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1 Úvod
1 Úvod
1.1 GENDEX™ GXIO-770™ 

GENDEX GXIO-770 (dále pouze „přístroj“) je mikroproce-
sorem řízený intraorální rentgenový přístroj s generátorem
vysokofrekvenčního stejnosměrného proudu. Přístroj
vytváří vysoce kvalitní snímky zubů s použitím filmového
materiálu nebo digitálních snímačů.

Dobře vyvážené podpěrné rameno umožňuje snadnou
manipulaci a je velmi stabilní, díky čemuž udržuje přístroj
v nehybné poloze během expozice snímku. Patentovaný
design přístroje disponuje generátorem vysokofrekvenč-
ního stejnosměrného proudu vestavěným do vodorovné
části podpěrného ramena přístroje pro dosažení vyšší
spolehlivosti a umožnění snadné instalace a servisu.

Generátor vysokofrekvenčního stejnosměrného proudu
zcela minimalizuje dávku záření přijatou pacientem. Uživa-
telsky přívětivé dálkové ovládání zahrnuje předprogramo-
vané nastavení času dle anatomie umožňující rychlou
a snadnou volbu expozice. Tato nastavení je možné
v případě potřeby přeprogramovat.

Další volby zahrnují hodnoty napětí 60 nebo 70 kV, dobu
expozice mezi 0,02 a 3,2 sekundami, režimy pro dospělé
nebo děti a režimy pro filmový materiál nebo digitální
snímače. Expozici je možné provést přímo pomocí panelu
dálkového ovládání nebo pomocí volitelného vzdáleně
umístěného tlačítka expozice. Možnost volby délky ramena
a mechanického upevnění přístroje v různých konfigura-
cích činí z přístroje plně přizpůsobitelný rentgenový
systém.

Jako výrobce důrazně doporučujeme si před uvedením
přístroje do provozu přečíst tento návod.

POZNÁMKA! Přístroj musí být instalován kvalifikovaným
technikem podle návodu k instalaci. Přístroj smí obslu-
hovat pouze k tomu vyškolení pracovníci.

1.2 Účel použití
Přístroj je určen k použití pro vytváření diagnostických
rentgenových snímků chrupu, čelistí a dalších struktur
v dutině ústní.
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1 Úvod
1.3 Uživatelský profil
Přístroj je určen pouze pro kvalifikovaný zubařský nebo
zdravotnický personál.
Typickým uživatelem přístroje je dentální sestra se speci-
álním vyškolením pro používání rentgenových přístrojů. 

1.4 Symboly, které mohou být umístěny 
na přístroji
Na přístroji se používají následující symboly:

Název a adresa výrobce

Sériové číslo

Sestava zdroje rentgenového záření: 
emitující

Varování týkající se radiace

Přístroj vytvářející radiaci

Velikost ohniska

Filtrace

Konektor pro dálkové ovládání

Ochranné zemnění

Část s použitým typem B
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1 Úvod
Nebezpečné napětí

Zapnuto nebo aktivováno

Vypnuto nebo deaktivováno

Pokyny k obsluze
Další informace naleznete v pokynech
k obsluze. Pokyny k obsluze mohou být k
dispozici v elektronické nebo tištěné podobě.

Obecné upozornění

Pozor! Podle federálních zákonů je prodej
tohoto přístroje vázán na předpis licencova-
ného pracovníka v oblasti péče o zdraví.

Nepoužívat opakovaně

Recyklovatelné

Limit stohování
Je možné uložit maximálně 4 přepravní 
balení na sebe.

Symbol CE (0537) 
MDD 93/42/EHS

 

Značka ETL
Odpovídá UL STD 60601-1
Certifikováno dle CSA

Tento symbol označuje, že odpad z elektric-
kých a elektronických zařízení nesmí být likvi-
dován jako netříděný komunální odpad a
musí být shromažďován samostatně. Obraťte
se prosím na autorizovaného zástupce
výrobce, který vám poskytne informace týka-
jící se vyřazení vašeho přístroje z provozu.

 3155129
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1 Úvod
1.5 Typ a verze
Typ a verze přístroje jsou uvedeny na hlavním štítku
přístroje umístěném na spodní straně horizontálního
ramena a na štítku sestavy skříně rentgenky / vysokofrek-
venčního generátoru na hlavě s rentgenkou. Tato jednotka
je přístroj třídy I, typu B, s třídou ochrany IP 20.

Ohnisková vzdálenost je uvedena na štítku kužele
společně s typem a verzí. 

Verze softwaru se po krátkou dobu zobrazí na dálkovém
ovládání po zapnutí přístroje.
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1 Úvod
1.6 Štítky na jednotce

Štítky na obrázku slouží pouze pro ilustraci. Skutečné
texty nemusí odpovídat vyobrazení.
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1 Úvod
1.7 Konfigurace
VAROVÁNÍ! OMEZENÍ POUŽITÍ: Přístroj ani jeho součásti 
nesmí být žádným způsobem pozměňovány ani 
upravovány bez předchozího souhlasu a pokynů výrobce.
Používání příslušenství, snímačů a kabelů jiných, než je 
specifikováno, může mít za následek zhoršení 
ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY ZAŘÍZENÍ 
a/nebo SYSTÉMU.

VAROVÁNÍ! Domníváte-li se, že dochází k elektromagne-
tickému rušení ovlivňujícímu přístroj nebo způsobenému
přístrojem, obraťte se na servis. Přenosná a mobilní radi-
ofrekvenční komunikační zařízení mohou rušit činnost
lékařského elektrického zařízení.

Přístroj je k dispozici se třemi různými délkami ramena:

Každý přístroj je vybaven dálkovým ovládáním s osmiži-
lovým kabelem o délce 10 m s konektory RJ-45
a instalační příručkou.

Přístroj je k dispozici se šesti různými kužely, jejichž
vyobrazení naleznete v kapitole 2.2:

KONFIGURACE DÉLKA HORIZONTÁLNÍHO 
RAMENA

DOSAH

Krátké rameno 50 cm 176 cm

Dlouhé rameno 65 cm 191 cm

Velmi dlouhé rameno 90 cm 216 cm

KUŽELY

Krátký kužel kulatý

Krátký kužel obdélníkový / krátký kužel obdélníkový pro 
Německo

Dlouhý kužel kulatý

Dlouhý kužel obdélníkový

Krátký plný obdélníkový kužel

Dlouhý plný obdélníkový kužel
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1 Úvod
Přístroj umožňuje dva druhy upevnění:

Následující příslušenství jsou schválené položky a mohou
být objednány samostatně.

POZNÁMKA! Pro udržení bezpečné a správné funkce
přístroje je třeba používat pouze schválené příslušenství.
Všechny standardní a volitelné položky a schválené
příslušenství jsou vhodné pro použití v prostředí pacientů.

