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1 Informacje o tym przewodniku 2 Wstęp i informacje ogólne 

Konwencja w tym przewodniku 

Niniejsza instrukcja obsługi wykorzystuje różne symbole do podkreślenia 
ważnych informacji, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, zapobiec obrażeniom 
użytkownika i innych osób oraz zapobiec uszkodzeniu mienia. Znaczenie użytych 
symboli opisano poniżej. 

Symbol OSTRZEŻENIE wskazuje na informacje, które, jeśli zostaną zignorowane, 
mogą spowodować średnie ryzyko obrażeń.

Symbol PRZESTROGA wskazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa, które, jeśli 
zostaną zignorowane, mogą spowodować lekkie obrażenia ciała, zniszczenie mienia 
lub uszkodzenie systemu.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

Symbol PORADY wskazuje wskazówki, porady i dodatkowe informacje dla 
optymalnego działania systemu.

PORADY

2.1 Przeznaczenie 

2.2 Wskazanie do stosowania

2.3 Przeciwwskazania 

System i500 to stomatologiczny skaner 3D przeznaczony do cyfrowego 
rejestrowania cech topograficznych zębów i otaczających tkanek. System i500 
wykonuje skany 3D w celu wykorzystania w projektowaniu wspomaganym 
komputerowo i produkcji uzupełnień dentystycznych

System i500 powinien być stosowany u pacjentów wymagających skanowania 3D 
do zabiegów stomatologicznych, takich jak: 

Urządzenie nie jest przeznaczone do tworzenia obrazów wewnętrznej struktury 
zębów lub podtrzymującej struktury szkieletowej. 
Nie jest przeznaczone do stosowania w przypadkach z więcej niż czterema (4) 
kolejnymi bezzębnymi pozycjami zębów.

▪       Pojedynczy niestandardowy łącznik protetyczny 
▪ Wkłady i nakłady 
▪ Pojedyncza korona
▪ Licówki 
▪ Most implantu 3-jednostkowy 
▪ Most łączący do 5 jednostek 
▪ Ortodoncja 
▪ Przewodnik po implantach 
▪ Model diagnozy 
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2 Wstęp i informacje ogólne 

2.4 Kwalifikacje użytkownika operacyjnego

2.5 Symbol

To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby z profesjonalną wiedzą z 
zakresu stomatologii i technologii laboratoriów dentystycznych. Użytkownik tego 
urządzenia ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy to urządzenie 
jest odpowiednie dla konkretnego przypadku pacjenta i okoliczności. Użytkownik 
ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, kompletność i adekwatność 
wszystkich danych wprowadzonych do tego urządzenia i dostarczonego 
oprogramowania. Użytkownik musi sprawdzić poprawność i dokładność wyników 
oraz ocenić każdy indywidualny przypadek. System i500 musi być używany 
zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Użytkownik nie może modyfikować 
systemu i500. Niewłaściwe użytkowanie lub obsługa systemu i500 spowoduje 
utratę gwarancji, o ile wystąpią. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji 
na temat właściwego korzystania z systemu i500, skontaktuj się z lokalnym 
dystrybutorem.

Nr Symbol Opis

01 Numer seryjny obiektu

02 Data produkcji

03 Producent

04 Przestroga

05 Ostrzeżenie

06 Instrukcja korzystania z podręcznika obsługi

07 Oficjalny znak certyfikatu europejskiego

08 Autoryzowany przedstawiciel na Wspólnotę Europejską

09 Typ zastosowanej części

10 Znak WEEE

11 Zastosowanie na receptę (US)

12 Znak MET

13 AC

14 DC

15 Uziemienie ochronne
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Nr Pozycja Ilość Wygląd

01 Końcówka robocza i 
koncentrator zasilania i500 1ea  

02 Pokrywa końcówki 
roboczej i500 1ea

03 Końcówka  
wielokrotnego użytku 4ea

04 Narzędzie do kalibracji 1ea

05 Biurkowa stacja dokująca 1ea

06 Uchwyt do montażu 
ściennego 1ea

Nr Pozycja Ilość Wygląd

07 Kabel USB 3.0 1ea

08 Adapter medyczny + 
przewód zasilający 1 zestaw

09
Pamięć USB  

(fabrycznie wyposażona 
w oprogramowanie do 

rejestracji obrazu)
1ea

10 Przewodnik użytkownika 1ea

2 Wstęp i informacje ogólne 

2.6 Przegląd komponentów systemu i500 
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2.7.1	 Podstawowe ustawienia i500 

①②

③

④

⑤

②   Podłączyć adapter medyczny do  
 koncentratora zasilania

①  Podłączyć kabel USB 3.0 do koncentratora  
 zasilania 

⑤  Podłączyć kabel USB 3.0 do komputera 

③  Podłączyć przewód zasilający do adaptera  
 medycznego 

④  Podłączyć przewód zasilający do źródła  
 zasilania

2 Wstęp i informacje ogólne 

2.7 Konfiguracja i500 

polski
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 Włączanie systemu i500 

