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1 Introducere

EpicTM Hygiene este un laser dentar conceput pentru tratamentul afecțiunilor specifice ale țesuturilor
moi, în special pentru ablația, vaporizarea și coagularea țesutului moale oral, inclusiv mucoasa
marginală, gingivală interdentară și epitelială a gingiei libere.
Epic Hygiene utilizează o diodă în stare solidă drept sursă semiconductoare pentru radiația cu
infraroșii invizibilă. Energia este livrată locului de tratament printr-o fibră flexibilă conectată la un
capăt de sursa laserului și la celălalt capăt de Piesa manuală. Diferite tipuri de vârfuri de unică
folosință, consumabile sunt concepute și optimizate pentru aplicații variate. Dispozitivul este activat
prin intermediul unui întrerupător-pedală.
Acesta este un dispozitiv de prescripție medicală, indicat strict pentru uz profesional de către
stomatologi și alți profesioniști dentari autorizați, cum ar fi igieniștii dentari, acolo unde
reglementările de practică locală sau națională o permit. Utilizarea acestui dispozitiv necesită un
instructaj clinic și tehnic adecvat. Acest manual oferă instrucțiuni pentru acei profesioniști ce au
încheiat o instruire corespunzătoare.
În condiții de utilizare și mentenanță adecvată, Epic Hygiene se va dovedi un adaos valoros pentru
practica dumneavoastră. Vă rugăm, contactați Serviciul de clienți BIOLASE la 1-800-321-6717 din
Statele Unite ale Americii pentru orice necesitate legată de service.
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2 Indicații de utilizare
•

Hemostază și coagulare

•

Tratamentul aftelor, ulcerelor herpetice și aftoase ale mucoasei orale

•

Îndepărtarea prin laser a țesutului moale bolnav, infectat, inflamat și necrozat din buzunarul
periodontal

•

Debridare sulculară (îndepărtarea țesutului moale bolnav, infectat, inflamat și necrozat din
buzunarul periodontal pentru a ameliora indicii clinici, incluzând indicele gingival, indicele de
sângerare gingivală, adâncimea de sondă, pierderea de atașament și mobilitatea dintelui).

•

Chiuretaj laser al țesutului moale

3 Contraindicații, Avertizări și Precauții
3.1 CONTRAINDICAȚII
Toate procedurile clinice efectuate cu Epic Hygiene trebuie să se supună aceleiași atenții și judecăți
clinice utilizate cu tehnicile tradiționale. Riscul pacientului trebuie luat întotdeauna în considerare și
înțeles pe deplin înainte de tratamentul clinic. Practicienii trebuie să înțeleagă pe deplin istoricul
medical al pacientului înainte de tratament și să manifeste prudență pentru condițiile medicale
generale ce ar putea contraindica o procedură locală; astfel de condiții ar putea include, dar nu se
limitează la: alergie la anestezicele locale sau topice, afecțiuni cardiace (inclsuiv stimulatoare cardiace
și defibrilatoare implantabile), boli pulmonare, tulburări de sângerare, apnee de somn, o deficiență a
sistemului imunitar sau alte condiții medicale sau medicație ce ar putea reprezenta o contraindicație
la utilizarea anumitor surse de lumină/de tip laser asociate cu acest dispozitiv. Este recomandabilă
autorizarea medicală din partea doctorului pacientului atunci când există dubii în privința
tratamentului.

3.2 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII
DECLARAȚIE DE PRESCRIPȚIE
Legislația federală americană restricționează acest dispozitiv la vânzarea din partea sau la comanda
unui dentist sau alți practicieni dentari autorizați.
INSTRUCTAJ
Numai profesioniștii dentari autorizați care au examinat și înțeles acest Manual de Instrucțiuni și au
primit un instructaj adecvat trebuie să utilizeze acest dispozitiv în cadrul sferei lor de aplicare.
Clinicienii trebuie să își folosească propria judecată clinică și propriile cunoștințe profesionale pentru
a decide toate aspectele tratamentului, inclusiv tehnica, setările de putere, intervalul de impuls,
durata, etc. BIOLASE nu își asumă nici o responsabilitate pentru parametri, tehnici, metode sau
rezultate.
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3 Contraindicații, Avertizări și Precauții
PROTECȚIE OCULARĂ
Doctorii, pacienții, asistenții și toți ceilalți care intră sau sunt deja în sala operatorie trebuie să poarte
ochelari de protecție pentru laser corespunzătoare pentru o lungime de undă de 980 nm ± 10 nm,
OD4 sau peste (DIR LB4), ori de câte ori este operat laserul. Înainte de utilizare, inspectați ochelarii de
protecție, să nu existe semne de coroziune și/sau fisurare. Înlocuiți-le dacă sunt deteriorate; nu
utilizați.
ATENȚIE: Specificațiile pentru ochelarii de protecție furnizați împreună cu sistemul laser
Epic Hygiene sunt marcate pe partea laterală a ochelarilor. Verificați întotdeauna
specificațiile protecției oculare marcate pe ochelari pentru a vă asigura că vă oferă
protecția necesară pentru lungimea de undă specifică a laserului.
Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu
ochelarii.
ANESTEZIE
În cazurile cu țesut moale, e posibil să nu fie necesară anestezia, dar pacienții trebuie monitorizați
îndeaproape în permanență, pentru depistarea semnelor de durere sau disconfort. Dacă sunt
observate astfel de semne, ajustați setările, aplicați anestezie sau încetați tratamentul, dacă este
cazul.
STRUCTURI ADIACENTE
Fiți întotdeauna conștienți de structuri adiacente și substructuri pe durata utilizării. Fiți foarte atenți
ca nu cumva din greșeală să penetrați sau să faceți ablația țesuturilor subiacente sau adiacente. Nu
direcționați energia asupra țesuturilor dure, cum ar fi dintele sau osul. Nu direcționați energie către
suprafețe de amalgam, aur sau alte suprafețe metalice. Nu direcționați energia către cimenturi sau
alte materiale de umplere. Manifestați o atenție extremă atunci când folosiți acest dispozitiv în zone
cum ar fi buzunare, cavități sau canale, de exemplu în alveolele celui de-al treilea molar, acolo unde
structuri esențiale (nervi, vase) ar putea fi vătămate. Nu începeți să folosiți laserul dacă vizibilitatea
este limitată în aceste zone.
ASPIRAȚIE
Folosiți aspirație la viteză mare după cum este necesar pentru a menține un câmp de vedere clar pe
durata tratamentului. Nu declanșați laserul dacă nu puteți vedea clar locul tratamentului.
ÎNDEPĂRTAREA URMELOR DE FUM
ATENȚIE: Urma de laser poate conține particule viabile de țesut.
Trebuie avută o grijă specială pentru a preveni infectarea din urmele razei de laser generate de
vaporizarea țesutului infectat bacterian sau viral. Asigurați-vă că pe durata procedurii laser se
folosește în permanență echipament de protecție corespunzător, incluzând aspirație la viteză mare
pentru a elimina urmele de fum, măști filtrate corespunzător și alte accesorii de protecție.
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3 Contraindicații, Avertizări și Precauții

TRATAMENT, TEHNICĂ ȘI SETĂRI
Folosiți-vă propria judecată clinică pentru a stabili toate aspectele tratamentului, incluzând, dar fără
a vă limita la: protocolul tratamentului cu laser, tehnică, setări de putere, durata impulsului și setările
de interval, mod de operare, cât și accesoriile utilizate (de ex. tipul de vârf) și alte cerințe procedurale.
Observați îndeaproape și monitorizați efectele clinice și folosiți-vă propria judecată pentru a
determina parametrii clinici și abordarea de tratament. Faceți ajustări corespunzătoare de putere,
lungime a impulsului și de interval pentru a compensa diversitatea de compoziții, densitate și
grosime a țesuturilor. Începeți întotdeauna tratamentul la cea mai scăzută setare de putere pentru
indicația specifică și creșteți după caz. BIOLASE nu își asumă nici o responsabilitate pentru parametri,
tehnici, metode și rezultate.
MEDIU CLINIC
Utilizați acest dispozitiv numai în medii clinice în care se respectă tehnicile aseptice standard
corespunzătoare cu toate procedurile orale.
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4 Specificații

4.1 GENERALE
•
•

Dimensiune (lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate

14.5 cm x 11.2 cm x 16.5 cm (5.7 in x 6.5 in x 4.4 in)
1 kg/ 2.5 lbs

4.2 ELECTRICE
•
•
•
•

Tensiune de operare
Frecvență
Siguranțe externe
Control principal

•
•
•
•

Întrerupere dirijată
Comanda de dezactivare
Baterie
Modul de alimentare cu curent continuu

100V – 240V la ~ 1.5A
50 / 60 Hz
Niciuna
Întrerupătorul general de rețea (Buton control
pornire/oprire)
Interblocare dirijată
Buton de oprire de urgență
Litiu-ion, reîncărcabilă, 14.4V, 2.9Ah
12V DC, 5A

4.3 LASER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificarea laserului
Mediu
Lungime de undă
Putere de ieșire maximă
Acuratețea puterii
Moduri de operare
Diametrul vârfului de fibră
Durata impulsului
Intervalul de impuls
Rata de repetiție a impulsului
NOHD (Distanța nominală de pericol
ocular)
MPE (expunerea admisă maximă)
Divergența razei
Lungimea cablului de fibră standard

IV (4)
Diodă semiconductoare InGaAs
980 ± 10nm
1.5W putere medie max, 10W putere de vârf max±
20%
Continuu, Modulație de impuls
400µm
0.01ms – 20 ms
0.04 – 20ms
Până la 20kHz (de referință)
0.52 metri
36.31W/m2
25.4° unghi complet
2 metri (79 inci)

4.4 ALTE SURSE DE LUMINĂ
•

Raza de vizare
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5 Descrierea echipamentului

5.1 COMPONENTELE SISTEMULUI
Sistemul laser Epic Hygiene include următoarele:
1. Consola laser
2. Protecții de ecran autocolante (cant. 25)
3. Cablu de fibră optică (instalat)
4. Vârfuri asortate
5. Piesa manuală (cant. 2)
6. Ochelari de protecție pentru laser (cant. 3)
7. Modul de alimentare cu curent continuu
8. Cordon de alimentare (cant. 1)
9. Kit de întâmpinare (include Manualul de instrucțiuni)
10. Semn de avertizare laser
11. Kit de inițiere a vârfurilor
12. Cablu de interblocare dirijată
13. Întrerupător cu pedală fără fir (wireless)
14. Șurubelniță cu cap Phillips (pentru instalarea bateriilor la întrerupătorul-pedală)
15. Baterii AAA (cant. 2)

AVERTIZARE: Nu este permisă nici o modificare a acestui echipament.
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5 Descrierea echipamentului
5.2 GENERALĂ
Sistemul Epic Hygiene este format din trei componente:

Consola de bază

Indicatori LED

Sistemul de livrare a fibrei

Indicatori LED

Buton de control

Canal de stocare a
fibrei

Piesa manuală

Cablu cu fibră
optică

Vârf

Întrerupător-pedală fără fir

Figura 5.1
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5 Descrierea echipamentului
CONSOLA DE BAZĂ
Consola de bază este portabilă, conține dioda laser și toate elementele care acționează laserul și are
un ecran tactil ce permite utilizatorului să navigheze de la ecran la ecran, să selecteze procedurile, să
introducă și/sau să schimbe setările, etc. (Figura 5.1)
BUTONUL DE CONTROL:
Activează comenzile și afișajul consolei; plasează laserul în modurile Standby (în așteptare), Ready
(pregătit)sau Sleep (Somn).

