
  

  

 

  محصول شرکت 
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  مصرف کنندگان

  . توضیحات واضح مربوط به راه هاي مختلف استفاده از این وسیله که در این دفترچه ضمیمه تشریح شده است را از فروشندگان دریافت کنید 

  توزیع کنندگان

بعد از ارائه توضیح براي . توضیحات واضح مربوط به راه هاي مختلف استفاده از این وسیله که در این دفترچه ضمیمه تشریح شده است را ارئه دهید
رکرده و کپی سپس قسمت مربوط به خود را در فرم پ. ضمانت نامه را براي پر کردن و امضاء به مشتري ارائه دهید

  .بسیاري از مشکالت کارکردي و نگهداري حاصل از توجه ناکافی به هشدارهاي احتیاطی و عدم توانایی در پیش بینی سوانح قابل وقوع است 

  .پیش بینی وقوع خطرات و انجام مراحل با توجه به توضیحات و پیشنهادات شرکت سازنده است 

ش اکثر تالابتدا تمام نکات و احتیاط هاي مربوط به ایمنی و پیشگیري از بروز حوادث را مطالعه کرده و سپس با دقت تمام وسایل را بکار گیرید و حد

  . این عالمت بیان می کند که اگر دستورالعمل بدرستی انجام نشود نتیجه حاصل ایجاد صدمه جدي به بیمار و یا فرد عمل کننده است 

نتیجه حاصله ایجاد صدمات جدي به بیمار با فرد  ان می کند که استفاده کننده اگر دستگاه را در چنین حالتی استفاده کند ،

خود شخص عمل  این عالمت این آگاهی را به فرد استفاده کننده می دهد که احتمال آسیب به وسیله و در نتیجه پیامد آسیب به بیمار با
  

  . بخش پاسخگو در نگهداري و عملکرد صحیح وسایل پزشکی می باشد
  

                          ) براي آمریکا 

  

مصرف کنندگان –توجه قابل 

توضیحات واضح مربوط به راه هاي مختلف استفاده از این وسیله که در این دفترچه ضمیمه تشریح شده است را از فروشندگان دریافت کنید 

  .ضمانت نامه را پر و امضا کرده و یک کپی از آن رابه فروشنده تحویل دهید

  

توزیع کنندگان –توجه قابل 

توضیحات واضح مربوط به راه هاي مختلف استفاده از این وسیله که در این دفترچه ضمیمه تشریح شده است را ارئه دهید
ضمانت نامه را براي پر کردن و امضاء به مشتري ارائه دهید مشتري ، در رابطه با عملکرد وسایل ،

  .ارسال نسخه مربوط به شرکت را فراموش نکنید. آن را به خریدار بدهید

  پیشگیري از سوانح 

بسیاري از مشکالت کارکردي و نگهداري حاصل از توجه ناکافی به هشدارهاي احتیاطی و عدم توانایی در پیش بینی سوانح قابل وقوع است 

پیش بینی وقوع خطرات و انجام مراحل با توجه به توضیحات و پیشنهادات شرکت سازنده است  بهترین راه پیشگیري از حوادث و مشکالت ،

ابتدا تمام نکات و احتیاط هاي مربوط به ایمنی و پیشگیري از بروز حوادث را مطالعه کرده و سپس با دقت تمام وسایل را بکار گیرید و حد
  . جهت جلوگیري از آسیب وسایل و دستگاه را به عمل آورید

  . به عالمتهاي زیر و معانی آن ها توجه فرمایید

این عالمت بیان می کند که اگر دستورالعمل بدرستی انجام نشود نتیجه حاصل ایجاد صدمه جدي به بیمار و یا فرد عمل کننده است 

ان می کند که استفاده کننده اگر دستگاه را در چنین حالتی استفاده کند ،این عالمت بی
  . عمل کننده خواهد بود 

این عالمت این آگاهی را به فرد استفاده کننده می دهد که احتمال آسیب به وسیله و در نتیجه پیامد آسیب به بیمار با
  .کننده وجود دارد و نیز نکات مهم و قابل توجه در استفاده از دستگاه را نشان می دهد

بخش پاسخگو در نگهداري و عملکرد صحیح وسایل پزشکی می باشد ... )کلینیک و براي مثال بیمارستان ،
  . وسایل پزشکی تنها باید توسط دندانپزشکان وسایر متخصصین مجاز بکار گرفته شوند

  .وسیله را به هیچ منظور دیگري جز عملکرد خاص خود استفاده نکنید 

براي آمریکا . ( قانون فدرال فروش این وسیله را محدود به سفارش دندانپزشک می کند 

توضیحات واضح مربوط به راه هاي مختلف استفاده از این وسیله که در این دفترچه ضمیمه تشریح شده است را از فروشندگان دریافت کنید 

ضمانت نامه را پر و امضا کرده و یک کپی از آن رابه فروشنده تحویل دهید

توضیحات واضح مربوط به راه هاي مختلف استفاده از این وسیله که در این دفترچه ضمیمه تشریح شده است را ارئه دهید
مشتري ، در رابطه با عملکرد وسایل ،

آن را به خریدار بدهید

  

پیشگیري از سوانح   

بسیاري از مشکالت کارکردي و نگهداري حاصل از توجه ناکافی به هشدارهاي احتیاطی و عدم توانایی در پیش بینی سوانح قابل وقوع است 

بهترین راه پیشگیري از حوادث و مشکالت ، 

ابتدا تمام نکات و احتیاط هاي مربوط به ایمنی و پیشگیري از بروز حوادث را مطالعه کرده و سپس با دقت تمام وسایل را بکار گیرید و حد 
جهت جلوگیري از آسیب وسایل و دستگاه را به عمل آورید

به عالمتهاي زیر و معانی آن ها توجه فرمایید

این عالمت بیان می کند که اگر دستورالعمل بدرستی انجام نشود نتیجه حاصل ایجاد صدمه جدي به بیمار و یا فرد عمل کننده است        اخطار

این عالمت بی  ممنوعیت 
عمل کننده خواهد بود 

این عالمت این آگاهی را به فرد استفاده کننده می دهد که احتمال آسیب به وسیله و در نتیجه پیامد آسیب به بیمار با       نکته
کننده وجود دارد و نیز نکات مهم و قابل توجه در استفاده از دستگاه را نشان می دهد

براي مثال بیمارستان ،( استفاده کننده 
وسایل پزشکی تنها باید توسط دندانپزشکان وسایر متخصصین مجاز بکار گرفته شوند

  
وسیله را به هیچ منظور دیگري جز عملکرد خاص خود استفاده نکنید    

قانون فدرال فروش این وسیله را محدود به سفارش دندانپزشک می کند   :توجه 



نباید بصورت جزء تابع . این وسیله نباید به همراه هیچ وسیله یا سیستم دیگري استفاده شود و نیز نباید به هیچ وسیله یا سیستم دیگر وصل شود 
در مقابل هیچ آسیب یا سانحه اي که مربوط به عدم در نظر   

ی اندازه گیري دقیق کانال همیشه امکان پذیر نخواهد بود و این موضوع هم می تواند بدلیل نقص عملکرد دستگاه باشد و به همان اندازه بستگ

  . اندازه گیري دقیق کانال با استفاده از نگهدارنده هاي فایل آسیب دیده امکانپذیر نخواهد بود
بدون اینکه دستگاه در حال استفاده باشد صداي  است ،  )روشن  (

دستگاه را در این حالت استفاده . این نشان دهنده عملکرد نادرست یک قسمت الکتریکی دستگاه خواهد بود 

چنانچه نشانگرها در صفحه نمایش همگی بصورت نرمال . را چک کنید
آن را  در این صورت دستگاه را استفاده نکرده و براي تعمیر. و واضح نباشد ، دستگاه قادر نخواهد بود اندازه گیري دقیقی را انجام دهد 

J. Morita Mfg. crop  5به صفحه  (. نکنیدتولید نشده باشد وصل 

   )رجوع کنید  5به صفحه  . (ی در نظر گرفته شود هیچ اندازه دقیقی را بیان نمی کند و تنها باید بعنوان یک براورد تقریب
اگر میزان باطري پایین باشد دستگاه . از دستگاه استفاده نکنید  هیچ گاه زمانیکه چراغ نشاندهنده باطري دستگاه در حال چشمک زدن است ،

ممکن است الزم باشد که در طول زمان و افزایش تعداد مورد استفاده آن را 
   )رجوع کنید  6به صفحه  . (فورا دستگاه را براي تعمیر ارجاع دهید 

  ) رجوع کنید 
  ) رجوع کنید  7به صفحه  . (اندازه گیري صورت نخواهد گرفت 

موارد نادر و غیر  ،اندازه گیري دقیق بعلت شکل کانال  در برخی موارد ،
(   

رجوع  7به صفحه (  . وضعیت غیرعادي را حس کردید استفاده از دستگاه را متوقف کنید

اغتشاشات الکتریکی حاصل از اولتراسونیک می تواند با اندازه گیري 

ك وث شدر تماس با منبع الکتریکی نظیر یک پریز الکتریکی قرار نگیرد ، ممکن است باع

   )رجوع کنید  16به صفحه 
باید   (EMC)توجه خاصی به سازگاري الکترومغناطیس   )نامیده می شود 

به . ( در خصوص نصب و راه اندازي دستگاه و رابطه آن با سازگاري الکترومغناطیس به این دفترچه و سایر نوشته هاي مربوطه مراجعه نمایید 

 :  

این وسیله نباید به همراه هیچ وسیله یا سیستم دیگري استفاده شود و نیز نباید به هیچ وسیله یا سیستم دیگر وصل شود 
.J. Morita Mfg. corp  شرکت. وسیله یا سیستم دیگري استفاده شود

  . پاسخگو نخواهد بود . باشدگرفتن این اخطار 
اندازه گیري دقیق کانال همیشه امکان پذیر نخواهد بود و این موضوع هم می تواند بدلیل نقص عملکرد دستگاه باشد و به همان اندازه بستگ

  . به شکل و وضعیت دندان دارد 
اندازه گیري دقیق کانال با استفاده از نگهدارنده هاي فایل آسیب دیده امکانپذیر نخواهد بود ؛ ارنده فایل آسیب دیده را استفاده نکنید 

( ONخاموش کردن دستگاه در وضعیت / هنگامی که سوئیچ اصلی روشن 
این نشان دهنده عملکرد نادرست یک قسمت الکتریکی دستگاه خواهد بود  متناوبی از دستگاه شنیده شود ،

  . نکنید و آن را براي تعمیر به شرکت بفرستید 
  . دم اجباري است در درمانهاي اندودنتیک استفاده از رابر

را چک کنید Root ZX miniدستگاه  قبل از استفاده از دستگاه براي هر بیمار ،
و واضح نباشد ، دستگاه قادر نخواهد بود اندازه گیري دقیقی را انجام دهد 

   )رجوع کنید  4به صفحه . ( ارجاع دهید 
.J. Morita Mfg. cropرا به دستگاهی که توسط شرکت    Root ZX miniهرگز دستگاه 

  ) رجوع کنید 
هیچ اندازه دقیقی را بیان نمی کند و تنها باید بعنوان یک براورد تقریب 3و2.1نشانگر طول 

هیچ گاه زمانیکه چراغ نشاندهنده باطري دستگاه در حال چشمک زدن است ،
   )رجوع کنید  15و  5به صفحه . ( به درستی کار نخواهد کرد

ممکن است الزم باشد که در طول زمان و افزایش تعداد مورد استفاده آن را . عنوان یک براورد تقریبی است حافظه نگهدارنده دستگاه تنها ب
فورا دستگاه را براي تعمیر ارجاع دهید  اگر به نظر می آید، مشکلی وجود دارد ،. تغییر داده یا پاك کنید 