Wyłączanie systemu i500 

2.7.2  Umieszczanie na podstawce biurkowej

2.7.3  Instalacja uchwytu do montażu ściennego

Nacisnąć przycisk zasilania skanera i500 

Nacisnąć przycisk zasilania skanera i500 i przytrzymać go przez 3 sekundy

Zaczekać, aż wskaźnik połączenia USB zmieni kolor na niebieski 

2 Wstęp i informacje ogólne 
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3.2.2	 Instrukcja instalacji

Oprogramowanie do rejestracji obrazu zapewnia przyjazny dla użytkownika 
interfejs roboczy do cyfrowego rejestrowania topograficznych cech zębów i 
otaczających tkanek za pomocą skanera i500. 

①  Uruchomić plik Medit_iScan_X.X.X.X.exe  

③  Wybrać ścieżkę instalacji

②  Wybrać język instalacji, a nastę 
 pnie kliknąć “Next” ("Dalej")

④  Przeczytać dokładnie "Umowę  
 licencyjną" przed zaznaczeniem  
 pola   “I agree to the License  
 ~” ("Akceptuję warunki licencji  
 ~"), a następnie kliknąć opcję  
 Install (Zainstaluj).

3 Przegląd oprogramowania do rejestracji obrazu  

3.1 Wstęp 

3.2.1	  Wymagania systemowe 

3.2 Instalacja 

 Używać komputera i monitora z certyfikatem IEC 60950, IEC 55032, IEC 55024

Laptop Komputer biurkowy

CPU Procesor szybszy od  
Intel Core i7-8750H 

Procesor szybszy od  
Intel Core i7-8700K

RAM Powyżej 16 GB  Powyżej 16 GB

Grafika Powyżej wersji Nvidia  
Geforce GTX 1060

Powyżej wersji Nvidia  
Geforce GTX 1060

System 
operacyjny Windows 10 64-bitowy

polski
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Kalibracja jest wymagana, gdy: 

4.1 Kalibracja

Proces kalibracji jest niezbędny przy tworzeniu precyzyjnych modeli 3D. 
Należy okresowo przeprowadzać proces kalibracji. 

3.2.2	 Instrukcja instalacji

⑤  Zakończenie zalecanego procesu  
 instalacji może zająć do kilku  
 minut. Nie wyłączać komputera,  
 dopóki instalacja nie zostanie  
 zakończona.

⑦   Jeśli skaner jest podłączony, odłączyć go od komputera, wyjmując w tym celu kabel USB.

⑥  Po zakończeniu instalacji  
 zalecamy ponowne  
 uruchomienie komputera, aby  
 zapewnić optymalne działanie  
 programu.

▪ Jakość modelu 3D nie jest wiarygodna ani dokładna w porównaniu z poprzednimi  
 wynikami. 
▪ Zmieniły się warunki otoczenia, takie jak temperatura. 
▪ Upłynął okres kalibracji. 
 Można ustawić okres kalibracji zgodnie z opisem w Menu > Setting > Calibration  
 Period(Days) (Menu> Ustawienia> Okres kalibracji (dni)).

Panel kalibracyjny jest delikatnym komponentem. Nie dotykać panelu 
bezpośrednio. Gdy proces kalibracji nie przebiega prawidłowo, należy 
sprawdzić panel. Jeśli panel kalibracyjny jest zanieczyszczony, należy się 
skontaktować z serwisem.

Zalecamy okresowe przeprowadzanie kalibracji. 
Można ustawić okres kalibracji za pomocą Menu > Setting > Calibration 
Period(Days) (Menu> Ustawienia> Okres kalibracji (dni)). 
Domyślny okres kalibracji wynosi 14 dni.

4 Konserwacja3 Przegląd oprogramowania do rejestracji obrazu  
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W jaki sposób skalibrować skaner i500 

4.2 Procedura czyszczenia i sterylizacji

▪ Wyczyścić końcówkę ręcznie wodą z mydłem i szczoteczką. Sprawdzić lusterko  
 końcówki po czyszczeniu. Jeśli lusterko wygląda na poplamione, zazmazane lub pokryte  
 jest mleczną mgiełką, powtórzyć proces czyszczenia za pomocą miękkiej szczoteczki do  
 naczyń i wody z mydłem. Dokładnie osuszyć lusterko papierowym ręcznikiem.