DESKY PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU

Deska pro upevnění na stěnu pro jeden sloupek

Deska pro upevnění na stěnu pro středové sloupky 16“

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krátký kužel kulatý

Krátký kužel obdélníkový

Dlouhý kužel kulatý

Dlouhý kužel obdélníkový

Dlouhý plný obdélníkový kužel

Krátký plný obdélníkový kužel

Krátký kužel obdélníkový pro Německo

Krátké horizontální rameno 500 mm

Dlouhé horizontální rameno 650 mm

Velmi dlouhé horizontální rameno 900 mm

Dodatečné dálkové ovládání (na jeden přístroj mohou být 
nainstalována dvě ovládání)

Vzdáleně umístěné tlačítko expozice (na jeden přístroj 
mohou být nainstalována dvě ovládání)

Deska pro upevnění na stěnu pro jeden sloupek.

Deska pro upevnění na stěnu pro středové sloupky 16“.

Upevňovací adaptér GENDEX™ Expert DC
214576  rev  1 Gendex Dental Systems 7



1 Úvod
1.8 Pokyny pro ochranu proti záření
Přístroj emituje rentgenové záření pro lékařské účely. Při
nesprávném způsobu použití může přístroj způsobit
zranění. Při používání přístroje je nutné si přečíst
a dodržovat pokyny uvedené v této příručce. Je nutné
dodržovat všechna zákonné a místní předpisy týkající se
bezpečnosti při práci se zářením. 

POZNÁMKA pro USA!
Velká část ustanovení těchto předpisů je založena na
doporučeních orgánu National Council on Radiation
Protection and Measurements (národní rada pro ochranu
proti záření a měření). Doporučení pro ochranu při použití
dentálního rentgenu jsou publikována ve zprávě NCRP č.
35 dostupné ve vydavatelství NCRP Publications, 7910
Woodmont Avenue, Suite 1016, Bethesda, MD 20814.

Členům personálu jsou poskytovány a doporučovány
osobní prostředky pro monitorování a ochranu před záře-
ním. Také je doporučeno použít k ochraně pacientů
ochrannou zástěru. Před snímkováním těhotných pacien-
tek se poraďte s lékařem. 

VAROVÁNÍ! Tento přístroj nesmí být používán v prosto-
rách, ve kterých hrozí nebezpečí výbuchu.

Používejte přístroj s ochranou proti záření odpovídající
normě IEC 60601-1-3 (a/nebo místně platným požadav-
kům).

OCHRANA DODRŽENÍM ODSTUPU

Při všech vyšetřeních by měl uživatel rentgenových
přístrojů nosit ochranný oděv. Při běžném použití obsluha
nemusí být blízko pacienta. Ochranu před rozptýleným
zářením je možné zajistit pomocí dálkového ovládání nebo
tlačítka pro dálkové spuštění expozice, které je umístěno
minimálně 2 metry od ohniska a rentgenového svazku.
Délka kabelu volitelného tlačítka dálkového spouštění
expozice je přibližně 10 metrů. Obsluha musí dodržovat
zrakovou kontrolu pacienta a technických faktorů. To
umožní okamžité ukončení vydávání záření uvolněním
tlačítka expozice v případech, kdy dojde k chybnému
fungování či poruše.
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1 Úvod
 Upozornění pro dálkové ovládání

1.9 Odpovědnost výrobce
Jako výrobce můžeme přijmout odpovědnost za bezpečný
a spolehlivý provoz tohoto přístroje, pouze jsou-li splněny
následující podmínky:

 Instalace přístroje byla provedena v souladu s příručkou
pro instalaci dodanou společně s přístrojem.

 Přístroj je používán v souladu s touto uživatelskou
příručkou.

 Údržba a opravy jsou prováděny kvalifikovaným
prodejcem produktů značky GENDEX.

 Jsou používány originální a schválené náhradní díly.

Je-li prováděn servis přístroje, servisní technik musí
poskytnout pracovní příkaz s popisem typu a rozsahu
opravy. Tento pracovní příkaz musí obsahovat informace
o změnách jmenovitých dat nebo prováděného rozsahu
prací. Pracovní příkaz musí dále obsahovat datum opravy,
název společnosti a platný podpis. Uživatel by měl tento
pracovní příkaz uložit pro budoucí potřebu.

WARNING:
This x-ray unit may be 

dangerous to patient and 
operator unless safe 
exposure factors and 
operating instructions 

are observed.
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1 Úvod
1.10 Likvidace
Pokud přístroj již nadále nesplňuje provozní specifikace
výrobce navzdory správné údržbě a opravám, není možný
jeho další servis a měl by být vyměněn. Dodržujte všechny
předpisy týkající se nakládání s odpady. Přístroj obsahuje
přinejmenším následující součásti, které lze považovat za
neekologický odpad:

– Sestava zdroje záření

– Všechny elektronické obvody
10 Gendex Dental Systems 214576  rev 1



2 Popis jednotky
2 Popis jednotky
2.1 Hlavní součásti

1. Montážní deska
2. Horizontální rameno
3. Nastavovací díl
4. Hlava s rentgenkou
5. Kužel
6. Stupnice pro úhel kužele
7. Dálkové ovládání s kabelem (konektory RJ/45)
214576  rev  1 Gendex Dental Systems 11



2 Popis jednotky
2.2 Kužely

Krátký kužel kulatý 

Krátký kužel obdélníkový

Dlouhý kužel kulatý

Dlouhý kužel obdélníkový

Krátký plný obdélníkový 
kužel

Dlouhý plný obdélníkový 
kužel
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2 Popis jednotky
2.3 Symboly na dálkovém ovládání

Maxilární stolička

Maxilární třenový zub/špičák

Maxilární řezáky

Skusový

Mandibulární stolička

Mandibulární řezák/třenový zub

Mandibulární špičák

Okluzní

Tlačítko expozice

Sestava zdroje rentgenového záření: 
emitující

Připraveno k expozici

Výběr velikosti pacienta

Výběr digitálního režimu

Výběr napětí, 60 nebo 70 kV

Varování týkající se radiace

Doba expozice a zobrazení DAP

Ovládání doby expozice

AUTO (NEPOUŽÍVÁ SE)
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2 Popis jednotky
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3 Příprava pro expozici
3 Příprava pro expozici
3.1 Opatření pro bezpečné použití

Zkontrolujte, zda místo instalace umožňuje nastavení pří-
stroje do všech poloh, aniž by došlo ke kontaktu s jakými-
koli předměty.

VAROVÁNÍ! Správné uzemnění je možné zajistit, pouze
pokud je přístroj připojen ke správně zapojené nemocniční
zásuvce.

VAROVÁNÍ! Jestliže pacient používá kardiostimulátor,
před expozicí se poraďte s výrobcem kardiostimulátoru,
aby bylo jisté, že rentgenový přístroj nebude rušit činnost
kardiostimulátoru.

VAROVÁNÍ! Dbejte, abyste se současně nedotýkali
pacienta a jakýchkoli odhalených elektrických konektorů.

3.2 Zapnutí/vypnutí napájení
Vypínač napájení je umístěn na spodní straně přístupo-
vého bloku. Přepněte vypínač do polohy ZAPNUTO (I) pro
zapnutí přístroje. Rozsvítí se zelený indikátor. Systém se
resetuje a spustí se automatický test.

