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Lời nói đầu

Cảm ơn bạn đã mua máy scan phim do Công ty TNHH Dụng cụ y tế Guilin
Woodpecker sản xuất, Woodpecker là một doanh nghiệp công nghệ cao nghiên
cứu, phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm nha khoa. Nó sở hữu một hệ thống
kiểm soát chất lượng âm thanh. Để đảm bảo rằng bạn sử dụng thiết bị một cách
chính xác và an toàn, vui lòng đọc kỹ toàn văn hướng dẫn sử dụng trước khi sử
dụng.

1 Giới thiệu sản phẩm
Các tính năng của thiết bị này:

a) Độ phân giải hình ảnh siêu cao có thể cung cấp cho bác sĩ những hình ảnh chẩn đoán rõ
ràng hơn.

b) Giao diện người dùng chất lượng cao giúp chụp ảnh và đọc dễ dàng hơn.
c) Màn hình HD cảm ứng lớn.
1.1 Mục đích sử dụng

Sản phẩm này có thể chuyển đổi thông tin hình ảnh được lưu trữ trên bảng IP
thành phim X-quang răng kỹ thuật số, hiển thị và chỉnh sửa thông qua màn hình
chủ hoặc máy tính. Trang bị phần mềm quản lý hình ảnh có thể đạt được hình ảnh
thu được, quản lý thông tin và các chức năng khác. Môi trường sử dụng dự kiến:
phòng khám nha khoa hoặc bệnh viện. Sản phẩm này được thiết kế đặc biệt cho
nhân viên y tế chuyên nghiệp và chỉ có thể được sử dụng bởi nhân viên y tế có trình
độ và được đào tạo đầy đủ.
1.2 Mẫu

i-Scan

1.3 Cấu hình
Cấu hình thiết bị được liệt kê chi tiết trong danh sách đóng gói.

1.4 Cấu trúc và thành phần
Sản phẩm này chủ yếu bao gồm bộ phận chính, tấm hình ảnh IP, bộ đổi
nguồn, túi bảo vệ dùng một lần của tấm hình ảnh IP, thẻ bảo vệ, phần mềm
quản lý hình ảnh và các thành phần khác.

1.5 Phạm vi áp dụng

Sản phẩm này được sử dụng để quét thông tin hình ảnh tiềm ẩn của tấm hình ảnh IP để tạo
thành hình ảnh X-quang kỹ thuật số nha khoa trong miệng và để duyệt, xử lý và tham khảo
hình ảnh.

1.6 Chống chỉ định
Phụ nữ có thai và trẻ nhỏ nên thận trọng khi sử dụng thiết bị này.
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1.7 Phân loại an toàn thiết bị

1.7.1 Loại chế độ hoạt động: Hoạt động liên tục với tải gián đoạn
1.7.2 Loại bảo vệ chống điện giật: Thiết bị cấp II
1.7.3 Mức độ bảo vệ chống điện giật: Không có phần áp dụng
1.7.4 Mức độ bảo vệ chống lại sự xâm nhập có hại của nước: Thiết bị thông
thường (IPX0)

1.7.5 Mức độ áp dụng an toàn khi có hỗn hợp thuốc mê dễ cháy với
không khí, oxy hoặc nitơ oxit: Không thể sử dụng thiết bị khi có hỗn
hợp thuốc mê dễ cháy với không khí, oxy hoặc nitơ oxit.
1.8 Các thông số kỹ thuật cơ bản
1.8.1 Đầu vào bộ đổi nguồn: 100-240V 50 / 60Hz, 1.1A

1.8.2 Đầu ra bộ đổi nguồn: DC 15V 3.2A

1.8.3 Mô hình tấm ảnh IP: 0; 1; 2; 3

1.8.4 Độ tương phản ngưỡng: Có thể phân biệt 4 lỗ 1,0 mm, 1,5 mm,
2,0 mm và 2,5 mm.
1.8.5 Độ đồng nhất của hình ảnh: <2%

1.8.6 Khu vực hình ảnh hiệu quả
Thông số kỹ thuật

0
1
2
3

Kích thước tối đa (mm)
Hướng X
Hướng Y

21
23
30
26

32
39
40
53

1.8.7 Sản phẩm laser lớpⅠ, tuân thủ tiêu chuẩn EN 60825-1: 2014
và đáp ứng các yêu cầu cơ bản của Chỉ thị Thiết bị Y tế 93/42 / EEC.
1.8.8 Công suất tối đa của bức xạ laser, bước sóng phát ra và phiên bản tiêu
chuẩn của sản phẩm này:
Đầu ra tối đa của bức xạ laser: 28mW
(Các) bước sóng phát ra: 651-665nm

Tên và ngày xuất bản của tiêu chuẩn: IEC / EN 60825-1: 2014 1.8.9
Trọng lượng: 4.5KG
1.8.10 Thông số kỹ thuật và kích thước: 138 * 245,5 * 290,2mm

1.8.11 Tốc độ quét
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Chế độ quét

Thời gian quét

Quét nhanh

7 giây

Quét độ chính xác cao

Quét chính xác siêu cao

10 giây
15 giây

1.9 Môi trường hoạt động

1.9.1 Nhiệt độ môi trường: 5 ℃ ~ 40 ℃
1.9.2 Độ ẩm tương đối: 30% ~ 75%

1.9.3 Áp suất khí quyển: 70kPa ~ 106kPa

2 Cài đặt sản phẩm và mô tả chức năng
2.1 Sơ đồ toàn bộ máy
Đầu vào tấm hình ảnh IP

Màn hình cảm ứng

Hình ảnh IP

Công tắc điện
Giao diện USB

Nguồn cấp

khay đĩa

ổ cắm
Hình 1 Sơ đồ của máy quét tấm hình ảnh (Bên trái là mặt sau của
thiết bị và bên phải là mặt trước của thiết bị)

2.2 Lắp đặt phụ kiện
2.2.1 Khu vực lắp đặt

Lấy tất cả các bộ phận ra khỏi hộp đóng gói. Hãy cẩn thận để không làm rơi hoặc
làm hỏng thiết bị.