▪ Włożyć końcówkę do papierowej torebki do sterylizacji. 
 Torebka powinna być szczelnie zamknięta. Upewnić się, że jest ona szczelna dzięki  
 zastosowaniu torebki samoprzylepnej lub zgrzewanej.
▪ Sterylizować owiniętą końcówkę w autoklawie w następujących warunkach:

▪ Lusterko w końcówce jest delikatnym elementem optycznym. Należy obchodzić się z  
 nim ostrożnie, ponieważ jego czysta i nieuszkodzona powierzchnia ma kluczowe  
 znaczenie dla jakości skanowania. Uważać, aby go nie zarysować ani nie rozmazać  
 przed skanowaniem pacjenta.
▪ Nigdy nie sterylizować w autoklawie końcówki, która nie jest owinięta, ponieważ  
 pozostawi ona na lusterku plamy, których nie da się usunąć. Więcej informacji znaleźć  
 można w instrukcji obsługi autoklawu.
▪ Nowe końcówki należy wyczyścić i wysterylizować / sterylizować w autoklawie przed  
 pierwszym użyciem.
▪ Końcówkę skanera można ponownie sterylizować do 20 razy, po czym należy ją  
 wyrzucić, zgodnie z opisem w następnym rozdziale dotyczącym utylizacji.
▪ Firma Medit nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia, w tym zniekształcenia,  
 zaciemnienia itp. w innym stanie.

▪       Włączyć i500 i podłączyć urządzenie do oprogramowania. 
▪ Uruchomić kreatora kalibracji z Menu > Setting > Calibration (Menu> Ustawienia>  
 Kalibracja). 
▪ Przygotować narzędzie do kalibracji i skaner i500. 
▪ Obrócić pokrętło narzędzia do kalibracji do pozycji            .
▪ Umieścić końcówkę roboczą w narzędziu do kalibracji.
 Kliknąć “Next” ("Dalej"), aby rozpocząć proces kalibracji. 
▪ Gdy końcówka robocza jest zamontowana w prawidłowej pozycji, system  
 automatycznie zarejestruje dane w pozycji            . 
▪ Po zakończeniu rejestracji danych na pozycji             obrócić pokrętło do następnej  
 pozycji. 
▪ Powtórz kroki dla pozycji            ~             i             pozycji. 
▪ Po zakończeniu rejestracji danych w pozycji             system automatycznie obliczy i  
 wyświetli wynik kalibracji.

4.2.1 Końcówka wielokrotnego użytku  

Końcówka wielokrotnego użytku i500 jest częścią skanera umieszczaną w jamie 
ustnej pacjenta podczas skanowania. Końcówka może być ponownie używana 
przez ograniczoną liczbę razy, ale należy ją wyczyścić i wysterylizować między 
pacjentami, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. 

 » W temperaturze 121 ℃ (249,8 ° F) przez 30 minut i 15 minut na sucho

Użyć programu do autoklawowania, który osusza zawiniętą końcówkę przed 
otwarciem autoklawu.

4 Konserwacja

1

1

1

2 8

LAST

LAST

PRZESTROGA
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▪ Przymocuj pokrywę końcówki roboczej do przedniej części skanera. 
▪ Nałożyć roztwór dezynfekujący na miękką, niestrzępiącą się szmatkę. 
▪ Przetrzeć powierzchnię skanera ściereczką zwilżoną środkiem dezynfekującym.
▪ Usunąć płyn za pomocą czystej, niestrzępiącej się, suchej, nieściernej szmatki.

▪ Nie czyścić końcówki roboczej, gdy urządzenie jest włączone.
 Płyn może przedostać się do skanera i spowodować jego nieprawidłowe działanie.
▪ Używać urządzenia dopiero po jego całkowitym wyschnięciu

▪      Nałożyć roztwór dezynfekujący na miękką, niestrzępiącą się szmatkę. 
▪ Przetrzeć powierzchnię elementu ściereczką zwilżoną środkiem dezynfekującym.
▪ Usunąć płyn za pomocą czystej, niestrzępiącej się, suchej, nieściernej szmatki.

▪ Przed utylizacją końcówka skanera musi zostać wysterylizowana.
 Wysterylizować końcówkę zgodnie z powyższym opisem. 
▪ Zutylizować końcówkę skanera w taki sam sposób, jak inne odpady medyczne.
▪ Pozostałe elementy zostały zaprojektowane w taki sposób, by spełniały wymogi  
 następujących dyrektyw: 

 » dyrektywy RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (2011/65/WE)

 » dyrektywy WEEE dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
(2012/19/WE)

4.2.2	 Lusterko

4.2.3	 Końcówka robocza

4.2.4	 Inne elementy

Zalecany roztwór dezynfekujący: 

4 Konserwacja

Używanie nieczystego lusterkaa końcówki do skanowania może spowodować złą jakość 
wyniku końcowego lub nieprawidłowy przebieg skanowania. W tej sytuacji można 
wyczyścić lusterko, wykonując następuące czynności.

▪ Wyjąć końcówkę skanera. 
▪ Nałożyć alkohol na czystą ściereczkę lub patyczki zakończone bawełnianym wacikiem  
 i wytrzeć lusterko do czysta. Użyć alkoholu wolnego od zanieczyszczeń, ponieważ mogą  
 one poplamić lusterko. Można stosować etanol lub propanol (alkohol etylowy / propylowy). 
▪ Wytrzeć lusterko do sucha suchą, niestrzępiącą się ściereczką, aby uniknąć  
 pozostawienia kurzu i włókien na lustrze. 
▪ Upewnić się, że na lusterku nie ma kurzu lub włókien i powtarzać
 powyższy proces aż do ich zniknięcia.