رجوع کنید  7به صفحه  . (تنظیمات را چک کنید  صفحه  بعد از انتخاب گزینه حافظه ،
اندازه گیري صورت نخواهد گرفت  مثل یک کانال مسدود ،  در برخی موارد ،

در برخی موارد ،. چک کنید ) کلیشه رادیوگرافی  ( X-Rayهمیشه اندازه گیري را با 
)رجوع کنید  7به صفحه  . (نرمال و یا نقص کارایی دستگاه امکان پذیر نیست 
وضعیت غیرعادي را حس کردید استفاده از دستگاه را متوقف کنید اگر در هنگام استفاده از دستگاه و اندازه گیري ،

اغتشاشات الکتریکی حاصل از اولتراسونیک می تواند با اندازه گیري .  متصل به بیماراستفاده نکنید  Lip clipجرم گیر اولتراسونیک را با 
   . )رجوع کنید 8به صفحه  . (هاي کانال تداخل کند 

در تماس با منبع الکتریکی نظیر یک پریز الکتریکی قرار نگیرد ، ممکن است باع... ، نگهدارنده فایل و  Lip clipمطمئن شوید 
  )  8صفحه  . (الکتریکی شدید شود 

به صفحه  . (را در اتوکالو قرار دهید  Lip clipبعد از هر بیمار نگهدارنده فایل و 
نامیده می شود  RCM-7از این پس  (  Root ZX miniهنگام استفاده از دستگاه 

  . در نظر باشد 
در خصوص نصب و راه اندازي دستگاه و رابطه آن با سازگاري الکترومغناطیس به این دفترچه و سایر نوشته هاي مربوطه مراجعه نمایید 

  )رجوع کنید  23

:   اخطار  

این وسیله نباید به همراه هیچ وسیله یا سیستم دیگري استفاده شود و نیز نباید به هیچ وسیله یا سیستم دیگر وصل شود  
وسیله یا سیستم دیگري استفاده شود

گرفتن این اخطار 
اندازه گیري دقیق کانال همیشه امکان پذیر نخواهد بود و این موضوع هم می تواند بدلیل نقص عملکرد دستگاه باشد و به همان اندازه بستگ 

به شکل و وضعیت دندان دارد 
ارنده فایل آسیب دیده را استفاده نکنید نگهد 
هنگامی که سوئیچ اصلی روشن  

متناوبی از دستگاه شنیده شود ،
نکنید و آن را براي تعمیر به شرکت بفرستید 

در درمانهاي اندودنتیک استفاده از رابر 
قبل از استفاده از دستگاه براي هر بیمار ، 

و واضح نباشد ، دستگاه قادر نخواهد بود اندازه گیري دقیقی را انجام دهد 
ارجاع دهید 

هرگز دستگاه  
رجوع کنید 

نشانگر طول  
هیچ گاه زمانیکه چراغ نشاندهنده باطري دستگاه در حال چشمک زدن است ، 

به درستی کار نخواهد کرد
حافظه نگهدارنده دستگاه تنها ب 

تغییر داده یا پاك کنید 
بعد از انتخاب گزینه حافظه ، 
در برخی موارد ، 
همیشه اندازه گیري را با  

نرمال و یا نقص کارایی دستگاه امکان پذیر نیست 
اگر در هنگام استفاده از دستگاه و اندازه گیري ، 

   )کنید
جرم گیر اولتراسونیک را با  

هاي کانال تداخل کند 
مطمئن شوید  

الکتریکی شدید شود 
بعد از هر بیمار نگهدارنده فایل و  
هنگام استفاده از دستگاه  

در نظر باشد 
در خصوص نصب و راه اندازي دستگاه و رابطه آن با سازگاري الکترومغناطیس به این دفترچه و سایر نوشته هاي مربوطه مراجعه نمایید  

23صفحه



   )رجوع کنید  23به صفحه  (د تأثیر بگذار RCM-7هر دو نوع قابل حمل و متحرك فرستنده هاي فرکانس رادیویی ممکن است بر روي 
استفاده از قطعات تعویضی و جانبی که توسط شرکت سازنده و توابع آن تولید نشده باشند می توانند تأثیر عکس بر سازگاري 

اگر این موضوع غیرقابل اجتناب است ، دقت کنید . نکنید  را همزمان یا نزدیک با سایر وسایل استفاده

J. Morita Mfg. crop  تعیین و تولید شده است می تواند باعث افزایش نشر
RCM رجوع کنید  26به صفحه  . (شود(  

  . ممنوع می باشد   هستند ،  )ضربان ساز  ( Pacemakerاستفاده از این دستگاه در ترکیب با اسکالپل الکتریکی و یا در بیمارانی که داراي 

از وسایل و دستگاه هاي دیگر  یخشیاستفاده از این دستگاه در اتصال یا همراه با سیستم ها و وسایل دیگر ممنوع است و نباید بصورت 

  . در قبال هیچ آسیب و حادثه حاصله از نادیده گرفتن این تذکر پاسخگو نخواهد بود

 Root ZXوسایل روشنایی از قبیل چراغ هاي فلورسنت و نمایشگر فیلم که بعنوان مبدل استفاده می شوند می توانند باعث عملکرد نادرست 

  . وسایلی ممنوع است 
 . تداخل امواج الکترومغناطیس می تواند باعث عملکرد نادرست دستگاه شده و حتی ممکن است باعث عملکرد آسیب رسان آن نیز بشود 

اختمان دستگاه هاي فرستنده و گیرنده ، ریموت کنترل ها و کلیه وسایلی که انتقال دهنده امواج الکترومغناطیس در داخل س

را درون محفظه  AAA (3  LRO3سایز ( پوشش را برداشته و باطري هاي 

   )رجوع کنید 
اجازه ندهید که فنر درون محفظه باطري ها به باطري به سمت خارج فشار وارد کند ، این مسئله ممکن است باعث آسیب به پوشش خارجی 

به ( قرار گرفتن کامل و ایمن آن در محل خود مطمئن شوید بعد از قراردادن باطریها درپوش محل را با فشار مالیم در محل قرار دهید و از

را با دقت جابجا کنید ، از برخورد دستگاه با سایر وسایل یا انداختن آن و یا ضربه خوردن به آن جلوگیري کنید ، 

هر دو نوع قابل حمل و متحرك فرستنده هاي فرکانس رادیویی ممکن است بر روي 
استفاده از قطعات تعویضی و جانبی که توسط شرکت سازنده و توابع آن تولید نشده باشند می توانند تأثیر عکس بر سازگاري 

  . داشته باشند  RCM-7دستگاه  (EMC)الکترومغناطیس 
را همزمان یا نزدیک با سایر وسایل استفاده  RCM-7تا آنجایی که ممکن است 

   )مراجعه کنید  23به صفحه  . (که هر دو دستگاه به درستی عمل کنند
J. Morita Mfg. cropاستفاده از قطعاتی بجز آنهایی که توسط شرکت 

RCM-7دستگاه  (EMC)الکترومغناطیس و یا کاهش ایمنی الکترومغناطیس 

 :  

استفاده از این دستگاه در ترکیب با اسکالپل الکتریکی و یا در بیمارانی که داراي 
  . کانالهاي مسدود بدقت قابل اندازه گیري نیستند

استفاده از این دستگاه در اتصال یا همراه با سیستم ها و وسایل دیگر ممنوع است و نباید بصورت 
  . استفاده شود

J. Morita Mfg. crop در قبال هیچ آسیب و حادثه حاصله از نادیده گرفتن این تذکر پاسخگو نخواهد بود

وسایل روشنایی از قبیل چراغ هاي فلورسنت و نمایشگر فیلم که بعنوان مبدل استفاده می شوند می توانند باعث عملکرد نادرست 
وسایلی ممنوع است  در کنار چنین Root ZX miniبنابراین استفاده از   شوند،

تداخل امواج الکترومغناطیس می تواند باعث عملکرد نادرست دستگاه شده و حتی ممکن است باعث عملکرد آسیب رسان آن نیز بشود 
دستگاه هاي فرستنده و گیرنده ، ریموت کنترل ها و کلیه وسایلی که انتقال دهنده امواج الکترومغناطیس در داخل س  ، همراه

 .هستند باید خاموش شوند

 :  
پوشش را برداشته و باطري هاي . بدون باطري تحویل داده می شود Root ZX miniدستگاه 

   )رجوع کنید 2به صفحه  . (باطري قرار دهید 
رجوع کنید  2به صفحه  . (قطب هاي مثبت و منفی باطري ها را اشتباه نگذارید 

اجازه ندهید که فنر درون محفظه باطري ها به باطري به سمت خارج فشار وارد کند ، این مسئله ممکن است باعث آسیب به پوشش خارجی 
  . باطري شده و باعث خروج یا نشت مایع داخل باطري گردد

بعد از قراردادن باطریها درپوش محل را با فشار مالیم در محل قرار دهید و از
  )رجوع کنید 2
را با دقت جابجا کنید ، از برخورد دستگاه با سایر وسایل یا انداختن آن و یا ضربه خوردن به آن جلوگیري کنید ،   Root ZX miniدستگاه 

 . در غیر این صورت ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود 

هر دو نوع قابل حمل و متحرك فرستنده هاي فرکانس رادیویی ممکن است بر روي  
استفاده از قطعات تعویضی و جانبی که توسط شرکت سازنده و توابع آن تولید نشده باشند می توانند تأثیر عکس بر سازگاري  

الکترومغناطیس 
تا آنجایی که ممکن است  

که هر دو دستگاه به درستی عمل کنند
استفاده از قطعاتی بجز آنهایی که توسط شرکت  

الکترومغناطیس و یا کاهش ایمنی الکترومغناطیس 
  

ممنوعیت  

استفاده از این دستگاه در ترکیب با اسکالپل الکتریکی و یا در بیمارانی که داراي  
کانالهاي مسدود بدقت قابل اندازه گیري نیستند 
استفاده از این دستگاه در اتصال یا همراه با سیستم ها و وسایل دیگر ممنوع است و نباید بصورت  

استفاده شود

.J. Morita Mfg. cropشرکت 

وسایل روشنایی از قبیل چراغ هاي فلورسنت و نمایشگر فیلم که بعنوان مبدل استفاده می شوند می توانند باعث عملکرد نادرست  
mini ،شوند

تداخل امواج الکترومغناطیس می تواند باعث عملکرد نادرست دستگاه شده و حتی ممکن است باعث عملکرد آسیب رسان آن نیز بشود  
همراهتلفن  

هستند باید خاموش شوند
  

  توجه
دستگاه  

باطري قرار دهید 
قطب هاي مثبت و منفی باطري ها را اشتباه نگذارید  
اجازه ندهید که فنر درون محفظه باطري ها به باطري به سمت خارج فشار وارد کند ، این مسئله ممکن است باعث آسیب به پوشش خارجی  

باطري شده و باعث خروج یا نشت مایع داخل باطري گردد
بعد از قراردادن باطریها درپوش محل را با فشار مالیم در محل قرار دهید و از 

2صفحه 
دستگاه  

در غیر این صورت ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود 

  



به صفحه  . (اتصال نادرست و ناقص باعث اختالل و عدم اندازه گیري می شود

   )رجوع کنید  3به صفحه . ( چیزي به آن برخورد نکند
اگر این اتصاالت برعکس باشد اندازه گیري انجام . با سیم پروب هماهنگ است 

   )رجوع کنید  3به صفحه ( احتمال خاموش شدن آن وجود دارد 
   )رجوع کنید 

   )رجوع کنید  6به صفحه 
   )رجوع کنید 

  .نید نگه داشته خواهد شد جائیکه خود شما آن را تنظیم ک
   )رجوع کنید  7به صفحه . ( صداي بوقی که هنگام روشن شدن دستگاه شنیده می شود قابل تنظیم نخواهد بود