2.2.2 Cài đặt bộ đổi nguồn
Lấy bộ đổi nguồn và dây nguồn ra khỏi hộp đóng gói và kết nối
chúng như thể hiện trong hình.
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[Lưu ý] Chỉ có thể sử dụng bộ đổi nguồn và dây nguồn đi kèm thiết
bị.
2.2.3 Lắp đặt tấm che lối vào và khay

2.3 Cài đặt
2.3.1 Yêu cầu cấu hình PC

Đầu tiên phải đảm bảo rằng máy tính và các thiết bị ngoại vi của nó
không gây ra bất kỳ hạn chế nào có thể gây hại đến an toàn cá nhân khi
sử dụng máy quét tấm hình ảnh. Hệ thống máy tính cũng phải đáp ứng
các yêu cầu cấu hình sau:
Windows®:

Hệ điều hành
Bộ xử lý
Ký ức

Cấu hình đề xuất
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10.
Intel® Core 4

Ổ đĩa cứng

8 GB trở lên
500 GB trở lên

cổng USB

4 cổng USB 2.0 tốc độ cao

Bảng hiển thị

NVIDIA GT710

Chip USB

Intel hoặc NEC® / RENESAS®
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WIFI

Máy tính cần có mô-đun WIFI (nếu máy tính
không có mô-đun WIFI tích hợp, cần lắp môđun WIFI bên ngoài)

Độ phân giải màn hình

1920 x 1080 trở lên

2.3.2 Tính tương thích của máy phát tia X nha khoa

Máy quét đĩa hình ảnh tương thích với máy phát tia X nha khoa tuân thủ
các tiêu chuẩn quy định trên thị trường hiện tại.
2.3.3 Cài đặt phần mềm
a) Nhấp đúp vào chương trình cài đặt, như trong Hình 2:

Hình 2
b) Chọn ngôn ngữ thiết lập, như trong Hình 3:

Hình 3
c) Sau khi chương trình cài đặt được khởi động, nhấp vào nút “Duyệt qua” để chọn
đường dẫn cài đặt. Sau khi chọn xong đường dẫn, hãy nhấp vào nút “Tiếp theo”, như thể
hiện trong Hình 4:

hinh 4
d) Lựa chọn thành phần. Người dùng chọn thành phần tương ứng nếu cần,
sau đó nhấp vào nút “Tiếp theo”, như thể hiện trong Hình 5:
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Hình 5
e) Đặt có tạo lối tắt trên màn hình và máy chủ tự động khởi động hay không, nhấp vào nút
“Tiếp theo” sau khi hoàn thành, như thể hiện trong Hình 6:

Hình 6
f) Nhấp vào nút “Cài đặt” để bắt đầu cài đặt, như thể hiện trong Hình 7:

Hình 7

g) Sau khi nhấp vào nút “Cài đặt”, chương trình bắt đầu cài đặt. Người
dùng chỉ cần đợi quá trình cài đặt hoàn tất, như trong Hình 8:
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Hình 8
h) Sau khi phần mềm được cài đặt, nhấp vào nút “Hoàn tất”, như thể hiện trong
Hình 9:

2.3.4 Kết nối WIFI

Hình 9

a) Nhấp vào "Cài đặt" trên màn hình chính
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b) Nhấp vào “WIFI”

c) Nhấp vào "Mở WIFI"

d) Nhấp vào WIFI để kết nối

e) Mở phần mềm, nhấp vào nút Chuyển đổi và chọn loại thiết bị ISCAN. Sau khi kết nối thiết bị, địa chỉ IP sẽ được hiển thị bên dưới loại
thiết bị. Nhấp vào mở và thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái thu nhận
và có thể thu thập hình ảnh.

số 8

3 Hướng dẫn vận hành
3.1 Chuẩn bị trước khi chụp X-quang
3.1.1 Khởi động phần mềm quản lý hình ảnh trên máy trạm hình ảnh và tạo
tệp bệnh nhân mới hoặc mở tệp bệnh nhân hiện có.

3.1.2 Lấy tấm ảnh IP có kích thước cần thiết ra khỏi hộp lưu trữ.

Lưu ý: Tia X tự nhiên và / hoặc tia X được phát tán bởi máy phát tia X có thể khiến hình
ảnh phốt pho bị phơi nhiễm trước khi sử dụng bình thường.

Cảnh báo: Có nguy cơ lây nhiễm chéo. Đảm bảo rằng bạn luôn chú ý
thực hiện các biện pháp phòng ngừa vệ sinh cần thiết khi xử lý tấm
hình IP, thẻ bảo vệ và vỏ bảo vệ dùng một lần của tấm hình IP để
tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.
3.1.3 Đưa tấm hình ảnh IP vào thẻ bảo vệ cứng trong túi bảo vệ dùng
một lần. Mặt đen của tấm hình IP có logo phải tương ứng với mặt
trắng của thẻ bảo vệ cứng có logo. Quan trọng hơn, mặt xanh của
tấm hình IP phải tương ứng với mặt đen của túi bảo vệ.