POZNÁMKA! Model montovaný na jiný přístroj má vypínač
napájení umístěný na konci modulu generátoru. 

Rozsvítí se vzdálený displej a zobrazí předtím použitou
dobu expozice. Také se rozsvítí indikátory znázorňující
předtím použité hodnoty pro digitální volbu, Auto a kV.

Jakmile je možné provést expozici, rozsvítí se zelený nápis 
PŘIPRAVENO.

Chcete-li přístroj vypnout, přepněte vypínač do polohy
VYPNUTO (O). V případě trvale instalovaných přístrojů se
jedná o hlavní metodu izolování přístroje od přívodu
proudu.

VAROVÁNÍ! V případě výskytu chyb nebo neočekávané
činnosti přístroj vypněte.
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3 Příprava pro expozici
3.3 Výběr kužele
Výběr kužele zahrnuje krátké nebo dlouhé kužely s kulatou 
nebo obdélníkovou podstavou. 

Je-li zapotřebí použít kužel s délkou odlišnou od továrního
nastavení, přejděte do režimu programování a vyberte
požadovanou délku kužele dle popisu v oddílu „Režim
programování“ této příručky. Demontujte kužel otáčením a
vytažením. Poté nasunutím a otáčením nasaďte nový
kužel.

POZNÁMKA! Dbejte, aby hodnoty nastavené v režimu
programování odpovídaly délce a tvaru kuželu.
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3 Příprava pro expozici
3.4 Výběr parametrů expozice
1. Pomocí tlačítka kV můžete přecházet mezi dvěma

volbami 60 kV nebo 70 kV. Volba bude zobrazena
LED indikátorem.

2. Pomocí tlačítka věku/velikosti pacienta můžete
přecházet mezi dvěma volbami: dospělý pacient a
dětský pacient. Volba bude zobrazena vedle umís-
těným světelným indikátorem.

3. Pomocí tlačítka D můžete přecházet mezi režimem
filmového materiálu a režimem digitálního snímání.
V digitálním režimu svítí světelný indikátor.

POZOR! Ujistěte se, zda je nastaven správný režim zachy-
cení snímku (filmový materiál nebo digitální snímání).

4. Stiskněte jedno z tlačítek představujících osm nasta-
vení času dle anatomie (tlačítka zubů). Volba bude
zobrazena příslušným světelným indikátorem. Všechny
další indikátory tlačítek zubů budou zhasnuté.

5. Doba expozice může být ručně nastavena pomocí
tlačítek NAHORU a DOLŮ. Doba expozice závisí na
typu zubu, věku pacienta, režimu expozice (filmový
materiál nebo digitální snímání), hodnotě kV, rychlosti
filmu a délce kužele. Doba expozice se zobrazuje na
displeji se dvěma desetinnými místy. Kdykoli dojde ke
změně jednoho z určujících parametrů, je hodnota doby
expozice přepočítána a zobrazený údaj se aktualizuje.

6. Zavřete dveře, je-li nainstalován dveřní spínač.
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3 Příprava pro expozici
3.5 Nastavení polohy pacienta
1. Nastavte hlavu pacienta do správné polohy podle

zvoleného postupu snímkování.

2. Vložte kazetu s filmem / snímač do úst pacienta.
Přisuňte hlavu s rentgenkou blíže k pokožce pacienta
a nasměrujte svazek na filmový materiál / snímač při
sledování správného úhlu svazku. Horizontální úhel
kužele je zobrazen na stupnici umístěné okolo vertikál-
ního kloubu hlavy s rentgenkou.

POZNÁMKA! Na snímače vždy používejte jednorá-
zové hygienické kryty nebo kryty před vložením do úst
pacienta sterilizujte, tak aby nedošlo ke vzájemné
kontaminaci.

Maxilární okluzní Maxilární anteriorní Maxilární stolička

Mandibulární okluzní Mandibulární anteriorní Mandibulární stolička

Mandibulární špičák Skusový
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3 Příprava pro expozici
3. Použijte co nejdelší ohniskovou vzdálenost pro maxi-
mální snížení absorbované dávky.

4. Dejte pokyn pacientovi, aby v průběhu snímkování
zůstal zcela nehybný.

VAROVÁNÍ! Dávejte pozor, abyste při polohování paci-
enta neudeřili přístrojem.

POZNÁMKA! Pokud výsledný snímek neodpovídá poža-
davkům, zkontrolujte polohu pacienta, polohu filmu/
snímače a hodnot expozice pro požadovanou expozici.

3.6 Expozice snímku
1. Je-li přístroj připraven na snímkování, na dálkovém

ovládání se rozsvítí nápis PŘIPRAVENO.

2. Použijte buďto ruční či nástěnný externí spínač expo-
zice, nebo spínač expozice umístěný na dálkovém
ovládání.

3. Stiskněte a podržte spínač expozice po celou dobu
cyklu expozice, dokud se nepřestane ozývat zvukový
signál.

V průběhu expozice bude svítit žluté výstražné světlo
a bude znít výstražný zvukový signál. Tyto dvě akce budou
zastaveny při dokončení expozice nebo při předčasném
uvolnění tlačítka expozice. Zobrazení doby expozice se
během expozice vymaže a poté zobrazí uplynulý čas
aktuální expozice.

POZNÁMKA! Je-li systém používán v prostředí
s extrémně silným elektromagnetickým rušením, může
dojít k narušení kvality snímků. Dojde-li k rušení, obraťte
se na svého prodejce produktů značky GENDEX.
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3 Příprava pro expozici
3.7 Monitorování úrovní dávek
Vypočtená dávka se zobrazuje jako součin dávky a
průřezu svazku měřený podle součinu plochy a dávky
(DAP) mGycm2 a může být sledována z panelu dálkového
ovládání.

Pro zobrazení hodnoty DAP (mGycm2) po expozici stisk-
něte současně tlačítko „digitální režim“ a „dolů“.

Hodnota DAP se zobrazuje přibližně 5 sekund a současně 
svítí LED indikátor mGycm2.

POZNÁMKA! Hodnota DAP závisí na zvoleném kuželu.
Před přečtením hodnoty DAP se ujistěte, že je z režimu
programování vybrán správný typ kužele (viz kapitola 4).
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4 Režim programování
Otevřete nebo ukončete program stisknutím a podržením
tlačítka kV po dobu alespoň dvou sekund. Ozve se třikrát
zvukový signál. V režimu programu není možné provádět
žádné expozice. Nápis PŘIPRAVENO bude zhasnutý.

Volbami nabídek je možné procházet pomocí tlačítek
NAHORU a DOLŮ. Otevřete nebo ukončete výběr
pomocí tlačítka kV. Data je možné upravovat pomocí
tlačítka NAHORU.

Režim programu se automaticky ukončí, jakmile zůstane
v nečinnosti po dobu 30 sekund. Vrátí-li se ovládání do
provozního režimu, na displeji se bude zobrazovat aktuali-
zovaná doba expozice. 