. ( این باعث اختالل در نمایشگر اندازه خواهد شد و نمایشگر بصورت خطا اپکس را نشان می دهد

اگر نمایشگر هیچ تکانی نخورد . چیزي را نشان نمی دهد  نمایشگر تا زمانیکه بسیار نزدیک به اپکس باشد ،
  ) رجوع کنید 

حرکت شدید و ناگهانی خواهد داشت ، اما این موضوع با پیشرفت حرکت 

ورد بنابراین قبل از کار حتما از بیمار در این م  می تواند باعث یک واکنش شدید شود،

این حالت . یا نگهدارنده فایل نریزد  Lip clipیا هیپوکلریت سدیم بر روي 
   )رجوع کنید 
قسمت فلزي و پالستیکی نگهدارنده فایل در تماس با بخش . نزدیک به دسته آن متصل کنید 

اس انگشتها با دسته نشت اگر فایل دسته فلزي داشته باشد ، هنگام تم
مطمئن شوید که قسمت فلزي  حتی اگر دسته فایل پالستیکی است ،

   )رجوع کنید  9به صفحه ( در این حالت یک اندازه گیري دقیق  امکان پذیر نخواهد بود 
اندازه گیري بدرستی انجام نخواهد شد و نیز نگهدارنده فایل آسیب 

اتصال نادرست و ناقص باعث اختالل و عدم اندازه گیري می شود. شوید که فیش سیم پروب بدرستی در پایه قرار گیرد 
   )مراجعه کنید

چیزي به آن برخورد نکندپس از قرار دادن فیش در داخل پایه آن را نکشید یا 
با سیم پروب هماهنگ است  "Lip clip"و  "نگهدارنده فایل"مطمئن شوید که رنگ 

  . نخواهد شد 
احتمال خاموش شدن آن وجود دارد   در صورت وارد آمدن فشار اضافی به دستگاه ،

رجوع کنید  6به صفحه  (. نشانگر چشمک زن در وراي اپکس تنظیم نخواهد شد 
به صفحه  (قسمت حافظه دستگاه نیز با تجاوز به وراي اپکس تنظیم نخواهد شد 

رجوع کنید  6به صفحه  . (متفاوت تنظیم گردد نقطه 3قسمت حافظه می تواند براي 
جائیکه خود شما آن را تنظیم ک  قسمت حافظه تا زمانیکه دستگاه روشن باشد ،

صداي بوقی که هنگام روشن شدن دستگاه شنیده می شود قابل تنظیم نخواهد بود
این باعث اختالل در نمایشگر اندازه خواهد شد و نمایشگر بصورت خطا اپکس را نشان می دهد.از برخورد فایل با لثه جلوگیري کنید 

   )نید رجوع ک 7
نمایشگر تا زمانیکه بسیار نزدیک به اپکس باشد ، اگر کانال به شدت خشک باشد ،

رجوع کنید  7به صفحه  . (سعی کنید کانال را با اکسیدال یا سالین مرطوب نمایید 
حرکت شدید و ناگهانی خواهد داشت ، اما این موضوع با پیشرفت حرکت  خل کانال ،گاهی نشانگر طول کانال به هنگام ورود فایل به دا

   )رجوع کنید  7به صفحه  . (فایل به سمت اپکس برطرف خواهد شد 
می تواند باعث یک واکنش شدید شود، Lip clipاگر بیمار به فلزات حساسیت داشته باشد ، 

   )رجوع کنید  8به صفحه  (.سوال شود 
یا هیپوکلریت سدیم بر روي  (FC)مراقب باشید که محلول هاي دارویی نظیر فرموکروزول 

رجوع کنید  8به صفحه  0. موجب واکنش هاي شدیدي نظیر التهاب خواهد شد 
نزدیک به دسته آن متصل کنید  قسمت باالیی فایل ، همیشه نگهدارنده فایل را به

  ) رجوع کنید  9به صفحه . ( برنده فایل آسیب خواهد دید
اگر فایل دسته فلزي داشته باشد ، هنگام تم. فقط از فایل ها و ریمرهایی با دسته هاي پالستیکی استفاده نمایید 

حتی اگر دسته فایل پالستیکی است ،. الکتریکی رخ داده و دستگاه اندازه گیري دقیقی را نشان نخواهد داد 
   )رجوع کنید  9به صفحه  . (فایل را با انگشت لمس نکنید 

:  
در این حالت یک اندازه گیري دقیق  امکان پذیر نخواهد بود  از نگهدارنده هاي فایل آسیب دیده استفاده نکنید ،

اندازه گیري بدرستی انجام نخواهد شد و نیز نگهدارنده فایل آسیب  ، صحیح نباشداگر اتصال . به فایل نگهدار متصل کنید  به درستیفایل را 
   )رجوع کنید  9به صفحه . ( خواهد دید 

  )رجوع کنید  10به صفحه  (حاصله را حتما با رادیوگرافی چک کنید 

شوید که فیش سیم پروب بدرستی در پایه قرار گیرد مطمئن  
مراجعه کنید 3
پس از قرار دادن فیش در داخل پایه آن را نکشید یا  
مطمئن شوید که رنگ  

نخواهد شد 
در صورت وارد آمدن فشار اضافی به دستگاه ، 
نشانگر چشمک زن در وراي اپکس تنظیم نخواهد شد  
قسمت حافظه دستگاه نیز با تجاوز به وراي اپکس تنظیم نخواهد شد  
قسمت حافظه می تواند براي  
قسمت حافظه تا زمانیکه دستگاه روشن باشد ، 
صداي بوقی که هنگام روشن شدن دستگاه شنیده می شود قابل تنظیم نخواهد بود 
از برخورد فایل با لثه جلوگیري کنید  

7صفحه 
اگر کانال به شدت خشک باشد ، 

سعی کنید کانال را با اکسیدال یا سالین مرطوب نمایید 
گاهی نشانگر طول کانال به هنگام ورود فایل به دا 

فایل به سمت اپکس برطرف خواهد شد 
اگر بیمار به فلزات حساسیت داشته باشد ،  

سوال شود 
مراقب باشید که محلول هاي دارویی نظیر فرموکروزول  

موجب واکنش هاي شدیدي نظیر التهاب خواهد شد 
همیشه نگهدارنده فایل را به 

برنده فایل آسیب خواهد دید
فقط از فایل ها و ریمرهایی با دسته هاي پالستیکی استفاده نمایید  

الکتریکی رخ داده و دستگاه اندازه گیري دقیقی را نشان نخواهد داد 
فایل را با انگشت لمس نکنید 

  
توجه  

از نگهدارنده هاي فایل آسیب دیده استفاده نکنید ، 
به درستیفایل را  

خواهد دید 
حاصله را حتما با رادیوگرافی چک کنید نتایج  



همیشه بوسیله گرفتن بستها و اتصال دهنده ها این کار را . براي وصل یا جدا کردن پروب و نگهدارنده فایل هرگز سیم را مستقیما نکشید  
   )رجوع کنید  14به صفحه  . (انجام دهید

   )رجوع کنید  14به صفحه   . (دستگاه نپیچید سیم پروب را هرگز دور بدنه اصلی  
   )رجوع کنید  15به صفحه  . (قطبهاي مثبت و منفی را بر عکس متصل نکنید  
این حالت ممکن است باعث تخریب و آسیب دیواره خارجی باطري و نشت . اجازه ندهید که فنر محفظه باطري به لبه هاي آن فشار بیاورد  

  .مایع داخل آن گردد
رجوع  15به صفحه  (درپوش را با فشار مالیم سرجاي خود قرار دهید و از قرار گرفتن ایمن آن مطمئن شوید  قراردادن باطري ها ، بعد از 

   )کنید
باطري خشک منگنز به اندازه دو نوع دیگر دوام  . (آلکاالین ، اکسیرید و یا منگنز استفاده نمایید LRO3همیشه از باطري هاي سلولی خشک  

   )رجوع کنید  15به صفحه  . (کادمیوم استفاده نکنید  –هیدروژن یا نیکل  –هرگز از باطري هاي قابل شارژ نیکل   )ندارند 
   )رجوع کنید  15به صفحه  (و یا همگی منگنز باشند  TMمثال همگی آلکاالین و یا همگی اکسیرید : تمام باطري ها باید از یک نوع باشند  
  ) رجوع کنید  15به صفحه ( سه باطري را همزمان جایگزین کنید  
رجوع  15به صفحه  (هرگز از باطري هایی که نشت دارند و یا تغییر شکل و یا تغییر رنگ داده اند و یا حالت عادي ندارند استفاده نکنید  

   )کنید
  ) رجوع کنید  15به صفحه  . (س خارج کنید با توجه به قوانین و کدهاي محل زندگی خود باطري هاي قدیمی را از دستر 
کنید و آن را با باطري جدید جایگزین  و خشک باطري را تمیز دو سر با دقت مایع نشتی را خارج کرده و در صورتیکه باطري نشت دارد ، 

   )رجوع کنید  15به صفحه  . (نمایید 
   )رجوع کنید  16به صفحه  (د بجز اتوکالو از هیچ روش دیگري براي استریلیزاسیون استفاده نکنی 
   )رجوع کنید  16به صفحه . ( انجام دهید و دما را باال نبرید c ̊  135اتوکالو کردن و خشک کردن را در دماي  
   )رجوع کنید  16به صفحه  . (سپس اتوکالو شوند  ابتدا باید کامال شسته و تمیز شده ، Lip clipنگهدارنده فایل و  
رجوع  16به صفحه  . (باقیمانده روي وسایل می تواند باعث اختالل در عملکرد و یا تغییر رنگ وسیله شود  ضایعات یاهرگونه مواد شیمیایی  

   )کنید 
 16به صفحه  . (توصیه اکید شده است که وسایل در بسته بندي استریلیزاسیون یا موارد مشابه قرار گرفته و سپس داخل اتوکالو قرارداده شوند  

   )رجوع کنید 
  . سیم پروب را اتوکالو نکنید 
   )رجوع کنید  16به صفحه ( براي ضدعفونی کردن فایل ها از دستور کارخانه سازنده تبعیت نمایید  
هرگونه محلول دیگر . ضدعفونی کننده ، تمیز نکنید  % 70 – 80سطوح بدنه اصلی دستگاه و سیم پروب را با هیچ نوعی از الکل جز اتانول  

   )رجوع کنید  16به صفحه . ( تیرگی ، تغییر رنگ و یا آسیبهاي مشابه بر روي سطوح می گردد باعث ایجاد ترك ،
  . جعبه اصلی را با اتانول خیس نکنید زیرا ممکن است مایع به داخل آن نفوذ کرده و باعث اختالل در عملکرد دستگاه شود 

   )مراجعه کنید 16به صفحه  . (زمانیکه محیط اطراف فیش خروجی اطالعات و جک سیم پروب را تمیز می کنید بسیار مراقب باشید *  
با دستمال خشک ممکن است باعث ایجاد الکتریسیته ساکن شده و در نمایش صفحه نمایشگر تأثیر   LEDتمیز کردن صفحه   در موارد نادر ، 

  ) رجوع کنید  16صفحه  به . (می گذارد 
این مواد شیمیایی می تواند . جلوگیري کنید   Root ZX miniبر روي دستگاه    شیمیایی که براي درمان استفاده می شود ، داز ریختن موا 

و هیپوکلرید سدیم بسیار مراقب باشید زیرا  (FC)در هنگام استفاده از فرموکروزول . تغییر شکل و یا تغییر رنگ دستگاه شوند   باعث آسیب ،
بعضی از محلولهاي شیمیایی ممکن است  0ید نهر گونه محلولی که بر روي دستگاه ریخت را سریعا پاك ک. این محلول ها بسیار قوي هستند 

  ) جوع کنیدر 16به صفحه (  )باعث ایجاد تغییر رنگ و ایجاد لکه بر روي دستگاه شوند هرچند که سریعا پاك گردند 
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  .   ROOT ZX mini تهیه دستگاه اپکس فایندربا تشکر از 

این . براي افزایش کارایی و ایمنی عملکرد وسیله ، لطفا این دفترچه را مطالعه کرده و به نکات و تذکرات آن دقت فرمایید 
این دفترچه حاوي اطالعات اساسی و مهم راجع به امنیت دستگاه است . دفترچه را در یک مکان قابل دید و دسترس قرار دهید 

.  