Indicatorii LED:
Auriu = mod Standby
Verde= mod Ready
Verde pâlpâitor = laserul declanșează
Albastru intermitent = împerechere activă
SISTEM DE LIVRARE A FIBREI
Sistemul de livrare a fibrei (Figura 5.2) constă în
cablul cu fibră optică, piesa manuală reutilizabilă și
vârfurile de fibră și transmite radiația laser de la
consola laser prin intermediul piesei manuale și a
vârfurilor de fibră către țesutul vizat. Laserul se
expediază de la fabrică având cablul cu fibră optică
deja atașat la consola de bază.
Figura 5.2
PIESA MANUALĂ
Piesa manuală (Figura 5.3) este reutilizabilă. Este un
tub pentru livrarea energiei optice produse de laser
către locul tratamentului și trebuie curățată și
sterilizată între pacienți pentru a se evita
contaminarea încrucișată
(consultați Secțiunea 9).
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5 Descrierea echipamentului
ÎNTRERUPĂTOR CU PEDALĂ FĂRĂ FIR
Laserul Epic Hygiene va emite energie laser numai
când utilizatorul apasă pe întrerupătorul cu pedală în
timp ce laserul este în mod Ready (pregătit). Este
conceput să funcționeze folosind tehnologia wireless
(fără fir) și este alimentat prin două baterii AAA care
trebuie instalate după cum este descris la Secțiunea
9.5; întrerupătorul cu pedală este expediat deja
împerecheat cu consola de bază (dacă s-a pierdut
împerecherea, vă rugăm consultați Secțiunea 7.7).
Întrerupătorul cu pedală este protejat printr-un capac
metalic. Pentru a îl accesa, mai întâi apăsați pe capac
pentru a-l debloca, apoi apăsați întrerupătorul cu
pedală pentru a acționa laserul (Figura 5.4).
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6 Siguranță cu Epic Hygiene
Nerespectarea precauțiilor și avertizărilor descrise în acest Manual de instrucțiuni poate duce la
expunerea la surse de radiație optică periculoasă. Vă rugăm, respectați toate instrucțiunile de
siguranță așa cum se specifică mai jos.
AVERTIZARE: Utilizarea comenzilor sau modificărilor de performanță a
procedurilor în alt mod decât este specificat în acest Manual de Instrucțiuni
poate avea drept consecință expunerea la radiație periculoasă.

6.1 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Urmați aceste instrucțiuni de siguranță înainte și pe durata tratamentelor:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Când este utilizat laserul, toate intrările sălii operatorii trebuie să fie marcate cu semnul de
avertizare inclus în ambalajul produsului (vezi Anexa D).
Nu operați în prezența materialelor explozive sau inflamabile. Anestezicele inflamabile sau
gazele oxidante cum ar fi gazul ilariant (N2O) și oxigenul (O2) trebuie evitate. Solvenții de
adezivi și soluțiile inflamabile utilizate pentru curățare și dezinfectare trebuie lăsate să se
evapore înainte de a utiliza laserul. De asemenea, trebuie atrasă atenția asupra pericolului de
aprindere a gazelor endogene.
Toate persoanele prezente în sala operatorie trebuie să poarte ochelari de protecție pentru
laser. Asigurați-vă întotdeauna că protecțiile oculare pentru laser sunt adecvate pentru
lungimea de undă a laserului; consultați marcajele de pe protecția oculară pentru a vă
asigura de specificațiile protecției oferite.
Înainte de utilizare, inspectați protecția oculară să nu existe corodare și/sau fisurare; nu
utilizați dacă sunt deteriorate; pentru înlocuirea sau suplimentarea protecției oculare pentru
laser, vă rugăm să contactați BIOLASE.
Nu priviți direct în rază sau la reflexiile fără difuzie.
Niciodată nu direcționați sau țintiți raza spre ochii unei persoane.
Nu țintiți laserul către suprafețe metalice sau reflectorizante, cum ar fi instrumentele
chirurgicale sau oglinzile stomatologice. Dacă este țintit direct spre aceste suprafețe, raza va
reflecta, dând naștere unui potențial risc.
Întotdeauna plasați sistemul în mod Standby (apăsând butonul de control în timp ce sunteți
în mod Ready) înainte de a schimba Piesele manuale sau Vârfurile de unică folosință.
Asigurați-vă întotdeauna că sunt setați parametrii laser corespunzători înainte ca laserul Epic
Hygiene să fie utilizat într-o procedură.
Comutați butonul de Pornire/Oprire (localizat pe spatele consolei) la poziția Oprire (O)
înainte să lăsați unitatea neasistată.
Nu folosiți Epic Hygiene dacă vedeți cablul de fibră optică deteriorat sau rupt.
Nu folosiți laserul dacă există o suspiciune că acesta nu funcționează corespunzător sau dacă
funcționează în alt mod decât cel descris în acest manual de instrucțiuni.
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6 Siguranță cu Epic Hygiene

AVERTIZARE PENTRU LASER: NU deschideți carcasa consolei în niciun moment.
Poate exista un risc de radiație optică.

ATENȚIE: NU poziționați acest echipament astfel încât să fie dificilă scoaterea ștecherului
din sursa de alimentare.

ATENȚIE: Pentru evitarea riscului de electrocutare, acest echipament trebuie conectat
numai la o rețea de electricitate cu împământare de protecție.

ATENȚIE: Temperaturile ridicate produse în decursul utilizării normale a acestui
echipament laser poate aprinde unele materiale (de ex. vata de bumbac când este
saturată cu oxigen); solvenții sau adezivii și soluțiile inflamabile folosite la curățare și
dezinfectare trebuie lăsate să se evapore înainte de utilizarea echipamentului laser.

ATENȚIE: Fiți conștienți că acea canulă metalică de pe vârfuri poate deveni fierbinte în
timpul utilizării. Evitați contactul dintre canulă și orice țesut.

ATENȚIE: Acest sistem laser a fost conceput și testat pentru a întruni cerințele normelor
de interferență electromagnetică, electrostatică și cu frecvența radio. Cu toate acestea,
poate încă să existe posibilitatea de interferență electromagnetică sau de alt tip.
Relocarea dispozitivului poate ajuta la eliminarea interferenței.

6.2 CLASIFICAREA DE SIGURANȚĂ
Următoarele clasificări din punct de vedere al siguranței sunt aplicabile dispozitivului:
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiație laser – Clasa 4
Raza de vizare – Clasa 2
Tip de protecții împotriva șocului electric – Clasa 1
Grad de protecție împotriva șocului electric – piesă aplicată Tip B
Neprotejat la pătrunderea apei – Echipament comun
Necorespunzător pentru utilizare în prezența amestecului anestezic inflamabil
Mod de operare – Undă continuă și modulație de impuls
Întrerupător-pedală – IPX6
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6.3 CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ
MONITOR DE ENERGIE
Monitorul de energie măsoară și verifică puterea de ieșire.
Deviațiile de putere de peste ±20% din valoarea selectată
vor face ca ecranul să arate mesajul de eroare: ”LASER
CURRENT HIGH/LOW” (”CURENT LASER RIDICAT/SCĂZUT”)
Consola laser nu va reintra în funcțiune până ce sistemul nu
elimină mai întâi eroarea și nu intră apoi în mod Ready.
Dacă mesajul de eroare persistă, vă rugăm, contactați
Service-ul BIOLASE la 1-800-321-6717 sau reprezentantul
dvs. de service autorizat BIOLASE.

Figura 6.1: Buton de pornire, Intrare
putere DC (curent continuu),
Interblocare dirijată

MONITORUL DE SISTEM
Sistemul monitorizează butonul de oprire de urgență,
telecomanda, conexiunea cu întrerupătorul-pedală și
puterea de ieșire. O eroare la oricare dintre acestea va opri
sistemul. Textul afișat va indica tipul de eroare. Operarea nu
se poate relua până ce eroarea nu este eliminată.
BUTONUL DE PORNIRE
Consola laser poate fi pornită (I) sau oprită (O) folosind
butonul de pornire de pe spatele consolei. Comutați butonul
pe oprire (O) numai când sistemul urmează să nu fie folosit
pe o perioadă lungă de timp.

Figura 6.2: Modul alimentare putere
DC (curent continuu)

COD DE ACCES
Codul de acces (888) împiedică utilizarea neautorizată a
sistemului. Este activat de fiecare dată când sistemul este
pornit cu butonul de pornire.
Plasarea laserului în mod Sleep prin apăsarea și menținerea
apăsat a butonului de Control pe panoul frontal al consolei
nu resetează codul de acces.
BUTON DE CONTROL
Odată ce butonul de pornire este setat pe poziția de pornire
(I), introduceți codul de acces. După setarea parametrilor
doriți pentru o procedură, apăsați butonul de CONTROL pe
panoul de control pentru a intra în mod Ready. Raza de
vizare va ilumina pentru a indica faptul că sistemul este
pregătit de utilizare.
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ÎNTRERUPĂTOR CU PEDALĂ FĂRĂ FIR
Epic Hygiene nu va emite energie laser până ce utilizatorul
nu va apăsa întrerupătorul cu pedală în timp ce laserul este
în mod Ready. Întrerupătorul cu pedală este conceput să
funcționeze folosind tehnologie wireless (fără fir) și este
împerecheat cu consola laser din fabrică.
INTERBLOCARE DIRIJATĂ
Această caracteristică permite laserului să fie conectat la un
senzor la distanță ce îl împiedică să opereze atunci când
senzorul este declanșat. Pentru a instala interblocarea
dirijată, introduceți fisa (a) de la capătul conectorului (Figura
6.4) în spatele consolei laser și atașați cele două fire (b) de la
celălalt capăt la un întrerupător de ușă; laserul se va opri
imediat când conexiunea la întrerupătorul de ușă este
dezactivată, de ex. când ușa este deschisă.
OPRIRE DE URGENȚĂ
Apăsați butonul de oprire de urgență al laserului pentru a
închide instantaneu consola laser (Figura 6.5).
Mesajul ”Emergency Switch Error” (”Eroare buton oprire de
urgență”) va apărea pe ecranul consolei iar becul LED auriu
va începe să lumineze intermitent. Pentru a elimina eroarea,
apăsați din nou butonul de oprire de urgență; în 2 până la 5
secunde, becul LED galben se va opri din iluminatul
intermitent iar sistemul va intra automat în modul Standby.