3.1.4 Xé dải giấy bao phủ trên băng niêm phong, và ấn hoàn toàn băng dính
bằng ngón tay cái và ngón trỏ của bạn để đảm bảo rằng túi bảo vệ dùng một
lần của tấm hình ảnh IP được đóng kín hoàn toàn.
3.2 Thu nhận hình ảnh X-quang
Ghi chú:

① Trước khi đưa vào miệng bệnh nhân, hãy khử trùng túi bảo vệ dùng

một lần của tấm hình ảnh IP bằng khăn vô trùng hoặc vải không xơ
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phun thuốc khử trùng.

② Mang găng tay bảo vệ khi đặt túi bảo vệ dùng một lần của tấm
hình ảnh IP vào miệng bệnh nhân.
3.2.1 Đặt túi bảo vệ kín có tấm chụp IP vào miệng bệnh nhân, song
song với trục dọc của răng. Mặt sau (mặt đen) của túi bảo vệ phải đối
diện với máy phát tia X.
3.2.2 Chọn giá trị phơi sáng thích hợp trên máy phát tia X nha khoa.

3.2.3 Di chuyển máy phát tia X nha khoa về phía miệng bệnh nhân. Đảm bảo
rằng hình nón ánh sáng của bộ tạo hình vuông góc với vị trí của tấm hình ảnh
IP.

3.2.4 Sau khi thu được hình ảnh, túi bảo vệ kín có chứa tấm hình ảnh
IP được lấy ra khỏi miệng bệnh nhân.
Lưu ý: Có nguy cơ nhiễm trùng. Mang găng tay bảo vệ khi lấy túi bảo
vệ ra khỏi miệng bệnh nhân.
Cảnh báo: Có nguy cơ nhiễm trùng. Làm sạch và khử trùng túi bảo vệ
trước khi mở nó. Làm sạch và khử trùng túi bảo vệ bằng khăn vô trùng
hoặc vải không xơ được phun chất khử trùng. Sau đó cởi găng tay bảo vệ.
Khử trùng và rửa tay.

3.2.5 Tháo băng dính và mở túi bảo vệ dùng một lần của tấm hình
ảnh IP.
3.2.6 Lấy thẻ bảo vệ cứng có chứa tấm hình IP ra khỏi túi bảo vệ.

3.2.7 Giữ tấm hình ảnh IP trong thẻ bảo vệ cứng cho đến khi nó sẵn sàng
được lắp vào thiết bị quét, đặc biệt cẩn thận không chạm vào tấm hình ảnh IP
hoặc để nó tiếp xúc với các nguồn sáng xung quanh.

Lưu ý: Túi bảo vệ dùng một lần và thẻ bảo vệ của tấm hình ảnh IP là vật
tư tiêu hao dùng một lần và không được sử dụng lại. Việc sử dụng lặp đi
lặp lại các vật tư y tế dùng một lần sẽ gây ra nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây
bệnh và các tai nạn liên quan đến việc giám sát an toàn của các thiết bị y
tế.

3.3 Đọc tấm ảnh IP

3.3.1 Vận hành màn hình máy quét hoặc máy tính. Khi giao diện hình
chiếu xuất hiện trên màn hình, hãy đặt tấm chụp IP có thẻ bảo vệ
cứng gần cửa cabin.
3.3.2 Sau khi nắp đầu vào của tấm hình IP được mở, hãy đặt tấm hình IP vào.

3.3.3 Sau khi quét, hình ảnh sẽ được hiển thị trên màn hình máy quét
và máy tính. Lấy tấm hình IP ra.
3.3.4 Sau khi quét, lấy tấm ảnh IP ra khỏi khay và đặt nó vào hộp lưu
trữ.
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3.4 Xóa tấm hình ảnh IP
Sau khi đọc, dữ liệu hình ảnh của tấm ảnh IP sẽ tự động bị xóa trước khi tấm
này rơi vào khay của máy quét tấm ảnh. Tuy nhiên, nếu tấm ảnh IP được sử
dụng lần đầu tiên hoặc nó đã được lưu trữ trong hơn 24 giờ, hoặc nó đã được
lưu trữ trong phòng tối, hoặc dữ liệu hình ảnh của máy quét tấm ảnh không bị
xóa, thì nó là cần thiết để tiến hành tẩy xóa.
3.5 Hướng dẫn vận hành phần mềm
3.5.1 Mô-đun đăng nhập

Nhấp đúp vào “Ai-Dental-Server” để khởi động máy chủ. Sau khi máy chủ được
khởi động thành công (như trong Hình 10), nhấp đúp vào “Ai-Dental-Client” để khởi
động phần mềm và vào giao diện đăng nhập phần mềm (như trong Hình 11). Nhập
tên người dùng và chức vụ, và nhấp vào nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào giao
diện chính, như trong Hình 12.