   :توجه 

  
آسیب وارده به لوازم و صدمات حاصله از تعمیر دستگاه توسط اشخاص  اتفاقات ، براي J. Morita Mfg. Corpشرکت   - 1

  . بودتأیید نشده توسط شرکت فوق پاسخگو نخواهد 
اصالح این  اتفاقات ، آسیب وارده به لوازم و صدمات حاصله از هرگونه تغییر ، براي J. Morita Mfg. Corpشرکت   - 2

  . محصول پاسخگو نخواهد بود
اتفاقات ، آسیب وارده به لوازم و صدمات حاصله از استفاده از وسایل جانبی ساخته  براي J. Morita Mfg. Corpشرکت    - 3

  . بودکت ساخته شده اند ، پاسخگو نخواهد شده توسط سایر شرکتها بجز آنهایی که توسط این شر
آسیب وارده به لوازم و صدمات حاصله از استفاده از قطعاتی غیر از آنچه  براي اتفاقات ، J. Morita Mfg. Corpشرکت   - 4

  .پاسخگو نخواهد بود توسط این شرکت در وضعیت اصلی خود قرار داده شده است ،
آسیب وارده به لوازم و صدمات حاصله از استفاده از وسایل غیر از آن  اتفاقات ،براي  J. Morita Mfg. Corpشرکت    - 5

  . بودپاسخگو نخواهد  روشی که در این دفترچه توضیح داده شده و عدم توجه به نکات و تذکرات ،
محیط مورد  آسیب وارده به لوازم و صدمات حاصله از شرایط نامناسب اتفاقات ، براي J. Morita Mfg. Corpشرکت    - 6

استفاده دستگاه یا شرایط نامناسب نصب دستگاه از قبیل جریان برق نامناسب در مناطقی که در این دفترچه بیان نشده است 
  . پاسخگو نخواهد بود ،
سیل ، صاعقه و  براي اتفاقات ، آسیب وارده به لوازم و صدمات حاصله از آتش ، زلزله ، J. Morita Mfg. Corpشرکت    - 7

  .بودبالیاي طبیعی پاسخگو نخواهد 
سال پس از اتمام ساخت این  10تامین قطعات تعویضی و تعمیر این محصول را تا  J. Morita Mfg. Corpشرکت    - 8

    .دادمحصول انجام خواهد 
  

  . چک شود  ماه یکبار از نظر تطابق با شرایط استاندارد نگهداري و شرایط مطلوب دستگاه ، 6این محصول هر  •
  .به لیست قطعات تعویضی مراجعه شود و قطعات مشکل دار در صورت نیاز جایگزین شوند •

 



  

  )1( سیم پروب    )3( نگهدارنده فایل 
  
  
  
  

  

  

   )1(تستر    )3 (باطري هاي خشک آلکاالین 
AAA ( LRO3  

  

  
  
  
  

1  

پروبسیم  )ارتباط با روتاري  

اتصال گردن آویز محل  

 معرفی قطعات

  موارد استفاده 
  .کار برده می شوده این دستگاه براي پیدا کردن اپکس کانال ریشه ب

  لوازم جانبی

Lip clip )5(   نگهدارنده فایل
  

  
  

باطري هاي خشک آلکاالین    )انتخابی (نگهدارنده فایل بلند 
  
  
  

AAA سایز( باطري ها 

Lip clip 
 نگهدارنده فایل

 

 

ارتباط با روتاري ( خروجی اطالعات   

معرفی قطعات -1
  

موارد استفاده 
این دستگاه براي پیدا کردن اپکس کانال ریشه ب

  
لوازم جانبی
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را که داخل بسته بندي قرار دارند در محل قرار 

باطري را با فشار دادن مرکز قطب منفی در طرفی که فنر دارد در جاي خود قرار 

قطب مثبت را در داخل محل خود قرار داده و مطمئن شوید که کلیه نقاط تماس 

 

  
  
  
  
  
  
  

2  

   .را در محل قرار دهید  AAA ( LRO3 سایز (باطري  3پوشش را برداشته و 

  

  .با فشار اضافی به لبه باطري آسیب وارد کند و باعث نشت مایع داخل باطري به خارج شود

 از استفاده از دستگاهموارد قابل توجه قبل 

 
  :ري ها طقرار دادن با

  .درپوش را در جهت فلش حرکت دهید و از دستگاه جدا کنید   

را که داخل بسته بندي قرار دارند در محل قرار   AAA ( LRO3 سایز (ري طسه عدد با 
 . دهید

باطري را با فشار دادن مرکز قطب منفی در طرفی که فنر دارد در جاي خود قرار    )1(     
  . دهید

قطب مثبت را در داخل محل خود قرار داده و مطمئن شوید که کلیه نقاط تماس    )2(
  .آسیب ندیده باشند

   
  
  

 درپوش را در مسیر خود به سمت پایین در محل قرار داده تا بخوبی  

 .سر جاي خود قرار گیرد و بسته شود

  
  

  

   نکته

Root ZX mini  پوشش را برداشته و . بدون باطري تحویل  داده شده است

   نکته

 .ثبت و منفی را اشتباه قرار ندهیدقطبهاي م   

با فشار اضافی به لبه باطري آسیب وارد کند و باعث نشت مایع داخل باطري به خارج شودهرگز اجازه ندهید که فنر  

    نکته

واردکنید تا از درست پس از قرار دادن باطري ها و در پوش ، فشار مالیمی به درپوش 
  .قرار گرفتن آن مطمئن شوید

موارد قابل توجه قبل  -1

 
قرار دادن با

1- 

2- 

     
دهید

     )
آسیب ندیده باشند

  

  

  

3- 

 Root ZX miniدستگاه  

پس از قرار دادن باطري ها و در پوش ، فشار مالیمی به درپوش 
قرار گرفتن آن مطمئن شوید



بطور کامل در محل جک مخصوص آن در سمت چپ دستگاه 

  

قسمت نرینگی فیش خاکستري نگهدارنده فایل را در محل مادگی اتصال دهنده خاکستري بر روي سیم پروب وارد 
 .را در محل مادگی اتصال دهنده سفید بر روي سیم پروب وارد کنید

نمایشگر در صفحه نمایش پدیدار می 
 )دقیقه استفاده نکنید خودبخود خاموش می شود

مطمئن شوید که تمام خطوط اندازه 

 

  3  

از برخورد آن با سایر وسایل و یا زمین و ضربه 
  . انتقال بی دقت دستگاه باعث آسیب خواهد شد 

مطمئن شوید که فیش دستگاه بدرستی و کامل در محل جک مخصوص آن قرار 
  

دقت کنید سیم را بعد از قرار دادن فیش در محل مخصوص خود با فشار نکشید 

اگر این اتصاالت برعکس باشند اندازه گیري انجام . با رنگ سیم پروب هماهنگ باشد 
  .اگر به دستگاه ضربه وارد شود ممکن است خودبخود خاموش شود

   اتصال سیم پروب

بطور کامل در محل جک مخصوص آن در سمت چپ دستگاه  مطابق شکل سیم پروب را
Root ZX mini  قرار دهید .             

قسمت نرینگی فیش خاکستري نگهدارنده فایل را در محل مادگی اتصال دهنده خاکستري بر روي سیم پروب وارد 
Lip clip را در محل مادگی اتصال دهنده سفید بر روي سیم پروب وارد کنید

   :بررسی عملکرد 

نمایشگر در صفحه نمایش پدیدار می . بر روي دستگاه را فشار دهید تا روشن شود Powerسوئیچ 
دقیقه استفاده نکنید خودبخود خاموش می شود 10اگر از دستگاه براي . ( 

  .در فیش مخصوص خود وارد شده باشد  قطعاتمطمئن شوید که 

مطمئن شوید که تمام خطوط اندازه . تماس دهید  Lip clipقسمت فلزي فایل نگهدار را با 
 .گیري  بر روي صفحه نمایش روشن شوند 

   نکته

از برخورد آن با سایر وسایل و یا زمین و ضربه . دستگاه را با دقت حمل کنید  
انتقال بی دقت دستگاه باعث آسیب خواهد شد . خوردن به آن جلوگیري کنید

مطمئن شوید که فیش دستگاه بدرستی و کامل در محل جک مخصوص آن قرار  
  . یک اتصال ضعیف باعث عدم اندازه گیري دقیق می شود . گیرد 

دقت کنید سیم را بعد از قرار دادن فیش در محل مخصوص خود با فشار نکشید  
  . یا به آن ضربه نزنید

   نکته

با رنگ سیم پروب هماهنگ باشد  Lip clipمطمئن شوید که رنگ نگهدارنده فایل و 
اگر به دستگاه ضربه وارد شود ممکن است خودبخود خاموش شود . نخواهد شد 

اتصال سیم پروب

سیم پروب را  -1
Root ZX mini

قسمت نرینگی فیش خاکستري نگهدارنده فایل را در محل مادگی اتصال دهنده خاکستري بر روي سیم پروب وارد  -2
Lip clip. کنید 

  

  

 

  

بررسی عملکرد 

سوئیچ   -1
. ( شود 

 
مطمئن شوید که   -2
قسمت فلزي فایل نگهدار را با   -3

گیري  بر روي صفحه نمایش روشن شوند 

 

 

 

 

مطمئن شوید که رنگ نگهدارنده فایل و 
نخواهد شد 



   از باال به پایین  ±3

اگر . وقتی که تستر را وارد می کنید ممکن است عالمت نشاندهنده طول یکدفعه جهش کند 
  . ثانیه صبر کنید تا عالمت ثابت شود ، سپس طول را چک کنید 

دستگاه نمی تواند 
  . تماس بگیرید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  

اگر تمامی نمایشگرها در صفحه 
در این صورت . نمایش بدرستی ظاهر نشوند ، احتمال دارد وسیله ، اندازه گیري دقیقی را انجام ندهد 

     بررسی عملکرد دستگاه با استفاده از تستر

  . را با تستر هر هفته یکبار چک کنید   Root ZX miniعملکرد دستگاه 

Power  را فشار داده و دستگاه را روشن کنید .  

