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Σημείωση

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της μονάδας CS 9600. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που 
δείχνετε στα προϊόντα μας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα μείνετε πλήρως 
ικανοποιημένοι.

Ο Οδηγός χρήστη για το CS 9600 περιλαμβάνει πληροφορίες για όλες τις πανοραμικές και 3D λειτουργίες. 
Συνιστούμε να εξοικειωθείτε σε βάθος με τον παρόντα οδηγό για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε με 
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το σύστημά σας.

Το CS 9600 είναι ένα εξωστοματικό σύστημα που προορίζεται για την παραγωγή διδιάστατων και 
τριδιάστατων ψηφιακών ακτινογραφιών οδοντογναθοπροσωπικής περιοχής, ΩΡΛ (αυτιών, μύτης και 
λαιμού), αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και των περιοχών του καρπού υπό την καθοδήγηση 
επαγγελματιών υγείας ως διαγνωστική υποστήριξη για παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς. 

Η Ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής μόνο από ιατρό ή 
κατόπιν εντολής αυτού. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα Οδηγό υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς ειδοποίηση, 
αιτιολόγηση ή κοινοποίηση στα αφορώντα πρόσωπα.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος οδηγού χωρίς τη ρητή άδεια της 
Carestream Dental LLC. 

Η πρωτότυπη γλώσσα σύνταξης του παρόντος εγγράφου είναι η Αγγλική.

Όνομα εγχειριδίου: Οδηγός χρήστη CS 9600
Κωδικός προϊόντος: SMA16_el
Αριθμός αναθεώρησης: 01
Ημερομηνία εκτύπωσης: 2018-07

Το CS 9600 συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ σε σχέση με τις ιατροτεχνολογικές συσκευές.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον «Οδηγό χρήστη για 
την Ασφάλεια, το Κανονιστικό Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές» 
(SMA17_el) προτού χρησιμοποιήσετε τα CS 9600.

Μη χρησιμοποιείτε απεικόνιση δέσμης κώνου για εξετάσεις ρουτίνας ή 
διαλογής. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε άλλα διαγνωστικά 
εργαλεία. Πρέπει να δικαιολογήσετε ότι η μέθοδος απεικόνισης που 
χρησιμοποιείτε για να εξετάσετε κάθε ασθενή αποδεικνύει ότι το όφελος 
υπερισχύει των κινδύνων.
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1 Πληροφορίες για τον οδηγό αυτό

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό

Τα ακόλουθα ειδικά μηνύματα τονίζουν πληροφορίες ή υποδεικνύουν ενδεχόμενους κινδύνους για 

το προσωπικό ή τον εξοπλισμό:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Σας προειδοποιεί για την αποφυγή 
πρόκλησης τραυματισμού στον εαυτό σας ή σε άλλους με την 
τήρηση των οδηγιών ασφαλείας με ακρίβεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας προειδοποιεί για μια κατάσταση που μπορεί 
ενδεχομένως να προκαλέσει σοβαρή ζημιά.

Σημαντικό: Σας προειδοποιεί για μια κατάσταση που μπορεί 
ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα.

Σημείωση: Τονίζει σημαντικές πληροφορίες.

Συμβουλή: Παρέχει επιπλέον πληροφορίες και υποδείξεις.
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2 Γενική επισκόπηση του CS 9600

Γενικά λειτουργικά εξαρτήματα

Εικόνα 1  Λειτουργικά εξαρτήματα του CS 9600 

1 Περιστρεφόμενος βραχίονας μονάδας 8 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

2 ∆ιάταξη πηγής ακτίνων Χ 9 Κουμπί έκτακτης διακοπής

3a 
Κάμερα τοποθέτησης και 
παρακολούθησης

10 Πανοραμικός/ψηφιακός αισθητήρας 3D

3b 11 Σταθερός βραχίονας μονάδας

4 Στηρίγματα κροταφικής χώρας 12 Σταθμός εργασίας CS 9600

5 Βάση άξονα στηρίγματος πηγουνιού 13 Τηλεχειριστήριο ακτίνων Χ

6 Χειρολαβές 14 * Σκαμνί (προαιρετικό)

7 Πίνακας ελέγχου οθόνης αφής

*4

3b

13

12

3a

1

2

7

5
10

11

9

8

6

14
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Κινούμενα εξαρτήματα

Στην Εικόνα 2 εμφανίζεται η κίνηση πάνω και κάτω των κινούμενων εξαρτημάτων του CS 9600 
και η περιστροφή 360° του περιστρεφόμενου βραχίονα. 

Εικόνα 2  CS 9600 Κινούμενα εξαρτήματα

* Προαιρετικά

90°

*
90°
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Πίνακας ελέγχου οθόνης αφής

Ο πίνακας ελέγχου είναι μια αλφαριθμητική, ψηφιακή κονσόλα αφής με απαλά στο άγγιγμα 
πλήκτρα. Σας δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε απευθείας με τη μονάδα και να 
πραγματοποιήσετε πανοραμικές και 3D λειτουργίες. Το μεγαλύτερο μέρος της διεπαφής είναι 
παρόμοιο με τη διεπαφή του σταθμού εργασίας που εμφανίζει παραμέτρους λειτουργίας και 
μηνύματα σφαλμάτων. 

Εικόνα 3  Πίνακας ελέγχου οθόνης αφής CS 9600 2D

Εικόνα 4  Πίνακας ελέγχου οθόνης αφής CS 9600 3D

Σημαντικό: ∆ καταδεικνύει ότι αντιστοιχεί στη δεξιά πλευρά του 
ασθενή που βλέπει προς τον χειριστή.
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1 Παράθυρο προγράμματος και οθόνη προεπισκόπησης: Εμφανίζει την επιλογή των 
προγραμμάτων και σας δίνει τη δυνατότητα να 

επιλέξετε διαφορετικές ακτινολογικές εξετάσεις ανάλογα με τη έκδοση της μονάδα που 
διαθέτετε.

2a

Οθόνη επιλεγμένης παραμέτρου: Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων 
λήψης:

Τύπος ασθενούς: Παιδί, Ενήλικος (μικρόσωμος, μεσαίου μεγέθους, εύσωμος)

2b Μορφολογία οδοντικού τόξου: Κανονική, τετράγωνη με σχήμα οξείας γωνίας.

2c Τύπος τροχιάς: Τυπική ή ορθογώνια επιλογή.

2d Λειτουργία απεικόνισης: Λειτουργία απεικόνισης που μπορείτε να επιλέξετε πριν κάνετε 
μια εξέταση (τυπική ή χαμηλή δόση για 2D), (τυπική, χαμηλή, ή υψηλής ανάλυσης δόση 
για 3D).

3 Πραγατοποιεί έξοδο από τη διεπαφή λήψης. 

4 Πίνακας παραμέτρων έκθεσης: Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να 
αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της έκθεσης για την λήξη ακτινολογικής εικόνας.

5 Προβολή Scout 2D: Εμφανίζει την τμηματική οβελιαία προβολή της ληφθείσας 
εικόνας.

Smart Auto 3D (προαιρετικό): 

• Εμφανίζει τμηματική οβελιαία και αξονική προβολή κομμάτι της ληφθείσας 
εικόνας.

• Προτείνει παραμέτρους ασθενούς.
• Αποθηκεύει τις επιλογές λήψης που επιλέγετε και τις εμφανίζει σε πορτοκαλί 

χρώμα.
• Αν αλλάξετε τις συνιστώμενες παραμέτρους, θα εμφανιστεί με πορτοκαλί 

υπογράμμιση και οι νέες παράμετροι που θα επιλέξετε θα είναι σε μπλε 
χρώμα.

Για να την επιλέξετε, πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη μιας εικόνας προβολής 

Scout 2D. Στη συνέχεια κάντε ξανάκλικ  για να αποεπιλέξετε την προβολή Scout 

2D πριν εμφανιστεί το . 

6 Φίλτρο μείωσης ψευδένδειξης μετάλλου (CS MAR) (προαιρετικό): Φίλτρο για να 
αποφύγετε παραμορφώσεις εικόνας που προκαλούνται από μεταλλικά αντικείμενα, όπως 
προσθέσεις, βίδες ή σφραγίσματα δοντιών.

7 Είσοδος ασθενούς: Τοποθετεί τη μονάδα σε λειτουργία εισόδου του ασθενή.

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 

Σημείωση: Συνιστάται να συγκρίνετε τις εικόνες με επεξεργασία MAR 
με τις αρχικές, ανεπεξέργαστες εικόνες.
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Τηλεχειριστήριο ακτίνων Χ

Το τηλεχειριστήριο ακτίνων X σάς επιτρέπει να εκκινήσετε μια λήψη ακτινολογικής εικόνας μέσω 
του κουμπιού έκθεσης εξωτερικά του ακτινολογικού δωματίου. Πρέπει να πατήσετε και να 
κρατήσετε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως το τέλος του κύκλου λήψης. Εάν αφήσετε πρόωρα το 
κουμπί έκθεσης, διακόπτεται η λήψη. 

8 Ζωντανή κάμερα τοποθέτησης: Ενεργοποιεί τις κάμερες για βοήθεια τοποθέτησης με 
ζωντανή προβολή.

9 Επίδειξη: Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε επίδειξη των διαδικασιών λήψης σε έναν 
ασθενή χωρίς εκπομπή ακτίνων X.

10 Κουμπί ταχείας ρύθμισης ύψους: Για ταχεία ρύθμιση του ύψους της μονάδας στο ύψος 
του ασθενή.

11 Κουμπί αργής ρύθμισης ύψους: Για αργή ρύθμιση του ύψους της μονάδας στο ύψος του 
ασθενή ιδίως προς την τελική ρύθμιση.

12 Ιστορικό δεδομένων ασθενούς: Αν ένας ασθενής έχει εξεταστεί στο παρελθόν, η 
μονάδα θα το ανιχνεύσει και το εικονίδιο θα γίνει πορτοκαλί.

13 Ένδειξη ετοιμότητας:

• Το μαύρο υποδηλώνει ότι η μονάδα δεν είναι έτοιμη για να αρχίσει η λήψη.

• Το πορτοκάλι υποδηλώνει ότι η μονάδα προετοιμάζεται για λήψη.

• Το πράσινο υποδηλώνει ότι η μονάδα είναι έτοιμη για να αρχίσει η λήψη.

14 Προειδοποίηση: Υποδεικνύει ότι πρέπει να συμβουλευτείτε το συνοδευτικό έγγραφο.

15 Ιοντίζουσα ακτινοβολία:
• Σας προειδοποιεί για κινδύνους ακτινοβολίας.

• Το μπλε υποδηλώνει ότι οι ακτίνες Χ είναι ενεργοποιημένες.
• Το γκρι υποδηλώνει οι ακτίνες Χ δεν είναι ενεργοποιημένες.

16 Κλείδωμα οθόνης: Κλειδώνει την οθόνη. Κάντε διπλό κλικ για ξεκλείδωμα.

17 Πανοραμικής SmartAuto (προαιρετικό): 

• Μια λειτουργία 2D που θα σαρώσει τον ασθενή και θα προτείνει τις 
παραμέτρους του ασθενούς.

• Αποθηκεύει τις επιλογές λήψης που επιλέγετε και τις εμφανίζει σε πορτοκαλί 
χρώμα.

• Αν αλλάξετε τα αποτελέσματα πανοραμικής smart auto, θα εμφανιστεί με 
πορτοκαλί υπογράμμιση και οι νέες παράμετροι που θα επιλέξετε θα είναι σε 
μπλε χρώμα.
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Εικόνα 5  Τηλεχειριστήριο ακτίνων Χ

1 Κουμπί έκθεσης: ξεκινά τη λήψη εικόνων.

1
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Σταθμός εργασίας CS 9600

Ο σταθμός εργασίας CS 9600 προορίζεται για ανακατασκευή εικόνας.

