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1 Anvisningar till användaren

1.1 Riktlinjer för använderen

Förutsättning
Läs dessa anvisningar innan du använder produkten första gången för att undvika
felaktigt handhavande och skador.

1.1.1 Förkortningar
Kortfor
m

Förklaring

BA Bruksanvisning
SA Skötselanvisning
MA Monteringsanvisning
TA Teknikeranvisning
STK Säkerhetstekniska kontroller
IEC International Electrotechnical Commission
RA Reparationsanvisning
EMS Eftermonteringssats
MS Monteringssats
OBS Ombyggnadssats
MFD Medföljande delar
EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
BA Bearbetningsanvisning

1.1.2 Symboler
Se avsnittet Säkerhet/varningssymboler

Viktig information för användare och tekniker

CE-märkning (Communauté Européenne). En produkt med denna märkning
uppfyller kraven i det motsvarande EU-direktivet.
Handling krävs

1.1.3 Målgrupp
Det här dokumentet vänder sig till tandläkare och praktikpersonal.

1.2 Service

Servicenummer:
+49 7351 56-2700
Service.Multimedia@kavo.com
Glöm inte att alltid uppge produktens serienummer vid frågor!
Mer information finns på: www.kavo.com
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1.2.1 Teknisk kundtjänst
Den tekniska skötseln av KaVo-produkter genomförs i första linje av den dentala
depån.
KaVo erbjuder kontinuerligt kurser och specialutbildningar för fackhandelns tekniker.
För att hålla KaVo-produkten ständigt klar att användas, och för att garantera KaVo-
produkternas värdebevarande, så måste service regelbundet genomföras.

1.3 Garantivillkor
KaVo lämnar garanti gentemot slutkunden att produkten som nämns i
överlåtelseprotokollet har en felfri funktion och felfritt material eller utförande i 12
månader från försäljningsdatumet under följande villkor:
Vid motiverade klagomål p.g.a. brister eller p.g.a. att en komponent saknas lämnar
KaVo garanti i form av gratis ersättningsprodukter eller reparation (enligt kundens val).
Andra krav, oberoende av typ, i synnerhet skadeståndskrav, är uteslutna. Vid fall av
försening och grova felaktigheter eller avsikter gäller detta endast såvitt det inte möter
hinder i form av enligt lag tvingande föreskrifter.
KaVo ansvarar inte för defekter och deras effekter som har uppstått p.g.a. naturligt
slitage, felaktig rengöring eller felaktigt underhåll, brott mot användnings-, underhålls-
eller anslutningsföreskrifterna, förkalkning eller korrosion, föroreningar i luft- eller
vattenförsörjningen eller kemisk eller elektrisk påverkan som är ovanliga eller ej
tillåtna enligt gällande fabriksföreskrifter.
Garantin omfattar normalt inte lampor, glasvaror, gummidelar och färgbeständigheten
hos plast.
Ansvar är uteslutet när skador eller deras effekter beror på att kunden eller tredje part
gör ingrepp i eller förändringar på produkten.
Krav på detta garantifullgörande kan endast hävdas om överlämningsprotokoll som
hör till produkten skickas in till KaVo och verksamhetsutövaren/användaren kan visa
upp originalet.

1.4 Transport och lagring

1.4.1 Aktuell giltig emballageförordning

Information
Gäller endast för Förbundsrepubliken Tyskland.

Återvinn emballage med hjälp av avfallshanterings-/återvinningsföretag enligt den
gällande förordningen för avfallshantering. Följ det regionala insamlingssystemet. Av
denna anledning har KaVo låtit licensiera sina förpackningar. Följ det regionala
allmänna avfallshanteringssystemet.

1.4.2 Transportskador

I Tyskland

Om det finns en synlig skada på förpackningen vid leverans, ska följande göras:

1. Mottagaren ska dokumentera förlusten eller skadan på mottagningsbeviset.
Mottagaren och transportföretagets personal ska underteckna detta
mottagningsbevis.
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2. Låt produkten och förpackningen vara i oförändrat skick.
3. Använd inte produkten.
4. Anmäl skadan till transportföretaget.
5. Anmäl skadan till KaVo.
6. Sänd aldrig tillbaka en skadad produkt utan att kontakta KaVo först.
7. Skicka det undertecknade mottagningsbeviset till KaVo.