Volby nabídek Obsah zobrazení

Rychlost filmu Pr1
rychlý film (Speed F) SF

rychlý film (Ekta speed, E) SE
pomalý film (Ultra speed, D) Sd

Výběr kužele Pr2
krátký kulatý 1

krátký obdélníkový 2
dlouhý kulatý 3

dlouhý obdélníkový 4
krátký obdélníkový pro snímač velikosti 1 5
krátký obdélníkový pro snímač velikosti 2 6

Počítadlo expozice Pr3
První (0 – 999) Zobrazeny 2 číslice

Druhé (1000 – 99000) Zobrazeny 3 číslice
Automatický výběr AEC (NEPOUŽÍVÁ SE) Pr4

Automatický výběr AEC ZAPNUTO AEC
Automatický výběr AEC VYPNUTO ---

Nastavit tovární nastavení, dvě pípnutí Pr5
Nastavení reproduktoru Pr6

Hlasitost reproduktoru (1 = min. 8 = max.) 1 – 8
Souhrnný součin dávky a plochy Pr7
pro vynulování souhrnného počítadla, stiskněte

D

Výběr typu snímače* Pr8
obecné GEN
Sigma SIG

Fosforová deska PHO
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4 Režim programování
* Pro každý typ snímače je možné naprogramovat odlišnou
dobu expozice (podobným způsobem, jak je popsáno
v bodě 4.1 Programovatelná nastavení času dle anatomie)

** Tento program se používá, pouze pokud je použit
firmware přístroje verze 3.12 nebo vyšší. Parametr byl
správně nastaven při výrobě. Je-li nutné provést upgrade
firmwaru v terénu, správně nastavte tento parametr podle
revize generátoru.

4.1 Programovatelná nastavení času dle 
anatomie
Nastavení času dle anatomie (tlačítka zubů) byla předem
naprogramována při výrobě, ale uživatel je může v případě
potřeby změnit. 
Nejprve prodlužte nebo zkraťte dobu expozice pomocí
tlačítek NAHORU a DOLŮ. Poté stiskněte a podržte odpo-
vídající tlačítko zubu po dobu alespoň dvou sekund. Ozve
se dvakrát zvukový signál. Nové nastavení doby je nyní
uloženo do paměti.

Volby nabídek Obsah zobrazení

Nastavení posílení předehřívání ** Pr9
(zapnuto v případě revize generátoru 1.x) Zapnuto

(deaktivováno v případě revize generátoru 2.x) DIS
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5 Chybové zprávy
Chybové zprávy jsou seskupeny do dvou kategorií. Chyby
uživatele (H) a chyby způsobené závadou systému (E).
Chyby uživatele musí být buďto akceptovány, nebo budou
odstraněny, jakmile je chyba opravena. Dojde-li k závadě
systému, je třeba se obrátit na servisního technika.

Obsah zobrazení Chyba nebo selhání Akce

E1 Selhání KV Obrátit se na servis

E2 Selhání MA Obrátit se na servis

E3 Selhání PREH Obrátit se na servis

E4 Hlava s rentgenkou 
je příliš horká nebo 
příliš chladná.

Počkat na správnou 
teplotu hlavy 
s rentgenkou

E5 Nízké napětí ve 
vedení

Obrátit se na servis

E6 Chyba spojení 
Sigma nebo není 
připraven snímač

Obrátit se na servis

E7 Selhání EEPROM Obrátit se na servis

H1 (nezbytná doba 
čekání)

Pracovní cyklus Čekat na vychladnutí 
rentgenky

H2 (bliká střídavě 
s uplynulou dobou 
expozice)

Předčasné 
uvolnění tlačítka

Potvrdit pomocí 
tlačítek NAHORU 
nebo DOLŮ

H3 Dveří spínač 
rozpojen (připojeno 
k nastavovacímu 
dílu)

Zkontrolovat, zda 
jsou zavřené dveře

H4 Dveřní spínač 
rozpojen (připojeno 
k panelu dálkového 
ovládání)

Zkontrolovat, zda 
jsou zavřené dveře

H5 Systém je 
v servisním režimu 

Přejít do 
uživatelského režimu

H6 (NEPOUŽÍVÁ 
SE)

Není použito Není použito

H7 (NEPOUŽÍVÁ 
SE)

Není použito Není použito
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6 Údržba
6 Údržba
6.1 Čištění

Kužel musí být po každém pacientovi vyčištěn. Položky
a povrchy, pro které nejsou poskytnuty zvláštní pokyny pro
čištění, dezinfekci a sterilizaci, je možné po každém použití
očistit pomocí měkké utěrky navlhčené v dezinfekci.

VAROVÁNÍ! Před čištěním nebo dezinfekcí přístroj vždy
odpojte od zdroje napájení nebo vypněte. Nedovolte, aby
do přístroje vnikla kapalina.

POZOR! Nedovolte, aby se dovnitř přístroje dostala voda
nebo jiné čisticí kapaliny, protože by mohly způsobit zkraty
nebo korozi.

K čištění přístroje použijte utěrku namočenou do studené
až vlažné mýdlové vody a zabraňte koagulaci, abyste
usnadnili odstranění bílkovinných substancí. Poté přístroj
otřete pomocí utěrky navlhčené čistou vodou. Je možné
použít slabý roztok saponátu. Nikdy nepoužívejte rozpouš-
tědla. Pokud si nejste jisti povahou čisticího prostředku,
nepoužívejte jej.

Pro čištění panelů přístroje je povoleno (nebo není povo-
leno) používat například tyto čisticí prostředky:

Povolené:

Mýdlo, butylalkohol, ethanol (ethylalkohol) 96 %, methanol
(methylalkohol).

Nepovolené:

Benzen, všechny chlorové roztoky, fenol, aceton, ethyla-
cetát

6.2 Dezinfekce
Pro dezinfekci zařízení použijte ethanol v 96% koncentraci.
Otírejte ručně pomocí čisté utěrky navlhčené v dezin-
fekčním roztoku. Nikdy nepoužívejte dezinfekční roztoky na
bázi žíravin ani rozpouštědel. Všechny předměty a povrchy
je nutné před následujícím použitím vysušit.

POZNÁMKA! Při dezinfekci používejte rukavice a další
ochranné pomůcky.
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6 Údržba
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte žádné dezinfekční spreje,
neboť páry by se mohly vznítit a mohlo by dojít ke zranění.

Postup dezinfekce zařízení a místnosti musí odpovídat
všem zákonům a předpisům platným v jurisdikci, kde je
přístroj umístěn.

6.3 Pravidelná údržba
Tento přístroj je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé
služby a dlouhou životnost ke spokojenosti zákazníka. Pro
zajištění bezpečného fungování musí být přístroj kontro-
lován kvalifikovaným servisním technikem. Doba servisu
závisí na intenzitě používání přístroje a za odhad nutnosti
servisního zásahu tak odpovídá uživatel. Vlastník odpo-
vídá za dodávku nebo zařízení tohoto servisu. Servis
konzultujte s prodejcem značky GENDEX. Kromě pravi-
delné údržby musí být prodejci okamžitě nahlášena každá
odchylka od běžné funkce.