Εικόνα 6  Σταθμός εργασίας CS 9600 

1
Κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοπ
οίησης

2
Κουμπί μηδενισμού 
σήματος

3
Κουμπί επαναφοράς 
συστήματος

4 LED ένδειξης λειτουργίας
Κανονικά

(Μπλε)

Παθολογικό

(Κόκκινο)

5 
LED ένδειξης κατάστασης 
ψύξης ανεμιστήρα

Κανονικά

(Μπλε)

Παθολογικό

(Βλάβη ανεμιστήρα 
συστήματος)

(Κόκκινο)

Παθολογικό

(Βλάβη ανεμιστήρα 
επεξεργαστή)

(Ροζ)

6
LED ένδειξης 
θερμοκρασίας πλαισίου

Κανονικά

(Μπλε)

Παθολογικό

(Βλάβη θερμοκρασίας 
συστήματος)

(Κόκκινο)

Παθολογικό

(Βλάβη θερμοκρασίας 
επεξεργαστή)

(Ροζ)

7 LED ένδειξης μονάδας 
σκληρού δίσκου

Πρόσβαση σε 
δεδομένα

(Μπλε)

7

6

1

4

5

2

3
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Τοποθέτηση αξεσουάρ και ανταλλακτικών

Τα ακόλουθα αξεσουάρ χρησιμοποιούνται όταν τοποθετείται ένας ασθενής. Παραδίδονται με το 
CS 9600.

Αξεσουάρ πανοραμικής τοποθέτησης

Στον Πίνακας 1 εμφανίζεται μια λίστα με τα αξεσουάρ πανοραμικής τοποθέτησης.

Πίνακας 1 Αξεσουάρ πανοραμικής τοποθέτησης

Αξεσουάρ Περιγραφή

Πανοραμικό στήριγμα πηγουνιού

Στήριγμα κροταφογναθικής άρθρωσης και 
ιγμορείου άντρου

Τυπική πανοραμική πλάκα

Πλάκα για νωδούς ασθενείς

Πλάκα οδηγού Frankfort για πανοραμικές 
ακτινογραφίες 

Θήκες μίας χρήσης για πλάκα 3D και πλάκα οδηγού 
Frankfort (κουτί 100 τεμαχίων)

Θήκες μίας χρήσης για πλάκες 

(Κουτί 500 τεμαχίων)
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Αξεσουάρ τοποθέτησης 3D

Στον Πίνακας 2 εμφανίζεται μια λίστα με τα αξεσουάρ τοποθέτησης 3D.

Πίνακας 2 Αξεσουάρ και ανταλλακτικά τοποθέτησης 3D

Αξεσουάρ Περιγραφή

Πλάκα 3D

3D παιδιατρική πλάκα

3D στήριγμα πλάκας 

3D στήριγμα κεφαλής

3D στήριγμα σαρωτή προσώπου (προαιρετικό)

Στήριγμα καρπού (προαιρετικό)

Θήκες υγιεινής μίας χρήσης για πλάκες 3D 

(Κουτί 100 τεμαχίων)
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3 Επισκόπηση λογισμικού

Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή

Για τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή και τη διαμόρφωση για το Λογισμικό 
απεικόνισης, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη ασφάλειας, ρυθμίσεων και τεχνικών 
προδιαγραφών του CS 9600.

Γενική επισκόπηση λογισμικού

Το CS 9600 λειτουργεί με το ακόλουθο λογισμικό:

• Σε Οδοντιατρικό περιβάλλον:
• CS Imaging Software (έκδοση 8 τουλάχιστον)

• ∆ιεπαφή Λήψης

• Σε περιβάλλον Ψηφιακής απεικόνισης και επικοινωνιών στην Ιατρική (DICOM):
• DICOM worklist

• ∆ιεπαφή Λήψης

∆ιεπαφή Λήψης 

Η διεπαφή Λήψης είναι μία φιλική για το χρήστη διεπαφή που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ειδικά 
για το CS 9600 Family. Εμφανίζεταιστην οθόνη και τον πίνακα ελέγχου της οθόνης αφής.

Η διεπαφή χρήστη Λήψης έχει τα εξής γνωρίσματα:

• Η διεπαφή Panoramic Acquisition (Πανοραμική λήψη).
• Η διεπαφή 3D Λήψη.

Σημαντικό: ΠΡΕΠΕΙ να ελέγξετε ότι η διαμόρφωση του συστήματος 
υπολογιστή είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του συστήματος 
υπολογιστή για το λογισμικό CS 9600. Εάν είναι απαραίτητο, ΠΡΕΠΕΙ 
να ενημερώσετε τη διαμόρφωση του συστήματος υπολογιστή που 
διαθέτετε.

Σημαντικό: Η μονάδα CS 9600 ΠΡΕΠΕΙ να είναι συνδεδεμένη με τον 
αποκλειστικό σταθμό εργασίας CS 9600, χρησιμοποιώντας μια 
σύνδεση Ethernet από σημείο σε σημείο. 
Ο υπολογιστής του ιατρού και οι περιφερειακές συσκευές πρέπει να 
συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60950.
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∆ιεπαφή Λήψης: CS 9600

Επισκόπηση διεπαφής χρήστη πανοραμικής λήψης

Η ∆ιεπαφή πανοραμικής λήψης για το CS 9600 σάς προσφέρει λειτουργίες λήψης 2D. 

Εικόνα 7 ∆ιεπαφή πανοραμικής λήψης

1 Παράθυρο προγράμματος και οθόνη προεπισκόπησης: Εμφανίζει την επιλογή 
των προγραμμάτων και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικές 
ακτινολογικές εξετάσεις ανάλογα με τη έκδοση της μονάδα που διαθέτετε.

2 Οθόνη επιλεγμένης παραμέτρου: Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων 
λήψης:

• Τύπος ασθενούς: Παιδί, Ενήλικος (μικρόσωμος, μεσαίου μεγέθους, εύσωμος)

• Μορφολογία οδοντικού τόξου: Κανονική, τετράγωνη με σχήμα οξείας γωνίας.

• Τύπος τροχιάς: Τυπική ή ορθογώνια επιλογή. 
• Λειτουργία απεικόνισης: Λειτουργία απεικόνισης που μπορείτε να επιλέξετε 

πριν κάνετε μια εξέταση (τυπική ή χαμηλή δόση).

3 Πραγατοποιεί έξοδο από τη διεπαφή λήψης. 

Σημαντικό: ∆ καταδεικνύει ότι αντιστοιχεί στη δεξιά πλευρά του ασθενή 
που βλέπει προς τον χειριστή.

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το 
Κανονιστικό Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 
(SMA17_el) για πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις 
συστάσεις, όταν επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό 
ασθενή. 
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4 Πίνακας παραμέτρων έκθεσης: Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να 
αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της έκθεσης για την λήξη ακτινολογικής εικόνας.

5 Πανοραμικής SmartAuto (προαιρετικό): 

• Μια λειτουργία 2D που θα σαρώσει τον ασθενή και θα προτείνει τις 
παραμέτρους του ασθενούς.

• Αποθηκεύει τις επιλογές λήψης που επιλέγετε και τις εμφανίζει σε πορτοκαλί 
χρώμα.

• Αν αλλάξετε τα αποτελέσματα πανοραμικής smart auto, θα εμφανιστεί με 
πορτοκαλί υπογράμμιση και οι νέες παράμετροι που θα επιλέξετε θα είναι σε 
μπλε χρώμα.

6 Επίδειξη: Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε επίδειξη των διαδικασιών λήψης σε έναν 
ασθενή χωρίς εκπομπή ακτίνων X.

7 Ένδειξη ετοιμότητας:

• Το μαύρο υποδηλώνει ότι η μονάδα δεν είναι έτοιμη για να αρχίσει η λήψη.
• Το πορτοκάλι υποδηλώνει ότι η μονάδα προετοιμάζεται για λήψη.
• Το πράσινο υποδηλώνει ότι η μονάδα είναι έτοιμη για να αρχίσει η λήψη.

8 Προειδοποίηση: Υποδεικνύει ότι πρέπει να συμβουλευτείτε το συνοδευτικό έγγραφο.

9 Ιοντίζουσα ακτινοβολία:
• Σας προειδοποιεί για κινδύνους ακτινοβολίας.

• Το μπλε υποδηλώνει ότι οι ακτίνες Χ είναι ενεργοποιημένες.
• Το γκρι υποδηλώνει οι ακτίνες Χ δεν είναι ενεργοποιημένες.
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Επισκόπηση διεπαφής ελέγχου ποιότητας πανοραμικής λήψης

Η πανοραμική διεπαφή ποιοτικού ελέγχουσας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την ποιότητα της 
ληφθείσας εικόνας (για παράδειγμα, θέση ασθενούς, κεντράρισμα της εικόνας) ώστε να μπορείτε 
να αποφασίσετε αν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε την εικόνα.

Εικόνα 8 ∆ιεπαφή ελέγχου ποιότητας πανοραμικής λήψης

1 Αν είστε ικανοποιημένοι με μια εικόνα που λάβατε και αν κάνετε κλικ στο , η εικόνα 
μεταφέρεται αυτόματα στο παράθυρο απεικόνισης.

2 Εάν δεν σας ικανοποιεί η εμφάνιση μιας ληφθείσας εικόνας, κάντε κλικ στο . 
Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Επιλέξτε οποιονδήποτε από τους εμφανιζόμενους λόγους ή εισαγάγετε άλλους 
λόγους στο πεδίο κειμένου.

Για να επιστρέψετε στη διεπαφή πανοραμική λήψης και να εκκινήσετε εκ νέου τη 
λήψη, επιλέξτε Απόρριψη και επανάληψη λήψης και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Για να επιστρέψετε στο CS Imaging και να ξεκινήσετε μια νέα λήψη, επιλέξτε 
Απόρριψη και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Σημαντικό: Η εμφανιζόμενη εικόνα παρέχεται με αποκλειστικό σκοπό την 
πληροφόρηση. Να ΜΗΝ χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς.
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Επισκόπηση διεπαφής χρήστη λήψης 3D

Η διεπαφή Λήψης 3D για το CS 9600 σάς προσφέρει λειτουργίες λήψης 3D.

Εικόνα 9 ∆ιεπαφή Λήψης 3D

1 Παράθυρο προγράμματος και οθόνη προεπισκόπησης: Εμφανίζει την επιλογή 
των προγραμμάτων και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικές 
ακτινολογικές εξετάσεις ανάλογα με τη έκδοση της μονάδα που διαθέτετε.

2 Οθόνη επιλεγμένης παραμέτρου: Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων 
λήψης:

• Τύπος ασθενούς: Παιδί, Ενήλικος (μικρόσωμος, μεσαίου μεγέθους, εύσωμος)

• Λειτουργία απεικόνισης: Λειτουργία απεικόνισης που μπορείτε να επιλέξετε 
πριν κάνετε μια εξέταση (τυπική, χαμηλή, ή υψηλής ανάλυσης δόση για 3D).

3 Πραγατοποιεί έξοδο από τη διεπαφή λήψης. 

4 Πίνακας παραμέτρων έκθεσης: Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να 
αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της έκθεσης για την λήξη ακτινολογικής εικόνας.

Σημαντικό: ∆ καταδεικνύει ότι αντιστοιχεί στη δεξιά πλευρά του ασθενή 
που βλέπει προς τον χειριστή.

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το 
Κανονιστικό Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 
(SMA17_el) για πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις 
συστάσεις, όταν επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό 
ασθενή. 
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5 Προβολή Scout 2D: Εμφανίζει την τμηματική οβελιαία προβολή της ληφθείσας 
εικόνας.
SmartAuto 3D (προαιρετικό): 

• Εμφανίζει τμηματική οβελιαία και αξονική προβολή κομμάτι της ληφθείσας 
εικόνας. 