Om produkten är skadad utan att någon skada kunde konstateras på förpackningen
vid leveransen, ska följande göras:
1. Anmäl skadan omedelbart (senast sju dagar efter leverans) till transportföretaget.
2. Anmäl skadan till KaVo.
3. Låt produkten och förpackningen vara i oförändrat skick.
4. Använd inte en skadad produkt.

Information
Om mottagaren försummar någon av sina skyldigheter enligt ovanstående
bestämmelse, anses skadan ha inträffat efter leverans (enligt artikel 28 i Allgemeine
Deutsche Spediteurbedingungen (allmänna tyska speditionsvillkoren)).

Utanför Tyskland

Information
KaVo ansvarar ej för transportskador.
Kontrollera försändelsen noga direkt efter mottagandet.

Om det finns en synlig skada på förpackningen vid leverans, ska följande göras:
1. Mottagaren ska dokumentera förlusten eller skadan på mottagningsbeviset.

Mottagaren och transportföretagets personal ska underteckna detta
mottagningsbevis.
Denna dokumentation är en förutsättning för att mottagaren ska kunna göra
skadeståndsanspråk gentemot transportföretaget.

2. Låt produkten och förpackningen vara i oförändrat skick.
3. Använd inte produkten.

Om produkten är skadad utan att någon skada kunde konstateras på förpackningen
vid leveransen, ska följande göras:
1. Rapportera skadorna till transportföretaget omgående och senast sju dagar efter

mottagandet.
2. Låt produkten och förpackningen vara i oförändrat skick.
3. Använd inte en skadad produkt.

Information
Om mottagaren ignorerar en skyldighet enligt den överordnade bestämmelsen,
anses en skada ha uppstått efter leverans (enligt CMR-lagen, kapitel 5, artikel 30).

1.4.3 Angivelser på förpackningen, transport och lagring

Information
Spara förpackningen för eventuell återsändning vid service eller reparation.

Symbolerna som är tryckta på utsidan gäller för transport och förvaring och har
följande betydelse:

Transportera i upprätt läge; uppåt enligt pilens riktning!
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Aktas för stötar!

Skydda mot fukt!

Tillåten stapellast

Temperaturintervall

Luftfuktighet

Lufttryck
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2 Säkerhet

2.1 Beskrivning av säkerhetsanvisningar

2.1.1 Varningssymbol
Varningssymbol

2.1.2 Struktur

 FARA
Inledningen beskriver vilken typ av fara det är fråga om, samt källan till faran.
I detta avsnitt beskrivs eventuella konsekvenser av uraktlåtenhet.
▶ Det valfria steget innehåller nödvändiga åtgärder för att undvika faror.

2.1.3 Beskrivning av graderna av fara
I detta dokument används säkerhetsanvisningar på tre risknivåer när det gäller att
undvika person- och materialskador.
För att undvika personskador och materiella skador, måste varnings- och
säkerhetsanvisningarna i detta dokument beaktas. Varningsanvisningar är markerade
på följande sätt:

MEDDELANDE
Vid situationer, som kan leda till materiella skador, om de inte undviks.

 FÖRSIKTIGHET
SE UPP
betecknar en farlig situation, som kan leda till materiella skador eller lätta till måttliga
personskador.

 VARNING
VARNING
betecknar en farlig situation, som kan leda till svåra eller dödliga skador.

 FARA
FARA
betecknar en maximal risk genom en situation som direkt kan leda till svåra eller
dödliga skador.

2.2 Ändamålsbestämmelse – användning enligt bestämmelserna

2.2.1 Allmänt
De övergripande riktlinjerna och/eller nationell lagstiftning, nationella förordningar och
tekniska regler för idrifttagning och drift av KaVo-produkten på föreskrivet sätt ska
användas och uppfyllas.
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Denna KaVo-produkt får endast användas inom området odontologi. All annan
användning är förbjuden.
För korrekt användning ska råd i bruksanvisningen följas och inspektions och
servicearbete utföras.
Användaren skall alltid före användning försäkra sig om att verktyget fungerar säkert
och är i vederbörligt skick.