Zdenaturowany alkohol (czyli alkohol etylowy lub etanol) - zwykle 60-70% alk./obj.

Poniżej przedstawiono ogólną procedurę czyszczenia i dezynfekcji. 

▪       Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania. 
▪ Odłączyć wszystkie kable od koncentratora zasilania. 

Po zabiegu oczyścić i zdezynfekować wszystkie inne powierzchnie końcówki roboczej 
za wyjątkiem przodu skanera (okno optyczne) i jego końca (otwór wentylacyjny).

Czyszczenie i dezynfekcja muszą być wykonywane przy wyłączonym urządzeniu. 
Używać urządzenia dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.

4.3 Utylizacja 

PRZESTROGA

PRZESTROGA
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▪ Złącze kabla USB 3.0 do koncentratora zasilania jest takie samo, jak zwykłe złącze kabla  
 USB. Jednak urządzenie może nie działać normalnie, o ile z systemem i500 nie jest  
 używany zwykły kabel USB 3.0. 
▪ Złącze znajdujące się w koncentratorze zasilania zostało zaprojektowane specjalnie dla  
 i500 i nie powinno być używane z żadnym innym urządzeniem. 
▪ Jeśli produkt był przechowywany w zimnym otoczeniu, przed użyciem należy go  
 dostosować do temperatury otoczenia. Jeśli zostanie użyty natychmiast, może wystąpić  
 kondensacja, która może uszkodzić części elektroniczne wewnątrz urządzenia.
▪ Proces kalibracji powinien zostać przeprowadzony, jeśli zmieni się temperatura  
 otoczenia.
▪ Panel kalibracyjny jest delikatny. Nie dotykać panelu bezpośrednio. 
 Gdy proces kalibracji nie przebiega prawidłowo, należy sprawdzić panel. Jeśli panel  
 kalibracyjny jest zanieczyszczony, należy się skontaktować z serwisem.
▪ Przed użyciem systemu sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów, takich jak  
 uszkodzenia fizyczne, poluzowane części i zużycie. W razie zauważenia  jakichkolwiek  
 widocznych uszkodzeń nie używać produktu i skontaktować się z producentem lub  
 lokalnym przedstawicielem handlowym.
▪ Sprawdzić korpus skanera i500 i jego akcesoria pod kątem ostrych krawędzi.
▪ Zawsze zwracać uwagę na produkt i pacjenta podczas używania produktu w celu  
 sprawdzenia nieprawidłowości.
▪ Jeśli sprzęt nie działa normalnie, na przykład z powodu problemów z dokładnością,  
 zaprzestać używania produktu i skontaktować się z producentem lub autoryzowanym  
 sprzedawcą.

4 Konserwacja

5 Przewodnik w zakresie bezpieczeństwa 

Oprogramowanie do rejestracji obrazu automatycznie sprawdza dostępność 
aktualizacji, gdy jest uruchomione.  

Gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania, system automatycznie ją 
pobiera. 

Przeczytać uważnie poradnik bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa opisanych w instrukcji może spowodować obrażenia lub uszkodzenie 
sprzętu.

Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa opisanych w niniejszej 
instrukcji obsługi, aby zapobiec obrażeniom u ludzi i uszkodzeniom sprzętu. W 
tym dokumencie użyto słów OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA w celu podkreślenia 
znaczenia komunikatów mających na celu zapobieganie zagrożeniom.

System i500 powinien być obsługiwany wyłącznie przez specjalistów 
stomatologów i techników przeszkolonych w zakresie korzystania z systemu. 
Używanie systemu i500 do celów niezgodnych z przeznaczeniem, opisanych 
w rozdziale "2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem" może spowodować 
obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. System i500 należy obsługiwać zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w podręczniku bezpieczeństwa.

4.4 Aktualizacje oprogramowania do rejestracji obrazu 5.1 Podstawy systemu 

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

polski
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5.2 Bezpieczeństwo i ostrzeżenie 5.2.4	  Odpowiednie przeszkolenie

5.2.5 W przypadku awarii sprzętu

5.2.1	  Kontrola prewencyjna przed u yciem systemu 

5.2.2	  Modyfikacja systemu

5.2.3	  Tylko zatwierdzone oprogramowanie 

5 Przewodnik w zakresie bezpieczeństwa 

Uważnie przeczytać ze zrozumieniem wskazówki, w tym wszystkie komunikaty 
ostrzegawcze poprzedzone słowami OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. Aby 
uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu, należy przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji i środków ostrożności 
określonych w przewodniku bezpieczeństwa, aby zapewnić właściwą funkcjonalność 
systemu i bezpieczeństwo osobiste.

5.3 Zagrożenia mechaniczne

Upewnić się, że wszystkie dostarczone komponenty są wolne od uszkodzeń fizycznych. 
Bezpieczeństwo nie może być zagwarantowane, jeśli wystąpi jakiekolwiek fizyczne 
uszkodzenie urządzenia.