• Προτείνει παραμέτρους ασθενούς.
• Αποθηκεύει τις επιλογές λήψης που επιλέγετε και τις εμφανίζει σε πορτοκαλί 

χρώμα.
• Αν αλλάξετε τις συνιστώμενες παραμέτρους, θα εμφανιστεί με πορτοκαλί 

υπογράμμιση και οι νέες παράμετροι που θα επιλέξετε θα είναι σε μπλε 
χρώμα.

6 Επίδειξη: Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε επίδειξη των διαδικασιών λήψης σε έναν 
ασθενή χωρίς εκπομπή ακτίνων X.

7 Ένδειξη ετοιμότητας:
• Το μαύρο υποδηλώνει ότι η μονάδα δεν είναι έτοιμη για να αρχίσει η λήψη.
• Το πορτοκάλι υποδηλώνει ότι η μονάδα προετοιμάζεται για λήψη.
• Το πράσινο υποδηλώνει ότι η μονάδα είναι έτοιμη για να αρχίσει η λήψη.

8 Προειδοποίηση: Υποδεικνύει ότι πρέπει να συμβουλευτείτε το συνοδευτικό έγγραφο.

9 Ιοντίζουσα ακτινοβολία:
• Σας προειδοποιεί για κινδύνους ακτινοβολίας.

• Το μπλε υποδηλώνει ότι οι ακτίνες Χ είναι ενεργοποιημένες.
• Το γκρι υποδηλώνει οι ακτίνες Χ δεν είναι ενεργοποιημένες.
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Επισκόπηση διεπαφής ελέγχου ποιότητας λήψης 3D

Η διεπαφή ποιοτικού ελέγχου 3D σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την ποιότητα της 
ληφθείσας εικόνας (για παράδειγμα, θέση ασθενούς, κεντράρισμα της εικόνας) ώστε να μπορείτε 
να αποφασίσετε αν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε την εικόνα.

1 Αν είστε ικανοποιημένοι με μια εικόνα που λάβατε και αν κάνετε κλικ στο , η εικόνα 
μεταφέρεται αυτόματα στο παράθυρο απεικόνισης.

2 Εάν δεν σας ικανοποιεί η εμφάνιση μιας ληφθείσας εικόνας, κάντε κλικ στο . 
Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Επιλέξτε οποιονδήποτε από τους εμφανιζόμενους λόγους ή εισαγάγετε άλλους 
λόγους στο πεδίο κειμένου.

Για να επιστρέψετε στη διεπαφή Λήψης 3D και να εκκινήσετε εκ νέου τη λήψη, 
επιλέξτε Απόρριψη και επανάληψη λήψης και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Για να επιστρέψετε στο CS Imaging και να ξεκινήσετε μια νέα λήψη, επιλέξτε 
Απόρριψη και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Σημαντικό: Η εμφανιζόμενη εικόνα παρέχεται με αποκλειστικό σκοπό την 
πληροφόρηση. Να ΜΗΝ χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς.
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4 Έναρξη
Ενεργοποίηση της μονάδας

Προτού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, ελέγξτε ότι:

• Η εγκατάσταση της μονάδας έχει ολοκληρωθεί.
• Ο υπολογιστής έχει ενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στη στήλη της μονάδας, πατήστε το κουμπί ON.

2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και περιμένετε ένα λεπτό να εδραιωθεί η σύνδεση ανάμεσα στη 
μονάδα και τον σταθμό εργασίας CS 9600 ή τον υπολογιστή του ιατρού. 

3. Αν διαθέτετε λογισμικό απεικόνισης και το εκκινήσατε πριν από τη σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα σφάλματος. Πατήστε OK, κλείστε το λογισμικό απεικόνισης και περιμένετε να 
εδραιωθεί η σύνδεση.

Μπορείτε να προχωρήσετε να εκκινήσετε το λογισμικό απεικόνισης.

Ενεργοποίηση του σταθμού εργασίας

Για να ενεργοποιήσετε τον σταθμό εργασίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Χρησιμοποιήστε το κλειδί που παραδίδεται με τον σταθμό εργασίας για να ξεκλειδώσετε τη 

θύρα αερισμού .

2. Πιέστε και σύρετε το κάλυμμα για να το ανοίξετε .

Σημαντικό: Πρέπει να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή και να 
περιμένετε να είναι έτοιμος για τη σύνδεση προτού ενεργοποιήσετε τη 
μονάδα.

Α
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RESET
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3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία τον σταθμό εργασίας.

Εκ νέου προετοιμασία συστήματος μετά την ενεργοποίηση της 
μονάδας

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη μονάδα, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο εκ νέου προετοιμασίας 
σύστημα στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής και στην οθόνη του σταθμού εργασίας.

Κάντε κλικ στο κουμπί OK στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής για να γίνει εκ νέου προετοιμασία της 
μονάδας.

Πρόσβαση στη διεπαφή λήψης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Λήψης, πρέπει πρώτα να έχετε πρόσβαση στον 
φάκελο του ασθενή ή να δημιουργήστε έναν νέο ασθενή.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον φάκελο του ασθενή ή να δημιουργήσετε έναν νέο ασθενή 
χρησιμοποιώντας:

• CS Imaging (έκδοση 8 τουλάχιστον)

• DICOM Worklist

Χρησιμοποιώντας το CS Imaging (οδοντιατρικό περιβάλλον)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Λήψης, χρησιμοποιώντας το CS Imaging ακολουθήστε 
αυτά τα βήματα:
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RESET
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1. Στην επιφάνεια εργασίας σας, κάντε διπλό κλικ στο . Εμφανίζεται η Αναζήτηση 
ασθενών.

2. Στο πεδίο αναζήτησης της αναζήτησης ασθενών , ξεκινήστε να 
πληκτρολογείτε για να αναζητήσετε μια καρτέλα ασθενούς.

Ή κάντε κλικ στο  δίπλα στο πεδίο αναζήτησης για να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα 
ασθενούς.

3. Από τη στιγμή που επιλέξατε ή δημιουργήσετε μια καρτέλα ασθενούς, στη γραμμή εργαλείων 

αναζήτησης ασθενών, πατήστε  για να ανοίξετε την εφαρμογή. Το παράθυρο αναζήτησης 

ασθενών παραμένει ανοικτό και εμφανίζεται το παράθυρο απεικόνισης.

4. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο:

•  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Πανοραμική λήψη, ή, 

•  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Λήψη 3D, ή,

•  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Λήψη σαρωτή προσώπου 3D.

Χρησιμοποιώντας το Dicom Worklist (περιβάλλον Dicom)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Λήψης, από το Dicom Worklist, ακολουθήστε αυτά τα 
βήματα:

1. Ενεργοποιήσετε το σταθμό εργασίας.

Στη συνέχεια, ανοίγει το Dicom Worklist και εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Στο πεδίο αναζήτησης  ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του ασθενούς 
ή κάντε κύλιση για να βρείτε το όνομα του ασθενούς.

3. Κάντε κλικ στο όνομα του ασθενούς. Εμφανίζεται το παράθυρο Λήψη εικόνας. 

4. Click:

•  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Πανοραμική λήψη, ή, 

•  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Λήψη 3D, ή,

•  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Λήψη σαρωτή προσώπου 3D.

Για πληροφορίες σχετικά με λήψη εικόνων από τα διάφορα προγράμματα, ανατρέξτε στα 
αντίστοιχα κεφάλαια.
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Απενεργοποίηση της μονάδας

Αύξηση της διάρκειας λειτουργίας της λυχνίας ακτίνων Χ

Για να αυξήσετε τη διάρκεια λειτουργίας της λυχνίας ακτίνων Χ, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στη διεπαφή Πανοραμικής Λήψης, επιλέξτε τον Πίνακα παραμέτρων.

2. Επιλέξτε την ακόλουθη σειρά ρυθμίσεων παραμέτρων:

• 70 kV - 6,3 mA
• 80 kV - 10 mA
• 85 kV - 10 mA
• 120 kV - 8 mA (αν η επιλογή είναι διαθέσιμη)

3. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Για τη ρύθμιση κάθε παραμέτρου, 
από το τηλεχειριστήριο ακτίνων Χ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να 
εκκινήσετε την ακτινογραφία

Η μονάδα είναι έτοιμη πλέον να χρησιμοποιηθεί για λήψη.

Σημαντικό: ΜΗΝ κλείσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τον 
διακόπτη τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ON/OFF επί 
της μονάδας.

Σημαντικό: Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της λυχνίας ακτίνων Χ, 
πρέπει να διεξαγάγετε τις ακόλουθες διαδικασίες πριν από τη χρήση 
κατά την πρώτη φόρτωση ή όταν η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
για ένα μήνα.
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5 Παιδιατρική χρήση Σύνοψη οδηγιών 

ασφάλειας

Η χρήση εξοπλισμού και ρυθμίσεων έκθεσης που έχει σχεδιαστεί για ενήλικες μεσαίου μεγέθους 
μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική και μη αναγκαία έκθεση σε ακτινοβολία για έναν πιο 
μικρόσωμο ασθενή. 

Η έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία προκαλεί ιδιαίτερα ανησυχία για τους παιδιατρικούς ασθενείς 
διότι:

• Οι νεότεροι ασθενείς είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην ακτινοβολία από ό,τι οι 
ενήλικες (ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου ανά μονάδα δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
είναι υψηλότερος για τους νεότερους ασθενείς).

• Οι νεότεροι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη αναμενόμενη διάρκεια ζωής κι ως εκ τούτου 
μεγαλύτερο χρόνο στον οποίο οι επιπτώσεις της έκθεσης στην ακτινοβολία μπορούν 
να εκδηλωθούν ως καρκίνος.

Για να αυξηθεί η ασφάλεια των ασθενών, η απεικόνιση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα και 
βελτιστοποιημένη για απεικόνιση με ακτίνες Χ. Οι εξετάσεις ακτίνων Χ πρέπει:

• Να συνταγογραφούνται μόνο όταν χρειάζονται για τη διάγνωση ή την αποσαφήνιση 
μιας ιατρικής απορίας και μόνο όταν τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων.

• Μετέρχονται τεχνικές με τη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας που δύναται να παράγει 
ποιότητα εικόνας επαρκούς ποιότητας για τη διάγνωση/παρέμβαση.

Σημαντικό: Για να μειωθεί ο κίνδυνος υπερβολικής έκθεσης σε ακτινοβολία, θα 

πρέπει να ακολουθηθεί η αρχή του χαμηλότερου εφικτού επιπέδου (ALARA) και να γίνει 

προσπάθεια για μείωση της δόσης της ακτινοβολίας στο βαθμό που είναι απαραίτητο 

για την επίτευξη κλινικά επαρκών εικόνων.

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισορροπία μεταξύ της έκθεσης σε ακτινοβολία και της 

ποιότητας της εικόνας για το επιθυμητό κλινικό έργο. Έχετε την ευθύνη να καθορίσετε 

τις τελικές ρυθμίσεις της συσκευής για την επίτευξη ποιότητας εικόνας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την απεικόνιση 
ασθενών που δεν εμπίπτουν στο τυπικό εύρος μεγεθών των ενηλίκων, 
ειδικότερα στους μικρότερους παιδιατρικούς ασθενείς: π.χ. ασθενείς κάτω 
των 50 κιλών (110 λιβρών) και κάτω των 150 εκατοστών (59 ιντσών) σε 
ύψος. Οι μετρήσεις αυτές αντιστοιχούν περίπου σε αυτές ενός παιδιού 
12 ετών από τις ΗΠΑ ή το 5% των ενήλικων γυναικών των ΗΠΑ. ΜΗΝ 
χρησιμοποιείτε σε ασθενείς που είναι περίπου 5 ετών και κάτω και οι 
οποίοι ζυγίζουν κάτω από 21 kg (46 lb) και έχουν ύψος κάτω από 113 cm 
(44,5 in).
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∆υνατότητες και οδηγίες για τη συγκεκριμένη συσκευή

Το 9600 CS παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες και οδηγίες που επιτρέπουν την ασφαλή χρήση 
της συσκευής με παιδιατρικούς ασθενείς.