Figura 6.3: Întrerupător cu pedală

Figura 6.4: Conector de interblocare
dirijată

AFIȘAJ FUNCȚIONAL
Afișajul color al sistemului cu ecran tactil și indicatoare LED
de pe panoul de control prezintă condițiile de funcționare
ale sistemului.
Figura 6.5: Oprire de urgență a
laserului

ATENȚIE: Folosiți numai Modulul de alimentare cu putere DC (curent continuu) furnizat
împreună cu sistemul laser Epic Hygiene. (BIOLASE P/N 2400075)
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7.1 CONFIGURAREA SISTEMULUI
NOTĂ: Laserul este expediat cu setul de baterii cu litiu-ion deja instalat.

CERINȚE DE INSTALAȚIE:
Alimentare electrică: 100V – 240V ~ la 1.5A, 50/60Hz
Mediu: Temperatura 15-35°C (59-95 °F), Umiditate 10-90%, fără condens
•
•
•

Plasați unitatea într-o zonă curată, lipsită de umiditate și bine-ventilată; nu acoperiți sau
blocați canalele de ventilație. Aceste canale oferă o cale de mișcare a curenților de aer
pentru a răci unitatea.
Verificați ca butonul de pornire să fie în poziție oprită (O).
Epic Hygiene va funcționa fie cu putere DC (curent continuu), fie cu setul de baterii
reîncărcabile:
o Modul de alimentare cu putere DC: Conectați modulul de alimentare cu putere DC la
consola laser, atașați un capăt al cordonului de alimentare la modulul de alimentare
cu putere DC și conectați celălalt capăt al cordonului de alimentare la o priză de
perete.
o Baterie reîncărcabilă: Epic Hygiene este expediat cu setul de baterii deja instalat;
pentru a încărca setul de baterii, conectați cordonul de alimentare al modulului de
alimentare cu putere DC la consola laser și conectați la o priză de perete. Înainte de
prima utilizare, încărcați complet bateria (minim 3 ore). Odată ce bateria este
încărcată, deconectați cordonul de alimentare de la priza de perete și de la consola
laser. Consola laser va funcționa numai cu puterea bateriei. Pentru a încărca complet
bateria , conectați modulul de alimentare cu putere DC și apoi porniți consola laser
(poziția I) de la comutatorul de pornire. Consola laser va porni încărcarea iar unitatea
va intra în mod Sleep (ecranul este întunecat) după 5 minute; dacă este conectată
alimentarea de la rețea dar consola este oprită (O) de la butonul de pornire, bateria
tot se va încărca, dar într-un ritm mai lent.

7.2 CONECTAREA CABLULUI DE FIBRĂ OPTICĂ
Epic Hygiene este expediat cu un cablu de fibră optică deja conectat la consola laser.
ATENȚIE: Nu conectați sau deconectați cablul de fibră în timp ce consola laser este
pornită. Conectați sau deconectați fibra când consola laser este oprită.
Pentru a deconecta cablul de fibră optică de la consola laser, asigurați-vă că consola laser este oprită
și cablul este complet derulat de la baza consolei, luați fisa de acces a cablului de fibră optică și
trageți-l cu grijă din portul de acces optic. (Figura 7.1)
Pentru a reinstala cablul de fibră optică, asigurați-vă că este oprită consola laser. Cablul de fibră
optică este atașat de consolă prin introducerea fisei de acces optic (Figura 7.1) în portul de acces
optic (Figura 7.2).

EPIC HYGIENE . MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

19

7 Instalare și Configurare

Figura 7.1: Fisă de acces optic

Figura 7.2: Port de acces optic

Pentru depozitare, rulați cablul de fibră optică în canalul de stocare a fibrei în jurul bazei consolei în
direcție contrară acelor de ceasornic.
ATENȚIE: Nu îndoiți cablul de fibră optică la un unghi ascuțit, deoarece se poate rupe.
Asigurați-vă că nu este prins sau ciupit între carcasă și fisa de acces a fibrei optice.

7.3 ASAMBLAREA PIESEI MANUALE
ATENȚIE: Piesa manuală nu este sterilă când este expediată și TREBUIE să fie sterilizată
înainte de prima utilizare și curățată și sterilizată între pacienți.
Pentru a conecta Piesa manuală la cablul de fibră optică, împingeți Piesa manuală pe axul fibrei, fără
să răsuciți, până se fixează cu un clic în poziție (Figurile 7.3, 7.4). Dacă nu se aude nici un clic,
deconectați piesa manuală și apoi reinstalați-o.
Axul fibrei

Capac de protecție

Piesa manuală

Guler
Figura 7.3: Conectarea Piesei manuale la cablul de fibră optică

Figura 7.4: Asamblarea piesei manuale – asamblată complet
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Figura 7.4: Asamblarea piesei manuale – asamblată complet
Pentru a deconecta piesa manuală de la cablul de fibră optică (Figura 7.5):
1. Apucați corpul piesei manuale într-o mână și axul în cealaltă
2. Apăsând cele două butoane de pe axul fibrei
3. Trageți ușor piesa manuală de guler pentru a o separa de axul fibrei, fără să răsuciți.

Figura 7.5: Deconectarea Piesei manuale de la cablul fibrei optice

7.4 VÂRFURI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Vârfurile sunt accesorii de unică folosință; dimensiunea de 400 µm, disponibilă pe diferite lungimi,
este recomandată pentru rezultate optime (vezi Anexa A).
ATENȚIE: Vârfurile sunt strict de unică folosință, pentru a evita contaminarea încrucișată
și sunt concepute să suporte un singur ciclu de sterilizare; trebuie să fie eliminate după
utilizare într-un container special pentru deșeuri medicale ascuțite de risc biologic.
Inspectați întotdeauna vizual vârful înainte de utilizare pentru a vă asigura că nu are
reziduuri sau semne de deteriorare.
Pentru a conecta vârful, scoateți capacul de protecție de la capătul axului fibrei, conectați piesa
manuală la fibră, apoi introduceți vârful cu fermitate în extremitatea distală a piesei manuale cât de
adânc este posibil și strângeți prin rotire în sensul acelor de ceasornic (Figura 7.6). Îndoiți canula
metalică în conformitate cu cerințele procedurii specifice (Figura 7.9)
Îndepărtați vârful fibrei prin răsucire în sens contrar acelor de ceasornic. (Figura 7.7)

Figura 7.6: Introduceți vârful fibrei în piesa manuală (numai când piesa manuală este conectată la
fibră) și răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când e instalat corespunzător.
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Figura 7.7: Scoateți vârful fibrei răsucind vârful în sens contrar acelor de ceasornic
ATENȚIE: Pentru o funcționare corespunzătoare a laserului, nu conectați vârful când
piesa manuală nu este conectată la fibră.
Corect

Corect

Incorect

Incorect

Figura 7.8: Instalarea vârfului

Figura 7.9: Îndoirea canulei vârfului

ATENȚIE: Dacă vârful devine excesiv de fierbinte, asigurați-vă că este instalat
corespunzător (Figura 7.8) sau, dacă raza de curbură a vârfului e prea ascuțită, vârful
fibrei din interiorul canulei poate fi rupt. Înlocuiți vârful.

ATENȚIE: Când folosiți vârfuri neinițiate, dacă raza de vizare nu este prezentă sau are o
formă semnificativ asimetrică, vârful poate fi rupt sau deteriorat; schimbați vârful.
Dacă folosiți un vârf pre-inițiat, raza de vizare poate să nu fie vizibilă sau poate fi
estompată; este normal. Vârful nu are nevoie să fie înlocuit.
Piesa manuală este acum gata de utilizare. Pentru a depozita piesa manuală, plasați-o în suportul de
piesă manuală localizat la partea superioară a consolei laser.
Rulați orice porțiune de cablu de fibră optică în exces pe rola de fibră în sensul acelor de ceasornic în
jurul bazei consolei.
AVERTIZARE PENTRU LASER: Nu operați niciodată laserul fără vârful fibrei atașat la
piesa manuală. Nu direcționați niciodată laserul spre ochii unei persoane. Toate
persoanele prezente în sala operatorie trebuie să poarte ochelari de protecție când
este operat laserul.
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7.5 OPERARE – PORNIREA aparatului Epic Hygiene
Operați cu bateria sau conectați modulul de alimentare cu putere
DC la conectorul de alimentare de pe consola laser și introduceți
cordonul de alimentare într-o priză de perete.
Porniți butonul de pornire din spatele consolei pe poziția pornit (I).
Va apărea afișajul cu logo-ul ”BIOLASE”. După trei (3) secunde, va
fi afișat afișajul ”Welcome” (”Bun venit”) al lui Epic Hygiene.
•

•

Introduceți codul de acces format din trei cifre, cu ajutorul
ecranului tactil. Codul de acces este 888 (dacă este
introdus un cod incorect, apare un ”X” scurt pe fereastră;
apăsați ”X” sau așteptați 3 secunde pentru a vă întoarce la
ecranul de bun venit (Welcome), apoi reintroduceți codul
corect (Figura 7.17)
Sistemul va intra în ecranul de Procedură, care identifică 6
proceduri disponibile pentru Hygiene, cât și sloturi ”pe
comandă”; selectați procedura aplicabilă pentru
afecțiunea pacientului (Figura 7.18).