VAROVÁNÍ! Přístup k vnitřním součástem přístroje by měl
být povolen pouze vyškoleným a kvalifikovaným pracov-
níkům.

POZOR! Po operaci v servisním režimu musí být přístroj
vypnut.

Uživatel by měl jednou měsíčně provést následující
prohlídky:

– Pohledem zkontrolujte, že jsou všechny viditelné
štítky neporušené a čitelné.

– Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen
k síťové zásuvce a pohledem zkontrolujte, zda kabel
není poškozen. Je-li kabel poškozen, měl by být
nahrazen pouze oprávněným servisním technikem.

– Pohledem zkontrolujte, zda indikátor expozice svítí
po celou dobu expozice.

– Zkontrolujte, že po celou dobu expozice zní zvukový
signál.

– Zkontrolujte, zda musí být tlačítko kompozice
stisknuté po celou dobu cyklu kompozice.

– Zkontrolujte, zda se expozice ukončí, je-li tlačítko
expozice předčasně uvolněno.

– Zkontrolujte všechny funkce dálkového ovládání. 
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6.4 Měření dávky záření
Chce-li uživatel pravidelně měřit a dodržovat stálou dávku
záření, může ji měřit následujícím způsobem.

Použít testovací objekt (6 mm silný hliníkový plech nebo
jiný objekt s filtračním ekvivalentem 6 mm hliníku), který
představuje běžného pacienta, umístit detektor záření (není
součástí dodávky přístroje) na testovací objekt a nastavit
polohu kužele přístroje na detektor záření.

Doporučené technické faktory pro provádění tohoto testu
jsou následující: 70 kV, doba expozice 0,2 s. 
Očekávaná dávka při použití této metody je uvedena
v tabulce SOUČIN DÁVKY A PLOCHY v kapitole 7. Namě-
řená dávka závisí na použitém kuželu, rozdílech mezi
přístroji, přesnosti detektoru záření atd.

POZNÁMKA! Naměřená dávka je odhadem vstupní dávky
pacienta.

Zvýšením hodnot technických faktorů (kV, s) se zvyšuje
také dávka expozice.

6.5 Výměna pojistek
Pojistky jsou umístěny vedle spínače napájení na spodní
straně přístupový blok.

Zatlačte na základnu pojistky směrem dovnitř a šroubo-
vákem ji otočte proti směru hodinových ručiček. Základna
s pojistkou se vysunou.

Vyjměte pojistku ze základny a nahraďte ji novou. Opakujte
tento postup pro každou spálenou pojistku. Připevněte obě
pojistky zatlačením na základnu a jejím otočením po směru
hodinových ručiček šroubovákem.

VAROVÁNÍ! Pojistky vyměňujte pouze za pojistky
stejného typu se stejnými parametry. 
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7 Technické údaje
7.1 Technické specifikace

Výrobce: Instrumentarium Dental, 
PaloDEx Group Oy, 
Nahkelantie 160
FI-04300 Tuusula, FINSKO

Systém zajištění kvality 
výrobce:

V souladu s normami ISO13485 
a ISO9001

Systém souladu s životním 
prostředím:

Podle normy ISO 14001

Shoda s normami: IEC 60601-1
IEC 60601-1-4
IEC 60601-1-3
IEC 60601-2-7
IEC 60601-2-28
IEC60601-2-65
CAN/CSA – C22.2 č. 601-1-M90
Modely CE označené v souladu 
se směrnicí o zdravotnických 
prostředcích 93/42/EEC

Název výrobku GXIO-770
Typ OHNISKO

DATA PŘÍSTROJE
Ochrana proti úrazu 
elektrickým proudem

Třída I

Stupeň ochrany Typ B
Ochrana proti vniknutí kapalin IP20
Režim provozu Nepřetržitý provoz s občasnou 

zátěží
Napájecí zdroj Připojení k elektrické síti, zástrčka 

nebo pevné připojení
Verze softwaru 3.0 nebo vyšší

GENERÁTOR RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ
Typ generátoru Konstantní potenciál
Nominální výkon 490 W
Vysoké napětí Stejnosměrný proud
Frekvence zdroje 100–200 kHz
Počet fází 1
Součin referenčního proudu 
a času

7 mAs (70 kV, 7 mA, 1 s)

Součin nejnižšího proudu 
a času

0,14 mAs (70 kV, 7 mA, 0,02 s)

Koeficient změn DAP < 0,05
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ZAŘÍZENÍ PRO ZUBNÍ PÉČI MONTOVANÉ NA JINÝ 
PŘÍSTROJ

Délka horizontálního ramena 330 mm (od osy k ose), 
418 mm (celková délka)

Délka modulu generátoru 500 mm
Průměr hřídele horizontálního 
ramena

32 mm

Délka hlavního kabelu 5230 mm 
(měřeno od modulu generátoru 
k nůžkovému rameni)

SESTAVA HLAVY S RENTGENKOU
Typ sestavy hlavy s rentgenkou THA-I
Typ rentgenky Toshiba D-0711SB, Kailong KL 

21 SB nebo ekvivalentní
Maximální napětí rentgenky 60 nebo 70 kV
Maximální proud rentgenky 7 mA
Maximální elektrický výstup 490 W (70 kV; 7 mA)
Referenční osa Pracuje v ose s kuželem
Cílový úhel 16 stupňů
Velikost ohniska 0,7 mm 

(dle IEC 60336/2005)
Nominální příkon anody 940 W
Max. symetrické pole záření ∅60 mm při ohniskové 

vzdálenosti 200 mm
Celková filtrace 2,0 mm Al (70 kV)
Vlastní filtrace 1,5 mm Al (70 kV)
Pevná doplňková filtrace 1,0 mm Al (70 kV)
Maximální tepelná kapacita 
anody

7 kJ

Maximální tepelná kapacita 
sestavy rentgenky

140 kJ

Maximální kontinuální rozptyl 
tepla na sestavě hlavy 
rentgenky

19 W

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
Nominální síťové napětí 115 V stříd. +/- 10 %

230 V stříd. +/- 10 %
Frekvence vstupního napájení 60 Hz

50 Hz
Nominální proud 7,63 A 

3,55 A
Pojistka přívodu, pomalá 6,25 AT
Zdánlivý odpor napájecí sítě 0,68Ω
Spotřeba energie 816 VA / 230 VAC

877 VA / 115 VAC
Typ konektoru napájení pro 
USA/Kanadu

115 V / NEMA 6-15P nebo 
podobný

Typ napájecích kabelů H05VV5-F / AWG 14 (UL 2587)
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Nejkratší jmenovitá doba expozice 0,02 s
Rozsah doby expozice 0,02–3,2 s
Rozsah doby expozice v režimu Aec 0,02–1,6 s