Επιλογή μεγέθους ασθενούς

Τα δύο εικονίδια πιο μικρόσωμων ασθενών ( ) αντιπροσωπεύουν τις τιμές έκθεσης για 
παιδιά και εφήβους.

Και τα δύο μεγέθη ασθενή συνδέονται με μειωμένες τιμές kV / mA που μειώνει τη δόση που 
συνδέεται με αυτές τις παραμέτρους έκθεσης.

Επιλογή λειτουργίας απεικόνισης

Σύμφωνα με τις τελευταίες συστάσεις σχετικά με δοσολογία από την Αμερικανική Ακαδημία της 
στοματική και γναθοπροσωπική, Ακτινολογία, αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια χαμηλή δόση 
πρωτόκολλο για μια διαγνωστική εργασία που απαιτεί χαμηλότερη ανάλυση, μπορείτε πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε. 

Η λειτουργία απεικόνισης χαμηλής δόσης  που είναι διαθέσιμη σε όλες τις λήψεις για τη 

μείωση της δόσης με την ελαχιστοποίηση των παραμέτρων έκθεσης.

Επιλογή οπτικού πεδίου

Μειώνοντας το οπτικό πεδίο απεικόνισης ακτίνων Χ 3D σε παιδιά ή εφήβους, μειώνετε την περιοχή 
που εκτίθεται με αποτέλεσμα να μειώνεται η δόση που λαμβάνει ο ασθενής.

Για μια σύσταση σχετικά με το οπτικό πεδίο (FoV) που θα επιλεγεί για παιδιά/εφήβους, ανατρέξτε 
στον παρακάτω πίνακα:

Μέγεθος ασθενή παιδιού Συνιστάται για τον παιδιατρικό πληθυσμό ηλικίας 
5 έως 12 ετών [~ 21 kg (46 lb), 113 cm (44,5 in) 
έως ~ 52 kg (115 lb), 156 cm (61,5 in). 

Μέγεθος μικρόσωμου ασθενή ενήλικα 
Συνιστάται για τον έφηβο πληθυσμό περίπου ~ 
52 kg (115 lb), 156 cm (61,5 in).

Τυπικό οπτικό πεδίο Συνιστώμενο οπτικό πεδίο για παιδιά/εφήβους

5x5 4x4

6x6 5x5

10x5 8x5

10x10 8x8

12x5 10x5

12x10 10x10

16x17 16x12
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Πληροφορίες δόσης ακτινογραφίας

Κατά τη ρύθμιση μιας λήψης, η εκτιμώμενη εκπομπή δόσης ακτίνων Χ θα εμφανιστεί στη διεπαφή 
λήψης έτσι ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε αν το όφελος από την απεικόνιση ακτινών Χ 
υπερτερεί των κινδύνων.

Οι πληροφορίες αντιπροσωπευτικής δόσης που σχετίζονται με κάθε ακτινολογική εξέταση στο CS 
9600 και το αντίστοιχο μέγεθος ασθενή παρέχονται στην ενότητα «Πληροφορίες εκπομπής δόσης 
ακτινογραφίας» του Οδηγού χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό Πλαίσιο και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el).

Πρόσθετες δυνατότητες για την απλοποίηση της απεικόνισης ακτίνων Χ σε 
παιδιά και εφήβους

Οι παρακάτω δυνατότητες θα σας βοηθήσουν να απλοποιήσετε την απεικόνιση ακτίνων Χ σε 
παιδιά και εφήβους:

• Τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να είναι πιο ακούνητοι και σταθεροί στην καθιστή 
θέση. Το CS 9600 μπορεί να χαμηλώσει για μια έκθεση στην καθιστή θέση.

• Για να είναι δυνατή η σωστή τοποθέτηση του παιδιατρικού ασθενούς, και όπου 
απαιτείται, ανάλογα με το μέγεθος του ασθενούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
εξάρτημα πλάκας 3D για παιδιά αντί για την τυπική πλάκα 3D για ενήλικες.

• Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσετε το  στη διεπαφή λήψης για να 
εκκινήσετε έναν κύκλο δοκιμής χωρίς ακτινοβολία και να πραγματοποιήσετε κάποιες 
προκαταρκτικές επιδείξεις και να δώσετε εξηγήσεις για να καθησυχάσετε τον ασθενή.

• Η τοποθέτηση πρόσωπο με πρόσωπο βοηθά στη μείωση του φόβου για στενούς 
χώρους στη μονάδα για παιδιά και εφήβους ασθενείς.

Αναφορές για βελτιστοποίηση της παιδιατρικής δόσης

Οι παρακάτω πόροι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ακτινοπροστασία για συσκευές 
παιδιατρικής απεικόνισης και οδοντιατρικές συσκευές υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής 
δέσμης:

• Ιστότοπος παιδιατρικής ακτινογραφικής απεικόνισης του FDA: 
https://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationemittingproductsandprocedur
es/medicalimaging/ucm298899.htm 

• Ιστοσελίδα του FDA για συσκευές υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης: 
https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProce
dures/MedicalImaging/MedicalX-Rays/ucm315011.htm

Πρόσθετες συστάσεις για ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη απεικόνιση παιδιατρικών 
ασθενών παρέχεται από τη Συμμαχία Ακτινοπροστασίας στην Παιδιατρική Απεικόνιση (Image 
Gently Alliance): www.imagegently.org

∆οκιμές ελέγχου ποιότητας

Για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά σε όλο το εύρος μεγεθών των ασθενών για 
τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ακολουθήστε τη σύσταση που έγινε στο κεφάλαιο 
Συντήρηση του παρόντος οδηγού χρήστη.

https://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationemittingproductsandprocedures/medicalimaging/ucm298899.htm 
https://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationemittingproductsandprocedures/medicalimaging/ucm298899.htm 
https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/MedicalX-Rays/ucm315011.htm
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6 Λήψη εικόνων 2D

Λήψη πλήρων, τμηματικών, ορθογωνίων πανοραμικών και 
πλευρικών εικόνων κροταφογναθικής άρθρωσης για τον ενήλικα 
και τον παιδιατρικό ασθενή

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με τις ακόλουθες πανοραμικές ακτινολογικές εξετάσεις:

• Πλήρης πανοραμική ακτινογραφία

• Τμηματική πανοραμική ακτινογραφία

• Ακτινογραφία δήξεως

• Ορθογώνια πανοραμική συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης εξωστοματικού FMS (Full 
Mouth Series)

• Πλευρική κροταφογναθικής άρθρωσης x2 και πλευρική κροταφογναθικής άρθρωσης x4

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στη διεπαφή Πανοραμικής Λήψης, επιλέξτε το:

• Τύπος ασθενούς:

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

• Μορφολογία οδοντικού τόξου: Κανονική, τετράγωνη ή υπό οξεία γωνία.

• Τύπος τροχιάς: Τυπική ή ορθογώνια.

• Λειτουργία απεικόνισης: Τυπική ή χαμηλής δόσης.

2. Πατήστε το  για πανοραμική λήψη.

3. Επιλέξτε την επιλογή ακτινολογική εξέτασης για την εικόνα ακτινών Χ:

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε την πανοραμική εξέταση ως πλήρως 
πανοραμική ή τμηματική πανοραμική.
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4. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το κατάλληλο στήριγμα πηγουνιού στη θέση τοποθέτησης (σιγουρευτείτε ότι έχει 
ασφαλίσει στη θέση του) και καλύψτε την πλάκα με έναν φραγμό υγιεινής. Αν χρειάζεται, 
χρησιμοποιήστε την πλάκα για νωδό ασθενή. 

•  Θα εμφανίζεται στη διεπαφή αν δεν χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα 
τοποθέτησης. Κάντε κλικ πάνω του.

• Το κατάλληλο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε πράσινο χρώμα. Το ακατάλληλο 
αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 

Σημείωση: Για να λάβετε μια πανοραμική τμηματική ακτινογραφία μετά 

πτερυγίου:

• Πατήστε το .

• Επιλέξτε μία ή και τις δύο 
περιοχές ενδιαφέροντος.

• Τοποθετήστε τον ασθενή στην 
ευθυγράμμιση επιπέδου Camper 
(οριζόντια σύσφιξη) όπως απεικονίζεται.

Για μια περισσότερο ακριβή ευθυγράμμιση 

επιπέδου Camper, μπορείτε:

• Να χρησιμοποιήσετε το πανοραμικό 
υποστήριγμα πηγουνιού. 

• Να τοποθετήστε την τυπική πλάκα ή την ράβδο για νωδούς 
ασθενείς στο πανοραμικό στήριγμα πηγουνιού.

Σημαντικό: Μη χρησιμοποιείτε την πλάκα οδηγού Frankfort όταν 
εκτελείτε διαδικασίες ακτινογραφιών μετά πτερυγίου. 
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2. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

3. Ζητήστε από τον ασθενή να φορέσει μια ποδιά από μόλυβδο. Εξασφαλίστε ότι η ποδιά είναι 
απλωμένη επίπεδη κατά πλάτος των ώμων του ασθενή.

4. Ζητήστε από τον ασθενή να εισέλθει στη μονάδα. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του 

ασθενή. 

5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

6. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε τη Βοήθεια 
τοποθέτησης με ζωντανή προβολή.

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να πιάσει το κάτω χερούλι σε κάθε 
πλευρά.

• Να ακουμπήσει το πηγούνι στο 
στήριγμα πηγουνιού και να δαγκώσει 
την πλάκα.

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Σημείωση: Εάν ο ασθενής είναι πολύ υψηλός, ζητήστε από τον ασθενή 
να κάτσει σε ένα σκαμνί. 

Σημείωση: Η σωστή στάση του σώματος μειώνει την σκιά της 
σπονδυλικής στήλης που θα μεταφερθεί στην εικόνα. 
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7. Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα χέρια σας  χρησιμοποιώντας:

• Τη μέση οβελιαία γραμμή τοποθέτησης  για κάθετη ευθυγράμμιση.

• Την οριζόντια γραμμή τοποθέτησης  για ευθυγράμμιση επιπέδου Francfort.

8. Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα στηρίγματα 
κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων κροταφικής χώρας. 

9. Στην Οθόνη αφήςΠίνακας Ελέγχου ή στην οθόνη του σταθμού εργασίας, κάντε κλικ στο 

 για να ενεργοποιήσετε την προαιρετική Έξυπνη αυτόματη πανοραμική λειτουργία. Για 
πληροφορίες σχετικά με την Έξυπνη αυτόματη πανοραμική λειτουργία, δείτε στο «Πίνακας 
ελέγχου οθόνης αφής».

10. Αν θέλετε να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις παραμέτρων από τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις παραμέτρων Έξυπνης αυτόματης πανοραμικής, κάντε την επιλογή σας στην οθόνη 
ενδείξεων παραμέτρων.

11. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής:

• Να κλείσει τα μάτια 

• Να παραμείνει ακίνητος

• Να αναπνέει από τη μύτη

• Να τοποθετήσει τη γλώσσα στον ουρανίσκο

• Να μην καταπίνει

1

2

3

1

2 3
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Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

2. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης εξαρτήματος θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των 
ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

3. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστεΑπόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με το 
τηλεχειριστήριο.

4. Κάντε τα ακόλουθα όταν ολοκληρωθεί η λήψη:

• Ανοίξτε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας και αποδεσμεύστε τον ασθενή.

• Αφαιρέστε τη μεμβράνη υγιεινής από την πλάκα. 