Acest ecran afișează, de asemenea, câtă putere a rămas în bateria
consolei (colțul de sus, dreapta) și dacă este la întreaga capacitate
conexiunea wireless (fără fir) dintre întrerupătorul-pedală și
consolă (colțul de sus, stânga) (Figura 7.18)

Figura 7.17

Figura 7.18
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7.6 ECRANUL DE SETĂRI
Apăsând butonul de Setări de pe ecranul de start HOME (PROCEDURES) (Figura 7.20), accesați
ecranul de setări; aici, utilizatorul poate face modificări unora sau tuturor dintre următoarele:

Mod Service
Volum

Selectarea limbii

Mod Service

Menu Wireless (fără fir)

Reveniți la setările din
fabrică

Figura 7.19

7.7 ÎMPERECHEREA ÎNTRERUPĂTORULUI-PEDALĂ CU CONSOLA LASER
Verificați ca întrerupătorul-pedală și consola laser să fie
împerecheate; un indicator luminos LED albastru se va
aprinde intermitent atunci când împerecherea este stabilită.
Laserul și întrerupătorul cu pedală sunt expediate deja
împerecheate. Cu toate acestea, dacă împerecherea nu este
confirmată, un ”X” va apărea pe pictograma de împerechere
localizată în colțul de stânga, sus, al ecranului tactil.
Figura 7.20
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Pentru a restabili împerecherea, urmați acești pași:
1. Mergeți la meniul de setări pe ecranul consolei laser, apăsând
pictograma de setări; selectați pictograma ”Wireless”.
2. Va apărea un afișaj indicând că împerecherea întrerupătorului-pedală
(Footswitch) la consola laser a fost pierdută (Figura 7.21); apăsați butonul
verde PAIR (pereche).

Figura 7.21

3. Va apărea mesajul ”PAIRING WILL NOW BEGIN” (”ÎMPERECHEREA VA
ÎNCEPE ACUM”) (Figura 7.22); apăsați marcajul verde de bifare pentru a
continua.
4. Pentru a finaliza procesul de împerechere, întoarceți Întrerupătorulpedală invers și apăsați butonul de împerechere timp de patru (4) secunde
(Figura 7.23).

Figura 7.22

5. Afișajul wireless va apărea indicând că împerecherea a avut succes și că
Întrerupătorul-pedală și consola laser sunt acum împerecheate (Figura
7.24). Continuați către pasul 7.
6. Dacă împerecherea nu a avut loc, afișajul wireless va apărea din nou,
indicând că împerecherea nu a avut succes (Figura 7.25); apăsați butonul
verde pentru a repeta pașii 3 și 4.

Figura 7.23

7. Apăsați butonul de setări pentru a vă reîntoarce la meniul de setări;
apăsați săgeata din colțul stânga, jos, al ecranului de setări pentru a vă
întoarce la ecranul Home (Figura 7.26).
Figura 7.24

7.8 BUTON DE CONTROL
Butonul de CONTROL de pe partea frontală a consolei laser este un buton
multifuncțional. Apăsarea și menținerea butonului CONTROL timp de
aproximativ două (2) secunde va permite tranziția de la modul Standby
sau Ready la modul Sleep. Țineți minte că nu vi se va permite să intrați în
mod Ready decât dacă ați ales un modul de tratament de pe ecranul de
start HOME.

Figura 7.25

Figura 7.26
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7.9 INTRAREA ÎN MODURILE READY SAU STANDBY
Apăsați și eliberați butonul de Control pentru a plasa consola laser fie în mod Ready, fie în mod
Standby (modul este afișat în colțul din dreapta jos al consolei). Consola laser va emite energie laser
numai când este apăsat întrerupătorul cu pedală iar consola laser este setată pe mod Ready. Când se
află în mod Ready sau Standby, valorile de setare a puterii și/sau setare de mod pot fi modificate
numai când laserul nu declanșează. Dacă laserul declanșează (de ex. întrerupătorul este activat),
capacitatea de a schimba setările este blocată.

7.10 MOD READY (PREGĂTIT)
Când intrați în mod Ready, ventilatorul consolei laser va porni; apăsând întrerupătorul-pedală se va
activa emisia de radiație laser. Există o întârziere de două (2) secunde între comutarea pe mod Ready
și capacitatea consolei laser de a emite o rază laser.
NOTĂ: Raza de vizare este activată numai când laserul este în mod Ready sau când se
ajustează intensitatea luminoasă a razei în mod Setări. Dacă raza de vizare nu este vizibilă în
nicio situație, îndepărtați piesa manuală și confirmați faptul că raza este activă direcționând
capătul cablului de fibră optică pe o suprafață plată, nereflectorizantă. NU priviți direct în
capătul de ieșire al cablului de fibră optică. Dacă raza de vizare nu este activă, opriți consola
laser, apoi scoateți și reinstalați ansamblul cablului de fibră optică. Dacă raza de vizare încă
nu este activă, închideți consola laser și contactați reprezentantul dvs. autorizat de service.

7.11 ÎNTRERUPĂTORUL CU PEDALĂ WIRELESS
Întrerupătorul cu pedală wireless/fără fir este alimentat prin două (2) baterii AAA; pentru instrucțiuni
privind modul de instalare al bateriilor, vă rugăm, consultați Secțiunea 9.5.
Când întrerupătorul cu pedală este apăsat în mod Ready iar laserul declanșează, un sunet de bip
indică faptul că e prezentă energia laser. Un LED verde va începe să lumineze intermitent iar un LED
albastru va lumina la colțurile superioare ale consolei laser, confirmând că întrerupătorul cu pedală și
laserul sunt împerecheate.
În colțul stâng de sus al celor mai multe ecrane este un indicator de intensitate a semnalului, ce
afișează puterea semnalului dintre consola laser și întrerupătorul cu pedală (cel mai mare grad de
putere este de cinci (5) bari). Apăsând și eliberând întrerupătorul-pedală în mod Standby, se va
actualiza acest indicator. Deși unitatea va lucra chiar și cu un nivel de semnal de un (1) bar, un nivel al
semnalului mai slab va face conexiunea dintre întrerupătorul cu pedală și consola laser mai
vulnerabilă la interferențe wireless (RF) din alte surse, cum ar fi telefoane mobile sau microunde.
Pentru a îmbunătăți puterea semnalului, repoziționați fie întrerupătorul cu pedală, fie consola laser,
până ce indicatorul de semnal obține cel mai intens semnal posibil pentru o funcționare optimă.
NOTĂ: Dacă întrerupătorul-pedală este apăsat în timp ce sistemul este în mod Standby,
ecranul va afișa ALERT 2, indicând că sistemul nu este în mod Ready. Apăsați butonul de
control pentru a schimba pe mod Ready.
Când întrerupătorul-pedală nu este în funcțiune, va intra în mod Sleep pentru a conserva
puterea bateriei. Se va reactiva automat când este apăsat.
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7.12 AFIȘAREA PUTERII MAXIME
Acest număr este prezentat numai când sistemul este în mod Impuls și prezintă valoarea puterii
maxime pe baza setării de putere și modului Impuls.

7.13 SELECTAREA MODULUI IMPULS
Selectarea modului Impuls indică grafic dacă sistemul este în mod Continuu sau în mod Impuls.
În mod Continuu (CW), puterea laserului este livrată constant când consola laser este în mod Ready
și întrerupătorul cu pedală este activat; de ex. nu există ciclu de utilizare.
În mod Impuls (CP sau Comfortpulse), puterea laserului este livrată în impulsuri repetitive, controlate
de lungimea impulsului și setările de interval al impulsului. Apăsarea butonului de mod Impuls va
permite comutarea între modurile pulsat și continuu (Figura 7.28). Apăsând ”X” din colțul stâng, jos,
al ecranului, utilizatorul poate anula modul impuls selectat.
Mod
Impuls

Durata impulsului
(pornit)

Interval de impuls
(oprit)

Ciclu de utilizare
(Timp pornit/
Timp oprit)

CP10

10 microsecunde

90 microsecunde

10%

CP20

10 microsecunde

40 microsecunde

20%

CP33

100 microsecunde

200 microsecunde

33%

CP50

20 milisecunde

20 milisecunde

50%
Figura 7.27

NOTĂ: Operarea laserului la o durată de impuls mai scurtă are, de regulă, drept rezultat o
temperatură a țesutului mai scăzută.

Figura 7.28
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7.14 UTILIZAREA ECRANULUI TACTIL la Epic Hygiene

Figura 7.29
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7.15 BUTONUL DE PROCEDURI
Epic Hygiene are capacitatea de a stoca până la 12 proceduri presetate. Laserul are 6 presetări
procedurale pre-programate instalate și 6 sloturi goale pentru utilizare personalizată. Setările preprogramate pot fi personalizate după preferința proprie.
Pentru a personaliza parametrii (de ex. putere, durata impulsului, interval, etc.) pentru o anumită
procedură clinică:
1. Din ecranul PROCEDURI (de start), derulați și selectați pre-setarea pentru suprascriere (Figura 7.30).
2. Faceți modificările dorite, apoi apăsați și mențineți bannerul pe procedura selectată timp de două
secunde (Figura 7.31). Parametrii pentru acea procedură anume vor fi schimbați și vor fi salvați
(consola laser va scoate un sunet – bip – atunci când setările modificate sunt salvate).

Figura 7.30

Figura 7.31

7.16 ÎNCHIDEREA CONSOLEI LASER
•
•

Rulați cablul cu fibră optică pe canalul de stocare a fibrei în sens contrar acelor de ceasornic
în jurul bazei consolei.
Plasați piesa manuală pe suportul de piesă manuală.

ATENȚIE: Verificați ca ansamblul tubulaturii cablului cu fibră optică să nu fie răsucit odată
ce piesa manuală este pusă la loc în suport. Fibra se poate rupe dacă este răsucită.
•
•

Apăsați butonul CONTROL de pe partea frontală a consolei timp de peste 2 secunde pentru a
închide ecranul consolei.
Apăsați butonul de pornire de pe spatele consolei la poziția oprită (O), dacă sistemul laser nu
va mai fi folosit pe o perioadă mai lungă de timp.
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8 Aplicații clinice
8.1 PREZENTARE GENERALĂ
Pentru a trata eficient țesuturile, este imperativă înțelegerea naturii dispozitivului Epic Hygiene. Vă
rugăm, recitiți această secțiune cu atenție, exersați pe modele de țesuturi și participați la o ședință
de instruire cu dioda laser înainte de a folosi acest dispozitiv într-o situație clinică în cadrul sferei de
aplicare corespunzătoare.

8.2 TABEL CU SETĂRILE HYGIENE PRE-PROGRAMATE
Proceduri numai în acord cu reglementările de practică naționale individuale.