3±نمایشگر اندازه را تا عالمت . تستر را در جک مخصوص پروب قرار دهید

  . چک کنید 

وقتی که تستر را وارد می کنید ممکن است عالمت نشاندهنده طول یکدفعه جهش کند 
ثانیه صبر کنید تا عالمت ثابت شود ، سپس طول را چک کنید  1این اتفاق افتاد براي 

دستگاه نمی تواند باالتر باشد ،  1نشانه یا بیشتر از آن از عدد  4اگر آنچه دستگاه نشان می دهد 
تماس بگیرید   J. Moritaدر این صورت با فروشنده یا نمایندگی . اندازه دقیقی را نشان دهد 

    اخطار

اگر تمامی نمایشگرها در صفحه . دستگاه را بررسی کنید  قبل از استفاده از دستگاه براي هر بیمار ،
نمایش بدرستی ظاهر نشوند ، احتمال دارد وسیله ، اندازه گیري دقیقی را انجام ندهد 

   . استفاده از دستگاه را متوقف کرده و آن را براي تعمیر بفرستید

  

بررسی عملکرد دستگاه با استفاده از تستر  

  

عملکرد دستگاه 

Powerدکمه   -1

تستر را در جک مخصوص پروب قرار دهید  -2
چک کنید عدد یک 

وقتی که تستر را وارد می کنید ممکن است عالمت نشاندهنده طول یکدفعه جهش کند *
این اتفاق افتاد براي 

اگر آنچه دستگاه نشان می دهد *
اندازه دقیقی را نشان دهد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قبل از استفاده از دستگاه براي هر بیمار ،
نمایش بدرستی ظاهر نشوند ، احتمال دارد وسیله ، اندازه گیري دقیقی را انجام ندهد 

استفاده از دستگاه را متوقف کرده و آن را براي تعمیر بفرستید



   اخطار

Root ZX mini  را به وسیله اي که مربوط به کارخانه J. Morita 

  
5  

 میزان صدا

 خاموش ، کم ، زیاد

 نوار نشاندهنده طول کانال

 طول سنج

  )فایل خارج از کانال  (موقت خاموش  •

  اعداد موجود در حافظه براي نشانه چشمک زن
  )فایل داخل کانال  (در حال اندازه گیري   •

  .چند خط نشانه چشمک زن دیده می شود 
 :وقتی که نشانه چشمک زن در محل ست شود •

  محل نشانه چشمک زن

  اخطار

به عنوان تخمینی  3و2و1اعداد 
در اندازه گیري استفاده می شود 

 نه براي اندازه گیري دقیق

Power 
اطالعاتنمایشگر   

 Root ZX miniهرگز دستگاه 

corp نیست وصل نکنید .  

  صفحه نمایش و سوئیچ ها

 نمایشگر میزان باطري

ان باقی مانده باطري را نشان می دهد این عالمت میز
را ها هنگامیکه این عالمت چشمک می زند باطري 

 تعویض نمایید

  اخطار

هرگز از دستگاه در هنگام چشمک زدن عالمت 
دستگاه در هنگام پایین بودن  باطري استفاده نکنید ،

 .میزان باطري ممکن است به درستی عمل نکند

زنگ هشدار  هنگامیکه میزان باطري بسیار پایین باشد ،
  صدا در آمده ودستگاه خود به خود خاموش می شود

دقیقه استفاده نشود خود به خود  10دستگاه اگر 
 خاموش می شود

Set 
  نوار چشمک زن

حافظهنوار   

 شوداین خط براي ارزیابی اندازه گیري طول کانال استفاده می

 این نشانه براي ارزیابی نقاط میانگین داخل کانال استفاده می شود

 

  راه اندازي دستگاه

  

صفحه نمایش و سوئیچ ها    

این عالمت میز
هنگامیکه این عالمت چشمک می زند باطري 

تعویض نمایید

هرگز از دستگاه در هنگام چشمک زدن عالمت 
باطري استفاده نکنید ،

میزان باطري ممکن است به درستی عمل نکند

هنگامیکه میزان باطري بسیار پایین باشد ،* 
صدا در آمده ودستگاه خود به خود خاموش می شودبه 

دستگاه اگر * 
خاموش می شود

این خط براي ارزیابی اندازه گیري طول کانال استفاده می
  . شود 

این نشانه براي ارزیابی نقاط میانگین داخل کانال استفاده می شود

راه اندازي دستگاه – 3



تغییر  03و  02به 
نشانه چشمک  هنگامیکه هر حافظه را انتخاب می کنید ،

حافظه اي که در هنگام خاموش بودن 
  . است که در هنگام روشن شدن مجدد دستگاه دیده می شود 

تنظیم خواهد شد آن را به عنوان تخمین 

 Setمه کرا نگه دارید و سپس همزمان د
را فشار دهید هر بار فشار دادن دکمه تنظیم نشانه چشمک زن را یک عالمت به سمت اپکس 

بطوریکه یک نقطه مورد نظر را در حین کار 
عالمت بزند مثال شروع یک کرو، یک طول مشخص تا اپکس و یا نقطه اي براي تغییر اندازه فایل 

این عمل باعث ایجاد نشانه 
 .اي چشمک زن می شود که نسبت به نشانه چشمک زن اصلی با سرعت کمتري چشمک می زند
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  تنظیمات 

  .   نشانه حافظه را انتخاب کنید

به  01هر بار فشار دادن دکمه حافظه انتخاب شده از . را فشار  دهید
هنگامیکه هر حافظه را انتخاب می کنید ،.باز می گردد 01کرده و سپس دوباره به 

حافظه اي که در هنگام خاموش بودن . زن در محل تعیین شده براي آن حافظه قرار می گیرد
است که در هنگام روشن شدن مجدد دستگاه دیده می شود می کنید همانی دستگاه انتخاب 

  چشمک زن  نوار

تنظیم خواهد شد آن را به عنوان تخمین   )اپکس   ( 0تا  2نشانه چشمک زن هر جایی بین عدد 
  . براي طول کارکرد کانال استفاده کنید

را نگه دارید و سپس همزمان د Powerئیچ سو هنگامی که فایل هنوز وارد نشده است ،
را فشار دهید هر بار فشار دادن دکمه تنظیم نشانه چشمک زن را یک عالمت به سمت اپکس 

  . محل نشانه خود به خود در حافظه قرار می گیرد. پیش می برد 

  

  

  

  

  نوار حافظه

  . تنظیم خواهد شد  )تا اپکس (نشانه حافظه هر جایی

بطوریکه یک نقطه مورد نظر را در حین کار . نشانه حافظه در طول درمان نیز تنظیم خواهد شد 
عالمت بزند مثال شروع یک کرو، یک طول مشخص تا اپکس و یا نقطه اي براي تغییر اندازه فایل 

  . براي گسترش دادن ناحیه 

این عمل باعث ایجاد نشانه . را فشار دهید  Setا تا ناحیه مورد نظر وارد کنید وسپس دکمه 
اي چشمک زن می شود که نسبت به نشانه چشمک زن اصلی با سرعت کمتري چشمک می زند

  .این موضوع محلی را که زنگ هشدار دهنده به کار می افتد را تغییر نخواهد داد

    نکته

  .نشانه چشمک زن در وراي اپکس تنظیم نخواهد شد 

تنظیمات   

نشانه حافظه را انتخاب کنید -1

  روش   

را فشار  دهید Setدکمه 
کرده و سپس دوباره به 

زن در محل تعیین شده براي آن حافظه قرار می گیرد
دستگاه انتخاب 

نوارتنظیم  -2

  روش    

نشانه چشمک زن هر جایی بین عدد 
براي طول کارکرد کانال استفاده کنید

هنگامی که فایل هنوز وارد نشده است ،
را فشار دهید هر بار فشار دادن دکمه تنظیم نشانه چشمک زن را یک عالمت به سمت اپکس 

پیش می برد 

نوار حافظه  -3

نشانه حافظه هر جایی

نشانه حافظه در طول درمان نیز تنظیم خواهد شد 
عالمت بزند مثال شروع یک کرو، یک طول مشخص تا اپکس و یا نقطه اي براي تغییر اندازه فایل 

براي گسترش دادن ناحیه 

  روش   

ا تا ناحیه مورد نظر وارد کنید وسپس دکمه فایل ر
اي چشمک زن می شود که نسبت به نشانه چشمک زن اصلی با سرعت کمتري چشمک می زند

این موضوع محلی را که زنگ هشدار دهنده به کار می افتد را تغییر نخواهد داد

نشانه چشمک زن در وراي اپکس تنظیم نخواهد شد 



 

  . تنظیم کرده و یا آن را خاموش کنید 

این حالت صداي 
براي تغییر صدا از خاموش به 
آنچه تنظیم کرده اید ضبط شده و تا دفعه آینده که 

. محل قرار گرفتن نوك فایل بوسیله نشانگر طول کانال روي صفحه نشان داده می شود 
    .شروع به روشن و خاموش شدن می کند 
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امکان دارد که شما نیاز داشته باشید در طی گسترش و تمیز کردن کانال نشانه حافظه را 
  .را سریعا متوقف کنید اگر به نظر می آید مشکالتی بوجود آمده است باید استفاده از دستگاه 

  
ولی این  خاموش شود ، Root ZX miniنشانه حافظه در هر محلی که شما آن را تنظیم کردیده اید باقی می ماند تا وقتیکه دستگاه 

  .تنظیمات صفحه نمایش را کنترل کنید  قبل از انتخاب حافظه ،

  صداي هشداردهنده 

تنظیم کرده و یا آن را خاموش کنید  کمتا زیاد صداي بوق دستگاه را می توانید از 

این حالت صداي . را روشن کنید  Root ZX miniرا نگه دارید و سپس دستگاه 
براي تغییر صدا از خاموش به . حالت قطع تغییر می دهد  تابوق دستگاه را از بلندترین حالت 
آنچه تنظیم کرده اید ضبط شده و تا دفعه آینده که . کنید  رمتوسط همان روش قبل را تکرا

  . دستگاه را روشن کنید تغییر نخواهد کرد 

  نشانگر اندازه

محل قرار گرفتن نوك فایل بوسیله نشانگر طول کانال روي صفحه نشان داده می شود 
شروع به روشن و خاموش شدن می کند نشانگر چشمک زن با ورود فایل به داخل کانال 

    اخطار

امکان دارد که شما نیاز داشته باشید در طی گسترش و تمیز کردن کانال نشانه حافظه را . نشانه حافظه تنها بعنوان یک تخمین استفاده می شود 
اگر به نظر می آید مشکالتی بوجود آمده است باید استفاده از دستگاه . 

    نکته

  . نشانه حافظه نمی تواند در وراي اپکس تنظیم شود 
  . حافظه در نقاط مختلفی تنظیم گردد 3نشانه حافظه می تواند براي هر 

نشانه حافظه در هر محلی که شما آن را تنظیم کردیده اید باقی می ماند تا وقتیکه دستگاه 
  . محل در حافظه باقی نخواهد ماند 

  نکته 

قبل از انتخاب حافظه ، .  صداي بوقی که با روشن کردن دستگاه می شنوید قابل تنظیم نیست 

 

  

صداي هشداردهنده   -4

صداي بوق دستگاه را می توانید از 

   روش  

را نگه دارید و سپس دستگاه  Setدکمه 
بوق دستگاه را از بلندترین حالت 
متوسط همان روش قبل را تکرا

دستگاه را روشن کنید تغییر نخواهد کرد 

  

نشانگر اندازه

محل قرار گرفتن نوك فایل بوسیله نشانگر طول کانال روي صفحه نشان داده می شود 
نشانگر چشمک زن با ورود فایل به داخل کانال 

نشانه حافظه تنها بعنوان یک تخمین استفاده می شود 
. تغییر دهید 

نشانه حافظه نمی تواند در وراي اپکس تنظیم شود  
نشانه حافظه می تواند براي هر  
نشانه حافظه در هر محلی که شما آن را تنظیم کردیده اید باقی می ماند تا وقتیکه دستگاه  

محل در حافظه باقی نخواهد ماند 

صداي بوقی که با روشن کردن دستگاه می شنوید قابل تنظیم نیست 



  
  . این باعث می شود نشانگر طول به سمت اپکس جهش کند 
اگر نشانگر جابجایی نداشت . ممکن است نشانگر تا فاصله بسیار نزدیک به اپکس جابجا نشود 

بعضی اوقات نشانگر طول کانال با ورود فایل به داخل کانال حرکت ناگهانی و شدیدي خواهد داشت ولی این حالت با پیشرفت 

  
کانالهایی که براي استفاده در  "براي جزئیات بیشتر قسمت  .(در برخی موارد مثل کانالهاي مسدود اندازه گیري انجام نمی شود 

موارد نادر و یا ناتوانی  شکل کانال ، اندازه گیري دقیق بعلت در برخی موارد ،

  .اگر در هنگام اندازه گیري مورد غیرعادي یا عجیبی را احساس کردید سریعا استفاده از دستگاه را متوقف کنید