• Επαναφέρατε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης θα μπορείτε να δείτε τον 
ασθενή σε λειτουργία ζωντανής προβολής στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.
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Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που 
εκπέμπεται που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για να υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για 
την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%. 
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Λήψη εικόνων ιγμορείου άντρου για τον ενήλικα και τον 
παιδιατρικό ασθενή

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με τις ακόλουθες πανοραμικές ακτινολογικές εξετάσεις:

• Ιγμόρειο

• Ιγμόρειο άντρο προσθιοπίσθια, οπισθιοπρόσθια και πλευρική

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στη διεπαφή Πανοραμικής Λήψης, επιλέξτε το:

• Τύπος ασθενούς:

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

2. Πατήστε το  για λήψη ιγμορείου άντρου.

3. Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος για την εικόνα ακτινών Χ:

• Σάρωσης (ακτινολογική εξέταση ιγμορείου άντρου)

• Waters (οπισθιοπρόσθια ιγμορείου άντρου με ινιοπωγωνικό προσανατολισμό)

• Πλευρική δεξιά και πλευρική αριστερή (πλευρική ιγμορείου άντρου)

• Μετωπική προσθιοπίσθια και μετωπική οπισθιοπρόσθια (προσθιοπίσθια ιγμορείου 
άντρου και οπισθιοπρόσθια ιγμορείου άντρου με μετωπικό προσανατολισμό)

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 

Σημείωση: Εκτός από την περιοχή ενδιαφέροντος Σάρωσης, όλες οι 
άλλες περιοχές απαιτούν την τοποθέτηση του αισθητήρα όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στον ασθενή.
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4. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το στήριγμα κροταφογναθικής άρθρωσης και ιγμορείου άντρου (σιγουρευτείτε ότι 
έχει ασφαλίσει στη θέση του) και καλύψτε το με έναν φραγμό υγιεινής.

•  Θα εμφανίζεται στη διεπαφή αν δεν χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα 
τοποθέτησης. Κάντε κλικ πάνω του.

• Το κατάλληλο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε πράσινο χρώμα. Το ακατάλληλο 
αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 

2. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

3. Ζητήστε από τον ασθενή να φορέσει μια ποδιά από μόλυβδο. Εξασφαλίστε ότι η ποδιά είναι 
απλωμένη επίπεδη κατά πλάτος των ώμων του ασθενή.

4. Ζητήστε από τον ασθενή να εισέλθει στη μονάδα. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του 

ασθενή. 

Σημείωση: Εάν ο ασθενής είναι πολύ υψηλός, ζητήστε από τον ασθενή 
να κάτσει σε ένα σκαμνί. 
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5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

6. Για να προετοιμάσετε τον ασθενή, κάντε τα εξής:

Για την περιοχή ενδιαφέροντος σάρωσης (εξέταση ιγμορείου άντρου):

• Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα 
στηρίγματα κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων 
κροταφικής χώρας. 

• Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος για την εικόνα ακτινών Χ:

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να πιάσει το κάτω χερούλι σε κάθε 
πλευρά.

• Τοποθετήστε τη ρινική άκανθαστο 
στήριγμα κροταφογναθικής 
άρθρωσης και ιγμορείου άντρου

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Σημείωση: Η σωστή στάση του σώματος μειώνει την σκιά της 
σπονδυλικής στήλης που θα μεταφερθεί στην εικόνα. 
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Για την περιοχή ενδιαφέροντος Waters:

• Γύρετε την κεφαλή προς τα πίσω.

• Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα 
στηρίγματα κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων 
κροταφικής χώρας. 

• Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος για την εικόνα ακτινών Χ:

Για την πλευρική ∆, πλευρική Α, προσθιοπίσθια και οπισθιοπρόσθια 
περιοχή ενδιαφέροντος:

• Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα 
στηρίγματα κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων 
κροταφικής χώρας. 

• Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος για την εικόνα ακτινών Χ:

-50°

Σημαντικό: Περιμένετε να τοποθετηθεί ο περιστρεφόμενος 

βραχίονας: 
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• Όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα: ,

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  στον πίνακα ελέγχου της οθόνης αφής για να 

τοποθετήσετε τον αισθητήρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ασθενή.

7. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής:

• Να κλείσει τα μάτια 

• Να παραμείνει ακίνητος

• Να αναπνέει από τη μύτη

• Να μην καταπίνει

Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

2. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης στηρίγματος πηγουνιού θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της 
εκπομπής των ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 
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3. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε Απόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με το 
τηλεχειριστήριο.

4. Κάντε τα ακόλουθα όταν ολοκληρωθεί η λήψη:

• Ανοίξτε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας και αποδεσμεύστε τον ασθενή.

• Αφαιρέστε τη μεμβράνη υγιεινής του στηρίγματος κροταφογναθικής άρθρωσης και 
ιγμορείου άντρου.

• Επαναφέρατε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που 
εκπέμπεται που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για να υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για 
την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%.
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7 Λήψη εικόνων δοντιών 3D

Λήψη εικόνων δοντιών 3D για τον ενήλικα και τον παιδιατρικό 
ασθενή

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε  ως το πρόγραμμα και το απαιτούμενο οπτικό πεδίο.

2. Επιλέξτε μια περιοχή ενδιαφέροντος που θέλετε να εξετάσετε κάνοντας κλικ στις αλφαβητικές 
ετικέτες:

3. Στη διεπαφή Λήψη 3D, επιλέξτε τον τύπο ασθενούς.

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

Σημείωση: Η περιοχή ενδιαφέροντος που θα επιλέξετε θα γίνει μπλε.

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 
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4. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας (σιγουρευτείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) και 
τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας ή το 3D στήριγμα παιδιατρικής πλάκας για παιδιατρικό 
ασθενή. Καλύψτε την πλάκα με έναν φραγμό υγιεινής. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε την 
πλάκα για νωδό ασθενή. 

•  Θα εμφανίζεται στη διεπαφή αν δεν χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα 
τοποθέτησης. Κάντε κλικ πάνω του.

• Το κατάλληλο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε πράσινο χρώμα. Το ακατάλληλο 
αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 

2. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

3. Ζητήστε από τον ασθενή να φορέσει μια ποδιά από μόλυβδο. Εξασφαλίστε ότι η ποδιά είναι 
απλωμένη επίπεδη κατά πλάτος των ώμων του ασθενή.

4. Ζητήστε από τον ασθενή να εισέλθει στη μονάδα. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του 

ασθενή. 

Σημείωση: Εάν ο ασθενής είναι πολύ υψηλός, ζητήστε από τον ασθενή 
να κάτσει σε ένα σκαμνί. 
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5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

6. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε τη Βοήθεια 
τοποθέτησης με ζωντανή προβολή.

7. Στην οθόνη του σταθμού εργασίας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή 

σύρετε για να επιλέξετε την οριζόντια ρύθμιση του οπτικού πεδίου (FoV) .

8. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή σύρετε 

για να επιλέξετε το αξονικό οπτικό πεδίο θέση .

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να πιάσει το κάτω χερούλι σε κάθε 
πλευρά.

• Να δαγκώσει την πλάκα 3D.

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Α

A B

Β
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9. Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα 
στηρίγματα κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων κροταφικής 
χώρας. 

10. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής:

• Να κλείσει τα μάτια 

• Να παραμείνει ακίνητος

• Να αναπνέει από τη μύτη

• Να τοποθετήσει τη γλώσσα στον ουρανίσκο

• Να μην καταπίνει
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Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

2. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια προβολή Scout, εκκινήστε μια ακτινογραφία για 
οποιοδήποτε των παρακάτω:

• Πατήστε το . Η οθόνη προβολής Scout 2D θα εμφανίσει την εικόνα.

• Κάντε κλικ στο  για να αποεπιλέξετε την προβολή Scout 2D. Κάντε κλικ στο  
(προαιρετικό). Η οθόνη προβολής Smart Auto 3D θα εμφανίσει τις εικόνες:

• Στην οθόνη του σταθμού εργασίας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  
για να μετακινήσετε το μπλε σταυρόνημα στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος και το πλάτος της 
προβολής Scout 2D.



52 Κεφάλαιο 7  Λήψη εικόνων δοντιών 3D

• Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, σύρετε το μπλε σταυρόνημα για να το μετακινήσετε 
στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

3. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης εξαρτήματος θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των 
ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

4. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας: 

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε Απόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με 
το τηλεχειριστήριο.

5. Κάντε τα ακόλουθα όταν ολοκληρωθεί η λήψη:

• Ανοίξτε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας και αποδεσμεύστε τον ασθενή.

• Αφαιρέστε τη μεμβράνη υγιεινής από την πλάκα 3D. 

• Επαναφέρατε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που 
εκπέμπεται που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για να υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για 
την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%.

Σημείωση: Το μπλε σταυρόνημα θα γίνει πορτοκαλί αν φτάσει το όριο 
και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω μετακίνησή του. 

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη προβολή scout 
κάνοντας μια νέα επιλογή οπτικού πεδίου και εκκινώντας τις ακτίνες Χ ή 
κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολής scout (το οποίο άλλαξε σε γκρι) και 

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης θα μπορείτε να δείτε τον 
ασθενή σε λειτουργία ζωντανής προβολής στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.
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8 Λήψη εικόνων γνάθου 3D

Λήψη μιας εικόνας 3D της πλήρους, άνω και κάτω γνάθου για τον 
ενήλικα και τον παιδιατρικό ασθενή

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

1. Επιλέξτε ως το πρόγραμμα και το απαιτούμενο οπτικό πεδίο.

2. Κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες περιοχές ενδιαφέροντος που θέλετε να εξετάσετε:

•  Πλήρης εξέταση (τόσο άνω όσο και κάτω) γνάθου

•  Εξέταση άνω γνάθου

•  Εξέταση κάτω γνάθου

3. Στη διεπαφή Λήψη 3D, επιλέξτε τον τύπο ασθενούς.

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

4. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Σημείωση: Η περιοχή ενδιαφέροντος που θα επιλέξετε θα γίνει μπλε.

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 
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Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας (σιγουρευτείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) και 
τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας ή το 3D στήριγμα παιδιατρικής πλάκας για παιδιατρικό 
ασθενή. Καλύψτε την πλάκα με έναν φραγμό υγιεινής. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε την 
πλάκα για νωδό ασθενή. 

•  Θα εμφανίζεται στη διεπαφή αν δεν χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα 
τοποθέτησης. Κάντε κλικ πάνω του.

• Το κατάλληλο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε πράσινο χρώμα. Το ακατάλληλο 
αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 

2. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

3. Ζητήστε από τον ασθενή να φορέσει μια ποδιά από μόλυβδο. Εξασφαλίστε ότι η ποδιά είναι 
απλωμένη επίπεδη κατά πλάτος των ώμων του ασθενή.

4. Ζητήστε από τον ασθενή να εισέλθει στη μονάδα. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, πατήστε 

και κρατήστε πατημένο το  για να προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του ασθενή. 

Σημείωση: Εάν ο ασθενής είναι πολύ υψηλός, ζητήστε από τον ασθενή 
να κάτσει σε ένα σκαμνί. 
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5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

6. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε τη Βοήθεια 
τοποθέτησης με ζωντανή προβολή.

7. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή σύρετε 

για να επιλέξετε την οριζόντια ρύθμιση του οπτικού πεδίου (FoV) .

8. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  σύρετε για 

να επιλέξετε το αξονικό οπτικό πεδίο .

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να πιάσει το κάτω χερούλι σε κάθε 
πλευρά.

• Να δαγκώσει την πλάκα 3D.

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Α

A B

Β
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9. Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα 
στηρίγματα κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων κροταφικής 
χώρας. 

10. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής:

• Να κλείσει τα μάτια 

• Να παραμείνει ακίνητος

• Να αναπνέει από τη μύτη

• Να τοποθετήσει τη γλώσσα στον ουρανίσκο

• Να μην καταπίνει

Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 
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2. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια προβολή Scout, εκκινήστε μια ακτινογραφία για 
οποιοδήποτε των παρακάτω:

• Πατήστε το . Η οθόνη προβολής Scout 2D θα εμφανίσει την εικόνα.

• Κάντε κλικ στο  για να αποεπιλέξετε την προβολή Scout 2D. Κάντε κλικ στο  
(προαιρετικό). Η οθόνη προβολής Smart Auto 3D θα εμφανίσει τις εικόνες:

• Στην οθόνη του σταθμού εργασίας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  
για να μετακινήσετε το μπλε σταυρόνημα στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

• Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, σύρετε το μπλε σταυρόνημα για να το μετακινήσετε 
στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος και το πλάτος της 
προβολής Scout 2D.

Σημείωση: Το μπλε σταυρόνημα θα γίνει πορτοκαλί αν φτάσει το όριο 
και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω μετακίνησή του. 

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη προβολή scout 
κάνοντας μια νέα επιλογή οπτικού πεδίου και εκκινώντας τις ακτίνες Χ ή 
κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολής scout (το οποίο άλλαξε σε γκρι) και 
επαναλαμβάνοντας την ενέργεια προβολής scout.
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3. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης εξαρτήματος θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των 
ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

4. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστεΑπόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με το 
τηλεχειριστήριο.

5. Κάντε τα ακόλουθα όταν ολοκληρωθεί η λήψη:

• Ανοίξτε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας και αποδεσμεύστε τον ασθενή.

• Αφαιρέστε τη μεμβράνη υγιεινής από την πλάκα 3D. 

• Επαναφέρατε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που 
εκπέμπεται που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για να υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για 
την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%. 

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 
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9 Λήψη εικόνων κροταφογναθικής 

άρθρωσης και γναθοπροσωπικών 3D

Λήψη εικόνων κροταφογναθικής άρθρωσης 3D για τον ενήλικα 
και τον παιδιατρικό ασθενή

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε  ως το πρόγραμμα και το απαιτούμενο οπτικό πεδίο.

2. Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος που θέλετε να εξετάσετε:

•  Αμφίπλευρη κροταφογναθική άρθρωση 

•  Αριστερή κροταφογναθική άρθρωση

•  ∆εξιά κροταφογναθική άρθρωση

3. Στη διεπαφή Λήψη 3D, επιλέξτε τον τύπο ασθενούς.

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

Σημείωση: Η περιοχή ενδιαφέροντος που θα επιλέξετε θα γίνει μπλε.

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 
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4. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το στήριγμα κεφαλής 3D (βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) ή

Τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας (σιγουρευτείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) και 

τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας ή το 3D στήριγμα παιδιατρικής πλάκας για παιδιατρικό 

ασθενή. Καλύψτε την πλάκα με έναν φραγμό υγιεινής. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε την 

πλάκα για νωδό ασθενή. 

•  Θα εμφανίζεται στη διεπαφή αν δεν χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα 
τοποθέτησης. Κάντε κλικ πάνω του.

• Το κατάλληλο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε πράσινο χρώμα. Το ακατάλληλο 
αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 

2. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

3. Ζητήστε από τον ασθενή να εισέλθει στη μονάδα. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του 

ασθενή. 

Σημείωση: Εάν ο ασθενής είναι πολύ υψηλός, ζητήστε από τον ασθενή 
να κάτσει σε ένα σκαμνί. 
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4. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

5. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε τη Βοήθεια 
τοποθέτησης με ζωντανή προβολή.

6. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή σύρετε 

για να επιλέξετε την οριζόντια ρύθμιση του οπτικού πεδίου (FoV) .

7. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  σύρετε για 

να επιλέξετε το αξονικό οπτικό πεδίο .

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να πιάσει το κάτω χερούλι σε κάθε 
πλευρά.

• Τοποθετήστε τη ρινική άκανθαστο 
στήριγμα κροταφογναθικής 
άρθρωσης και ιγμορείου άντρου

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Α

A B

Β
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8. Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα 
στηρίγματα κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων κροταφικής 
χώρας. 

9. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής:

• Να κλείσει τα μάτια 

• Να παραμείνει ακίνητος

• Να αναπνέει από τη μύτη

• Να τοποθετήσει τη γλώσσα στον ουρανίσκο

• Να μην καταπίνει

Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 
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2. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια προβολή Scout, εκκινήστε μια ακτινογραφία για 
οποιοδήποτε των παρακάτω:

• Πατήστε το . Η οθόνη προβολής Scout 2D θα εμφανίσει την εικόνα.

• Κάντε κλικ στο  για να αποεπιλέξετε την προβολή Scout 2D. Κάντε κλικ στο  
(προαιρετικό). Η οθόνη προβολής Smart Auto 3D θα εμφανίσει τις εικόνες:

• Στην οθόνη του σταθμού εργασίας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  
για να μετακινήσετε το μπλε σταυρόνημα στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

• Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, σύρετε το μπλε σταυρόνημα για να το μετακινήσετε 
στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος και το πλάτος της 
προβολής Scout 2D.

Σημείωση: Το μπλε σταυρόνημα θα γίνει πορτοκαλί αν φτάσει το όριο 
και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω μετακίνησή του. 

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη προβολή scout 
κάνοντας μια νέα επιλογή οπτικού πεδίου και εκκινώντας τις ακτίνες Χ ή 
κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολής scout (το οποίο άλλαξε σε γκρι) και 



64 Κεφάλαιο 9  Λήψη εικόνων κροταφογναθικής άρθρωσης και γναθοπροσωπικών 3D

3. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης εξαρτήματος θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των 
ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

4. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε Απόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με το 
τηλεχειριστήριο.

5. Κάντε τα ακόλουθα όταν ολοκληρωθεί η λήψη:

• Ανοίξτε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας και αποδεσμεύστε τον ασθενή.

• Επαναφέρατε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που 
εκπέμπεται που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για να υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για 
την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%. 

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης θα μπορείτε να δείτε τον 
ασθενή σε λειτουργία ζωντανής προβολής στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.
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Λήψη γναθοπροσωπικών εικόνων 3D για τον ενήλικα και τον 
παιδιατρικό ασθενή

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε  ως το πρόγραμμα και το απαιτούμενο οπτικό πεδίο.

2. Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος που θέλετε να εξετάσετε:

 

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε τη μύτη του ασθενούς στην περιοχή ενδιαφέροντος που 

σκοπεύετε να εξετάσετε, κάντε κλικ στο .

3. Στη διεπαφή Λήψη 3D, επιλέξτε τον τύπο ασθενούς.

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

Σημείωση: Μια γναθοπροσωπική εξέταση 3D αντιστοιχεί σε μια 
εξέταση προσώπου 3D.

Σημείωση: Η περιοχή ενδιαφέροντος που θα επιλέξετε θα γίνει μπλε.

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 
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4. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το στήριγμα κεφαλής 3D (βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) ή

Τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας (σιγουρευτείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) και 

τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας ή το 3D στήριγμα παιδιατρικής πλάκας για παιδιατρικό 

ασθενή. Καλύψτε την πλάκα με έναν φραγμό υγιεινής. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε την 

πλάκα για νωδό ασθενή. 

•  Θα εμφανίζεται στη διεπαφή αν δεν χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα 
τοποθέτησης. Κάντε κλικ πάνω του.

• Το κατάλληλο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε πράσινο χρώμα. Το ακατάλληλο 
αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 

2. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

3. Ζητήστε από τον ασθενή να φορέσει μια ποδιά από μόλυβδο. Εξασφαλίστε ότι η ποδιά είναι 
απλωμένη επίπεδη κατά πλάτος των ώμων του ασθενή.

4. Ζητήστε από τον ασθενή να εισέλθει στη μονάδα. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του 

ασθενή. 

Σημείωση: Εάν ο ασθενής είναι πολύ υψηλός, ζητήστε από τον ασθενή 
να κάτσει σε ένα σκαμνί. 
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5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

6. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε τη Βοήθεια 
τοποθέτησης με ζωντανή προβολή.

7. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή σύρετε 

για να επιλέξετε την οριζόντια ρύθμιση του οπτικού πεδίου (FoV) .

8. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  σύρετε για 

να επιλέξετε το αξονικό οπτικό πεδίο .

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να πιάσει το κάτω χερούλι σε κάθε 
πλευρά.

• Ακουμπήστε το πηγούνι στο 
στήριγμα πηγουνιού και το μέτωπο 
στο στήριγμα μετώπου.

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Α

A B

Β
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9. Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα 
στηρίγματα κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων κροταφικής 
χώρας. 

10. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής:

• Να κλείσει τα μάτια 

• Να παραμείνει ακίνητος

• Να αναπνέει από τη μύτη

• Να τοποθετήσει τη γλώσσα στον ουρανίσκο

• Να μην καταπίνει

Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 
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2. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια προβολή Scout, εκκινήστε μια ακτινογραφία για 
οποιοδήποτε των παρακάτω:

• Πατήστε το . Η οθόνη προβολής Scout 2D θα εμφανίσει την εικόνα.

• Κάντε κλικ στο  για να αποεπιλέξετε την προβολή Scout 2D. Κάντε κλικ στο  
(προαιρετικό). Η οθόνη προβολής Smart Auto 3D θα εμφανίσει τις εικόνες:

• Στην οθόνη του σταθμού εργασίας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  
για να μετακινήσετε το μπλε σταυρόνημα στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

• Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, σύρετε το μπλε σταυρόνημα για να το μετακινήσετε 
στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος και το πλάτος της 
προβολής Scout 2D.

Σημείωση: Το μπλε σταυρόνημα θα γίνει πορτοκαλί αν φτάσει το όριο 
και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω μετακίνησή του. 

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη προβολή scout 
κάνοντας μια νέα επιλογή οπτικού πεδίου και εκκινώντας τις ακτίνες Χ ή 
κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολής scout (το οποίο άλλαξε σε γκρι) και 
επαναλαμβάνοντας την ενέργεια προβολής scout.
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3. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης εξαρτήματος θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των 
ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

4. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε Απόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με το 
τηλεχειριστήριο.

5. Κάντε τα ακόλουθα όταν ολοκληρωθεί η λήψη:

• Ανοίξτε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας και αποδεσμεύστε τον ασθενή.

• Επαναφέρατε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που 
εκπέμπεται που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για να υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για 
την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης θα μπορείτε να δείτε τον 
ασθενή σε λειτουργία ζωντανής προβολής στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.
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10 Λήψη εικόνων ιγμορείου άντρου 

και αφτιών 3D

Λήψη εικόνων ιγμορείου άντρου 3D για τον ενήλικα και τον 
παιδιατρικό ασθενή

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε  ως το πρόγραμμα και το απαιτούμενο οπτικό πεδίο.

2. Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος που θέλετε να εξετάσετε:

 

 

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε τη μύτη του ασθενούς στην περιοχή ενδιαφέροντος που 

σκοπεύετε να εξετάσετε, κάντε κλικ στο .

3. Στη διεπαφή Λήψη 3D, επιλέξτε τον τύπο ασθενούς.

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

Σημείωση: Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με ακτινολογικές εξετάσεις 
ΩΡΛ.

Σημείωση: Η περιοχή ενδιαφέροντος που θα επιλέξετε θα γίνει μπλε.
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4. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το στήριγμα κεφαλής 3D (βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) ή

Τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας (σιγουρευτείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) και 

τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας ή το 3D στήριγμα παιδιατρικής πλάκας για παιδιατρικό 

ασθενή. Καλύψτε την πλάκα με έναν φραγμό υγιεινής. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε την 

πλάκα για νωδό ασθενή. 