Hình 10

Hình 11
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Hình 12
3.5.2 Mô-đun bệnh nhân

Nhấp vào nút “Bệnh nhân” để vào mô-đun bệnh nhân. a)
Thêm, sửa đổi và xóa bệnh nhân
Nhấp vào nút “Thêm bệnh nhân” để nhập thông tin, nhấp vào “OK” và một bệnh
nhân có thể được thêm vào. Nếu bạn cần sửa đổi thông tin bệnh nhân, hãy nhấp
vào nút “Sửa đổi bệnh nhân” để sửa đổi thông tin bệnh nhân, nhấp vào “OK” và việc
sửa đổi có thể thành công. Nếu bạn cần xóa bệnh nhân, hãy nhấp vào nút “Xóa
bệnh nhân” và nhấp vào “OK”. Như thể hiện trong Hình 13:

Hình 13
b) Thu nhận hình ảnh

Sau khi vào giao diện phần mềm, tên WIFI sẽ hiển thị trên thanh trạng
thái của phần mềm. Nhấp vào nút “Mua lại”, kết nối thiết bị i-Scan với WIFI
và chọn loại thiết bị i-Scan. Khi thiết bị được kết nối, địa chỉ IP sẽ được
hiển thị dưới loại thiết bị. Nhấp vào “Mở”, thiết bị sẽ chuyển sang trạng
thái thu nhận và bắt đầu thu nhận hình ảnh. Như được thể hiện trong
Hình 14:
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Hình 14
c) Xem trước hình ảnh

Nhấp vào nút "Xem trước" để xem các hình ảnh thu được. Chọn một hình
ảnh, nhấp chuột phải và chọn “Export” để xuất hình ảnh sang cục bộ. Chọn
“Thông tin” để xem thông tin của hình ảnh. Chọn “Xóa” để xóa hình ảnh. Bấm
đúp vào hình ảnh để vào giao diện chẩn đoán. Như thể hiện trong Hình 15:

Hình 15
3.5.3 Mô-đun chẩn đoán

Nhấp vào nút “Chẩn đoán” để vào mô-đun chẩn đoán.
Nhấp vào hình ảnh bên trái để chọn hình ảnh cần xử lý. Có các công cụ
xử lý hình ảnh ở bên phải giao diện chẩn đoán, chẳng hạn như Hiển thị,
Chỉnh sửa hình ảnh, Đo lường, Xem, Nâng cao, Làm sắc nét, Biểu đồ, Chú
thích,… Chọn công cụ xử lý hình ảnh và điều chỉnh chất lượng hình ảnh ở
mức vừa ý. Trong phần Nâng cao, nhấp vào nút “HD” và hình ảnh sẽ được
nâng cao. Nhấp lại vào nút “HD” để hủy tính năng nâng cao.
Sử dụng các công cụ xử lý ảnh để điều chỉnh chất lượng ảnh. Nhấp vào nút “Thêm
trạng thái tạm thời” để lưu chất lượng hình ảnh tại thời điểm này. Chọn trạng thái
tạm thời trong hộp thả xuống để tái tạo hình ảnh.

Có các chức năng xóa, xuất và thông tin hình ảnh phía trên hình ảnh
được xử lý. Các chức năng này tương tự như các chức năng tương ứng
của mô-đun bệnh nhân. Khi nhiều hình ảnh được chọn để xử lý,
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nhấp vào nút "Clear" để đóng tất cả.
Di chuyển con lăn chuột lên và xuống để phóng to và thu nhỏ hình ảnh. Giữ nút
bên phải và di chuyển chuột lên để tăng độ tương phản, di chuyển xuống để giảm
độ tương phản, di chuyển sang trái để giảm độ sáng và di chuyển sang phải để
tăng độ sáng.

Chọn một hình ảnh và nhấp vào biểu tượng đo tuyến tính (hoặc biểu
tượng đo góc) trong phần Đo. Nhấn trái chuột để tạo thành điểm bắt
đầu và di chuyển chuột. Nhấp chuột trái lần nữa để tạo điểm cuối và
nhấp chuột phải vào điểm cuối để kết thúc phép đo. Đường đo sẽ
được hiển thị trên hình ảnh, và chú thích tương ứng của đường đo sẽ
được hiển thị trong Annotation.
Như thể hiện trong Hình 16:

Hình 16
3.5.4 Mô-đun báo cáo

Nhấp vào nút "Báo cáo" để vào mô-đun báo cáo. Nhấp vào nút "Báo cáo Mới"
để tạo một mẫu báo cáo mới. Kéo hình ảnh từ bên trái sang hộp hình ảnh và
nhập kết quả chẩn đoán vào hộp văn bản, v.v. Nếu bạn cần thêm trang, hãy
nhấp vào “Thêm trang” và một trang sẽ được thêm vào báo cáo. Sau khi viết
báo cáo, nhấp vào nút “Lưu vào máy chủ” để lưu báo cáo vào máy chủ. Khi bạn
muốn xem báo cáo, hãy nhấp vào “Mở Báo cáo”, chọn báo cáo bạn muốn và
nhấp vào “Mở” để xem. Nhấp vào nút “Xuất sang PDF” để xuất báo cáo sang
cục bộ. Như thể hiện trong Hình 17:
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Hình 17
3.5.5 Mô-đun cài đặt

Nhấp vào nút “Cài đặt” để vào mô-đun cài đặt. a)
Cài đặt cơ bản
Nhấp vào nút “Cài đặt cơ bản” để vào trang cài đặt cơ bản. Nhấp vào nút
“Đăng xuất” để quay lại giao diện đăng nhập. Nhấp vào hộp thả xuống ngôn
ngữ để chọn ngôn ngữ phần mềm. Nhấp vào hộp thả xuống cấu hình răng và
chọn số cấu hình răng. Như thể hiện trong Hình 18:

Hình 18
b) Quản lý phòng khám

Nhấp vào “Quản lý phòng khám” để vào giao diện quản lý phòng khám và
nhập thông tin phòng khám, như trong Hình 19:
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Hình 19
c) Xử lý hình ảnh
Nhấp vào nút “Xử lý ảnh” để vào giao diện xử lý ảnh. Chọn hộp kiểm
HD, chọn “HD” và hình ảnh thu được sẽ được khởi tạo và xử lý HD tự
động. Chọn “Ultra HD” và hình ảnh thu được sẽ được khởi tạo và xử lý
Ultra HD tự động. Như thể hiện trong Hình 20:

Hình 20
d) Cài đặt IP

Nhấp vào nút “Cài đặt IP” để vào giao diện cài đặt IP. Nhập địa chỉ IP và số
cổng. Nhấp vào “Kết nối thử nghiệm” để xem kết quả thử nghiệm. Nhấp vào
“Sửa đổi” để chuyển đổi máy chủ được kết nối và phần mềm cần khởi động lại
vào lúc này. Như thể hiện trong Hình 21:

Hình 21
3.5.6 Nâng cấp phần mềm

Phần mềm có chức năng nâng cấp tự động. Nếu máy tính được cài đặt
máy chủ Ai-Dental và phần mềm có thể được nâng cấp, cửa sổ bật lên
“Nâng cấp hay không” sẽ xuất hiện trên máy tính. Nhấp vào “Có” và tất cả
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máy khách kết nối với máy chủ sẽ nhận được lời nhắc đếm ngược 10 giây để
nâng cấp. Sau 10 giây, phần mềm sẽ tự động đóng và sau đó bắt đầu nâng
cấp. Nhấp vào “Không” và phần mềm sẽ tạm thời không được nâng cấp.

4 Ghi chú

4.1 Không bao giờ được sử dụng máy quét tấm hình ảnh khi có khí
gây mê dễ cháy, oxy tinh khiết hoặc nitơ oxit để tránh mọi nguy cơ nổ.
4.2 Máy quét tấm hình ảnh là SẢN PHẨM LASER LỚP 1 và chuyển
sang LỚP 3B sau khi tháo nắp. Đảm bảo tránh tiếp xúc với tia laze để
tránh nguy cơ bị thương cho mắt.

4.3 Máy quét tấm hình ảnh và các phụ kiện của nó, đặc biệt là tấm hình ảnh
IP, thẻ bảo vệ và túi bảo vệ, đã được thiết kế và phát triển để đảm bảo an toàn
và hiệu suất cao nhất. Việc sử dụng các phụ kiện không được cung cấp bởi nhà
sản xuất ban đầu có thể gây ra rủi ro cho bệnh nhân, người sử dụng hoặc
chính thiết bị. Không sử dụng các tấm hình ảnh IP, thẻ bảo vệ và túi bảo vệ do
các nhà sản xuất khác cung cấp để tránh mọi nguy cơ nhiễm bẩn hoặc sự cố
của máy quét tấm hình ảnh.

4.4 Khi xử lý tấm ảnh IP, thẻ bảo vệ và túi bảo vệ, phải thực hiện các
biện pháp bảo vệ sức khỏe cần thiết để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.
4.5 Máy quét tấm hình ảnh tuân theo tiêu chuẩn IEC 60601-1. Chỉ thiết bị
ngoại vi phù hợp với IEC 60950-1 mới có thể được kết nối với máy quét
tấm hình ảnh để tránh mọi rủi ro hỏng hóc của máy quét.
4.6 Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các thiết bị y tế. Chúng tôi chỉ chịu
trách nhiệm về sự an toàn của thiết bị khi việc bảo trì, sửa chữa và sửa đổi
máy được thực hiện bởi công ty của chúng tôi hoặc bởi các đại lý được ủy
quyền của chúng tôi và các bộ phận thay thế là phụ kiện Woodpecker của
chúng tôi và được vận hành theo hướng dẫn vận hành.

4.7 Thông tin an toàn khác có thể được tìm thấy trong mỗi chương của hướng
dẫn này. Vui lòng đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng.

4.8 Để đảm bảo vận hành và sử dụng máy quét tấm hình ảnh một cách
an toàn và chính xác, điều rất quan trọng là sử dụng dây nguồn do máy
quét cung cấp. Chỉ được thay dây nguồn của hệ thống máy quét tấm hình
ảnh bằng dây cùng loại.
4.9 Do khả năng tương thích điện từ của máy quét tấm hình ảnh, các
thiết bị khác gần đó có thể bị ảnh hưởng trong quá trình sử dụng. Có
nguy cơ làm hỏng thiết bị gần đó.
4.10 Do khả năng tương thích điện từ, việc sử dụng thiết bị khác có thể
gây nhiễu cho máy quét tấm ảnh.
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4.11 Khi chất lượng hình ảnh bị ảnh hưởng do sử dụng quá nhiều hoặc do tấm
hình IP bị hư hỏng nhân tạo, thiết bị cần được thay thế kịp thời.

5. Khắc phục sự cố
Lỗi
Giao diện phần mềm

cho thấy kết nối
hết giờ.

Cảnh báo cường độ

Ánh sáng môi
trường

Nguyên nhân có thể
Trình điều khiển WIFI
chưa được cài đặt.

Giải pháp
1. Cài đặt lại trình điều khiển
WIFI
2. Liên hệ với nhà phân phối
địa phương

Ánh sáng môi trường quá 1. Lắp lại tấm che lối vào
mạnh không thể vận hành 2. Tránh ánh sáng mạnh
chiếu trực tiếp vào thiết bị
thiết bị.

Nếu các phương pháp trên không khắc phục được lỗi, vui lòng liên
hệ với nhà phân phối để gửi lại thiết bị cho nhà sản xuất để xử lý.
Đừng cố mở vỏ của thiết bị này và tự sửa chữa.