  .                 دستگاه نشانگر نزدیک بودن یا داخل بودن نوك فایل در ناحیه تنگه اپیکال است

  

  و یک  )اپکس 
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  نکته  
این باعث می شود نشانگر طول به سمت اپکس جهش کند  اجازه ندهید فایل با لثه تماس پیدا کند ، 
ممکن است نشانگر تا فاصله بسیار نزدیک به اپکس جابجا نشود  اگر کانال به شدت خشک باشد ، 
 .کنید کانال را با سالین یا اکسیدل مرطوب کنیدسعی  ،

بعضی اوقات نشانگر طول کانال با ورود فایل به داخل کانال حرکت ناگهانی و شدیدي خواهد داشت ولی این حالت با پیشرفت  
 . فایل به سمت اپکس به سمت نرمال پیش خواهد رفت 

  نکته  
در برخی موارد مثل کانالهاي مسدود اندازه گیري انجام نمی شود  

  . را مطالعه کنید  "اندازه گیري الکترونیک مناسب نیستند 
در برخی موارد ،. همیشه اندازه گیري را با رادیوگرافی کنترل کنید  

  . دستگاه قابل انجام نیست 
اگر در هنگام اندازه گیري مورد غیرعادي یا عجیبی را احساس کردید سریعا استفاده از دستگاه را متوقف کنید 

دستگاه نشانگر نزدیک بودن یا داخل بودن نوك فایل در ناحیه تنگه اپیکال است 0

  .       نماینده اندازه به میلیمتر نیستند اعداد نوشته شده در کنار نشانه هاي اندازه ،

اپکس ( را می شنوید و کلمه اگر نوك فایل به فورامن اپیکال رسید یک بوق ثابت 

  . مثلث چشمک زن کوچک در کنار نشانگر چشمک زن اصلی خواهید دید 

  دستگاه  راه اندازي

  . دستگاه را روشن کنید 

  . را در گوشه دهان بیمار قرار دهید Lip clipقالب 

                                         

  
  

  
  

5/0نشانه *  

اعداد نوشته شده در کنار نشانه هاي اندازه ،*                 

  

  

اگر نوك فایل به فورامن اپیکال رسید یک بوق ثابت   * 

مثلث چشمک زن کوچک در کنار نشانگر چشمک زن اصلی خواهید دید 

  

راه اندازي   

دستگاه را روشن کنید    - 1

قالب    - 2
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اغتشاشات الکتریکی حاصل از . هرگز از دستگاه جرم گیري اولتراسونیک استفاده نکنید

این حالت می تواند باعث . در تماس با منابع انرژي الکتریکی مثل پریز قرار نگیرد 

حتما از بنابراین قبل از استفاده از دستگاه   می تواند باعث بروز حساسیت شدید شود ،

این . یا فایل نگهدار نریزد Lip clip و هیپوکلرید سدیم بر روي 
  . حالت ممکن است باعث ایجاد واکنش هاي شدید براي بیمار نظیر التهاب شود 

اگر اتصال به ناحیه برنده 
  . آن باشد ممکن است باعث آسیب به قسمت فلزي یا پالستیکی نگهدارنده شود

 2اگر اتصال مانند آنچه در شکل 
  .است صورت گیرد اندازه گیري دقیقی انجام نخواهد شد و نیز احتمال آسیب به نگهدارنده وجود دارد

قسمت برنده

 

  .فلزي فایل متصل کنیدفایل نگهدار را به گردن 

   .با انگشت شصت و در جهت فلش فشار دهید

  اتصال به فایل 

   .انگشت خود را رها کنید 

    اخطار

هرگز از دستگاه جرم گیري اولتراسونیک استفاده نکنید متصل به بیمار است ، Lip clipهنگامی که 
  .جرم گیر ممکن است با اندازه گیري کانال تداخل کند 

در تماس با منابع انرژي الکتریکی مثل پریز قرار نگیرد ... ، نگهدارنده فایل و Lip clip مطمئن شوید که 
  . ایجاد شوك الکتریکی شدید شود 

     نکته

می تواند باعث بروز حساسیت شدید شود ، Lip clip اگر بیمار به فلزات حساسیت دارد ،
  .بیمار خود در این باره سوال کنید 

و هیپوکلرید سدیم بر روي  (FC)مراقب باشید که محلول هاي دارویی مثل فروموکروزول 
حالت ممکن است باعث ایجاد واکنش هاي شدید براي بیمار نظیر التهاب شود 

    نکته

اگر اتصال به ناحیه برنده . همیشه نگهدارنده را به قسمت باالي شفت فایل نزدیک به دسته متصل کنید
آن باشد ممکن است باعث آسیب به قسمت فلزي یا پالستیکی نگهدارنده شود  و یا ناحیه نزدیک به

    نکته

اگر اتصال مانند آنچه در شکل  ) 1تصویر  (اتصال باید آنگونه که در تصویر نشان داده شده باشد 
است صورت گیرد اندازه گیري دقیقی انجام نخواهد شد و نیز احتمال آسیب به نگهدارنده وجود دارد

 قسمت برنده

فایل نگهدار را به گردن  -3

با انگشت شصت و در جهت فلش فشار دهید  )1(           

اتصال به فایل ) 2(           

انگشت خود را رها کنید )  3(          

  

هنگامی که  •
جرم گیر ممکن است با اندازه گیري کانال تداخل کند 

مطمئن شوید که  •
ایجاد شوك الکتریکی شدید شود 

اگر بیمار به فلزات حساسیت دارد ، 
بیمار خود در این باره سوال کنید 

مراقب باشید که محلول هاي دارویی مثل فروموکروزول  
حالت ممکن است باعث ایجاد واکنش هاي شدید براي بیمار نظیر التهاب شود 

همیشه نگهدارنده را به قسمت باالي شفت فایل نزدیک به دسته متصل کنید
و یا ناحیه نزدیک به

اتصال باید آنگونه که در تصویر نشان داده شده باشد 
است صورت گیرد اندازه گیري دقیقی انجام نخواهد شد و نیز احتمال آسیب به نگهدارنده وجود دارد



این نقطه همچنین با تغییر صداي بوق تشخیص 
رابر استاپ را بر روي سطح دندان قرار دهید تا بعنوان نقطه مرجع براي تعیین طول 

به  mm 0.5باشد ، براي تعیین طول کارکرد ، طول را از 

این تفاوت باید توسط دندانپزشک و 
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اگر دسته فایل فلزي باشد هنگام تماس با انگشت نشت الکتریکی اتفاق 
پالستیک باشد مطمئن شوید که حتی اگر دسته فایل از جنس 

  . از نگهدارنده هاي معیوب استفاده نکنید ، زیرا از اندازه گیري دقیق جلوگیري می کند 

  .اطمینان از نتایج ، رادیوگرافی تهیه فرمایید 

Set  فشار دهید  03یا  01 - 02را براي انتخاب حافظه .  

این نقطه همچنین با تغییر صداي بوق تشخیص  . (فایل را تا نشانگر چشمک زن وارد کنید 
رابر استاپ را بر روي سطح دندان قرار دهید تا بعنوان نقطه مرجع براي تعیین طول ) داده می شود 

  . براي تخمین طول کانال استفاده کنید  0.5از عالمت . کانال ریشه باشد 

  . ا تعیین کنید طول کارکرد ر

باشد ، براي تعیین طول کارکرد ، طول را از  0.5اگر نوك فایل در ناحیه 
1.0mm  کاهش دهید .  

این تفاوت باید توسط دندانپزشک و . طول کارکرد بسته به هر دندان به گونه اي تفاوت دارد 
  .هنگام کار بر روي دندان تشخیص داده شود 

    نکته

اگر دسته فایل فلزي باشد هنگام تماس با انگشت نشت الکتریکی اتفاق . تنها از فایل یا ریمرهایی با دسته پالستیکی استفاده کنید  
حتی اگر دسته فایل از جنس . افتاده و دستگاه قادر به اندازه گیري درست و دقیق نخواهد بود 

  .قسمت فلزي فایل را با انگشت لمس نکنید 
از نگهدارنده هاي معیوب استفاده نکنید ، زیرا از اندازه گیري دقیق جلوگیري می کند  

  نکته 

اطمینان از نتایج ، رادیوگرافی تهیه فرمایید حتما براي 

  

Setدکمه   -4

  

فایل را تا نشانگر چشمک زن وارد کنید   -5
داده می شود 

کانال ریشه باشد 

  

  

طول کارکرد ر -6

اگر نوك فایل در ناحیه  §
1.0mm

طول کارکرد بسته به هر دندان به گونه اي تفاوت دارد 
هنگام کار بر روي دندان تشخیص داده شود 

  

  

  

 

 



 . الکترونیک نامناسبند

ممکن است . اندازه گیري دقیق در کانالهایی که در زیر توضیح داده شده اند ، امکانپذیر نیست 
  . موارد دیگري جز آنچه در زیر آمده وجود داشته باشد که امکان اندازه گیري دقیق را ندهد

در کانالهایی با فورامن اپیکالی وسیع و بزرگ که بعلت ضایعه و یا نابالغ بودن دندان وجود دارد ، 

کانالهاي مملو از خون ، بزاق یا محلولهاي شیمیایی که از مدخل کانال 

بزاق یا محلولهاي شیمیایی از مدخل ریشه سرریز باشند و با لثه در تماس باشند ، این 

داخل کانال و مدخل را شستشوي کامل داده و خون و 

اگر تاج شکسته است و قسمتی از بافت لثه به داخل حفره گسترش یافته و مدخل کانال را احاطه 
کرده است ، تماس بین بافت لثه و فایل باعث نشت الکتریکی شده واندازه گیري دقیق را مختل 

  

همچنین یک کانال 

  

بعد از برداشتن . 
یک فایل کوچک را در طول کانال تا فورامن اپیکال وارد کنید و مقدار کمی سالین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١١ 

الکترونیک نامناسبند يکانالهایی که براي استفاده از اندازه گیر

اندازه گیري دقیق در کانالهایی که در زیر توضیح داده شده اند ، امکانپذیر نیست 
موارد دیگري جز آنچه در زیر آمده وجود داشته باشد که امکان اندازه گیري دقیق را ندهد

  : کانال با فورامن اپیکالی وسیع

در کانالهایی با فورامن اپیکالی وسیع و بزرگ که بعلت ضایعه و یا نابالغ بودن دندان وجود دارد ، 
  . اندازه گیري دقیقی صورت نگرفته و نتیجه کوتاه تر از طول واقعی خواهد بود 

کانالهاي مملو از خون ، بزاق یا محلولهاي شیمیایی که از مدخل کانال 
  . سرریز شده اند 

بزاق یا محلولهاي شیمیایی از مدخل ریشه سرریز باشند و با لثه در تماس باشند ، این 
  . حالت باعث نشت الکتریکی شده و اندازه گیري دقیقی نخواهیم داشت 

داخل کانال و مدخل را شستشوي کامل داده و خون و . منتظر شوید که خونریزي کامال قطع شود 
  . امال پاك کرده و سپس اندازه گیري کنید بزاق و محلولهاي شیمیایی را ک

  تاج شکسته 

اگر تاج شکسته است و قسمتی از بافت لثه به داخل حفره گسترش یافته و مدخل کانال را احاطه 
کرده است ، تماس بین بافت لثه و فایل باعث نشت الکتریکی شده واندازه گیري دقیق را مختل 

  .ا مواد مناسب بازسازي کنید تالثه جدا شوددر این حالت تاج دندان را ب

  دندان شکسته 

   نشت از راه یک کانال فرعی

همچنین یک کانال . نع اندازه گیري دقیق می شوند ادندانهاي شکسته باعث نشت الکتریکی و م
  .فرعی نیز می تواند باعث نشت الکتریکی شود