Vid användning ska de nationella lagstadgade bestämmelserna beaktas, i synnerhet
följande:
▪ Gällande bestämmelser för anslutnng och idrifttagning av medicinprodukter.

▪ Gällande arbetsskyddsbestämmelser.

▪ Gällande åtgärder för förebyggande av olyckor.

Det är användarens plikt:
▪ att endast använda felfria arbetsmaterial

▪ att skydda sig själv, patienten och övriga mot skador

▪ att undvika förorening på grund av produkten

Denna KaVo-produkt får endast repareras vid KaVo Werk Warthausen.
För att drift- och funktionssäkerheten i KaVo-produkten ska kunna upprätthållas
permanent och för att skador och faror ska kunna undvikas måste underhåll och
säkerhetstekniska kontroller utföras.
Kontroll- och underhållsfrister: Underhållstjänsten måste utföras varje år och den
säkerhetstekniska kontrollen (STK) med ett intervall på 2 år. Tätare intervall för STK
bestäms vid behov av kontrollanten.

Information
Vid längre uppehåll i användandet måste produkten vårdas och rengöras enligt
anvisningarna.

Uppgifter om elektromagnetisk tolerans.

Information
På basis av IEC 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2) om elektromagnetisk kompatibilitet
för elektromedicinska produkter är vi skyldiga att lämna följande information:
• Elektriska medicinprodukter är föremål för speciella försiktighetsåtgärder gällande
elektromagnetisk kompatibilitet och ska tas i drift enligt kraven i KaVo:s
monteringsanvisning.
• Högfrekventa kommunikationsanordningar kan påverka elektriska
medicinprodukter.
Närmare uppgifter om den tekniska EMC-beskrivningen kan tillhandahållas på
begäran.

 FÖRSIKTIGHET
Materiella skador p.g.a. olämpligt tillbehör
Om ett annat tillbehör, andra komponenter eller ledningar än de specificerade, med
undantag för de komponenter och ledningar som KaVo köper som reservdelar för
interna komponenter, används kan det medföra förhöjda emissioner eller att
produktens driftsäkerhet försämras.
▶ Använd endast de tillbehörskomponenter som KaVo rekommenderar!
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Information
KaVo ger inga garantier för att tillbehör, ledningar eller andra komponenter som inte
levereras av KaVo uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet enligt IEC
60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2).

Avfallshantering

Information
Förekommande avfall ska tas om hand utan risk för människor och miljö enligt
gällande nationella föreskrifter.
Frågor rörande korrekt avfallshantering av KaVo-produkter besvaras av
KaVo-representationen.

Avfallshantering av elektronik och elektroniska apparater

Information
Baserat på EG-direktivet 2002/96 om elektriska och elektroniska apparater för
skrotning, vill vi hänvisa till att föreliggande produkt omfattas av detta och att den
inom Europa ska underställas en speciell avfallshantering.
Innan produkten demonteras/skrotas måste den genomgå enkomplett bearbetning
med desinficering/sterilisering i enlighet med kapitlet ”Bearbetningsmetoder”.
Mer information kan erhållas från KaVo (www.kavo.com) eller dentalåterförsäljaren.

För slutgiltig avfallshantering:

I Tyskland

Produkten kan skrotas på följande sätt:
▪ som elektronikskrot vid en sopstation

▪ via ett avfallshanteringsavtal med enretec GmbH

Gå tillväga på följande sätt vid urbruktagning av den elektroniska apparaten:
1. Du kan hämta ett formulär för avfallshanteringsavtal via enretec GmbH:s

webbplats på www.enretec.de under menyalternativet eom. Hämta detta
avfallshanteringsavtal eller fyll i det online.

2. Fyll i avtalet med den aktuella informationen och skicka det som onlineavtal eller
faxa det till enretec GmbH på nummer +49 (0) 3304 3919-590.
Alternativt kan du kontakta företaget med hjälp av nedanstående
kontaktinformation för att annullera ett avfallshanteringsavtal eller vid frågor:
Telefon: +49 (0) 3304 3919-500
E-post: eom@enretec.de och
Post: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLING®
Kanalstraße 17
16727 Velten

3. Apparater som inte är fast installerade hämtas på mottagningen.
Fast installerade apparater hämtas utomhus på den angivna adressen vid
överenskommen tid.
Ägaren/användaren står för kostnader för demontering, transport och paketering.