Presetare
1

Nume
presetare
Terapie
buzunar

Mod

Putere
maximă
5W

Lungime
impuls
10µs

Interval
impuls
90µs

Ciclu de
utilizare
10%

Vârf

CP10

Putere
medie
0.5W

E4

2

Debridare
Perio

CP50

0.8W

1.6W

20ms

20ms

50%

E43 / PI4

3

Chiuretaj

CP50

0.8W

1.6W

20ms

20ms

50%

E43 / PI4

4

Ulcere
aftoase1

CW

0.7W

0.7W

N/A

N/A

N/A

E4

5

Leziuni
herpetice

CW

0.7W

0.7W

N/A

N/A

N/A

E4

6

Hemostază2

CW

0.5W

0.5W

N/A

N/A

N/A

E4

1 – Această setare este folosită și în tratamentul aftelor.
2 – Această setare este folosită și pentru coagulare
3 – Vârfurile E4 pot fi inițiate dacă se preferă – consultați Anexa B

Figura 8.5

NOTĂ: Presetările de proceduri instalate din fabrică sunt bazate pe recomandările venite de
la igieniști dentari experimentați care folosesc laserul pentru procedurile listate.
Folosiți întotdeauna propria judecată clinică atunci când selectați parametrii de putere,
impuls, lungime și interval de impuls pentru a asigura rezultate clinice optime. Observați în
permanență efectele clinice asupra zonei de tratament și ajustați parametrii în consecință.
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9 Mentenanță

ATENȚIE: Acest dispozitiv nu conține piese care să poată fi reparate de utilizator, așadar
nu sunt disponibile alte instrucțiuni de servisare în afara procedurilor de mentenanță
uzuale descrise în acest manual. Orice încercare de a modifica sau repara laserul de către
oricine altcineva în afara unui tehnician autorizat de BIOLASE poate duce la expunere la
radiație laser și radiație colaterală.

9.1 MENTENANȚA ZILNICĂ
Odată cu Epic Hygiene sunt furnizate ecrane de protecție de unică folosință. Aplicați aceste protecții
transparente autocolante pe ecranul consolei pentru a-l proteja de apă și reziduuri și aruncați-le
după utilizare. Utilizați dezinfectant pentru a șterge panoul frontal și suportul de piesă manuală a
sistemului Epic Hygiene după fiecare procedură. Nu folosiți înălbitori sau detergenți abrazivi.

9.2 PROCEDURI DE CURĂȚARE ȘI STERILIZARE
Controlul de contaminare sugerat pentru piesa manuală Epic Hygiene și pentru vârfuri este metoda
de sterilizare prin abur. Totuși, înainte de sterilizare, piesa manuală ar trebui curățată MANUAL
conform procedurii notate mai jos.
ATENȚIE: Piesele manuale și vârfurile de laser nu sunt sterile la vânzare și trebuie să fie
sterilizate înainte de prima utilizare iar piesele manuale trebuie curățate și sterilizate
între pacienți. Vârfurile sunt strict pentru unică folosință și trebuie eliminate după o
singură utilizare într-un container pentru deșeuri medicale ascuțite cu risc biologic.
Curățarea trebuie efectuată în maxim 1 oră după procedură și înainte de sterilizare.

ATENȚIE: Cablul cu fibră optică nu poate fi pus în autoclavă; dacă s-ar întâmpla asta, ar
deveni inutilizabil. Cu toate acestea, cablul cu fibră optică trebuie să fie dezinfectat între
pacienți, urmându-se procedura descrisă în pasul 3 din această secțiune.
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9 Mentenanță
PASUL 1 – PROCESUL DE CURĂȚARE – PIESA MANUALĂ
Procesul de curățare este conceput pentru a îndepărta sângele, proteina și alți potențiali
contaminanți, cât și pentru a reduce cantitatea de particule, microorganisme și agenți patogeni
prezenți pe suprafața și în scobiturile piesei manuale. Curățarea trebuie efectuată înainte de
sterilizare și trebuie să fie efectuată numai de personal calificat instruit în vederea acestui proces,
care să știe cum să manevreze piesa manuală de laser.
Purtați mănuși de protecție din latex atunci când manevrați sistemul de livrare contaminat.
1. După utilizare, scoateți cu grijă vârful din piesa manuală și aruncați-l într-un container special
pentru deșeuri medicale ascuțite cu risc biologic.
2. Scoateți cu grijă piesa manuală din cablul de fibră optică.
3. Pregătiți orice soluție de curățare enzimatică/ detergent pentru instrumentar chirurgical disponibil
pe piață, cu un pH de 7.0, cum ar fi Enzol® sau o soluție enzimatică similară de pre-îmbibare și
curățare, conform instrucțiunilor producătorului. (Urmați instrucțiunile producătorului în privința
eliminării soluției uzate).
4. Clătiți piesa manuală sub apă călduță curgătoare de la robinet (22 – 43°C) timp de minim 10
secunde pentru a îndepărta murdăria brută.
5. Înfășurați piesa manuală într-o bucată de tifon ce a fost îmbibată în soluția de curățare; lăsați-o
înfășurată în tifon timp de minim 10 minute.
6. Desfășurați piesa manuală din tifon și folosiți o perie cu peri moi scufundată în soluția de curățare
pentru a o freca delicat timp de minim 15 secunde.
7. Clătiți piesa manuală sub apă călduță curgătoare de la robinet (22 – 43°C) timp de minim 10
secunde și apoi uscați-o, ștergând-o cu o cârpă fără scame.
8. Inspectați vizual piesa manuală pentru a fi siguri că nu mai există urme de murdărie. Dacă este
nevoie, repetați pașii 5 -7 până ce toată murdăria rămasă este îndepărtată.
PASUL 2 – PROCESUL DE STERILIZARE – PIESA MANUALĂ
Procesul de sterilizare cu abur este conceput pentru a distruge patogenii și microorganismele
infecțioase.
NOTĂ: Efectuați întotdeauna procedura imediat după curățare și înainte de utilizare; folosiți
numai accesorii de sterilizare autorizate de FDA (SUA), de ex. pungă de sterilizare și tavă de
autoclavă. Ambalajul produsului NU este adecvat pentru sterilizarea la abur.

1. Plasați piesa manuală și vârfurile de fibră în pungi de autoclavă autosigilante individuale, separate.
2. Puneți-le pe tava de autoclavă; nu stivuiți alte instrumente peste pungi.
3. Puneți tava în interiorul camerei autoclave și setați ciclul adecvat, după cum se recomandă în
Figura 9.1.
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Tip de sterilizator

Temperatură

Timp minim

121°C (250°F)

30 minute

132°C (270°F)

15 minute

132°C (270°F)

4 minute

20 -30 minute

132°C (273°F)

3 minute

20 minute

Înlocuire gravitațională

Eliminare-dinamică-a-aerului
(pre-vidare)

Timp de uscare

15 – 30 minute

Figura 9.1

Odată ce ciclul este finalizat, îndepărtați tava și lăsați fiecare articol sterilizat să se răcorească și să se
usuce.
Piesa manuală și vârfurile trebuie să rămână în pungile de sterilizare până ce sunt utilizate, pentru
a menține sterilitatea.
Pentru a reconecta piesa manuală la cablul cu fibră optică, împingeți piesa manuală în axul fibrei fără
a răsuci, până ce intră cu un clic în poziție și este fixată, așa cum este descris la Secțiunea 7.3.
PASUL 3 – DEZINFECTAREA CABLULUI CU FIBRĂ OPTICĂ
Dezinfectați întotdeauna fibra între pacienți ștergând-o integral cu o soluție adecvată de dezinfectare
cum ar fi CavicideTM sau un produs compus de amoniu cuaternar similar (cu conținut de 20% alcool
sau mai puțin) și urmați instrucțiunile producătorului. NU AUTOCLAVAȚI.
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9.3 INSPECTAREA ȘI CURĂȚAREA LENTILEI DE CABLU CU FIBRĂ OPTICĂ
PROCEDURA DE INSPECTARE A LENTILEI
Lentila este la extremitatea distală a cablului cu fibră optică (Figura 9.2); aici se pot acumula reziduuri
în timp, de la utilizare. Pentru a inspecta lentila, urmați acești pași:
ATENȚIE: NU inspectați lentila în timp ce sistemul laser este pornit; raza de vizare sau
raza laser pot vătăma definitiv vederea, dacă se țintește către ochi.

ATENȚIE: Nu refolosiți niciodată vârfurile de unică folosință, deoarece acest lucru va
deteriora cablul cu fibră optică.

1. Scoateți piesa manuală de pe axul fibrei.
2. inspectați capătul distal al fibrei folosind un dispozitiv de
mărire sau lupă cu minim 10X mărire (figura 9.3).
3. Inspectați lentila.
Figura 9.2
CURĂȚAREA LENTILEI
Dacă se observă reziduuri sau puncte negre pe lentilă, curățați
fereastra folosind procedura descrisă mai jos.
1. Folosiți întotdeauna o microperie (Microbrush – furnizată)
nouă, neutilizată, pentru a curăța lentila (Figura 9.4).

Figura 9.3

2. Înmuiați microperia în alcool izopropilic.
3. Frecați delicat suprafața lentilei pentru a îndepărta
reziduurile sau punctele negre. (Figura 9.5).

Figura 9.4

4. Repetați, dacă este cazul, folosind o microperie nouă de
fiecare dată, până ce nu mai apare nici un reziduu pe pensulă.

ATENȚIE: Dacă apar pete sub sau în interiorul
lentilei, contactați BIOLASE sau pe reprezentantul
dvs. autorizat de service pentru a comanda o
lentilă de schimb.
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9.4 INSTALAREA/ÎNLOCUIREA SETULUI DE BATERII ALE CONSOLEI
1. Pentru a instala sau înlocui setul de baterii, scoateți capacul bateriei de pe partea inferioară a
consolei, folosind șurubelnița Phillips inclusă în sistemul laser.
2. Pentru a scoate bateria, apucați bateria de partea superioară și trageți cablul de la conector. Nu
smuciți sau smulgeți cablul de la conector.
3. Pentru a instala bateria, introduceți firul conectorului de la baterie la unitate, asigurându-vă că
firul roșu este pe stânga și puneți cu grijă bateria în compartiment.
4. Puneți la loc capacul bateriei pe partea inferioară a unității, folosind șurubelnița Phillips furnizată.
5. Conectați cordonul de alimentare al modulului de alimentare cu putere DC la unitate și cuplați la o
priză de perete. Înainte de prima utilizare, este recomandat să încărcați complet bateria timp de
minim 3 ore. Odată ce bateria este încărcată, deconectați cordonul de alimentare de la priza de
perete și de la consolă. Unitatea va funcționa numai pe energia bateriei.
6. Eliminați bateria cu litiu-ion uzată în conformitate cu reglementările. Nu aruncați bateria uzată la
un coș de gunoi.