  . درمان مجدد ریشه اي که توسط گوتا پرکا پر شده است 

. براي حذف تأثیر گوتاپرکا ، این ماده باید کامال از داخل کانال تخلیه شود 
یک فایل کوچک را در طول کانال تا فورامن اپیکال وارد کنید و مقدار کمی سالین 

  . ل کانال سرریز نشوددر کانال قرار دهید بطوریکه از مدخ

کانالهایی که براي استفاده از اندازه گیر   

اندازه گیري دقیق در کانالهایی که در زیر توضیح داده شده اند ، امکانپذیر نیست 
موارد دیگري جز آنچه در زیر آمده وجود داشته باشد که امکان اندازه گیري دقیق را ندهد

کانال با فورامن اپیکالی وسیع 

در کانالهایی با فورامن اپیکالی وسیع و بزرگ که بعلت ضایعه و یا نابالغ بودن دندان وجود دارد ، 
اندازه گیري دقیقی صورت نگرفته و نتیجه کوتاه تر از طول واقعی خواهد بود 

کانالهاي مملو از خون ، بزاق یا محلولهاي شیمیایی که از مدخل کانال  
سرریز شده اند 

بزاق یا محلولهاي شیمیایی از مدخل ریشه سرریز باشند و با لثه در تماس باشند ، این  ،اگر خون 
حالت باعث نشت الکتریکی شده و اندازه گیري دقیقی نخواهیم داشت 

منتظر شوید که خونریزي کامال قطع شود 
بزاق و محلولهاي شیمیایی را ک

تاج شکسته  

اگر تاج شکسته است و قسمتی از بافت لثه به داخل حفره گسترش یافته و مدخل کانال را احاطه 
کرده است ، تماس بین بافت لثه و فایل باعث نشت الکتریکی شده واندازه گیري دقیق را مختل 

در این حالت تاج دندان را ب. می کند 

دندان شکسته  

نشت از راه یک کانال فرعی            

دندانهاي شکسته باعث نشت الکتریکی و م
فرعی نیز می تواند باعث نشت الکتریکی شود

درمان مجدد ریشه اي که توسط گوتا پرکا پر شده است  

براي حذف تأثیر گوتاپرکا ، این ماده باید کامال از داخل کانال تخلیه شود 
یک فایل کوچک را در طول کانال تا فورامن اپیکال وارد کنید و مقدار کمی سالین  گوتاپرکا ،

در کانال قرار دهید بطوریکه از مدخ



اگر فایل یا پروتزهاي فلزي که در تماس با لثه است ، برخورد کند و تماس داشته باشد ، اندازه 
در این حالت در باالي تاج محل ورود را وسیع تر کنید بطوریکه 

در غیر این صورت اندازه گیري دقیق 

عفونی در مجاورت لثه از اندازه گیري 

در این حالت باید کانال را در طول 

. اگر کانال بسیار خشک باشد ، اندازه گیر تا فاصله بسیار نزدیک به اپکس حرکت نخواهد کرد 
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  تاج یا پروتزهاي فلزي که در تماس با بافت لثه هستند

اگر فایل یا پروتزهاي فلزي که در تماس با لثه است ، برخورد کند و تماس داشته باشد ، اندازه 
در این حالت در باالي تاج محل ورود را وسیع تر کنید بطوریکه . گیري دقیق نخواهیم داشت 

  . فایل قبل از اندازه گیري با پروتز تماس پیدا نکند 

  حاصل از تراش بر روي دندان  ضایعات

  بافت پالپی در داخل کانال 

  . را از سطح دندان پاك کنید ضایعات 

در غیر این صورت اندازه گیري دقیق . تمامی بافت پالپی را از داخل کانال ریشه خارج کنید 
  . انجام نمی شود 

  پوسیدگی در تماس با لثه 

عفونی در مجاورت لثه از اندازه گیري در این حالت ، نشت الکتریکی از راه پوسیدگی و منطقه 
  . دقیق جلوگیري می کند 

  کانال مسدود 

در این حالت باید کانال را در طول . اندازه گیري در کانالهاي مسدود حرکت نخواهد کرد 
  . مسیر تا تنگه اپیکالی باز کیند 

  کانال بسیار خشک 

اگر کانال بسیار خشک باشد ، اندازه گیر تا فاصله بسیار نزدیک به اپکس حرکت نخواهد کرد 
  . در این حالت سعی کنید کانال را با سالین یا اکسیدل مرطوب کنید 

تاج یا پروتزهاي فلزي که در تماس با بافت لثه هستند 

اگر فایل یا پروتزهاي فلزي که در تماس با لثه است ، برخورد کند و تماس داشته باشد ، اندازه 
گیري دقیق نخواهیم داشت 

فایل قبل از اندازه گیري با پروتز تماس پیدا نکند 

ضایعات 

بافت پالپی در داخل کانال             

ضایعات  تمامی

تمامی بافت پالپی را از داخل کانال ریشه خارج کنید 
انجام نمی شود 

پوسیدگی در تماس با لثه  

در این حالت ، نشت الکتریکی از راه پوسیدگی و منطقه 
دقیق جلوگیري می کند 

  

کانال مسدود  

اندازه گیري در کانالهاي مسدود حرکت نخواهد کرد  نوار
مسیر تا تنگه اپیکالی باز کیند 

  

کانال بسیار خشک  

اگر کانال بسیار خشک باشد ، اندازه گیر تا فاصله بسیار نزدیک به اپکس حرکت نخواهد کرد 
در این حالت سعی کنید کانال را با سالین یا اکسیدل مرطوب کنید 

  

  

  

  

  



بدرستی  Root ZX mini این بدان معنی نیست که دستگاه. و رادیوگرافی مشابهت ندارند 

در این حالت در . فورامن اپیکال حقیقی ممکن است کمی باالتر و به سمت تاج باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه بی استفاده باشد خودبخود خاموش 

هرگز سیم پروب را به . همیشه از قالبها براي این کار استفاده کنید 
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بدرستی دیده نشده و محل فورامن اپکس ممکن است 
اپکس رادیوگرافی و اپکس حقیقی تشابه  

   و رادیوگرافی Root ZX mini تعیین طول توسط دستگاه 

و رادیوگرافی مشابهت ندارند   Root ZX miniگاهی تعیین طول توسط دستگاه 
  . اي خطاست رکار نمی کند ویا رادیوگرافی دا

فورامن اپیکال حقیقی ممکن است کمی باالتر و به سمت تاج باشد . در برخی موارد ، فورامن اپیکال حقیقی تطابق ندارد 
  . رادیوگرافی بنظر می آید که فایل به انتهاي اپکس نرسیده است 

  

  موارد قابل توجه بعد از استفاده از دستگاه 

دقیقه بی استفاده باشد خودبخود خاموش  10دستگاه اگر براي (. دستگاه را خاموش کنید 

  . سیم پروب و سایر سیم ها و کابلها را جدا کنید 

    نکته

همیشه از قالبها براي این کار استفاده کنید  براي وصل یا جدا کردن پروب و فایل نگهدار هرگز سیم ها نکشید ،
  . دستگاه نپیچید

اپکس ممکن است  بسته به زاویه خروج اشعه رادیوگرافی ،* 
اپکس رادیوگرافی و اپکس حقیقی تشابه   . ( اپیکال به نظر متفاوت از محل حقیقی آن باشد 

   )نداشته نداشته باشند 

تعیین طول توسط دستگاه 

گاهی تعیین طول توسط دستگاه 
کار نمی کند ویا رادیوگرافی دا

در برخی موارد ، فورامن اپیکال حقیقی تطابق ندارد 
رادیوگرافی بنظر می آید که فایل به انتهاي اپکس نرسیده است 

 

موارد قابل توجه بعد از استفاده از دستگاه  – 4

دستگاه را خاموش کنید   -1
  . میشود 

سیم پروب و سایر سیم ها و کابلها را جدا کنید  – 2

براي وصل یا جدا کردن پروب و فایل نگهدار هرگز سیم ها نکشید ،
دستگاه نپیچید دور بدنه



هنگامی که عالمت نشان دهنده باطري ها شروع به چشمک زدن می کند باید باطري ها را 

یک بوق هشدار به صدا در خواهد آمد و دستگاه 

  . درپوش محفظه باطري را در جهت فلش روي آن حرکت داده و از دستگاه جدا کنید 

  . موجود در بسته بندي را در محفظه باطري ها وارد کنید 

باطري ها را ابتدا با فشار دادن مرکز قطب منفی بر فنر مربوط به جایگاه همان قطب وارد 

ا آسیب سپس قطب مثبت را در داخل جایگاه فشار دهید و مطمئن شوید که اتصاالت خم و ی

افزایش دما یا عدم کارایی مناسب از عوارض رعایت نکردن حاالت و دستورات 

ساعت قابل استفاده می 
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اگر باطري . از دستگاه استفاده نکنید

این موضوع می تواند باعث آسیب به پوشش خارجی 

  قرار دادن و تعویض باطري ها 

هنگامی که عالمت نشان دهنده باطري ها شروع به چشمک زدن می کند باید باطري ها را 
  . تعویض کنید

یک بوق هشدار به صدا در خواهد آمد و دستگاه  هنگامی که باطري بسیار ضعیف باشد ،
  . خودبخود خاموش می شود 

درپوش محفظه باطري را در جهت فلش روي آن حرکت داده و از دستگاه جدا کنید 

موجود در بسته بندي را در محفظه باطري ها وارد کنید  AAA ( 3LRO3سایز ( باطري هاي 

باطري ها را ابتدا با فشار دادن مرکز قطب منفی بر فنر مربوط به جایگاه همان قطب وارد 

سپس قطب مثبت را در داخل جایگاه فشار دهید و مطمئن شوید که اتصاالت خم و ی
  .دیده نشوند 

   .بسته شدن کامل آن مطمئن شوید درپوش را در محل خود بازگردانده و از 

افزایش دما یا عدم کارایی مناسب از عوارض رعایت نکردن حاالت و دستورات 
  . باالست 

ساعت قابل استفاده می  70آلکاالین خشک در این دستگاه براي  LRO3باطري ها ي 
  . )ماه استفاده در حالت عادي است  6-12این زمان برابر با  . (باشند 

    اخطار

از دستگاه استفاده نکنید  هرگز اگر چراغ مربوط به باطري چشمک می زند
  . دستگاه ضعیف باشد ، دستگاه بدرستی کار نخواهد کرد 

     نکته

  . قطبهاي مثبت و منفی را اشتباه نگذارید 
این موضوع می تواند باعث آسیب به پوشش خارجی  اجازه ندهید فنر به لبه باطري فشار بیاورد ،

  .باطري شده و نشت مایع داخل باطري را در پی خواهد داشت 

قرار دادن و تعویض باطري ها   - 5

هنگامی که عالمت نشان دهنده باطري ها شروع به چشمک زدن می کند باید باطري ها را 
تعویض کنید

  

هنگامی که باطري بسیار ضعیف باشد ،*   
خودبخود خاموش می شود 

درپوش محفظه باطري را در جهت فلش روي آن حرکت داده و از دستگاه جدا کنید . 1

باطري هاي . 2

باطري ها را ابتدا با فشار دادن مرکز قطب منفی بر فنر مربوط به جایگاه همان قطب وارد  )1(
   .نمایید

سپس قطب مثبت را در داخل جایگاه فشار دهید و مطمئن شوید که اتصاالت خم و ی )2 (
دیده نشوند 

  

درپوش را در محل خود بازگردانده و از . 3

v  افزایش دما یا عدم کارایی مناسب از عوارض رعایت نکردن حاالت و دستورات
باالست 

v  باطري ها ي
باشند 

هرگز اگر چراغ مربوط به باطري چشمک می زند
دستگاه ضعیف باشد ، دستگاه بدرستی کار نخواهد کرد 