▪        Przed użyciem systemu i500 na pacjentach: 

 » należy odbyć przeszkolenie w zakresie obsługi systemu lub przeczytać i w 
pełni zrozumieć niniejszy podręcznik użytkownika.

 » Należy się zaznajomić z bezpiecznym użytkowaniem systemu i500, zgodnie ze 
szczegółowym opisem w niniejszym podręczniku użytkownika.

 » Przed użyciem lub po zmianie ustawień, użytkownik powinien sprawdzić, 
czy obraz na żywo jest prawidłowo wyświetlany w oknie podglądu kamery 
programu.

▪ W przypadku upuszczenia końcówki skanera i500 na podłogę nie należy jej ponownie  
 używać. Końcówkę należy niezwłocznie wyrzucić, ponieważ istnieje ryzyko, że lusterko  
 przymocowane do końcówki mogło się przemieścić. 

▪ Jeśli system i500 nie działa poprawnie lub jeśli podejrzewa się wystąpienie problemu z  
 urządzeniem:

 » Należy  wyjąć urządzenie z jamy ustnej pacjenta i natychmiast zaprzestać jego 
użytkowania.

 » Odłączyć urządzenie od komputera i sprawdzić, czy nie ma błędów.
 » Skontaktować się z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą.
 » Systemu i500 nie należy samowolnie demontować.

▪ Modyfikacje systemu i500 są prawnie zabronione, ponieważ mogą zagrażać  
 bezpieczeństwu użytkownika, pacjenta lub strony trzeciej.

▪ Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu i500, należy instalować i używać tylko  
 zatwierdzonych programów.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA
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▪  Nie umieszczać płynów, takich jak napoje, w pobliżu systemu i500 i unikać wylania cieczy  
 na system.  
▪ Kondensacja spowodowana zmianami temperatury lub wilgotności może spowodować  
 nagromadzenie się wilgoci w urządzeniu i500, co może doprowadzić do uszkodzenia  
 systemu. Przed podłączeniem systemu i500 do źródła zasilania, należy utrzymywać  
 skaner i500 w temperaturze pokojowej przez co najmniej 2 godziny, aby zapobiec  
 kondensacji. Jeśli na powierzchni produktu widoczna jest skroplona para wodna, skaner  
 i500 należy pozostawić w temperaturze pokojowej na dłużej niż 8 godzin.
▪ Odłączać system i500 od zasilania wyłącznie za pomocą przewodu zasilającego. 
▪ Charakterystyka promieniowania systemu i500 sprawia, że nadaje się on do zastosowania  
 w przemyśle i szpitalach. (CISPR 11 klasa A). Jeśli system i500 jest używany w środowisku  
 mieszkalnym (CISPR 11 klasa B), może nie zapewniać odpowiedniej ochrony przed  
 komunikacją wykorzystującą częstotliwości radiowe.
▪ Przed odłączeniem przewodu zasilającego należy wyłączyć zasilanie urządzenia za  
 pomocą wyłącznika zasilania na module głównym.
▪ Używać tylko zasilacza dostarczonego razem ze skanerem i500. Używanie innych  
 zasilaczy może spowodować uszkodzenie systemu.

▪ System i500 wykorzystuje energię RF tylko wewnętrznie. Ilość promieniowania RF jest  
 niska i nie koliduje z otaczającym promieniowaniem elektromagnetycznym.
▪ Próba uzyskania dostępu do wnętrza systemu i500 grozi porażeniem prądem. Do  
 systemu powinien mieć dostęp wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy.
▪ Nie należy podłączać systemu i500 do zwykłej listwy zasilającej lub przedłużacza,  
 ponieważ te połączenia nie są tak bezpieczne, jak uziemione gniazdka. Nieprzestrzeganie  
 tych zasad bezpieczeństwa może spowodować następujące zagrożenia:

 » Całkowity prąd zwarciowy wszystkich podłączonych urządzeń może przekroczyć 
limit określony w normie EN / IEC 60601-1. 

 » Impedancja uziemienia może przekroczyć granicę określoną w normie EN / IEC 
60601-1. 

5 Przewodnik w zakresie bezpieczeństwa 

▪	 Jeśli skaner i500 zostanie upuszczony na podłogę lub narażony na uderzenie, przed  
 użyciem należy go skalibrować. Jeśli urządzenie nie może połączyć się z  
 oprogramowaniem, należy się skonsultować z producentem lub autoryzowanym  
 sprzedawcą.  
▪ Gdy skaner i500 nie jest używany,  powinien być trzymany na stojaku biurkowym lub  
 stojaku do montażu na ścianie. 
▪ Nie instalować stojaka biurkowego na nachylonej powierzchni. 
▪ Ostrożnie ułożyć wszystkie kable tak, aby ani operator, ani pacjent nie potknął się o nie ani  
 się w nie nie zaplątał. Jakiekolwiek naciągnięcie kabla może spowodować uszkodzenie  
 korpusu skanera i500. 