ZAŘÍZENÍ PRO OMEZENÍ SVAZKU
Rozměry kužele Kulatý: ∅60 mm

Obdélníkový: 35 x 45 mm

FYZICKÉ ROZMĚRY A OKOLNÍ TEPLOTY:
Ohnisková vzdálenost 
(standardní/dlouhá)

229 mm / 
305 mm

Instalace Doplňková báze pro standardní 
nástěnnou montáž pro volně 
stojící přístroj

Výška x šířka x hloubka (mm) Přístroj: 1059 mm x 279 mm x 
946/1096/1346 mm
Sestava hlavy s rentgenkou: 
112 mm x 260 mm x 201 mm

Hmotnost Přístroj: přibližně 30 kg 
Sestava hlavy s rentgenkou: 
přibližně 4,5 kg

Typ a délka kabelu dálkového 
spínače expozice

Přibližná délka 10 m, 
konektor RJ-45 na obou koncích 
kabelu (8 vodičů)

Přeprava a skladování -40 °C...+70 °C,
rel. vlh. 10...100%

Provozní prostředí +10 °C...+40 °C,
max. rel. vlh. 70 %, 
700 – 1060 mbar
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SOUČIN DÁVKY A PLOCHY (DAP)
korigované kVp pro výpočet DAP

Krátký kulatý kužel 
(9“)

Dlouhý kulatý kužel 
(12“)

Krátký obdélníkový 
kužel (9“)

Dlouhý obdélníkový 
kužel (12“)

60 kV 70 kV 60 kV 70 kV 60 kV 70 kV 60 kV 70 kV
nastavit 

dobu 
expozice (s)

DAP  
mGycm2 

DAP  
mGycm2 

DAP  
mGycm2 

DAP  
mGycm2 

DAP  
mGycm2 

DAP  
mGycm2 

DAP  
mGycm2 

DAP  
mGycm2 

0,020 2,9 3,8 1,8 2,2 1,6 2,1 1,0 1,2
0,025 3,7 5,0 2,3 2,8 2,1 2,8 1,3 1,6
0,032 4,9 6,6 2,9 3,7 2,7 3,7 1,6 2,1
0,040 6,2 8,3 3,6 4,7 3,5 4,6 2,0 2,6
0,050 7,8 10,4 4,6 6,3 4,4 5,8 2,6 3,5
0,063 9,9 13,2 5,8 7,5 5,5 7,4 3,2 4,2
0,080 12,7 16,9 7,4 9,5 7,1 9,4 4,1 5,3
0,100 15,9 21,3 9,2 12,1 8,9 11,9 5,1 6,7
0,125 20,0 26,8 11,5 15,1 11,1 14,9 6,4 8,4
0,160 25,8 34,5 14,7 19,9 14,4 19,2 8,2 11,1
0,200 32,4 43,2 18,4 24,8 18,0 24,1 10,2 13,8
0,250 40,5 54,4 23,0 30,5 22,6 30,3 12,8 17,0
0,320 52,1 69,7 29,4 38,9 29,0 38,9 16,4 21,7
0,400 65,2 87,4 36,7 48,9 36,3 48,7 20,5 27,2
0,500 81,7 109,7 45,9 61,1 45,5 61,1 25,6 34,1
0,630 103,0 138,1 57,8 77,1 57,4 76,9 32,2 42,9
0,800 130,7 175,5 73,2 97,7 72,8 97,8 40,8 54,4
1,000 163,2 219,4 91,5 122,1 90,9 122,2 51,0 68,0
1,250 204,0 274,2 114,5 152,8 113,6 152,8 63,8 85,1
1,600 260,7 350,5 146,5 196,2 145,3 195,3 81,6 109,3
2,000 325,5 437,3 182,7 246,3 181,3 243,7 101,8 137,2
2,500 405,7 546,7 228,1 308,1 226,0 304,6 127,1 171,7
3,200 518,5 697,1 291,2 393,2 288,9 388,4 162,3 219,1

Zobrazená hodnota DAP je počítána zvýšením/snížením měřené
(výchozí) hodnoty DAP podle použitých faktorů expozice a kuželů. 

Rovnice pro výpočet DAP je následující: 
DAP = A*(korekční faktor kV)*výchozí dávka*doba expozice (sekundy),

kde
„A“ odpovídá vybranému kuželu (plocha dávky),
„korekční faktor kV“ závisí na vybraném kV,
„výchozí dávka“ je dávka změřená pro expozici s hodnotami 70 kV, 
7 mA a 1 s.

Jakákoli indikovaná hodnota DAP je zvýšena/snížena z dávky, která 
byla naměřena pro expozici s hodnotami 70 kV, 7mA, 1 sekunda.
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7 Technické údaje
7.2 Prohlášení o elektromagnetické 
kompatibilitě

 
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise 
Přístroj je vhodný k používání v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 
Zákazník nebo uživatel přístroje se musí ujistit, že jej používá v takovém prostředí 
Zkouška vyzařování Úroveň Elektromagnetické emise – pokyny 
Radiová 
frekvenceemise 
CISPR 11 

Skupina 1 Přístroj využívá energii radiové frekvence pouze 
k internímu provozu. RF emise jsou tedy velmi nízké 
a nepředpokládá se, že by způsobovaly rušení 
okolních elektronických zařízení. 

Radiová 
frekvenceemise 
CISPR 11 

Třída B Přístroj je vhodný k použití ve všech zařízeních 
včetně domácností a zařízeních přímo napojených 
na veřejnou síť nízkého napětí, která napájí budovy 
užívané k bydlení. Harmonické emise 

IEC 61000-3-2 
Třída A 

Kolísání napětí 
/blikavé emise 
IEC 61000-3-3 

Vyhovuje 
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7 Technické údaje
 
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost 
Přístroj je vhodný k používání v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. 
Zákazník nebo uživatel přístroje se musí ujistit, že jej používá v takovém prostředí 
Zkouška 
odolnosti 

IEC 60601 
Zkušební úroveň 

Úroveň shody Elektromagnetické 
emise – pokyny 

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2 

�6 kV kontakt 
 
�8 kV vzduch 

�6 kV kontakt 
 
�8 kV vzduch 

Podlaha by měla být 
dřevěná, betonová nebo 
z keramické dlažby.  
Jsou-li podlahy pokryty 
syntetickým materiálem, 
relativní vlhkost by měla 
dosahovat alespoň 30 %. 

Elektrické rychlé 
přechodové 
jevy/skupiny 
impulzů 
IEC 61000-4-4 

�2 kV pro elektrické 
vedení 
�1 kV pro 
vstupní/výstupní linky 

�2 kV pro elektrické 
vedení 
�1 kV pro 
vstupní/výstupní 
linky 

Kvalita elektrické sítě musí 
odpovídat obvyklému 
komerčnímu a/nebo 
nemocničnímu prostředí. 

