Anbefalede beskyttelsesafstande mellem bærbare og mobile
HF-telekommunikationsapparater og behandlingsenheden.

er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser, hvor HF-forstyrrelserne er
kontrollerede. Kunden eller brugeren af kan hjælpe med til at undgå elektromag‐
netiske forstyrrelser ved at han/hun overholder mindsteafstanden mellem bærba‐
re og mobile HF-telekommunikationsapparater (sendere) og – afhængigt af kom‐
munikationsapparatets udgangseffekt, som angivet nedenfor.

Beskyttelsesafstand, afhængig af sendefrekvensen:

Senderens nominelle
ydelse i W

150 kHz til 80 MHz
d=1,17 P  m

80 MHz til 800 MHz
d=1,17 P  m

800 MHz til 2,5 GHz
d=2,33 P  m

0,01 0,1 0,1 0,2
0,1 0,4 0,4 0,7
1 1,2 1,2 2,3
10 3,7 3,7 7,4
100 11,7 11,7 23,3

For sendere, hvis maksimale nominelle ydelse ikke er angivet i ovennævnte tabel,
kan den anbefalede beskyttelsesafstand d målt i meter (m) bestemmes ud fra den
ligning, der hører til hver spalte, og hvor P er senderens maksimale nominelle
værdi i watt (W) i henhold til senderfabrikantens oplysninger.
ANMÆRKNING 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
ANMÆRKNING 2 Disse retningslinjer kan muligvis ikke anvendes i alle situatio‐
ner. Udbredelsen af elektromagnetiske størrelser påvirkes af absorption og reflek‐
sioner fra bygninger, genstande og mennesker.
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