▪ System i500 nie jest przeznaczony do stosowania w pobliżu łatwopalnych cieczy lub  
 gazów lub w środowiskach o wysokim stężeniu tlenu. 
▪ W przypadku użytkowania systemu i500 w pobliżu łatwopalnych środków znieczulających  
 istnieje ryzyko eksplozji.

▪ System i500 jest urządzeniem klasy 1.
▪ Aby zapobiec porażeniu prądem, system i500 można podłączyć tylko do źródła zasilania z  
 ochronnym przewodem uziemiającym. Jeśli nie można włożyć wtyczki skanera i500 do  
 gniazdka zasilania, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby  
 wymienić wtyczkę lub gniazdko. Nie próbować ominąć tych wskazówek dotyczących  
 bezpieczeństwa. 

5.4 Niebezpieczeństwo wybuchu

5.5 Bezpieczeństwo elektryczne

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

polski
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5.6 Ochrona oczu 

5.7 Rozrusznik serca i ryzyko zakłóceń ICD

5.8 Higiena

▪        System i500 emituje z końcówki jaskrawe światło podczas skanowania. 

▪ Nie należy używać systemu i500 u pacjentów z wszczepionymi rozrusznikami serca i  
 urządzeniami ICD. 
▪ Zabrania się stosowania z systemu i500 u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem  
 serca ze względu na ryzyko zakłóceń.

▪ Aby zapewnić czyste warunki pracy i bezpieczeństwo pacjenta, należy ZAWSZE nosić  
 czyste rękawice chirurgiczne, gdy: 

 » obsługuje się i wymienia końcówkę. 
 » używa się skanera i500 na pacjentach. 
 » dotyka się systemu i500. 

Jaskrawe światło emitowane z końcówki skanera i500 nie jest szkodliwe dla oczu. 
Nie należy jednak patrzeć bezpośrednio w jaskrawe światło ani kierować wiązki 
światła na oczy innych. Ogólnie, intensywne źródła światła mogą powodować, 
że oczy stają się podrażnione, a prawdopodobieństwo wtórnego narażenia 
jest wysokie. Podobnie jak w przypadku innych intensywnych ekspozycji źródeł 
światła, można doświadczyć tymczasowej redukcji ostrości wzroku, bólu, 
dyskomfortu lub pogorszenia wzroku, co zwiększa ryzyko wtórnych wypadków.

5 Przewodnik w zakresie bezpieczeństwa 

5.9 Bezpieczeństwo podczas skanowania za pomocą skanera i500

▪ Moduł główny systemu i500 i jego okno optyczne należy utrzymywać w czystości przez  
 cały czas. 
▪ Przed użyciem skanera i500 na pacjencie należy się upewnić, że: 

 » system i500 został zdezynfekowany 
 » używana jest wysterylizowana końcówka

▪     System i500 jest wysoce precyzyjnym optycznym urządzeniem pomiarowym. Każdy  
 wstrząs spowodowany upadkiem lub uderzeniem urządzenia może spowodować  
 poważne uszkodzenie. Należy się upewnić, że postępuje się zgodnie z poniższymi  
 wytycznymi: 

▪ Ze względu na delikatną naturę końcówki skanera i500 należy się z nią obchodzić  
 z zachowaniem należytej ostrożności. Aby uniknąć uszkodzenia końcówki i jej lusterka  
 wewnętrznego, należy unikać kontaktu z zębami lub uzupełnieniami pacjenta. 
▪ Nie skanować jednorazowo przez dłużej niż 10 minut. 

 » Zawsze montować moduł główny skanera i500 na podstawce biurkowej lub trzymać 
go w uchwycie ściennym, gdy nie jest używany. 

 » Nie umieszczać żadnych przedmiotów na korpusie skanera i500.
 » Nie ciągnąć ani nie zginać kabla podłączonego do skanera i500. 
 » Nie rozlewać żadnych płynów na korpus skanera i500. 
 » Nie stawiać skanera i500 na gorącej lub mokrej powierzchni. 
 » Zawsze pamiętać o solidnym trzymaniu korpusu skanera i500 podczas demontażu z 

uchwytu lub podstawki, jak również podczas skanowania. 
 »  Zawsze umieszczać przewód zasilający systemu i500 w łatwo dostępnym miejscu. 

OSTRZEŻENIE
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▪ Unikać ciągnięcia kabli komunikacyjnych, kabli zasilających itp. używanych w  
 systemie i500.

PRZESTROGA
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Test odporności Zgodność z 
przepisami

Środowisko  
elektromagnetyczne – Wytyczne

Emisje harmoniczne

IEC 61000-3-2
A

Urządzenie EUT nadaje się do użytkowania we 
wszystkich siedzibach, w tym także w domach 

prywatnych i połączonych bezpośrednio z 
publicznymi sieciami niskiego napięcia, które 
dostarczają energii budynkom mieszkalnym.