Elektrický ráz 
IEC 61000-4-5 

�1 kV rozdílový režim 
�2 kV běžný režim 

�1 kV rozdílový 
režim 
�2 kV běžný režim 

Kvalita elektrické sítě musí 
odpovídat obvyklému 
komerčnímu a/nebo 
nemocničnímu prostředí. 

Poklesy napětí, 
krátká přerušení 
a kolísání napětí 
v přívodním 
napájecím vedení 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % pokles UT) 
po dobu 0,5 cyklu 
 
40 % UT 
(60 % pokles UT) 
po dobu 5 cyklů 
 
70 % UT 
(30 % pokles UT) 
po dobu 25 cyklů 
 
<5 % UT 
(>95 % pokles UT) 
po dobu 5 sekund 

<5 % UT 
(>95 % pokles UT) 
po dobu 0,5 cyklu 
 
40 % UT 
(60 % pokles UT) 
po dobu 5 cyklů 
 
70 % UT 
(30 % pokles UT) 
po dobu 25 cyklů 
 
<5 % UT 
(>95 % pokles UT) 
po dobu 5 sekund 

Kvalita elektrické sítě musí 
odpovídat obvyklému 
komerčnímu a/nebo 
nemocničnímu prostředí. 
Pokud uživatel přístroje 
požaduje nepřetržitý 
provoz během výpadku 
napájení, je doporučeno, 
aby byl přístroj napájen 
zdrojem nepřerušitelného 
napájení nebo baterií. 

Síťové frekvence 
(50/60Hz) 
magnetické pole 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetická pole síťové 
frekvence musí mít úroveň 
charakteristickou pro 
nejčastější umístění 
v nejběžnějším komerčním 
nebo zdravotnickém 
prostředí. 

POZNÁMKA: UT je střídavé napětí elektrického vedení před aplikací zkušební úrovně. 
34 Gendex Dental Systems 214576  rev 1
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost 
Přístroj je vhodný k používání v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník 
nebo uživatel přístroje se musí ujistit, že jej používá v takovém prostředí 
Zkouška 
odolnosti 

IEC 60601 
Zkušební úroveň 

Úroveň 
shody 

Elektromagnetické emise – pokyny 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedenévysokéf- 
rekvencepodle 
IEC 61000-4-6 
 
 
Vyzařované 
vysoké 
frekvence podle 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz až  
80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz až  
2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
 
 
 
3 V/m 

Přenosná a mobilní komunikační zařízení 
využívající radiovou frekvenci by se neměla 
používat v menší vzdálenosti od součástí 
přístroje, včetně kabelů, než je doporučená 
separační vzdálenost vypočítaná podle 
vzorce odpovídajícího frekvenci vysílače. 
 
Doporučená separační vzdálenost 
d = 1,2 P   
 
d = 1,2 P     80 MHz až 800 MHz 
 
d = 2,3 P     800 MHz až 2.5 GHz 
 
kde P je maximální výstupní jmenovitý 
výkon vysílače ve wattech (W) dle výrobce 
vysílače a d je doporučená separační 
vzdálenost v metrech (m). 
Síla polí vyzařovaných pevně instalovanými 
RF vysílači, zjištěná průzkumem 
elektromagnetického prostředí lokality, a 
musí být nižší než úroveň souladu s 
předpisy pro každý frekvenční rozsah.b 
V blízkosti zařízení označeného 
následujícím symbolem může dojít k rušení: 
 
 
 
 

POZNÁMKA 1 U frekvencí 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.  
POZNÁMKA 2 Tyto údaje se nemusí vztahovat na všechny situace. Elektromagnetický přenos 

je ovlivněn absorpcí a odrazem od konstrukcí, objektů a osob. 
*Sílu polí vyzařovaných pevně instalovanými vysílači, jako jsou např. základnové radiové 
stanice (mobilní/bezdrátové) telefonů  a pozemní mobilní radiostanice, radioamatérské vysílače, 
radiové vysílání ve FM a AM modulaci a televizní vysílače, teoreticky nelze předem přesně 
stanovit. Za účelem vyhodnocení elektromagnetického prostředí s ohledem na pevné RF 
vysílače je vhodné provést měření elektromagnetického pole na místě. Přesahuje-li naměřená 
intenzita pole v lokalitě, kde je přístroj používán, příslušnou povolenou radiofrekvenční úroveň, 
je třeba ověřit, zda přístroj při provozu funguje běžným způsobem. Jestliže je zjištěno 
nesprávné fungování přístroje, je vhodné přijmout některá opatření, například přesměrování 
nebo přemístění přístroje. 
b Při hodnotách rozsahu frekvencí 150 kHz až 80 MHz musí být síla polí nižší než 3 V/m. 
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Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními 
komunikačními zařízeními a přístrojem. 
Přístroj je určen k použití v prostředí, v němž je vyzařované radiofrekvenční rušení 
regulováno. Zákazník nebo uživatel přístroje může předcházet elektromagnetickému rušení 
tím, že bude dodržovat minimální doporučenou vzdálenost mezi přenosnými a mobilními 
radiofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a přístrojem podle maximálního 
výstupního výkonu komunikačního zařízení, jak je uvedeno níže. 
Jmenovitý maximální 
výkon vysílače W 

Vzdálenost podle frekvence vysílače (m) 
150 kHz až 80 MHz 
d = 1,2 P  

80 MHz až 800 MHz 
d = 1,2 P  

800 MHz až 2,5 GHz 
d = 2,3 P  

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 
U vysílačů se jmenovitým maximálním výstupním výkonem, jenž není uveden výše, je možno 
doporučenou vzdálenost v metrech (m) stanovit pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, 
kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce 
vysílače. 
POZNÁMKA 1  U frekvencí 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo. 
POZNÁMKA 2  Tyto údaje se nemusí vztahovat na všechny situace.  

Elektromagnetický přenos je ovlivněn absorpcí a odrazem od konstrukcí, 
objektů a osob. 
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8 Informace pro uživatele
8 Informace pro uživatele
Pokyny pro použití přístroje a varovná upozornění jsou
součástí uživatelské příručky k přístroji.

TECHNICKÉ FAKTORY ÚNIKU ZÁŘENÍ

Maximální jmenovitý špičkový potenciál rentgenky činí
70 kVp s maximálním jmenovitým kontinuálním proudem
rentgenky 1,5 mA.

ZAŘÍZENÍ PRO OMEZENÍ SVAZKU / KOMPATIBILITA 
SESTAVY POUZDRA RENTGENKY

Sestava pouzdra rentgenky THA-I je kompatibilní se
zařízením pro omezení svazku.

PROHLÁŠENÍ O ZAŘÍZENÍ PRO SESTAVU POUZDRA 
RENTGENKY

Maximální provozní napětí je 70 kVp. Jmenovité ohnisko je 
0,7 mm.

Rentgenka: Toshiba D-0711SB nebo D-0711S. Další
informace naleznete na listech se specifikací rentgenky.