Internationellt
Landsspecifik information om avfallshantering kan hämtas från återförsäljaren.
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2.2.2 Produktspecifikt
Den intraorala kameran genererar videosignaler för att t.ex. visualisera en patients
munhåla med hjälp av en lämplig visningsenhet. Bilddatan används som
patientinformation och som hjälpmedel vid diagnosticering.
Kameran är en medicinprodukt av klass II a enligt-EG-direktivet 93/42/EEG och
uppfyller kraven om elektromagnetisk kompatibilitet enligt 89/336/EMC.
LED-belysningen har efter en fotobiologisk bedömning befunnits vara ofarlig för
ögonen och motsvarar klassificeringen ”Fri grupp” enligt IEC 62471.
Kameran är avsedd att monteras på dentalmedicinska behandlingsenheter enligt DIN
EN ISO 7494.

2.3 Säkerhetsanvisningar

2.3.1 Produktspecifika

 VARNING
Risk för skador genom spänning.
Elektrisk stöt.
▶ Stäng av apparatens strömförsörjning innan kameraslangen ansluts!
▶ Använd inte en skadad kamera!
▶ Anslut endast tillbehörsenheter till systemet som överensstämmer med IEC

60601-1, IEC 60950 resp. IEC 601010.

 VARNING
Risk för skador genom spänning om utrustningen används på en höjd över 3 000 m.
Apparaten är endast isolerad upp till 3 000 m höjd.
Elektrisk stöt.
▶ Använd endast apparaten upp till en höjd på 3 000 m.

 VARNING
Brandfarlig gas.
Explosion.
▶ Låt produkten svalna innan den desinficeras.

 VARNING
Kvävnings- eller skaderisk p.g.a. att kameran förs ned för djupt.
Risk för att kameran bryts av och att den avbrutna delen sväljs.
Personskador.
▶ För inte in kameran mer än 70 mm.
▶ För inte ned kameran i patientens svalg!

 VARNING
Infektionsrisk p.g.a. smutsig eller förorenad kamera.
Infektion.
▶ Trä över ett skyddshölje för engångsbruk innan kameran används!
▶ Byt ut skyddshöljet efter behandling!
▶ Används inte ett skadat skyddshölje!
▶ Torkdesinficera kameran efter användning!
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 FÖRSIKTIGHET
Hälsorisk genom feldiagnosticering p.g.a. en kamerabild. Kameran är inget
diagnosintrument!
Risk p.g.a. felbehandling.
▶ Använd inte kameran som diagnosinstrument.
▶ Använd andra diagnoshjälpmedel som t.ex. en sond eller röntgenutrustning för

diagnosticering.

 FÖRSIKTIGHET
Skaderisk p.g.a. att kamerafönstret går sönder.
Sväljning eller inandning av kameradelar vid arbete utan skyddshölje för
engångsbruk.
Risk för skador på kameran.
▶ Används endast kameran med skyddshölje.
▶ Skydda kameran mot stötar!
▶ Se till att patienten inte biter i kameran!

 FÖRSIKTIGHET
Risk för skador genom kameraljusets höga strålenergi.
Temperaturhöjning i vävnaden, permanenta skador på vävnaden, pulpit eller
koagulering.
▶ Överskrid inte den maximala exponeringstiden för tanden på 1 minut i makroläge.

 FÖRSIKTIGHET
Risk för bländning genom aktiv LED-belysning.
Reversibel bländrisk.
▶ Rikta inte kameran mot ögonen när LED-belysningen är aktiv!

 FÖRSIKTIGHET
Risk för skador p.g.a. hög temperatur i ljusutloppet/kamerahuvudet.
Risk för brännskador.
▶ Låt inte ljusutloppet komma i kontakt med vävnad eller slemhinnor.

 FÖRSIKTIGHET
Risk för produktskador genom att anslutningskabeln böjs eller kläms ihop.
Permanent brott på anslutningskabeln.
▶ Dra inte i anslutningskabeln!