6 Bảo trì
Trước khi sử dụng thiết bị này lần đầu tiên, phải tuân thủ quy trình vệ sinh hoàn
chỉnh. Máy quét tấm hình ảnh nên được làm sạch kỹ lưỡng trước khi sử dụng sau
mỗi lần sửa chữa hoặc bảo trì.

6.1 Bảo vệ vệ sinh và làm sạch máy quét tấm ảnh và các bộ phận có thể tháo
rời của nó.
Máy quét tấm hình ảnh và các bộ phận có thể tháo rời của nó (tấm che lối vào và
khay) có thể được làm sạch bằng vải không mài mòn nhúng trong chất tẩy rửa. Các
chất tẩy rửa được khuyến nghị là nước lạnh, nước ấm, nước xà phòng và etanol y
tế. Đảm bảo rằng các bộ phận được làm khô hoàn toàn trước khi lắp vào máy quét
tấm hình ảnh sạch.

6.2 Bảo vệ vệ sinh và làm sạch tấm hình ảnh IP
a) Tấm hình ảnh IP phải được bao phủ bằng túi bảo vệ khi bạn dán
tấm hình ảnh IP cho bệnh nhân.

b) Lưu ý rằng túi bảo vệ chỉ sử dụng một lần. Túi phải được thay mới cho từng
bệnh nhân để ngăn ngừa bất kỳ khả năng lây truyền các tác nhân gây nhiễm trùng.
c) Sử dụng túi bảo vệ có kích thước phù hợp với kích thước của tấm hình ảnh IP.

d) Làm sạch tấm hình ảnh IP bằng vải sợi nhỏ khô, mềm, không xơ
và khô đi kèm.
e) Lau tấm hình ảnh IP bằng khăn lau dùng một lần.
f) Làm khô tấm hình ảnh IP bằng vật liệu đi kèm, mềm, không xơ và khô
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vải sợi nhỏ.

6.3 Bảo vệ vệ sinh và làm sạch hộp lưu trữ của tấm hình IP Có thể làm
sạch hộp lưu trữ của tấm hình IP bằng vải không mài mòn nhúng vào
chất tẩy rửa. Các chất tẩy rửa được khuyến nghị là nước lạnh, nước ấm,
nước xà phòng và etanol y tế. Đảm bảo các bộ phận được làm khô hoàn
toàn trước khi sử dụng.

7 Lưu trữ, bảo trì và vận chuyển
7.1 Bảo quản / bảo trì
7.1.1 Thiết bị này phải được xử lý cẩn thận và tránh xa nguồn động đất.
Đảm bảo nó được lắp đặt hoặc lưu trữ ở nơi mát mẻ, khô ráo và thông
gió.
7.1.2 Không trộn nó với các vật liệu độc hại, ăn mòn, dễ cháy và nổ trong quá
trình bảo quản.

7.1.3 Khi thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, nên
tắt công tắc nguồn, rút phích cắm điện và đặt tấm ảnh IP vào hộp lưu
trữ.
7.1.4 Sản phẩm cần được bảo quản trong môi trường có độ ẩm
tương đối 10% -93%, áp suất khí quyển 70kPa〜106kP và nhiệt độ -20
℃〜 +55 ℃.
7.2 Vận chuyển
7.2.1 Trong quá trình vận chuyển, cần ngăn ngừa chấn động và rung lắc quá mức.
Xử lý nó một cách cẩn thận và tránh đảo ngược.
7.2.2 Không được để lẫn với hàng nguy hiểm trong quá trình vận chuyển.
7.2.3 Tránh ánh nắng mặt trời hoặc mưa và tuyết trong quá trình vận chuyển.

8 Bảo vệ môi trường
Không thể xử lý thiết bị này như rác thải sinh hoạt. Do đó, thiết bị
này nên được đặt ở nơi tái chế đặc biệt đối với thiết bị điện và điện tử
y tế thải. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc thải bỏ và tái chế thiết
bị, vui lòng liên hệ với đại lý thiết bị nha khoa.

9 Dịch vụ sau bán hàng
Kể từ ngày bán ra, nếu thiết bị không hoạt động bình thường do vấn đề chất
lượng, công ty chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo trì kèm theo phiếu bảo hành.
Vui lòng tham khảo phiếu bảo hành để biết thời hạn và phạm vi bảo hành. Sản
phẩm này không có các bộ phận tự bảo trì và việc bảo trì thiết bị này phải
được thực hiện bởi các chuyên gia được chỉ định hoặc các cửa hàng sửa chữa
đặc biệt.
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10 Tương thích điện từ trường
Đối với thiết bị này, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt liên quan
đến khả năng tương thích điện từ (EMC). Việc lắp đặt và sử dụng phải phù hợp với
thông tin tương thích điện từ quy định trong sách hướng dẫn này. Thiết bị liên lạc
tần số vô tuyến di động và di động có thể ảnh hưởng đến thiết bị này.

Các loại cáp sau đây phải được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về phát
xạ điện từ và chống nhiễu:

Tên
Cáp bộ đổi nguồn

Cáp DC

Chiều dài cáp

Có che chắn hay không?

2m
1,5m

Không
Không

Nhận xét

/
/

Ngoài cáp (đầu dò) được bán như phụ tùng thay thế của các bộ phận bên trong, việc sử
dụng các phụ kiện và cáp (đầu dò) khác với những phụ kiện được chỉ định có thể làm
tăng khả năng phát xạ hoặc giảm khả năng miễn nhiễm của thiết bị hoặc hệ thống. Thiết
bị hoặc hệ thống không được sử dụng gần hoặc xếp chồng lên nhau với các thiết bị khác.
Nếu phải sử dụng theo cách này, cần quan sát để xác minh rằng nó có thể hoạt động
bình thường theo cấu hình được sử dụng.