Figura 9.6

NOTĂ: Folosiți numai setul de baterii furnizat de BIOLASE. Setul de baterii reprezintă un
accesoriu separat (BIOLASE P/N 6400457).
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9.5 SCHIMBAREA BATERIILOR ÎNTRERUPĂTORULUI CU PEDALĂ FĂRĂ FIR
Întrerupătorul cu pedală fără fir este alimentat prin două baterii AAA. Când bateriile sunt aproape
descărcate, va apărea un mesaj de avertizare pe ecran, indicând că bateriile trebuie să fie înlocuite.
Pentru a instala sau înlocui bateriile, scoateți cele 3 șuruburi de pe partea inferioară a
întrerupătorului cu pedală pentru a scoate capacul bateriei (Figura 9.7); scoateți bateriile vechi și
instalați bateriile noi, punând la loc capacul când ați terminat. Eliminați bateriile uzate conform
reglementărilor; nu le aruncați în coșul de gunoi.
Nu apăsați/împingeți/atingeți butonul de împerechere (Figura 9.8) când schimbați bateriile, deoarece
acest lucru va întrerupe împerecherea consolei laser cu întrerupătorul cu pedală.
Înlocuirea bateriilor poate întrerupe împerecherea consolei laser cu întrerupătorul cu pedală. Dacă
vedeți că a fost întreruptă comunicarea fără fir, restabiliți împerecherea urmând instrucțiunile
furnizate în Secțiunea 7.

Figura 9.7 șuruburile capacului de baterie

Figura 9.8 buton de împerechere (vedere interioară)

NOTĂ: Pentru a vă asigura de longevitatea puterii bateriei, sunt recomandate numai baterii
furnizate de BIOLASE pentru înlocuire (BIOLASE p/n 2400203); acestea sunt baterii de tip
industrial care, în condiții de utilizare normală, au o viață mai lungă decât bateriile AAA
convenționale.

EPIC HYGIENE . MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

36

9 Mentenanță
9.6 TRANSPORT
Epic Hygiene este susceptibil a suferi daune dacă nu este manevrat corespunzător. Unitatea trebuie
ÎNTOTDEAUNA să fie manevrată cu atenție și niciodată lovită, trepidată, zdruncinată, scăpată sau
ciocănită.
Nu transportați unitatea decât dacă este complet ambalată în interiorul cutiei sale de transport. Dacă
aveți întrebări privind transportul, vă rugăm sunați BIOLASE Service la 1-800-321-6717.

9.7 DEPOZITARE
Atunci când nu este în folosință, Epic Hygiene trebuie depozitată într-un loc răcoros, ferit de
umiditate, respectând următoarele condiții de mediu:
•

Temperatura de depozitare: 15°C – 35°C (59°F – 95°F)

•

Umiditate relativă: 10% – 90%, fără condens

Acoperiți unitatea atunci când nu este în folosință pentru perioade extinse de timp. Depozitați
sistemul într-un loc în care să nu fie lovit sau zdruncinat din greșeală.
Epic Hygiene este expediat în interiorul unei cutii de transport standard. Vă rugăm să păstrați și să
depozitați cutia într-un spațiu răcoros și ferit de umiditate, pentru a fi utilizată la transportarea
laserului sau pentru depozitare pe termen lung.

ATENȚIE: Asigurați-vă că extremitatea distală a axului fibrei este protejată de murdărie,
scoțând piesa manuală și instalând capacul roșu de protecție pe extremitatea fibrei.
Scoateți bateriile din întrerupătorul cu pedală dacă Epic Hygiene nu va fi folosită pe o
perioadă mai lungă de timp.

NOTĂ: La finalul ciclului de viață, eliminarea laserului trebuie efectuată în conformitate cu
cerințele legislației pentru deșeurile provenite din echipamentul electric și electronic
(WEEE) la nivel local.
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10 Calibrare
Calibrarea este recomandată la fiecare douăzeci și patru (24) de luni, pentru a menține acuratețea
necesară a puterii de ieșire față de puterea afișată și trebuie să fie efectuată numai la un centru de
reparații – depozit certificat de BIOLASE, pentru a se evita riscul de expunere la radiația laser și
radiație colaterală. Sunați BIOLASE Service la 1-800-321-6717 sau pe reprezentantul dvs. de service
autorizat pentru a programa o întâlnire.

11 Specificație Software
BIOLASE respectă proprietatea intelectuală a celorlalți și cerem utilizatorilor noștri să facă la fel.
Software-ul Epic Hygiene este protejat prin drepturi de reproducere și difuzare și alte legi privind
proprietatea intelectuală. Acest produs conține software brevetat și protejat de drepturile de autor,
dezvoltat de BIOLASE, Inc. Toate drepturile sunt rezervate în SUA și în toate celelalte țări.
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12 Remedierea defecțiunilor
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
În cazul în care apare oricare dintre mesajele de pe ecrane listate în Figura 12.1 și Figura 12.2, urmați
instrucțiunile de remediere a defecțiunilor pentru mesajul specific după cum este notat mai jos.
NOTĂ: Pentru orice mesaj de pe ecran care nu este listat în Figura 12.1, reporniți consola
laser; dacă mesajul nu dispare, sunați Service-ul BIOLASE la 1-800-321-6717 sau la
reprezentantul dvs. autorizat de service.

Ecran

Mesaj

Motiv

Remediere

Avertizare 1

Temperatură crescută

Sistemul este
supraîncălzit

Lăsați laserul să se
răcească timp de 5-10
minute

Avertizare 2

Bateria este descărcată

Bateria este descărcată

Conectați alimentarea
cu DC

Avertizare 3

Bateria nu este conectată

Bateria nu este conectată

Conectați bateria

Avertizare 4

Bateria întrerupătoruluipedală este descărcată

Bateria de la
întrerupătorul-pedală
este descărcată

Înlocuiți bateria
întrerupătorului-pedală

Avertizare 5

Întrerupătorul-pedală

Întrerupător-pedală
apăsat

Eliberați întrerupătorulpedală

Alertă 1

Conexiunea fără fir nu este
împerecheată

Nu este conexiune fără fir

Restabiliți
împerecherea
(consultați secțiunea 4)

Alertă 2

Sistemul trebuie să fie în mod
Ready pentru a declanșa

Sistemul nu este în mod
Ready

Apăsați butonul de
control în orice ecran
de procedură
Figura 12.1
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12 Remedierea defecțiunilor
Ecran

Mesaj

Motiv

Remediere

Eroare 1

Termistor deschis

Termistor deschis

Sunați la Service
BIOLASE

Eroare 2

Termistor scurtcircuitat

Termistor scurtcircuitat

Sunați la Service
BIOLASE

Eroare 3

Temperatură de dezactivare

Sistem supraîncălzit

Lăsați laserul 5-10
minute să se răcească

Eroare 4

Curent laser ridicat/scăzut

Ieșire din specificații

Sunați la Service
BIOLASE

Eroare 5

Întrerupător-pedală
scurtcircuitat

Întrerupătorul-pedală
este parțial apăsat sau
deteriorat

Apăsați/eliberați
întrerupătorul-pedală
sau sunați la Service
BIOLASE

Eroare 6

Buton pornire/oprire blocat

Blocare de buton

Apăsați butonul frontal

Eroare 7

Flash (avertizor lumină)
deteriorat

Memorie deteriorată

Sunați la Service
BIOLASE

Eroare 8

Fără fibră

Fibră neintrodusă

Conectați cablul cu fibră
optică

Eroare 9

Comunicație cu
întrerupătorul-pedală pierdută

Interferență wireless

Repoziționați consola/
întrerupătorul-pedală
pentru a îmbunătăți
comunicația

Eroare 10

Întrerupător de urgență

Întrerupător de urgență
apăsat

Apăsați din nou
întrerupătorul de
urgență

Eroare 11

Interblocare dirijată

Interblocare dirijată
deschisă

Verificați interblocarea
dirijată închisă

Eroare 12

Baterie descărcată la minim

Bateria este descărcată la
minim

Conectați alimentarea
cu DC

Eroare 13

Eroare internă

A apărut o eroare internă

Restartați unitatea

Eroare 14

Baterie întrerupător-pedală

Bateria întrerupătoruluipedală e foarte
descărcată

Înlocuiți bateria
întrerupătorului-pedală
Figura 12.2
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Anexa A Ghid pentru vârfuri

NOTĂ: Toate vârfurile BIOLASE pentru diode laser sunt vândute nesterile și sunt strict de
unică folosință. Consultați Secțiunea 9 din acest Manual de instrucțiuni pentru instrucțiuni
de curățare și sterilizare.

NEINIȚIATE
Vârf

Denumire

Diametru

Lungime (mm)

Număr piesă

E4-4

400µm

4

7400016

E4-7

400µm

7

7400003/
7400019

E4-9

400µm

9

7400019

Denumire

Diametru

Lungime (mm)

Număr piesă

Pi4-4

400µm

4

7400067

Pi4-7

400µm

7

7400068

Pi4-9

400µm

9

7400069

PRE-INIȚIATE
Vârf
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Anexa B Inițiere vârfuri

Inițierea unui vârf nu este necesară dacă se folosește un vârf pre-inițiat. Cu toate acestea, vârfurile
neinițiate pot fi inițiate pentru aplicațiile selectate, dacă se dorește, prin folosirea Kitului de Inițiere a
Vârfurilor și urmând pașii trasați mai jos:

1. Atingeți vârful de suprafața blocului de inițiere, fără să activați
laserul (nu apăsați pe întrerupătorul-pedală (Figura 1).
2. Apăsați întrerupătorul-pedală pentru a activa laserul, permițând
vârfului să se scufunde în bloc. Trageți vârful în afară când canula de
metal atinge blocul, încă declanșând până ce vârful ajunge în exteriorul
blocului (Figura 2).

Figura 1

3. Apăsați întrerupătorul-pedală pentru a activa laserul în aer o dată; o
lumină albă, scurtă, va fi vizibilă sau vârful va lumina (Figura 3).
4. Repetați procesul de inițiere dacă este cazul, pentru a vă asigura că
vârful este inițiat.