 FÖRSIKTIGHET
Risk för materiella skador p.g.a. felaktig hantering.
Förstöring av kamerahuset och de inre komponenterna.
▶ Flytta inte tandläkarinstrumenten med kameran!
▶ Stöd dig inte på kameran när den ligger i sin hållare.

2.4 Skyddsutrustning

Information
Eftersom medicinprodukten är klassificerad som ”Fri grupp” enligtIEC 62471, är
ingen personlig skyddsutrustning nödvändig.
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3 Produktbeskrivning

3.1 Systemkomponenter

① Brytningsprisma ② Bildfönster

③ Kamerahuvud ④ Kamerahandstycke med
anslutningskabel

⑤ Utlösare ⑥ Behandlingsenhetens gränssnitt
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3.2 Märkning och etiketter

3.2.1 Kamerahandstycke
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① Produktbeteckning ② Tillverkarens logotyp

③ SN för serienummer ④ Mat.nummer

⑤ Anvisning för avfallshantering ⑥ Klassifikation (jordfri användningsdel
typ BF)

⑦ Se följesedlarna ⑧ CE-märkning enligt 93/42/EEG för
medicinprodukter

3.3 Tekniska data

 VARNING
Risk för skador genom spänning om utrustningen används på en höjd över 3 000 m.
Apparaten är endast isolerad upp till 3 000 m höjd.
Elektrisk stöt.
▶ Använd endast apparaten upp till en höjd på 3 000 m.
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Bildsensor

Färgsensor 1/4" CMOS

Pixel PAL 1 276 (H) x 769 (V)

Kameramodul

Typ USB 2.0

Belysning 1 lysdiod

Belysningsstyrka vid 10 mm avstånd 40 klux

Total effektförbrukning ≤ 295 mA (vid 5 V ±10 mV)

Försörjning USB - BUS powered

Optiskt system

Blickvinkel 90°

Arbetsavstånd 10–25 mm

Diagonal öppningsvinkel 54°

Driftmiljö

Omgivningstemperatur 10 till 40 oC

Relativ luftfuktighet 30 till 75 %

Lufttryck 700 till 1 060 mbar

Drifthöjd Max. 3 000 m

Transport- och lagringsförhållanden

Temperaturintervall -20–55 oC

Relativ luftfuktighet 5 % till 95 % (icke kondenserande)

Lufttryck 700–1 060 mbar

Anslutningskabelns längd

Art.nr 1.011.2130 1 300 mm

Art.nr 1.011.2129 1 600 mm

Kamerans förpackning

Längd 290 mm

Bredd 160 mm

Höjd 80 mm
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3.4 Systemkrav

Processorhastighet min. 2 GHz

Internminne min. 1 GB

Grafikkrav min. 24 bitar/1 024x768

Anslutning USB 2.0
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4 Idrifttagning

Information
En PC behövs för att kameran ska kunna användas (inte i leveransomfånget)

Information
ERGOcam One får endast användas med enheter som minst uppfyller standarden
EN DIN ISO 60950.

Information
Avståndet mellan PC:n och kamerakabeln (golvanslutningsbox) får inte överskrida
10 m. Aktiva USB-förlängningskablar (maximalt 5 m per del) av hög kvalitet. (KaVo
rekommenderar en eller två USB-förlängningskablar 5 m Art.nr 1.004.6953)

4.1 Ansluta kameran

4.1.1 Tandläkarenhet
▶ Anslut kamerans USB-kontakt till anslutningen.

 FÖRSIKTIGHET
Anslutningskabeln är fast ansluten till kamerahandstycket.
Produktskador
▶ Dra inte bort anslutningskabeln ur kamerahandstycket.

Information
Defekt kamerafunktion.
Om PC:n där kameran är ansluten sätts till vänte- eller viloläge, kan kameran
uppvisa en defekt funktion.
▶ Stoppa och stäng av PC:n helt.
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4 Idrifttagning | 4.2 Utför säkerhetstekniska kontroller

 FÖRSIKTIGHET
Felaktig inkoppling i USB-uttag.
USB-kontakten kan endast anslutas till korrekt position. Om du ansluter kontakten
med våld, leder det till att kontakten förstörs.
▶ Kontrollera att kontakten sitter ordentligt innan den ansluts.