Hiệu suất cơ bản: Khi bị nhiễu điện từ, sản phẩm có thể đọc hình ảnh, và
màn hình có sọc, có thể tự phục hồi. Đôi khi, quá trình tự kiểm tra không
thành công sau khi khởi động và trở nên bình thường sau khi khởi động
lại.

10.1 Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất-phát xạ điện từ

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất-phát xạ điện từ
Máy quét tấm hình ảnh được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được
chỉ định bên dưới. Khách hàng hoặc người dùng phải đảm bảo rằng nó được sử
dụng trong môi trường như vậy.
Kiểm tra khí thải

Phát xạ RF

GB 4824

Tuân thủ

Nhóm 1

Môi trường điện từ-hướng dẫn
Máy quét tấm hình ảnh chỉ sử dụng
năng lượng RF cho chức năng bên
trong của nó. Do đó, phát xạ RF của
nó rất thấp và không có khả năng
gây nhiễu cho các thiết bị điện tử
gần đó.
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Phát sóng RF GB

Máy quét ảnh tấm phù hợp sử dụng
cho mọi cơ sở, kể cả cơ sở trong
nước và cơ sở kết nối trực tiếp với
mạng cấp điện hạ áp công cộng
cung cấp cho các tòa nhà sử dụng
cho mục đích sinh hoạt.

Hạng B

4824

Phát xạ sóng hài

GB17625.1

Hạng A

Biến động điện áp /
sự phát ra nhấp nháy

Tuân thủ

GB17625,2

10.2 Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất-miễn nhiễm điện từ
Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất-miễn nhiễm điện từ
Máy quét tấm hình ảnh được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được
chỉ định bên dưới. Khách hàng hoặc người dùng phải đảm bảo rằng nó được sử
dụng trong môi trường như vậy.
Kiểm tra khả năng miễn dịch

Tĩnh điện
xả GB /
T 17626,2

Mức độ kiểm tra

Tuân thủ
cấp độ

Tiếp điểm ± 6kV

Tiếp điểm ± 6kV

± 8kV không khí

± 8kV không khí

Điện từ
môi trường - hướng dẫn

Sàn nhà nên bằng gỗ, bê tông
hoặc gạch men. Nếu sàn được
phủ bằng vật liệu tổng hợp, độ
ẩm tương đối ít nhất phải là
30%.

± 2kV cho
đường dây cung
Điện nhanh cấp điện
± 1kV cho
thoáng qua / bùng nổ
đường dây đầu
GB / T 17626,4 vào / đầu ra

± 2kV cho
đường dây
cung cấp điện

± 1kV từ đường
dây sang
đường dây
GB / T 17626,5 ± 2kV đường
dây đến đất

Đường dây ± 1kV đến

Chất lượng nguồn điện phải là chất

đường kẻ

lượng của môi trường thương mại

N/A

hoặc bệnh viện điển hình.

Dâng trào

Chất lượng nguồn điện phải là chất
lượng của môi trường thương mại
hoặc bệnh viện điển hình.

N/A
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<5% UT

<5% UT

(> 95% nhúng vào

(> 95% nhúng vào

Chất lượng nguồn điện phải là

UT.) Với 0,5

UT.) Với 0,5

chất lượng của môi trường

vòng

vòng

thương mại hoặc bệnh viện

và điện áp

nhúng vào UT.) cho

nhúng vào UT.) cho

các biến thể trên

5 chu kỳ

5 vòng

Nếu người sử dụng máy

dòng đầu vào

nhúng vào UT.) cho

nhúng vào UT.) cho

GB / T

25 chu kỳ

Vôn
giảm, ngắn

sự gián đoạn

Nguồn cấp

17626.11

Tần số
từ trường

40% UT (60% 40% UT (60% điển hình.

70% UT (30% 70% UT (30%
<5% UT

25 vòng
<5% UT

(> 95% nhúng vào

(> 95% nhúng vào

UT.) Trong 5 giây

UT.) Trong 5 giây

3A / m

3A / m

(50Hz) GB / T
17626,8

quét tấm hình ảnh yêu cầu
tiếp tục hoạt động trong thời
gian nguồn điện bị gián đoạn,
bạn nên cấp nguồn cho máy
quét từ nguồn điện liên tục
hoặc pin.
Từ trường tần số nguồn
phải ở mức đặc trưng của
một vị trí điển hình trong
một môi trường thương mại
hoặc bệnh viện.

LƯU Ý: UTlà điện áp nguồn AC trước khi áp dụng mức thử nghiệm.
10.3 Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất-miễn nhiễm điện từ
Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất-miễn nhiễm điện từ
Máy quét tấm hình ảnh được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được
chỉ định bên dưới. Khách hàng hoặc người dùng phải đảm bảo rằng nó được sử
dụng trong môi trường như vậy.
Kiểm tra khả
năng miễn dịch

Mức độ
kiểm tra

Cấp độ
tuân thủ
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Điện từ môi trường - hướng dẫn

Thiết bị truyền thông RF di động và di
động không được sử dụng gần bất kỳ
bộ phận nào của máy quét tấm hình
ảnh, kể cả dây cáp, hơn khoảng cách
tách biệt được khuyến nghị được tính
toán từ phương trình áp dụng cho
tần số của máy phát. Khoảng cách
tách biệt được đề xuất d =

d=
d=

3Vrms

Tiến hành 150kHz ~
RF GB /
80MHz
T17626.6

Bức xạ

3V / m

RF GB /
T17626.