•  Θα εμφανίζεται στη διεπαφή αν δεν χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα 
τοποθέτησης. Κάντε κλικ πάνω του.

• Το κατάλληλο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε πράσινο χρώμα. Το ακατάλληλο 
αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 

2. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

3. Ζητήστε από τον ασθενή να φορέσει μια ποδιά από μόλυβδο. Εξασφαλίστε ότι η ποδιά είναι 
απλωμένη επίπεδη κατά πλάτος των ώμων του ασθενή.

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 
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4. Ζητήστε από τον ασθενή να εισέλθει στη μονάδα. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του 

ασθενή. 

5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

6. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε τη Βοήθεια 
τοποθέτησης με ζωντανή προβολή.

7. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή σύρετε 

για να επιλέξετε την οριζόντια ρύθμιση του οπτικού πεδίου (FoV) .

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να πιάσει το κάτω χερούλι σε κάθε 
πλευρά.

• Ακουμπήστε το πηγούνι στο 
στήριγμα πηγουνιού και το μέτωπο 
στο στήριγμα μετώπου.

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Σημείωση: Εάν ο ασθενής είναι πολύ υψηλός, ζητήστε από τον ασθενή 
να κάτσει σε ένα σκαμνί. 

Α

A B
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8. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  σύρετε για 

να επιλέξετε το αξονικό οπτικό πεδίο .

9. Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα στηρίγματα 
κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων κροταφικής χώρας. 

10. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής:

• Να κλείσει τα μάτια 

• Να παραμείνει ακίνητος

• Να αναπνέει από τη μύτη

• Να τοποθετήσει τη γλώσσα στον ουρανίσκο

• Να μην καταπίνει

Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

Β

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 
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2. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια προβολή Scout, εκκινήστε μια ακτινογραφία για 
οποιοδήποτε των παρακάτω:

• Πατήστε το . Η οθόνη προβολής Scout 2D θα εμφανίσει την εικόνα.

• Κάντε κλικ στο  για να αποεπιλέξετε την προβολή Scout 2D. Κάντε κλικ στο  
(προαιρετικό). Η οθόνη προβολής Smart Auto 3D θα εμφανίσει τις εικόνες:

• Στην οθόνη του σταθμού εργασίας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  
για να μετακινήσετε το μπλε σταυρόνημα στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

• Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, σύρετε το μπλε σταυρόνημα για να το μετακινήσετε 
στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος και το πλάτος της 
προβολής Scout 2D.

Σημείωση: Το μπλε σταυρόνημα θα γίνει πορτοκαλί αν φτάσει το όριο 
και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω μετακίνησή του. 

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη προβολή scout 
κάνοντας μια νέα επιλογή οπτικού πεδίου και εκκινώντας τις ακτίνες Χ ή 
κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολής scout (το οποίο άλλαξε σε γκρι) και 
επαναλαμβάνοντας την ενέργεια προβολής scout.
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3. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης εξαρτήματος θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των 
ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

4. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε Απόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με το 
τηλεχειριστήριο.

5. Κάντε τα ακόλουθα όταν ολοκληρωθεί η λήψη:

• Ανοίξτε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας και αποδεσμεύστε τον ασθενή.

• Επαναφέρατε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που 
εκπέμπεται που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για να υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για 
την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης θα μπορείτε να δείτε τον 
ασθενή σε λειτουργία ζωντανής προβολής στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.
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Λήψη εικόνων αφτιών 3D για τον ενήλικα και τον παιδιατρικό 
ασθενή

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε  ως το πρόγραμμα και το απαιτούμενο οπτικό πεδίο.

2. Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος που θέλετε να εξετάσετε:

•  Αμφίπλευρη εξέταση αφτιών

•  Εξέταση αριστερού αφτιού

•  Εξέταση δεξιού αφτιού

3. Στη διεπαφή Λήψη 3D, επιλέξτε τον τύπο ασθενούς.

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

4. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Σημείωση: Η περιοχή ενδιαφέροντος που θα επιλέξετε θα γίνει μπλε.

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 
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Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το στήριγμα κεφαλής 3D (βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) ή

Τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας (σιγουρευτείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) και 

τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας ή το 3D στήριγμα παιδιατρικής πλάκας για παιδιατρικό 

ασθενή. Καλύψτε την πλάκα με έναν φραγμό υγιεινής. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε την 

πλάκα για νωδό ασθενή. 

•  Θα εμφανίζεται στη διεπαφή αν δεν χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα 
τοποθέτησης. Κάντε κλικ πάνω του.

• Το κατάλληλο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε πράσινο χρώμα. Το ακατάλληλο 
αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 

2. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

3. Ζητήστε από τον ασθενή να φορέσει μια ποδιά από μόλυβδο. Εξασφαλίστε ότι η ποδιά είναι 
απλωμένη επίπεδη κατά πλάτος των ώμων του ασθενή.

4. Ζητήστε από τον ασθενή να εισέλθει στη μονάδα. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του 

ασθενή. 

Σημείωση: Εάν ο ασθενής είναι πολύ υψηλός, ζητήστε από τον ασθενή 
να κάτσει σε ένα σκαμνί. 
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5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

6. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε τη Βοήθεια 
τοποθέτησης με ζωντανή προβολή.

7. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή σύρετε 

για να επιλέξετε την οριζόντια ρύθμιση του οπτικού πεδίου (FoV) .

8. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  σύρετε για 

να επιλέξετε το αξονικό οπτικό πεδίο .

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να πιάσει το κάτω χερούλι σε κάθε 
πλευρά.

• Ακουμπήστε το πηγούνι στο 
στήριγμα πηγουνιού και το μέτωπο 
στο στήριγμα μετώπου.

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Α
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9. Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα 
στηρίγματα κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων κροταφικής 
χώρας. 

10. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής:

• Να κλείσει τα μάτια 

• Να παραμείνει ακίνητος

• Να αναπνέει από τη μύτη

• Να τοποθετήσει τη γλώσσα στον ουρανίσκο

• Να μην καταπίνει

Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 
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2. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια προβολή Scout, εκκινήστε μια ακτινογραφία για 
οποιοδήποτε των παρακάτω:

• Πατήστε το . Η οθόνη προβολής Scout 2D θα εμφανίσει την εικόνα.

• Κάντε κλικ στο  για να αποεπιλέξετε την προβολή Scout 2D. Κάντε κλικ στο  
(προαιρετικό). Η οθόνη προβολής Smart Auto 3D θα εμφανίσει τις εικόνες:

• Στην οθόνη του σταθμού εργασίας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  
για να μετακινήσετε το μπλε σταυρόνημα στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

• Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, σύρετε το μπλε σταυρόνημα για να το μετακινήσετε 
στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος και το πλάτος της 
προβολής Scout 2D.

Σημείωση: Το μπλε σταυρόνημα θα γίνει πορτοκαλί αν φτάσει το όριο 
και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω μετακίνησή του. 

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη προβολή scout 
κάνοντας μια νέα επιλογή οπτικού πεδίου και εκκινώντας τις ακτίνες Χ ή 
κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολής scout (το οποίο άλλαξε σε γκρι) και 
επαναλαμβάνοντας την ενέργεια προβολής scout.
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3. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης εξαρτήματος θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των 
ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

4. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε Απόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με το 
τηλεχειριστήριο.

5. Κάντε τα ακόλουθα όταν ολοκληρωθεί η λήψη:

• Ανοίξτε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας και αποδεσμεύστε τον ασθενή.

• Επαναφέρατε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που 
εκπέμπεται που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για να υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για 
την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης θα μπορείτε να δείτε τον 
ασθενή σε λειτουργία ζωντανής προβολής στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.



Οδηγός χρήστη CS 9600 (SMA16_el)_Ed 01 83

11 Λήψη εικόνων αυχενικής μοίρας 

της σπονδυλικής στήλης 3D

Λήψη εικόνων αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 3D για 
τον ενήλικα και τον παιδιατρικό ασθενή

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε  ως το πρόγραμμα.

2. Στη διεπαφή Λήψη 3D, επιλέξτε τον τύπο ασθενούς.

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

3. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 
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Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το στήριγμα κεφαλής 3D (βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) ή

Τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας (σιγουρευτείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του) και 

τοποθετήστε το 3D στήριγμα πλάκας ή το 3D στήριγμα παιδιατρικής πλάκας για παιδιατρικό 

ασθενή. Καλύψτε την πλάκα με έναν φραγμό υγιεινής. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε την 

πλάκα για νωδό ασθενή. 

•  Θα εμφανίζεται στη διεπαφή αν δεν χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα 
τοποθέτησης. Κάντε κλικ πάνω του.

• Το κατάλληλο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε πράσινο χρώμα. Το ακατάλληλο 
αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 

2. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

3. Ζητήστε από τον ασθενή να φορέσει μια ποδιά από μόλυβδο. Εξασφαλίστε ότι η ποδιά είναι 
απλωμένη επίπεδη κατά πλάτος των ώμων του ασθενή.

4. Ζητήστε από τον ασθενή να εισέλθει στη μονάδα. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του 

ασθενή. 

Σημείωση: Εάν ο ασθενής είναι πολύ υψηλός, ζητήστε από τον ασθενή 
να κάτσει σε ένα σκαμνί. 
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5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

6. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε τη Βοήθεια 
τοποθέτησης με ζωντανή προβολή.

7. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή σύρετε 

για να επιλέξετε την οριζόντια ρύθμιση του οπτικού πεδίου (FoV) .

8. Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  σύρετε για 

να επιλέξετε το αξονικό οπτικό πεδίο .

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να πιάσει το κάτω χερούλι σε κάθε 
πλευρά.

• Ακουμπήστε το πηγούνι στο 
στήριγμα πηγουνιού και το μέτωπο 
στο στήριγμα μετώπου.

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Α
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9. Ακινητοποιήστε την κεφαλή του ασθενούς με τα στηρίγματα κροταφικής χώρας. Σφίξτε τα 
στηρίγματα κροταφικής χώρας χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς στηριγμάτων κροταφικής 
χώρας. 

10. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής:

• Να κλείσει τα μάτια 

• Να παραμείνει ακίνητος

• Να αναπνέει από τη μύτη

• Να τοποθετήσει τη γλώσσα στον ουρανίσκο

• Να μην καταπίνει

Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 
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2. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια προβολή Scout, εκκινήστε μια ακτινογραφία για 
οποιοδήποτε των παρακάτω:

• Πατήστε το . Η οθόνη προβολής Scout 2D θα εμφανίσει την εικόνα.

• Κάντε κλικ στο  για να αποεπιλέξετε την προβολή Scout 2D. Κάντε κλικ στο  
(προαιρετικό). Η οθόνη προβολής Smart Auto 3D θα εμφανίσει τις εικόνες:

• Στην οθόνη του σταθμού εργασίας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  
για να μετακινήσετε το μπλε σταυρόνημα στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

• Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, σύρετε το μπλε σταυρόνημα για να το μετακινήσετε 
στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος και το πλάτος της 
προβολής Scout 2D.

Σημείωση: Το μπλε σταυρόνημα θα γίνει πορτοκαλί αν φτάσει το όριο 
και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω μετακίνησή του. 

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη προβολή scout 
κάνοντας μια νέα επιλογή οπτικού πεδίου και εκκινώντας τις ακτίνες Χ ή 
κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολής scout (το οποίο άλλαξε σε γκρι) και 
επαναλαμβάνοντας την ενέργεια προβολής scout.
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3. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης εξαρτήματος θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των 
ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

4. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε Απόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με το 
τηλεχειριστήριο.

5. Κάντε τα ακόλουθα όταν ολοκληρωθεί η λήψη:

• Ανοίξτε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας και αποδεσμεύστε τον ασθενή.