Figura 2

Figura 3

NOTĂ: Vă rugăm să respectați reglementările locale/naționale pentru a vă asigura că
procedurile se încadrează în sfera dumneavoastră de aplicare.
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Anexa C Accesorii

NR. PIESĂ

DESCRIERE

7420004

Piesa manuală (set de 2)

2400277

Ochelari de protecție pentru laser

6400058

Fisă de interblocare dirijată

2400075

Modul de alimentare cu putere DC

2400043

Cordon de alimentare (S.U.A.)

6400541

Întrerupător cu pedală fără fir

6400107

Kit de inițiere a vârfurilor

6400465

Protecții de ecran transparente autocolante (cant. 30)

6400457

Set de baterii cu litiu-ion pentru consolă

2400203

Set de baterii (2 x AAA)

6400437

Cablu cu fibră optică

5400110

Semn de avertizare laser
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Anexa D Etichetare

ETICHETĂ DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI:
LOCAȚIE:
Partea inferioară a consolei laser

PRODUCĂTOR
NUMĂR DE CATALOG/PIESĂ
NUMĂR DE SERIE AL PRODUSULUI
DATA PRODUCȚIEI
AVERTIZARE LASER:
Indică faptul că sistemul conține un laser
LOCAȚIE:
Spatele consolei laser
TIP DE PIESĂ APLICATĂ:
Piesa aplicată nu este conducătoare pentru pacient
ÎNTRERUPĂTOR DE OPRIRE DE URGENȚĂ PENTRU LASER:
Întrerupătorul utilizat în situații de urgență pentru a opri ieșirea
laserului
LOCAȚIE:
Partea stângă a consolei laser
AVERTIZARE FIBRĂ:
Indică faptul că sistemul conține un laser
LOCAȚIE:
Spatele consolei laser
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Anexa D Etichetare

CERTIFICARE:
Acest dispozitiv este în conformitate cu normele FDA pentru laser
LOCAȚIE:
Partea inferioară a consolei laser
ETICHETĂ DE AVERTIZARE:
Indică faptul că există riscul unei posibile expuneri atât la radiația cu
infraroșii, cât și la radiația cu laser vizibilă
LOCAȚIE:
Spatele consolei laser
ETICHETĂ FCC ȘI IC:
Numere de înregistrare la Comisia de Federală pentru Comunicații și
Industria Canada
LOCAȚIE:
Spatele consolei laser
CONSULTAȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

NOTIFICARE DE CONFORMITATE FCC:
Întrerupătorul-pedală și consola laser sunt în conformitate cu partea
15 din regulile FCC privind transmisiile neautorizate
LOCAȚIE:
Partea inferioară a întrerupătorului-pedală
COD DE PROTECȚIE LA PENETRARE:
Întrerupătorul-pedală este rezistent la apă, protejat de stropirile cu
apă
NUMAI PENTRU UNICĂ FOLOSINȚĂ – NU REUTILIZAȚI
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Anexa D Etichetare

WEEE (DEȘEURI ELECTRICE ȘI ELECTRONICE)
Reciclați bateriile cu litiu-ion conform reglementărilor. Nu aruncați la coșul de
gunoi.
CU ACEST CAPĂT ÎN SUS
LOCAȚIE: Carton exterior (cutie de transport)
FRAGIL: MANEVRAȚI CU GRIJĂ
LOCAȚIE: Carton exterior (cutie de transport)
PĂSTRAȚI FERIT DE UMIDITATE
LOCAȚIE: Carton exterior (cutie de transport)
LIMITĂRI DE TEMPERATURĂ LA TRANSPORT
LOCAȚIE: Carton exterior (cutie de transport)
LIMITĂRI DE UMIDITATE
LOCAȚIE: Carton exterior (cutie de transport)
LIMITĂRI DE PRESIUNE ATMOSFERICĂ
LOCAȚIE: Carton exterior (cutie de transport)
ETICHETA SISTEMULUI DE EXPEDIERE
LOCAȚIE: Carton exterior (cutie de transport)
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Anexa D Etichetare

SEMN DE AVERTIZARE LASER
Inclus în Kitul de inițiere; trebuie plasat în
exteriorul sălii operatorii de câte ori este în
operare sistemul laser.

ETICHETĂ DE PUTERE DC,USB, INTERBLOCARE
DIRIJATĂ:
Identifică porturile de intrare

PUTERE MECANICĂ EFECTIVĂ PE ARBORE:
12 volți curent alternativ (DC), 5 amps

INTRARE MINI USB:
Pentru programare externă
INTERBLOCARE DIRIJATĂ:
Intrare pentru conector de interblocare dirijată
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Anexa E Siguranță – Seturi de baterii litiu-ion
CÂND SE FOLOSESC BATERIILE:

AVERTIZARE:
1. Utilizarea necorespunzătoare a bateriilor poate cauza supraîncălzirea, spargerea sau aprinderea
bateriilor și poate provoca leziuni grave. Asigurați-vă că respectați regulile de siguranță enumerate
mai jos:
•

Nu aruncați bateria pe foc sau nu încălziți bateria.

•

Nu instalați bateria invers astfel încât să inversați polaritatea.

•

Nu conectați terminalul pozitiv și terminalul negativ al bateriei unul la celălalt cu un obiect
metalic (cum ar fi o sârmă).

•

Nu transportați sau depozitați bateriile împreună cu lănțișoare, clame de păr sau alte obiecte
metalice.

•

Nu perforați bateria cu unghiile, nu loviți bateria cu ciocanul, nu călcați peste baterie și nu o
supuneți în nici un alt mod la impacturi sau șocuri puternice.

•

Nu sudați direct pe baterie.

•

Nu expuneți bateria la apă sau la apă sărată sau nu permiteți umezirea bateriei.

2. Nu dezasamblați sau modificați bateria. Bateria conține dispozitive de siguranță și protecție care,
dacă sunt deteriorate, pot face bateria să genereze căldură, perforații sau igniție.
3. Nu puneți bateria pe sau lângă foc, plite sau alte locuri cu temperatură mare. Nu puneți bateria în
lumina directă a soarelui și nu folosiți sau depozitați bateria în interiorul mașinilor pe vreme
caniculară. Procedând astfel, se poate ajunge la pierderea performanței bateriei și la o durată
scurtată de viață.

ATENȚIE:
1. Dacă dispozitivul este folosit de copii mici, persoana care este responsabilă de îngrijirea lor trebuie
să explice conținutul manualului de instrucțiuni către copii. Îngrijitorul trebuie să ofere o
supraveghere adecvată pentru a se asigura că dispozitivul este folosit conform explicațiilor din
manualul de instrucțiuni.
2. Când bateria este epuizată, izolați terminalele cu bandă adezivă sau materiale similare înainte de
ale elimina.
3. Întrerupeți imediat utilizarea bateriei dacă, în timpul utilizării, încărcării sau depozitării bateriei,
bateria emite un miros neobișnuit, devine fierbinte, își schimbă culoarea, își schimbă forma sau pare
anormală în orice fel. Contactați reprezentantul de vânzări local sau BIOLASE dacă sunt observate
oricare dintre aceste probleme.
4. Nu puneți bateria în cuptoare cu microunde, containere de mare presiune sau în vase de gătit cu
inducție.
5. În eventualitatea în care bateria se scurge și lichidul ajunge în ochi unei persoane, nu frecați ochii.
Clătiți bine cu apă și apelați imediat la asistență medicală. Dacă zona este lăsată netratată, lichidul
din baterie ar putea leza ochii.
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Anexa E Siguranță – Seturi de baterii litiu ion
CÂND SE SCHIMBĂ BATERIILE:

AVERTIZARE:
1. Asigurați-vă că respectați regulile enumerate mai jos în timp ce schimbați bateria. Nerespectarea
acestora ar putea cauza supraîncălzirea, spargerea sau combustia bateriei și ar putea provoca răni
grave.
•

Când încărcați bateria , fie folosiți un încărcător de baterii specific sau, în caz contrar,
asigurați-vă că sunt întrunite condițiile specificate de încărcare a bateriilor.

•

Nu atașați bateriile de o priză de alimentare cu electricitate sau de dispozitivul-brichetă al
mașinii.

•

Nu puneți bateriile în sau lângă foc sau în bătaia directă a soarelui. Când bateria devine
fierbinte, echipamentul de siguranță incorporat este activat, împiedicând bateria să se mai
încarce iar supraîncălzirea bateriei poate distruge echipamentul de siguranță și poate
provoca în plus încălzirea, spargerea sau aprinderea bateriei

2. Nu continuați să încărcați bateria dacă nu se reîncarcă în perioada de timp specificată. Procedând
astfel, bateria poate ajunge fierbinte, poate să se rupă sau să ia foc.

ATENȚIE:
•

Intervalul de temperatură în care poate fi încărcată bateria este de la 0°C la 45°C. Schimbarea
bateriei la temperaturi în afara acestui interval poate face ca bateria să se înfierbânte sau să
se rupă. Încărcarea bateriei în afara acestui interval de temperatură poate să dăuneze, de
asemenea, performanței bateriei sau să îi reducă durata de viață.

CÂND SE DESCARCĂ BATERIA:

AVERTIZARE:
•

Nu descărcați bateria folosind orice alt dispozitiv cu excepția dispozitivului specificat. Când
bateria este utilizată în alte dispozitive decât cel specificat, acest lucru poate afecta
performanța bateriei sau reduce durata sa de viață iar dacă dispozitivul provoacă un flux
anormal de curent, bateria poate să se înfierbânte, să se aprindă și să provoace leziuni grave.