80MHz ~
2,5 GHz

3Vrms
3V / m

80MHz ~ 800MHz
800MHz ~ 2,5GHz

trong đó “P” là công suất danh
định đầu ra lớn nhất của máy phát
do máy phát cung cấp
nhà sản xuất tính bằng watt (W) và “d” là
khoảng cách tách biệt được khuyến nghị tính
bằng mét (m).

Cường độ trường từ máy phát RF cố
định, được xác định bởi khảo sát vị
trí điện từa, phải nhỏ hơn mức tuân
thủ trong mỗi dải tần số b. Sự giao
thoa có thể xảy ra trong vùng lân
cận của

thiết bị được đánh dấu bằng ký hiệu
sau:

CHÚ THÍCH 1: Ở 80 MHz và 800 MHz, áp dụng công thức của dải tần số cao
hơn.
CHÚ THÍCH 2: Các hướng dẫn này có thể không phù hợp với mọi tình huống. Sự
lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phát xạ từ các tòa nhà, đồ vật
và cơ thể con người.
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một. Cường độ trường từ máy phát cố định, chẳng hạn như trạm gốc cho
điện thoại vô tuyến (di động / không dây) và đài di động mặt đất, đài nghiệp
dư, đài AM và FM và phát sóng TV không thể được dự đoán chính xác về
mặt lý thuyết. Để đánh giá môi trường điện từ do các máy phát RF cố định,
cần xem xét khảo sát vị trí điện từ. Nếu cường độ trường đo được ở vị trí mà
máy quét tấm hình ảnh được sử dụng vượt quá mức tuân thủ RF áp dụng ở
trên, máy quét phải được quan sát để xác minh hoạt động bình thường.
Nếu quan sát thấy hiệu suất bất thường, có thể cần các biện pháp bổ sung,
chẳng hạn như định hướng lại hoặc định vị lại máy quét tấm hình ảnh.

b. Trong dải tần từ 150 kHz đến 80 MHz, cường độ trường phải nhỏ hơn
3V / m.
10.4 Khoảng cách tách biệt được khuyến nghị giữa thiết bị thông tin liên
lạc RF di động và di động và máy quét tấm hình ảnh

Khoảng cách tách biệt được đề xuất giữa RF di động và di động
thiết bị thông tin liên lạc và máy quét tấm hình ảnh

Máy quét tấm hình ảnh được thiết kế để sử dụng trong môi trường
điện từ trong đó nhiễu sóng RF bức xạ được kiểm soát. Khách hàng
hoặc người sử dụng máy quét có thể giúp ngăn chặn nhiễu điện từ
bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị truyền thông RF
di động và di động (thiết bị phát) và máy quét tấm hình ảnh như được
khuyến nghị dưới đây, theo công suất đầu ra tối đa của thiết bị
truyền thông.
Đánh giá tối đa Khoảng cách tách biệt theo tần số của máy phát /

m

Công suất ra
của máy phát

/W
0,01
0,1
1
10
100

150kHz ~ 80MHz

d=
0,12
0,38
1,2
3.8
12
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80MHz ~ 800MHz 800MHz ~ 2,5GHz

d=
0,12
0,38
1,2
3.8
12

d=
0,23
0,73
2.3
7.3
23

Đối với công suất đầu ra lớn nhất danh định của các máy phát không được liệt kê
trong bảng trên, khoảng cách tách biệt được khuyến nghị “d” tính bằng mét (m) có
thể được xác định bằng công thức trong cột tần số máy phát tương ứng. Ở đây “P”
là công suất định mức đầu ra lớn nhất của máy phát tính bằng watt (W) do nhà
sản xuất máy phát cung cấp.

CHÚ THÍCH 1: Ở 80 MHz và 800 MHz, áp dụng công thức của dải tần số cao
hơn.
CHÚ THÍCH 2: Các hướng dẫn này có thể không phù hợp với mọi tình huống.
Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phát xạ từ các tòa nhà,
đồ vật và cơ thể con người.
Ghi chú:

a) Không có sự đồng ý rõ ràng của Woodpecker, các thay đổi hoặc sửa
đổi trái phép đối với thiết bị có thể gây ra các vấn đề về tương thích điện
từ của thiết bị này hoặc thiết bị khác.

11 đại diện được ủy quyền tại Châu Âu

12 Lệnh ký hiệu
nhà chế tạo

Số seri

Chú ý! Truy cập vào

Số mặt hàng

các tập tin kèm theo

Thiết bị Class Ⅱ

Sản phẩm được đánh
dấu CE

Tránh tiếp xúc với ánh
nắng mặt trời

Sản phẩm tuân theo

Bật / tắt

Không thể tái sử dụng

Nguy hiểm! Điện cao thế

Tia laze

Chỉ thị WEEE

Ngày sản xuất
Giới hạn độ ẩm khi lưu trữ: 10% ~ 93%
Giới hạn nhiệt độ để lưu trữ: -20 ℃ ~ + 55 ℃
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Áp suất khí quyển để lưu trữ: 70kPa ~ 106kPa

Đại diện được ủy quyền tại CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

13 Tuyên bố
Vui lòng tham khảo nhãn bao bì sản phẩm để biết ngày sản xuất.
Tuổi thọ của sản phẩm là 8 năm và tần suất sử dụng tấm hình ảnh IP
được giới hạn ở mức 2000 lần.
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