• Επαναφέρατε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που 
εκπέμπεται που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για να υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για 
την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης θα μπορείτε να δείτε τον 
ασθενή σε λειτουργία ζωντανής προβολής στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.
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12 Λήψη Εικόνων καρπού 3D

Λήψη εικόνων καρπού 3D για τον ενήλικα και τον παιδιατρικό 
ασθενή

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Αποκτήσει πρόσβαση στη Acquisition Interface (∆ιεπαφή λήψης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ∆ιεπαφή λήψης, δείτε το «Πρόσβαση στη διεπαφή 

λήψης».

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε  ως το πρόγραμμα.

2. Πατήστε σε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα κι επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος που 
σκοπεύετε να εξετάσετε:

•  Εξέταση αριστερού καρπού

•  Εξέταση δεξιού καρπού

3. Στη διεπαφή Λήψη 3D, επιλέξτε τον τύπο ασθενούς.

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

4. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Σημαντικό: Βλέπε τον Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el) για 
πληροφορίες για την ακτινοπροστασία και τις συστάσεις, όταν 
επιλέγετε έναν τύπο ασθενή, ειδικά τον παιδιατρικό ασθενή. 
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Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας.

2. Τοποθετήστε το στήριγμα καρπού (βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του).

3. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

4. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να 

προσαρμόσετε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας ακριβώς πάνω από το κεφάλι του 
ασθενούς.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετήσετε σωστά τον ασθενή 
για την αποφυγή έκθεσης άλλων μερών του σώματος.

Σημαντικό: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που έχετε τοποθετήσει ένα ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 

αξεσουάρ από το στήριγμα καρπού, η λήψη δεν θα είναι δυνατή.  Θα 
εμφανιστεί στη διεπαφή. 
Όταν κάνετε κλικ πάνω της, θα εμφανιστεί το στήριγμα καρπού σε πράσινο 
χρώμα. Το εσφαλμένο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο χρώμα. 
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5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

Εκκίνηση της ακτινογραφίας

Για να εκκινήσετε την ακτινογραφία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

2. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια προβολή Scout, εκκινήστε μια ακτινογραφία των 
παρακάτω:

• Πατήστε το . Η οθόνη προβολής Scout 2D θα εμφανίσει την εικόνα.

• Στην οθόνη του σταθμού εργασίας χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  
για να μετακινήσετε το μπλε σταυρόνημα στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

• Καθίστε στο σκαμπό.

• Πιάστε το στήριγμα καρπού με το 
χέρι που θα εξεταστεί.

• Πιάστε το κάτω χερούλι με το άλλο 
χέρι ή αφήστε να κρέμεται προς τα 
κάτω ή ακουμπήστε το στους μηρούς

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Χαλαρώστε και τους δύο ώμους.



92 Κεφάλαιο 12  Λήψη Εικόνων καρπού 3D

• Στον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, σύρετε το μπλε σταυρόνημα για να το μετακινήσετε 
στην περιοχή ενδιαφέροντος που χρειάζεστε.

3. Εκκινήστε την ακτινογραφία με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

• Το  γίνεται κίτρινο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, που 
υποδεικνύει την εκπομπή ακτίνων Χ.

• Ο ανιχνευτής θέσης εξαρτήματος θα γίνει μπλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των 
ακτίνων Χ.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

4. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε Απόρριψη και ξεκινήστε ξανά τις ακτίνες Χ με το 
τηλεχειριστήριο.

5. Όταν η λήψη ολοκληρωθεί αποδεσμεύστε τον ασθενή και να επαναφέρετε τον 
περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Πληροφορίες εκπομπής δόσεων ακτίνων Χ

Συμμόρφωση με την Οδηγία EURATOM 97/43

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη δόση που εκπέμπεται 
που λαμβάνεται από τον ασθενή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να 
υπολογίσετε την αποτελεσματική δόση που λαμβάνεται από τον ασθενή για την εικόνα. 

Η δόση εκπομπής ακτινοβολίας εκφράζεται σε mGy.cm2. Αυτή η δόση μετράται στην πρωτεύουσα 
έξοδο κατευθυντήρα. Η δόση είναι ακριβής σε +/-30%.

Σημείωση: Το μπλε σταυρόνημα θα γίνει πορτοκαλί αν φτάσει το όριο 
και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω μετακίνησή του. 

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη προβολή scout 
κάνοντας μια νέα επιλογή οπτικού πεδίου και εκκινώντας τις ακτίνες Χ ή 
κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολής scout (το οποίο άλλαξε σε γκρι) και 
επαναλαμβάνοντας την ενέργεια προβολής scout.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα προβλήματος, 
αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κόκκινο 
κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης θα μπορείτε να δείτε τον 
ασθενή σε λειτουργία ζωντανής προβολής στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.
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13 Λήψη 3D εικόνων σαρωτή 

προσώπου (Επιλογή σάρωσης 
προσώπου CS)

Λήψη σαρωτή προσώπου 3D για τον ενήλικα και τον παιδιατρικό 
ασθενή

Προτού λάβετε μια εικόνα, ελέγξτε ότι έχετε:

• Επαναφέρει τον περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας στην αρχική θέση για να εισέλθει 
ο ασθενής στη μονάδα.

• Η πρόσβαση γίνεται είτε από το παράθυρο CS Imaging (Οδοντιατρικό περιβάλλον) είτε 
από το παράθυρο λήψης εικόνας (περιβάλλον DICOM).

Ρύθμιση των παραμέτρων λήψης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων του παραθύρου CS Imaging ή του παραθύρου λήψης εικόνας, 

κάντε κλικ στο .

Εμφανίζεται η διεπαφή 3D Facial Scanner Acquisition (Λήψη σαρωτή προσώπου 3D).

2. Επιλέξτε τον τύπο ασθενή:

• Παιδί

• Ενήλικας: Μικρόσωμος, Μεσαίου μεγέθους, Εύσωμος

3. Αν η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι προσαρμοσμένη στον τύπο του ασθενούς 

σας, κάντε κλικ στην επιλογή  στην οθόνη ενδείξεων παραμέτρων για να την ανοίξετε και 
να επιλέξετε τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις 

παραμέτρων, κάντε κλικ στο .

Σημείωση: ∆εν υπάρχει εκπομπή ακτίνων Χ κατά τη διάρκεια λήψης 
σαρωτή προσώπου.



94 Κεφάλαιο 13  Λήψη 3D εικόνων σαρωτή προσώπου (Επιλογή σάρωσης προσώπου CS)

Προετοιμασία και τοποθέτηση του ενήλικα και του παιδιατρικού ασθενή

Για να προετοιμάσετε και να τοποθετήσετε τον ασθενή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε τα στηρίγματα κροταφικής χώρας.

2. Τοποθετήστε το στήριγμα σαρωτή προσώπου 3D (βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση 
του).

3. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει και τοποθετήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στη θήκη 
κοσμημάτων.

4. Στην Οθόνη αφής Πίνακας ελέγχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να 

προσαρμόσετε τη μονάδα στο ύψος του ασθενή. 

5. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει τα εξής: 

• Τοποθετήστε το πίσω μέρος του 
κεφαλιούστο στήριγμα του σαρωτή 
προσώπου 3D.

• Να σταθεί όρθιος. 

• Να τοποθετήσει τα πόδια ελαφρώς 
προς τα εμπρός.

• Να χαλαρώσει και να χαμηλώσει τους 
ώμους για να κινείται πλήρως ο 
περιστρεφόμενος βραχίονας της 
μονάδας.

Σημαντικό: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που έχετε τοποθετήσει ένα ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
αξεσουάρ από το στήριγμα σαρωτή προσώπου 3D, η λήψη δεν θα είναι 

δυνατή.  Θα εμφανιστεί στη διεπαφή. 
Όταν κάνετε κλικ πάνω της, θα εμφανιστεί το στήριγμα σαρωτή προσώπου 
3D σε πράσινο χρώμα. Το εσφαλμένο αξεσουάρ θα εμφανιστεί σε κόκκινο 
χρώμα. 
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Εκκίνηση της λήψης

Για να εκκινήσετε τη λήψη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εξέλθετε του δωματίου ακτίνων Χ και κλείστε την πόρτα. Κατά τη λήψη πρέπει να διατηρείτε 
οπτική επαφή με τον ασθενή ή να τον βλέπετε μέσα από την οθόνη.

2. Εκκινήστε τη λήψη με το τηλεχειριστήριο:

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκθεσης έως ότου υποδειχθεί το τέλος της 
λήψης από το μήνυμα επί της οθόνης «Αφήστε τον διακόπτη».

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η ληφθείσα εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

3. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας:

• Αν είστε ικανοποιημένοι, πατήστε Επικύρωση. Η εικόνα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Παράθυρο απεικόνισης. 

• Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε Απόρριψη και ξεκινήστε ξανά τη λήψη με το 
τηλεχειριστήριο.

4. Όταν η λήψη ολοκληρωθεί αποδεσμεύστε τον ασθενή και να επαναφέρετε τον 
περιστρεφόμενο βραχίονα της μονάδας για την επόμενη λήψη.

Σημαντικό: Αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ένεκα 
προβλήματος, αφήστε το κουμπί έκθεσης στο τηλεχειριστήριο ή 
πατήστε το κόκκινο κουμπί έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης θα μπορείτε να δείτε τον 
ασθενή σε λειτουργία ζωντανής προβολής στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.
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14 Συντήρηση

∆ραστηριότητες συντήρησης

Εκτελέστε τις ακόλουθες δραστηριότητες συντήρησης στη μονάδα CS 9600.

Μηνιαίως

Σκουπίστε τα εξωτερικά καλύμματα της μονάδας με ένα απαλό και στεγνό πανί.

Για να διατηρήσετε βέλτιστη ποιότητα εικόνας, η ποιότητα εικόνας πρέπει να ελέγχεται μία φορά το 
μήνα.

Ετησίως

Συνιστούμε μια γενική επιθεώρηση της μονάδας που να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
σέρβις. 

Σημείωση: Εμείς στην Carestream Dental LLC δεσμευόμαστε για τη συνεχή 
βελτίωση των προϊόντων που κατασκευάζουμε. Για να επωφεληθείτε από 
ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις προϊόντων, προτείνουμε να:

• Επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και να 
ζητάτε ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις.

• Συνάψετε συμβόλαιο συντήρησης μέσω αντιπρόσωπου σας.

Σημαντικό: Για πληροφορίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση, βλέπε τον 
Οδηγό χρήστη για την Ασφάλεια, το Κανονιστικό Πλαίσιο και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του CS 9600 (SMA17_el).
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Έλεγχος της ποιότητας της εικόνας

Για να ελέγξετε την ποιότητα εικόνας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στη διεπαφή Λήψης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσβαση στη διεπαφή 
λήψης».

2. Κάντε κλικ  στη σελίδα του Κύριου μενού και επιλέξτε .

Εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης Equipment Tools (Εργαλεία εξοπλισμού).

3. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και κάντε κλικ στο .

Εμφανίζεται το παράθυρο QAT Launcher (Εκκίνηση QAT).

4. Πατήστε το QAT Launcher (Εκκίνηση QAT) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
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15 Πληροφορίες επικοινωνίας

∆ιεύθυνση κατασκευαστή

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

TROPHY 

4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg 

77435 Marne la Vallée Cedex 2, France (Γαλλία)

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στη Βραζιλία

Representante no Brasil Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos 

MédicosLtda.

Rua Pequetita, 215 cjs. 

31 E 32 Edifício Atrium VII - Vila Olímpia

São Paulo - Brazil (Βραζιλία)

CEP (Ταχυδρομικός κωδικός): 04552-060

Carestream Dental LLC
1765 The Exchange,
Atlanta, GA USA 30339
   

EC REP
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