Kontrollera att kameran är korrekt installerad i PC:n när kameran anslutits till PC:n.
Kameran använder befintliga systemdrivrutiner i Windows, och installationen sker
därigenom automatiskt vid inkoppling till en USB-port.

Information

Om kamerans ansluts till en annan USB-port i PC:n upprepas installationen
automatiskt för denna USB-port.

Information

Om videofunktionen är instabil, kan en olämplig frontmonterad USB-port användas
som inte är optimalt ansluten till PC:ns moderkort. Anslut kameran till en annan
USB-port i PC:n.

Kontroll av korrekt installation:
▪ I Enhetshanteraren visas en ny USB-indataenhet under Indataenheter (Human

Interface Device) när kameran ansluts.

▪ I Enhetshanteraren visas en enhet ”ERGOcam One” under Bildbehandlingsenget.

Information

För att kamerans bilder ska kunna visas/sparas krävs ytterligare programvara t.ex.
Conexio på PC:n.

Montering av kameran beskrivs i bruks- och monteringsanvisningarna för den aktuella
behandlingsenheten.

4.2 Utför säkerhetstekniska kontroller

 VARNING
Risk för skador genom spänning.
Elektrisk stöt.
▶ Låt utföra en säkerhetsteknisk kontroll när kameran har anslutits.
▶ Använd inte en skadad kamera!
▶ Anslut endast tillbehörsenheter till systemet som överensstämmer med IEC

60601-1, IEC 60950 resp. IEC 601010.

▶ Låt en servicetekniker utföra säkerhetstekniska kontroller.

▶ Kontrollera kapslingen och kamerans anslutningskabel visuellt beträffande
sprickor och skador.

Se även:
2 Bruksanvisning för behandlingsenheten.
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4.3 Använd engångsskyddsöverdrag

Dra på ett skyddshölje för engångsbruk

 VARNING
Infektionsrisk p.g.a. smutsig eller förorenad kamera.
Infektion.
▶ Trä över ett skyddshölje för engångsbruk innan kameran används!
▶ Byt ut skyddshöljet efter behandling!
▶ Används inte ett skadat skyddshölje!
▶ Torkdesinficera kameran efter användning!

En produkt med denna märkning får endast användas en gång!

Information
Skyddshöljen för engångsbruk kan beställas med nummer Art.nr 1.011.3586.

▶ Ta ut kameran ur hållaren.

▶ Dra långsamt över ett skyddshölje för engångsbruk över kameran för att luften ska
pressas undan.

▶ Dra bort det utvändiga skyddspappret.
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4 Idrifttagning | 4.3 Använd engångsskyddsöverdrag

Information
För att optimera systemets visualiseringsförmåga, får det inte finnas några luftfickor
mellan siktrutan i skyddshöljet för engångsbruk och kamerans bildfönster.

Förutsättning
Siktrutan i skyddshöljet för engångsbruk måste ligga exakt över kamerans
bildfönster.
▶ Rikta in siktrutan efter kamerans bildfönster.

Det optimerar skärpan i bilden.

Information

Om bildkvaliteten är låg eller om bilden är suddig ska kamerans uppriktning i
förhållande till skyddshöljets siktruta kontrolleras. För att bildkvaliteten ska bli
optimal, måste siktrutan i skyddshöljet för engångsbruk sitta rakt över kamerans
bildfönster.
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5 Användning

 FÖRSIKTIGHET
Hälsorisk genom feldiagnosticering p.g.a. en kamerabild. Kameran är inget
diagnosintrument!
Risk p.g.a. felbehandling.
▶ Använd inte kameran som diagnosinstrument.
▶ Använd andra diagnoshjälpmedel som t.ex. en sond eller röntgenutrustning för

diagnosticering.

5.1 Slå på och av kameran

Förutsättning
Behandlingsenheten måste vara påslagen.

Förutsättning
PC:n måste vara påslagen.

▶ Ta ut kameran ur hållaren.
ð Kameran slås automatiskt på.