MAXIMÁLNÍ ODCHYLKA OD INDIKOVANÝCH HODNOT

Číslo dílu Kužely

50540 Krátký kužel kulatý

50550 Krátký kužel obdélníkový

50410 Dlouhý kužel kulatý

50420 Dlouhý kužel obdélníkový

50750 Krátký plný obdélníkový kužel

50720 Dlouhý plný obdélníkový kužel

50551 Krátký kužel obdélníkový pro Německo

PARAMETR INDIKOVANÁ HODNOTA ODCHYLKA

Napětí rentgenky 60–70 kVp ± 4 %

Proud rentgenky 7 mA ± 10 %

Doba expozice  0,02–3,2 s (± 10 % + 1 ms)

Součin dávky 
a plochy

1,0–697,1 mGycm2 ± 50 %
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8 Informace pro uživatele
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ

Jmenovité napětí 115/230 VAC, 60/50 Hz, jedna fáze.
Rozsah napětí vedení je 115 ± 10 % a 230 ±10 % VAC.
Automatická regulace všech napětí v rámci rozsahu napětí
vedení.

VAROVÁNÍ! Chcete-li se vyhnout riziku úrazu elektrickým
proudem, přístroj musí být připojen k napájecímu vedení
se zemnicím vodičem. Správné uzemnění je možné
zajistit, pouze pokud je přístroj připojen ke správně
zapojené nemocniční zásuvce.

VAROVÁNÍ! Je-li nutné zapojit přístroj do vícenásobné
zásuvky, nesmí být tato zásuvka umístěna na podlaze.

VAROVÁNÍ! Nesmí být používáno více prodlužovacích
kabelů.

VAROVÁNÍ! Rentgenový přístroj musí být připojen k vlast-
nímu samostatnému napájecímu zdroji. Počítač a jakékoli
další externí přístroje NESMÍ být připojeny ke stejnému
napájecímu zdroji jako rentgenový přístroj.

MAXIMÁLNÍ PROUD VEDENÍ

U systémů napájení s napětím 115 VAC činí maximální
proud vedení během expozice 8 A a v pohotovostním
režimu maximálně 0,2 A. Pojistky systémového vedení jsou
pomalého typu se jmenovitým proudem 6,25 A.

U systémů napájení s napětím 230 VAC činí maximální
proud vedení během expozice 5 A a v pohotovostním
režimu maximálně 0,1 A. Pojistky systémového vedení jsou
pomalého typu se jmenovitým proudem 6,25 A.
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PARAMETRY RENTGENKY, KŘIVKA CHLADNUTÍ 
HLAVY S RENTGENKOU

Obr. 8.1. Tabulka maximálních hodnot (D-0711SB nebo D-0711S)
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Obr. 8.2.  Teplotní charakteristika anody rentgenky (D-0711SB nebo D-0711S)

TEPLOTNÍ CHARAKTERISTIKA HLAVY 
S RENTGENKOU

Obr. 8.3. Křivka chladnutí sestavy hlavy s rentgenkou
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DOBA ČEKÁNÍ MEZI EXPOZICEMI

Níže jsou uvedeny doby čekání u jednotlivých expozic.

 VNĚJŠÍ ROZMĚRY HLAVY S RENTGENKOU

Obr. 8.4.    Rozměry hlavy s rentgenkou a umístění ohniska

Doba 
expozice

Doba 
čekání

Doba 
expozice

Doba 
čekání

0,02 s 10 s 0,32 s 10 s

0,03 s 10 s 0,40 s 10 s

0,04 s 10 s 0,50 s 10 s

0,05 s 10 s 0,63 s 19 s

0,06 s 10 s 0,80 s 24 s

0,08 s 10 s 1,00 s 30 s

0,10 s 10 s 1,25 s 50 s

0,12 s 10 s 1,60 s 64 s

0,16 s 10 s 2,00 s 80 s

0,20 s 10 s 2,50 s 100 s

0,25 s 10 s 3,20 s 128 s

Velikost 
ohniska
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POZNÁMKA! Schémata zapojení, schématické nákresy a
další dokumenty, které jsou nezbytné pro opravy přístroje,
budou na vyžádání dodány společností Gendex Dental
Systems.

KRITÉRIA MĚŘENÍ PRO PODMÍNKY FAKTORŮ 
ZATÍŽENÍ

Doba expozice

Doba expozice je určena začátkem a koncem expozice
měřeným pomocí kalibrovaného rentgenového monitoru
při 70 % špičkové hodnoty průběhu impulzu záření.

kVp

Špičková hodnota vysokého napětí měřená nad zpětnova-
zebným odporem vysokého napětí pomocí kalibrovaného
zařízení pro měření napětí.

mA

Střední hodnota proudu rentgenky se vypočítá vydělením
napětí hodnotou získanou ze zpětnovazebného odporu.
Napětí se měří pomocí kalibrovaného zařízení pro měření
napětí.

Jmenovitého napětí rentgenky 70 kV je dosaženo při
nejvyšším proudu rentgenky 7 mA.

Jmenovitého proudu rentgenky 7 mA je dosaženo při
nejvyšším napětí rentgenky 70 kV.

Maximálního elektrického výkonu je dosaženo při
napětí rentgenky 70 kV a proudu 7 mA.

Jmenovitý výkon/expozice: 490 W

Společnost Instrumentarium Dental si vyhrazuje právo na
provádění technických změn v libovolném čase.
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9 Doporučované doby expozice
Doporučované doby expozice s digitálními snímači
a fosforovými deskami

Doporučované doby expozice s použitím filmového mate-
riálu (rychlost F)

60 kV, 7 mA 70 kV, 7 mA
Kužel 9“ Kužel 12“ Kužel 9“ Kužel 12“

Dospělý Dítě Dospělý Dítě Dospělý Dítě Dospělý Dítě
Skusový 0,250 0,160 0,500 0,320 0,125 0,080 0,250 0,160
Maxilární řezák 0,200 0,125 0,400 0,250 0,100 0,063 0,200 0,125
Maxilární špičák 0,250 0,160 0,500 0,320 0,125 0,080 0,250 0,160
Maxilární stolička 0,320 0,200 0,500 0,400 0,160 0,100 0,320 0,200
Okluzní 0,250 0,160 0,500 0,320 0,125 0,080 0,250 0,160
Mandibulární řezák 0,200 0,125 0,400 0,250 0,100 0,063 0,200 0,125
Mandibulární špičák 0,250 0,160 0,500 0,300 0,125 0,080 0,250 0,160
Mandibulární stolička 0,250 0,160 0,500 0,320 0,125 0,080 0,250 0,160

Kužel 9“
60 kV 70 kV

Dospělý Dítě Dospělý Dítě
Skusový 0,320 0,200 0,160 0,100
Maxilární řezák 0,250 0,160 0,125 0,080
Maxilární špičák 0,320 0,200 0,160 0,100
Maxilární stolička 0,400 0,250 0,200 0,125
Okluzní 0,320 0,200 0,160 0,100
Mandibulární řezák 0,200 0,125 0,100 0,063
Mandibulární špičák 0,250 0,160 0,125 0,080
Mandibulární stolička 0,250 0,160 0,125 0,080
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