Wahania napięcia i 

migotania
Zgodność

Urządzenie EUT nadaje się do użytkowania we 
wszystkich siedzibach, w tym także w domach 

prywatnych i połączonych bezpośrednio z 
publicznymi sieciami niskiego napięcia, które 
dostarczają energii budynkom mieszkalnym.

▪ Nie blokować otworów wentylacyjnych umieszczonych z tyłu systemu i500. Jeśli  
 urządzenie ulegnie przegrzaniu, system i500 może działać nieprawidłowo lub może  
 przestać działać. 

▪ Konserwację sprzętu powinien przeprowadzać wyłącznie pracownik MEDIT lub firma lub  
 personel certyfikowany przez MEDIT. 
▪ Zasadniczo użytkownik nie musi wykonywać żadnych prac konserwacyjnych w  
 obrębie systemu i500, za wyjątkiem kalibracji, czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji.  
 Kontrole zapobiegawcze i regularna konserwacja nie są wymagane.\

Ten system EUT jest przeznaczony do użytku w opisanym poniżej środowisku 
elektromagnetycznym. 
Klient lub użytkownik systemu EUT powinien upewnić się, że urządzenie jest 
używane w takim środowisku.

Emisje RF CISPR 11 - Grupa 1  
System EUT wykorzystuje energię RF tylko do obsługi swoich funkcji 
wewnętrznych. Z tego względu emisja RF jest bardzo niska i prawdopodobnie nie 
ma żadnego wpływu na pobliskie urządzenia elektroniczne.

Emisje RF CISPR 11 - Klasa A  
System EUT nadaje się do stosowania we wszystkich obiektach, w tym w 
gospodarstwach domowych i tych bezpośrednio podłączonych do publicznej 
sieci niskiego napięcia zasilającej budynki wykorzystywane do celów domowych.

5 Przewodnik w zakresie bezpieczeństwa 6 kompatybilności elektromagnetycznej 
Informacje o 

5.10   Ochrona przed przegrzaniem 6.1 Emisje elektromagnetyczne

5.11   Konserwacja techniczna 

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

polski
polski
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Poziom testowy IEC 60601-1-2 Poziom zgodności

± 8 kV styk ± 2 kV, ± 4 kV,  
± 8 kV, ± 15 kV powietrze ± 8 kV styk ± 15 kV powietrze

Poziom testowy IEC 60601-1-2 Poziom zgodności

± 2 kV 100 kHz częstotliwości powtarzania ± 2 kV 100 kHz częstotliwości powtarzania

Poziom testowy IEC 60601-1-2 Poziom zgodności

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 1 kV

6.2 Odporność elektromagnetyczna 

Ten system EUT jest przeznaczony do użytku w opisanym poniżej środowisku 
elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik systemu i500  powinien upewnić 
się, że urządzenie jest używane w takim środowisku.

Podłogi powinny być z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są 
pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić co 
najmniej 30%.

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska komercyjnego lub 
szpitalnego.

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska komercyjnego lub szpitalnego.

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2

Szybkie przejściowe wyładowania elektryczne IEC 61000-4-4  

Przepięcie od linii do linii IEC 61000-4-5

Poziom testowy IEC 60601-1-2 Poziom zgodności

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 2 kV

Poziom testowy IEC 60601-1-2 Poziom zgodności

0 % UT; 250/300 cykli 0 % UT; 250/300 cykli  

Poziom testowy IEC 60601-1-2 Poziom zgodności

0% UT; 0,5 cyklu przy 0 °, 45 °, 90 °,  
135 °, 180 °, 225 °, 270 ° i 315 °

0% UT; 1 cykl i 70% UT; 25/30  
cykli Jednofazowy: przy 0 °

0% UT; 0,5 cyklu przy 0 °, 45 °, 90 °,  
135 °, 180 °, 225 °, 270 ° i 315 °  

 
0% UT; 1 cykl i 70% UT; 25/30  

cykli Jednofazowy: przy 0 °

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska komercyjnego lub szpitalnego.

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska komercyjnego lub szpitalnego. 
Jeśli użytkownik urządzenia EUT wymaga kontynuowania działań podczas przerw 
zasilania sieciowego, zaleca się, aby urządzenie było zasilane zasilaczem awaryjnym 
(UPS) lub akumulatorem.

Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku 
komercyjnemu lub szpitalnemu. Jeśli użytkownik urządzenia EUT wymaga 
kontynuowania działań podczas przerw zasilania sieciowego, zaleca się, aby 
urządzenie było zasilane zasilaczem awaryjnym (UPS) lub akumulatorem.

Przepięcie od linii do uziemienia IEC 61000-4-5

Spadki napięcia IEC 61000-4-11

Przerwania napięcia IEC 61000-4-11      

6 kompatybilności elektromagnetycznej 
Informacje o 
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d = [       ]√P3,5
V1

d = [       ]√P3,5
E1

80 MHz to 800 MHz

d = [       ]√P 7
E1

800 MHz to 2.5 GHz

Poziom testowy IEC 60601-1-2 Poziom zgodności

30 A/m 30 A/m

Pola magnetyczne o częstotliwości zasilania powinny być na poziomach 
charakterystycznych dla lokalizacji w typowym środowisku komercyjnym lub 
szpitalnym.