▶ Lägg kameran i hållaren.
ð Kameran stängs automatiskt av.

Information
För att kameran ska fungera korrekt, måste videobilden vara korrekt och LED-
belysningen vara påslagen.

 FÖRSIKTIGHET
Risk för bländning genom aktiv LED-belysning.
Reversibel bländrisk.
▶ Rikta inte kameran mot ögonen när LED-belysningen är aktiv!

5.2 Kamerans fokusinställning
Kamerans fokusinställning justeras med hjälp av arbetsavståndet. Kameran ger en
skarp bild mellan 10 och 25 mm.

5.3 Ta bild

Förutsättning
Läget ”Ta bild” måste vara aktivt i behandlingsenhetens multimediameny.

▶ En stillbild kan tas på två olika sätt: tryck antingen på utlösarknappen eller på
behandlingsenhetens fotpedal (det här alternativet är inte tillgängligt på alla
behandlingsenheter).

Se även:
2 Bruksanvisning Conexio.
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5.4 Driftläge

10 -25 mm

På ett bildavstånd av 10–25 mm (kamera – tand) ger kameran en skarp bild. Den är
avsedd för visning av en tand. Det är inte möjligt att ta bilder av en tandbåge eller göra
extraorala avbildningar.

Information

För att stabilisera videobilden kan kameran lutas mot en tand.
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6 Beredningsmetoder

Information
Kamerahandstycket är varken steriliserbart eller termodesinficerbart.

6.1 Rengöring

Information
Desinficera kameran innan rengöringen.
Desinficera den på nytt efter rengöringen.

6.1.1 Utvändig manuell rengöring

 FÖRSIKTIGHET
Skador på kameran till följd av otillräcklig rengöring.
Ytan på kamerans optiska system har förstörts.
▶ Använd inte nötande eller aggressiva rengöringsmedel
▶ Sänk inte ner kameran i vatten eller andra vätskor

▶ Stäng av apparatens huvudbrytare.

▶ Ta upp kameran.

▶ Torka av utsidan med en mjuk trasa med mild tvållösning.

6.2 Desinficering

6.2.1 Utvändig manuell desinficering

 VARNING
Brandfarlig gas.
Explosion.
▶ Låt produkten svalna innan den desinficeras.
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 FÖRSIKTIGHET
Kameran kan skadas p.g.a. felaktig desinficering.
Irreparabla skador på kameran.
▶ Får ej sprut- eller torkdesinficeras!
▶ Sänk inte ned kameran i vätska!
▶ Kameran får inte steriliseras i autoklav!
▶ Förvara inte kameran i en steril förpackning!
▶ Kameran får inte varmlufts- eller termodesinficeras!

▶ Stäng av apparatens huvudbrytare.

▶ Låt kameran svalna.

▶ Ta upp kameran.

▶ Desinficera utsidan med en mjuk trasa och desinfektionsmedel

Godkända desinfektionsmedel:
▪ MIKROZID Pump-Spray – tillverkare: Schülke & Mayr

▪ Dürr System-Hygiene FD 322 Sprühdesinfektion – tillverkare: DÜRR Dental GmbH

▪ Incidin liquid – tillverkare: Ecolab

▪ Metrix Cavicide – tillverkare: Metrix

Information
Kamerans och kameraslangens utsida kan desinficeras med kemiska
desinfektionsmedel.
Se bruksanvisningen från tillverkaren för information om desinfektionsmedlets
användningsområde och verkningstid.

 FÖRSIKTIGHET
Materiella skador genom att ett olämpligt desinfektionsmedel används.
Risk för skador på kameran.
▶ Använd endast godkända desinfektionsmedel.

6.3 Underhåll
Produkten behöver ingen regelbunden skötsel.
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7 Avhjälpande av fel

Information
Om felen inte kan lokaliseras och avhjälpas med hjälp av detta felsökningsschema
så måste en tekniker som utbildats av KaVo kontaktas.

Störning Orsak Lösning

Ingen kamerabild
(lysdioderna lyser).

Dataförbindelsen till
behandlingsenheten är
defekt.

▶ Låt en tekniker kontrollera utrustningen.

USB-förbindelsen är
defekt.