ATENȚIE:
•

Intervalul de temperatură pe parcursul căruia bateria poate fi descărcată este -20°C până la
60°C. Utilizarea bateriei în afara acestui interval de temperatură poate dăuna performanței
bateriei sau îi poate reduce durata de viață.
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Anexa F Compatibilitate electromagnetică

ATENȚIE: Echipamentul electric medical necesită precauții speciale privind
compatibilitatea electromagnetică (EMC) și trebuie să fie instalat și pus în funcțiune
conform informațiilor EMC furnizate în următoarele tabele.
Echipamentul de comunicații cu radiofrecvență (RF) portabil și mobil poate afecta
echipamentul electric medical.
Accesorii: Cordon de alimentare de grad medical, lungime maximă 1 metru (3 picioare), BIOLASE p/n 2400043 ,
Modul de alimentare cu putere DC (curent continuu), BIOLASE p/n 2400075
Întrerupător-pedală, BIOLASE p/n 6400541
AVERTIZARE: Utilizarea altor accesorii în afara celor furnizate sau vândute
de BIOLASE, Inc. drept piese de schimb pentru componentele interne și
externe poate avea ca rezultat EMISII crescute sau IMUNITATE scăzută a
sistemului cu diodă laser Epic Hygiene.
GHID ȘI DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI – EMISII ELECTROMAGNETICE
Sistemul cu diodă laser Epic Hygiene este conceput pentru utilizare în mediul electromagnetic
specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul sistemului cu diodă laser Epic Hygiene trebuie să se asigure
că acesta este folosit într-un astfel de mediu.
Test de emisii
Conformitate
Mediu electromagnetic – ghid
Emisii radiate RF
Grupul 1, Clasa
Epic Hygiene folosește energie RF numai pentru
A/B
funcționarea sa internă. Așadar, emisiile sale RF
CISPR 11
sunt foarte scăzute și nu prezintă probabilitatea de
a cauza vreo interferență în echipamentul
electronic din apropiere.
Emisii conduse RF

Grupul 1, Clasa
A/B

CISPR 11
Emisii armonice

Clasa A

IEC 61000-3-2
Emisii de scintilații/
fluctuații de tensiune

Epic Hygiene este adecvat pentru utilizarea în
toate celelalte medii în afară de cel casnic și cele
conectate direct la rețeaua publică de electricitate
de joasă tensiune care alimentează clădirile
utilizate în scopuri casnice.

Clasa A

IEC 61000-3-3
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Anexa F Compatibilitate electromagnetică
GHID ȘI DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI – IMUNITATE ELECTROMAGNETICĂ
Sistemul cu diodă laser Epic Hygiene este conceput pentru utilizare în mediul electromagnetic
specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul sistemului cu diodă laser Epic Hygiene trebuie să se asigure
că acesta este folosit într-un astfel de mediu.
Test de
Nivel test IEC
Nivel continuu
Mediu electromagnetic - orientare
imunitate
60601
Descărcare
electrostatică (ESD)

±2, ±4, ±8 kV
contact

±2, ±4, ±8 kV
contact

IEC 61000-4-2

±2, ±4, ±8, ±15 kV
aer
100 kHz repetiție ± 2
kV pentru liniile de
alimentare cu
energie

±2, ±4, ±8, ±15 kV
aer
100 kHz repetiție ±
2 kV pentru liniile
de alimentare cu
energie

Impulsuri electrice
tranzitorii/ în rafale
IEC 61000-4-4

Supratensiune

100 kHz repetiție ± 1
kV pentru liniile de
intrare/ieșire
± 1 kV mod
diferențial

N/A
± 1 kV mod
diferențial

IEC 61000-4-5
Căderi de tensiune,
întreruperi scurte
și variații de
tensiune la liniile
de intrare ale
alimentării cu
energie
IEC 61000-4-11

Câmp magnetic cu
frecvență de rețea
(50-60 Hz)

± 2 kV mod comun
0% UT
pentru 0.5 cicluri

± 2 kV mod comun
0% UT
pentru 0.5 cicluri

0% UT
pentru 1.0 cicluri

0% UT
pentru 1.0 cicluri

70% UT
pentru 25 cicluri (50
Hz/60 Hz)

70% UT
pentru 25 cicluri
(50 Hz/60 Hz)

0% UT
pentru 250 sec/300
cicluri (50 Hz/60 Hz)

0% UT
pentru 250 sec/300
cicluri (50 Hz/60
Hz)
30 A/m

30 A/m

Pardoselile trebuie să fie din lemn, beton
sau plăci ceramice. Dacă pardoselile sunt
acoperite cu material sintetic, umiditatea
relativă trebuie să fie de minim 50%.
Calitatea energiei de rețea trebuie să fie
cea a unui mediu tipic comercial sau
spitalicesc.

Intrare/ieșire care nu se aplică deoarece
lungimea cablului întrerupătorului este
mai mică de 3 metri.
Calitatea energiei de rețea trebuie să fie
cea a unui mediu tipic comercial sau
spitalicesc.
Calitatea energiei de rețea trebuie să fie
cea a unui mediu tipic comercial sau
spitalicesc. Dacă utilizatorul modelului
Epic Hygiene are nevoie de operare
continuă pe durata întreruperilor rețelei
de electricitate, este recomandat ca
modelul Epic Hygiene să fie alimentat de
la o sursă de alimentare neîntreruptă.

Câmpurile magnetice cu frecvență
industrială trebuie să fie la niveluri
caracteristice unei locații tipice dintr-un
mediu tipic comercial sau spitalicesc.

IEC 61000-4-8
NOTĂ: UT este tensiunea de rețea cu curent alternativ înainte de aplicațiile nivelului de test.
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Anexa F Compatibilitate electromagnetică
GHID ȘI DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI – IMUNITATE ELECTROMAGNETICĂ (continuare)
Sistemul cu diodă laser Epic Hygiene este conceput pentru utilizare în mediul electromagnetic
specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul sistemului cu diodă laser Epic Hygiene trebuie să se asigure
că acesta este folosit într-un astfel de mediu.
Test de
Nivel test IEC
Nivel continuu
Mediu electromagnetic - orientare
imunitate
60601
RF condusă

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz la 80 GHz

150 kHz la 80 GHz

6 Vrms
La banda ISM
specificată prin
standard

6 Vrms
La banda ISM
specificată prin
standard

RF radiată
IEC61000-4-3

9 V/m la 29 V/m
385 la 5785 MHz

Echipamentul de RF portabil și mobil nu
trebuie folosit mai aproape de vreo
piesă a modelului Epic Hygiene,
incluzând cabluri, decât distanța de
separație recomandată calculată din
ecuația aplicabilă frecvenței
transmițătorului.

Distanța de separație recomandată
d = 1.2 ѵP
d = 1.2 ѵP 80 MHz la 800 MHz
d = 2.3 ѵP 800 MHz la 2.5 GHz
unde P este valoarea nominală de
putere maximă de ieșire a
transmițătorului în wați (W) conform
producătorului transmițătorului iar d
este distanța de separație recomandată
în metri (m).
Intensitățile câmpului de la
transmițătoare RF fixe, așa cum sunt
determinate de un studiu într-un loc
electromagnetica, trebuie să fie mai mici
decât nivelul de conformitate în fiecare
interval de frecvență.b
Interferența poate să apară în
apropierea echipamentului marcat cu
următorul simbol:

NOTĂ 1 – La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai mare.
NOTĂ 2 – Aceste orientări pot să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de
absorbție și reflectare de la structuri, obiecte și persoane.
a. Intensitățile câmpului de la transmițători ficși, precum stații de bază pentru radio (celulare/fără fir), telefoane și radiouri
mobile de teren, radio pentru amatori, emisii AM și FM radio și emisiile TV teoretic nu pot fi prevăzute cu precizie. Pentru a
evalua mediul electromagnetic generat de transmițătorii RF trebuie efectuat un studiu electromagnetic. Dacă forța
măsurată a câmpului din locația în care se folosește Epic Hygiene depășește nivelul de conformitate RF aplicabil de mai jos,
Epic Hygiene trebuie observat pentru a se verifica operarea normală. Dacă se observă o performanță anormală, pot fi
necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau relocarea dispozitivului Epic Hygiene.
b. Pe intervalul de frecvență 150 kHz la 80 MHz, intensitățile de câmp ar trebui să fie sub [V1] V/m.
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Anexa F Compatibilitate electromagnetică
DISTANȚA DE SEPARAȚIE RECOMANDATĂ ÎNTRE ECHIPAMENTUL DE COMUNICAȚII RF PORTABIL ȘI
MOBIL ȘI EPIC HYGIENE
Epic Hygiene este conceput pentru utilizare în mediul electromagnetic în care sunt controlate
perturbările RF radiate. Clientul sau utilizatorul de Epic Hygiene poate ajuta la prevenirea
interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentul de
comunicații RF portabil și mobil (transmițători) și Epic Hygiene, după cum se recomandă mai jos,
conform puterii maxime de ieșire a echipamentului de comunicații.
Putere de ieșire
Distanța de separație conform frecvenței transmițătorului (m)
150kHz la 80MHz
80MHz la 800MHz
80MHz la 800MHz
maximă nominală a
d = 1.2 ѵP
d = 1.2 ѵP
d = 1.2 ѵP
transmițătorului W
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
Pentru transmițătorii evaluați la o putere de ieșire maximă nelistată mai sus, distanța de separație
recomandată d în metri (m) poate fi estimată folosind ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului, unde P
este randamentul puterii maxime de ieșire a transmițătorului în wați (W) conform producătorului
transmițătorului.
NOTĂ 1 – La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai mare.
NOTĂ 2 – Aceste orientări pot să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de
absorbție și reflectare de la structuri, obiecte și persoane.
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Anexa G Conformitatea echipamentului wireless
Această declarație se aplică numai la porțiunea wireless (fără fir) a dispozitivului:
Acest echipament a fost testat și considerat a se conforma în limitele pentru un dispozitiv digital de
Clasa B, în acord cu Partea 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute să ofere o protecție
rezonabilă împotriva interferenței periculoase într-o instalație rezidențială. Acest echipament
generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în
conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate
acestea, nu există garanții că interferența nu poate să apară într-o instalație anumită. Dacă acest
echipament cauzează o interferență periculoasă recepției radio sau de televiziune, fapt ce poate fi
stabilit prin pornirea și închiderea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze
interferența prin una sau mai multe din următoarele măsuri:
•

Reorientarea sau relocarea antenei receptoare

•

Creșterea separației dintre echipament și receptor

•

Conectarea echipamentului la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat
receptorul

•

Consultarea vânzătorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru asistență
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BIOLASE, INC.
4 Cromwell
Irvine, CA 92618 SUA
Telefon: (888) 424-6527
Telefon: (949) 361-1200
Fax: (949) 273-6687
Service: (800) 321-6717

FABRICAT ÎN SUA
©2019 BIOLASE, Inc. Toate drepturile rezervate.
Epic Pro, Epic X, Epic Hygiene, Epic, iLase, ezTip, LaserWhite, Deep Tissue Handpiece, ComfortPulse, WaterLase și WaterLase iPlus sunt fie semne distinctive, fie
mărci comerciale înregistrate ale companiei BIOLASE, Incorporated din Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt
proprietatea proprietarilor lor înregistrați. Supus modificărilor fără notificare.
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