Przenośne i mobilne urządzenia wykorzystujące do komunikacji częstotliwości 
radiowe, w tym kable, powinny być używane nie bliżej jakiejkolwiek części EUT 
niż zalecana odległość separacji obliczona na podstawie poniższego równania, 
zgodnie z częstotliwością nadajnika.

gdzie P to maksymalna nominalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) 
według producenta nadajnika, a d to zalecana odległość separacji w metrach (m). 

Siła pola nadajnika stacjonarnego, jak określono poprzez badanie częstotliwości 
promieniowania powinna być mniejsza niż poziom zgodności w każdym z 
rekomendowanych zakresów częstotliwości.

Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym 
symbolem:

Zalecana odległość 

Pola magnetyczne o częstotliwości ZNAMIONOWEJ zasilania (50 / 60Hz) IEC 
61000-4-8    

Przewodzone RF IEC 61000-4-6 

d = [       ]√P3,5
V1

d = [       ]√P3,5
E1

80 MHz to 800 MHz

d = [       ]√P 7
E1

800 MHz to 2.5 GHz

Poziom testowy IEC 60601-1-2 Poziom zgodności

3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V w pasmach ISM od 0,15 
MHz do 80 MHz 80% AM przy 1 kHz 

3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V w pasmach ISM od 0,15 
MHz do 80 MHz 80% AM przy 1 kHz

Przenośne i mobilne urządzenia wykorzystujące do komunikacji częstotliwości 
radiowe, w tym kable, powinny być używane nie bliżej jakiejkolwiek części EUT 
niż zalecana odległość separacji obliczona na podstawie poniższego równania, 
zgodnie z częstotliwością nadajnika. 

Zalecana odległość: 

Wypromieniowane RF IEC 61000-4-3

polski
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7 Specyfikacja

Nazwa modelu i500

Parametry znamionowe +9V = 4A

Zasilacz DC 

Nazwa modelu ATM036T-P090

Napięcie wejściowe Uniwersalne wejściowe 100~240 VAC / 50~60 Hz, bez przełącznika suwakowego

Wyjściowe +9 V / 0~4 A

Wymiary obudowy 100 x 50 x 33 mm (szer. x głęb. x wys.)

EMI CE / FCC klasa A, spełnione wymogi dot. przewodzenia i promieniowania

Ochrona

Ochrona przed przepięciam (OVP)

Ochrona przeciwzwarciowa (SCP)

Ochronę nadprądowa (OCP)

Ochrona przed 
porażeniem lektrycznym Klasa I

Tryb pracy Ciągły

Końcówka robocza

Wymiary 264 x 44 x 54,5 mm (szer. x głęb. x wys.)

Ciężar 280g

Zastosowany 
komponent typu BF

Koncentrator zasilający

Wymiary 109,5 x 37 x 19,8 mm (szer. x dł. x wys.)

Ciężar 80g

gdzie P to maksymalna nominalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) 
według producenta nadajnika, a d to zalecana odległość separacji w metrach (m). 

Siła pola nadajnika stacjonarnego, jak określono poprzez badanie częstotliwości 
promieniowania powinna być mniejsza niż poziom zgodności w każdym z 
rekomendowanych zakresów częstotliwości.

Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym 
symbolem:

Poziom testowy IEC 60601-1-2 Poziom zgodności

3 V / m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM przy 1 kHz 3 V / m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM przy 1 kHz

6 kompatybilności elektromagnetycznej 
Informacje o 
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Narzędzie do kalibracji

Wymiary 165 x 55 mm (wys. X Ø)

Ciężar 280 g

Warunki pracy i przechowywania

Warunki robocze

Temperatura od 18°C do 28°C

Wilgotność od 20 do 75% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Ciśnienie powietrza od 800 hPa do 1100 hPa

Warunki przechowywania

Temperatura od -5°C do 45°C

Wilgotność od 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Ciśnienie powietrza od 800 hPa do 1100 hPa

Warunki transportu

Temperatura od -5°C do 45°C

Wilgotność od 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Ciśnienie powietrza od 620 hPa do 1200 hPa

Wartości graniczne emisji dla środowiska

Środowisko Środowisko szpitalne

EMISJE fal radiowych 
przewodzących i 
emitowanych

CISPR 11

Zniekształcenie 
harmoniczne Patrz IEC 61000-3-2

Wahania napięcia i 
migotania Patrz IEC 61000-3-3

polski

MERIDIUS MEDICAL LTD.
1 The Forrest Units, Hennock Road East, Marsh Barton, Exeter EX2 8RU, 
Zjednoczone Królestwo

Medit Corp   19, Inchon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, 02855 Rep. Korei
Tel: +82-2-2193-9600 (For service in English, press "3".)

Przedstawiciel na UE 

Producent
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