▶ Kontrollera USB-förbindelsen (korrekt indikering i
Enhetshanteraren).

PC:n var i viloläge. ▶ Stäng av PC:n helt och starta sedan om den igen.

Ingen kamerabild (svart
display)

Displayen är inte påslagen. ▶ Slå på displayen.

USB-förbindelsen är
defekt.

▶ Kontrollera USB-förbindelsen (korrekt indikering i
Enhetshanteraren).

PC:n var i viloläge. ▶ Stäng av PC:n helt och starta sedan om den igen.

Kameran reagerar inte
(lysdioderna lyser inte).

PC:n är inte påslagen/är
defekt

▶ Stäng av/byt ut PC:n

Kameran är defekt. ▶ Byt ut kameran

USB-förbindelsen är
defekt.

▶ Kontrollera USB-förbindelsen (korrekt indikering i
Enhetshanteraren).

PC:n var i viloläge. ▶ Stäng av PC:n helt och starta sedan om den igen.

LED-belysningen stängs
inte av.

Kameran är defekt ▶ Byt ut kameran.

Fel på kamerahållaren. ▶ Låt en tekniker kontrollera utrustningen.

PC:n var i viloläge. ▶ Stäng av PC:n helt och starta sedan om den igen.

Suddig bild. Kamerans skyddshölje
sitter fel.

▶ Vrid på kamerans skyddshölje.

▶ Skyddshöljets siktruta måste ligga över kamerans
bildfönster.

Kamerans skyddshölje
ligger inte an mot
kamerafönstret.

▶ Tryck siktrutan i kamerans skyddshölje mot
kamerans bildfönster.
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8 Information om elektromagnetisk kompatibilitet enligt EN60601-1-2

Se även:
2 Kapitlet ”Information om elektromagnetisk kompatibilitet enligt EN 60601-1-2” i

behandlingsenhetens bruksanvisning

27 / 30







1.
01

1.
36

90
 · 

Fk
 · 

20
16

08
10

 - 
2 

· s
v


	Innehållsförteckning
	1 Anvisningar till användaren
	1.1 Riktlinjer för använderen
	1.1.1 Förkortningar
	1.1.2 Symboler
	1.1.3 Målgrupp

	1.2 Service
	1.2.1 Teknisk kundtjänst

	1.3 Garantivillkor
	1.4 Transport och lagring
	1.4.1 Aktuell giltig emballageförordning
	1.4.2 Transportskador
	1.4.2.1 I Tyskland
	1.4.2.2 Utanför Tyskland

	1.4.3 Angivelser på förpackningen, transport och lagring


	2 Säkerhet
	2.1 Beskrivning av säkerhetsanvisningar
	2.1.1 Varningssymbol
	2.1.2 Struktur
	2.1.3 Beskrivning av graderna av fara

	2.2 Ändamålsbestämmelse – användning enligt bestämmelserna
	2.2.1 Allmänt
	2.2.1.1 Uppgifter om elektromagnetisk tolerans. 
	2.2.1.2 Avfallshantering
	2.2.1.3 Avfallshantering av elektronik och elektroniska apparater

	2.2.2 Produktspecifikt

	2.3 Säkerhetsanvisningar
	2.3.1 Produktspecifika

	2.4 Skyddsutrustning

	3 Produktbeskrivning
	3.1 Systemkomponenter
	3.2 Märkning och etiketter
	3.2.1 Kamerahandstycke

	3.3 Tekniska data
	3.4 Systemkrav

	4 Idrifttagning
	4.1 Ansluta kameran
	4.1.1 Tandläkarenhet

	4.2 Utför säkerhetstekniska kontroller
	4.3 Använd engångsskyddsöverdrag

	5 Användning
	5.1 Slå på och av kameran
	5.2 Kamerans fokusinställning
	5.3 Ta bild
	5.4 Driftläge

	6 Beredningsmetoder
	6.1 Rengöring
	6.1.1 Utvändig manuell rengöring

	6.2 Desinficering
	6.2.1 Utvändig manuell desinficering

	6.3 Underhåll

	7 Avhjälpande av fel
	8 Information om elektromagnetisk kompatibilitet enligt EN60601-1-2