قطبهاي مثبت و منفی را اشتباه نگذارید  •
اجازه ندهید فنر به لبه باطري فشار بیاورد ، •

باطري شده و نشت مایع داخل باطري را در پی خواهد داشت 



  

بعد از قراردادن باطري ها درپوش را با فشار مالیم سر جاي خود بگذارید و مطمئن شوید که بدرستی در جاي خود قرار گرفته 

باطري هاي منگنز خشک به اندازه دو نوع ( آلکاالین ، اکسیرید و یا منگنز خشک استفاده کنید 
  . کادمیوم استفاده نکنید  –هیدروژن یا نیکل 

  . کسیرید و یا همگی منگنز همگی آلکاالین و یا همگی ا

  .هرگز از باطري هایی که نشت دارند و یا تغییر رنگ یا تغییر شکل داشته و یا حالت غیرعادي دارند استفاده نکنید 
  . د باطري هاي استفاده شده را با توجه به دستورات و قوانین منطقه اي خود از دسترس خارج کنی

اگر با نشت باطري مواجه شدید ، با دقت باطري ها را خشک کرده و تمام مایع نشت شده را تمیز کنید ، سپس باطري ها را با 

  . دقیقه در بسته بندي مخصوص استریلیزسیون 

  

  . را بعد از هر بیمار در اتوکالو قرار دهید
  . از هیچ روش دیگري به جز اتوکالو براي استریل کردن وسایل استفاده نکنید

  . انجام داده و دما را افزایش ندهید 
  . ر کامل شسته و تمیز کنید سپس در اتوکالو قرار دهید 

  . باقیمانده بر روي وسیله می تواند باعث عدم کارایی درست یا تغییر رنگ در وسیله شود
  . بسیار توصیه می شود که برا ي استریل کردن وسایل از بسته هاي مخصوص استریلیزاسیون یا شبیه آن استفاده کنید 

  ..ر کارخانه سازنده پیروي نمایید

      . گاز را خوب فشار دهید تا مطمئن شوید بیش از حد خیس نباشد
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  نکته

بعد از قراردادن باطري ها درپوش را با فشار مالیم سر جاي خود بگذارید و مطمئن شوید که بدرستی در جاي خود قرار گرفته  •
  .است 

آلکاالین ، اکسیرید و یا منگنز خشک استفاده کنید  LRO3همیشه از باطري هاي  •
هیدروژن یا نیکل  –هرگز از باطري هاي قابل شارژ نیکل  )دیگر دوام ندارد 

همگی آلکاالین و یا همگی ا: تمام باطري هاي سلولی خشک باید از یک نوع باشند  •
  .تمام باطري ها را همزمان جایگزین نمایید  •
هرگز از باطري هایی که نشت دارند و یا تغییر رنگ یا تغییر شکل داشته و یا حالت غیرعادي دارند استفاده نکنید  •
باطري هاي استفاده شده را با توجه به دستورات و قوانین منطقه اي خود از دسترس خارج کنی •
اگر با نشت باطري مواجه شدید ، با دقت باطري ها را خشک کرده و تمام مایع نشت شده را تمیز کنید ، سپس باطري ها را با  •

  . باطري هاي جدید جایگزین نمایید 

  یلیزاسیون و قطعات تعویضی 

   استریلیزاسیون

   ) Lip clipفایل نگهدار و  (قسمتهاي قابل اتوکالو 
دقیقه در بسته بندي مخصوص استریلیزسیون  6حداقل  –)  F̊ 275 (درجه سانتی گراد  135: زمان و دماي توصیه شده 

  دقیقه  10: حداقل زمان خشک کردن پس از استریلیزاسیون 

  اخطار

را بعد از هر بیمار در اتوکالو قرار دهید Lip clipنگهدارنده فایل و  •
از هیچ روش دیگري به جز اتوکالو براي استریل کردن وسایل استفاده نکنید •
انجام داده و دما را افزایش ندهید  c ̊ 135اتوکالو و خشک کردن را در دماي  •
ر کامل شسته و تمیز کنید سپس در اتوکالو قرار دهید وبط ارا در ابتد Lip clipفایل نگهدار و  •
باقیمانده بر روي وسیله می تواند باعث عدم کارایی درست یا تغییر رنگ در وسیله شود ضایعات هرگونه مواد شیمیایی یا •
بسیار توصیه می شود که برا ي استریل کردن وسایل از بسته هاي مخصوص استریلیزاسیون یا شبیه آن استفاده کنید  •
 . سیم پروب را اتوکالو نکنید  •

ر کارخانه سازنده پیروي نماییدبراي ضدعفونی کردن فایل ها از دستو •

  %70-80استریل کردن سطوح بدنه اصلی و سیم پروب با اتانول 

گاز را خوب فشار دهید تا مطمئن شوید بیش از حد خیس نباشد. وسایل را تمیز کنید % 70-80با یک تکه گاز آغشته به اتانول 

  

یلیزاسیون و قطعات تعویضی راست -6

استریلیزاسیون

قسمتهاي قابل اتوکالو  –الف 
زمان و دماي توصیه شده 

حداقل زمان خشک کردن پس از استریلیزاسیون 

استریل کردن سطوح بدنه اصلی و سیم پروب با اتانول  –ب 

با یک تکه گاز آغشته به اتانول 



هرگونه محلول دیگري می تواند باعث .تمیز نکنید 80-70%

  .و باعث اختالل در عملکرد دستگاه شود نفوذ کرده
  . و جک مربوطه به سیم پروب بسیار دقت کنید 

با پارچه خشک ممکن است باعث تداخل در وضوح و تصاویر 

Root ZX mini  این مواد می تواند باعث . جلوگیري کنید

هرگونه محلول و مواد . مواد بسیار قوي هستند  و هیپوکلرید سدیم بر روي دستگاه نریزد این
برخی مواد شیمیایی می تواند باعث تغییر رنگ و ایجاد لکه بر روي دستگاه شود حتی اگر سریعا تمیز 

  . و طول مدت استفاده ، در زمان الزم تعویض کنید

J. Morita Mfg. Corp در محل نزدیک خود خریداري کنید .  

 70  ̊c ( F̊  158)و  )  c̊-  ) 14  ̊F 10 دماي محیط بین . و نور خورشید در تماس نباشد 

  . اگر دستگاه براي مدت زیادي استفاده نشده است قبل از استفاده مطمئن شوید که دستگاه بدرستی کار می کند 

  . سال پس از تحویل می باشد 
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  نکته 

80سطح بدنه اصلی و سیم پروب را با هیچ نوع الکل دیگري بجز اتانول  
  . تیرگی ، تغییر رنگ و یا آسیبهاي مشابه شود ترك خوردن ،

نفوذ کردهداخل دستگاه  بهدستگاه را با اتانول خیس نکنید زیرا ممکن است  
و جک مربوطه به سیم پروب بسیار دقت کنید  خروجی اطالعاتهنگام تمیز کردن اطراف محل قرار گرفتن فیش  
با پارچه خشک ممکن است باعث تداخل در وضوح و تصاویر  LEDدر موارد نادر ، الکتریسیته ساکن حاصل از تمیز کردن صفحه  

  . توسط صفحه نمایش شود نشان داده شده
Root ZX miniمورد استفاده در درمان بر روي دستگاه  شیمیایی از ریختن محلولهاي 

  . تغییر شکل و تغییر رنگ دستگاه شود   آسیب ،
و هیپوکلرید سدیم بر روي دستگاه نریزد این (FC)بسیار مراقب باشید که فرموکزوزل  

برخی مواد شیمیایی می تواند باعث تغییر رنگ و ایجاد لکه بر روي دستگاه شود حتی اگر سریعا تمیز  . (شیمیایی را سریعا تمیز کنید 
   )شوند 

   قطعات تعویضی

و طول مدت استفاده ، در زمان الزم تعویض کنید فرسایشقطعات را بسته به درجه 

J. Morita Mfg. Corpقطعات تعویضی را از فروشنده هاي مخصوص شرکت 

و نور خورشید در تماس نباشد  Xدستگاه را در محلی نگه دارید که مستقیما با اشعه 
  . باشد  hPa. 1.060-700و فشار بین %   80تا %  8رطوبت بین 

اگر دستگاه براي مدت زیادي استفاده نشده است قبل از استفاده مطمئن شوید که دستگاه بدرستی کار می کند 

  . براي نگهداري یا منتقل کردن دستگاه حتما باطري ها را خارج کنید 

سال پس از تحویل می باشد  6 تا اگر دستگاه بدرستی استفاده و نگهداري شود مدت زمان کارکرد دستگاه

• 

ترك خوردن ،
دستگاه را با اتانول خیس نکنید زیرا ممکن است  •
هنگام تمیز کردن اطراف محل قرار گرفتن فیش  •
در موارد نادر ، الکتریسیته ساکن حاصل از تمیز کردن صفحه  •

از ریختن محلولهاي •
آسیب ،

بسیار مراقب باشید که فرموکزوزل  •
شیمیایی را سریعا تمیز کنید 

  

قطعات تعویضی

قطعات را بسته به درجه  *

قطعات تعویضی را از فروشنده هاي مخصوص شرکت  *

   نگهداري

دستگاه را در محلی نگه دارید که مستقیما با اشعه * 
رطوبت بین 

اگر دستگاه براي مدت زیادي استفاده نشده است قبل از استفاده مطمئن شوید که دستگاه بدرستی کار می کند * 

براي نگهداري یا منتقل کردن دستگاه حتما باطري ها را خارج کنید * 

اگر دستگاه بدرستی استفاده و نگهداري شود مدت زمان کارکرد دستگاه* 

  

  



  . مسئول نگهداري و بازبینی دستگاه هاي پزشکی می باشند 

  . ماه مطابق با روش هاي نگهداري و بازبینی زیر بررسی شود 

  . نشانگر باشد 

  . مطمئن شوید که سیم پروب بدرستی در جک مخصوص خود قرار گرفته است 

را  Lip clipیز به درستی به فایل متصل می شود مطمئن شوید که فیش نگهدارنده فایل بدرستی به سیم پروب متصل شده و نگهدارنده فایل ن

  . روي صفحه روشن می شود  خطوط نشانگر

  )1( سیم پروب    )
  

  
   )1(تستر    )3 (باطري هاي خشک آلکاالین 

LRO3  
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   بازدید و نگهداري

مسئول نگهداري و بازبینی دستگاه هاي پزشکی می باشند   )کلینیک و انستیتو پزشکی  بیمارستان ، (استفاده کننده ها 

  بازرسی منظم 

ماه مطابق با روش هاي نگهداري و بازبینی زیر بررسی شود  6دستگاه باید بطور مرتب هر 

  موارد بازبینی و نگهداري 

Power  چک شود که دستگاه را بطور کامل خاموش و روشن کند .  

نشانگر باشد  1خط در ناحیه  ± 3تستر را وارد کنید و چک کنید که نشانگر در محدوده 

  . تغییر دهید  03و  02به  01دکمه تنظیم را چک کرده و حافظه را از 

مطمئن شوید که سیم پروب بدرستی در جک مخصوص خود قرار گرفته است 

مطمئن شوید که فیش نگهدارنده فایل بدرستی به سیم پروب متصل شده و نگهدارنده فایل ن
  . چک کنید که بتواند بدرستی اتصال دهنده سیم پروب متصل شود 

Lip clip  خطوط نشانگرکنید و مطمئن شوید که تمام  متصلنگهدارنده فایل  به را

  . دستگاه پس از استفاده غیرمعمول و طوالنی باید بازبینی شود

  لوازم جانبی

Lip clip )5(   نگهدارنده فایل )3(
  

  
  

  
  
  
  

باطري هاي خشک آلکاالین    )انتخابی (نگهدارنده فایل بلند 
AAA ( LRO3 سایز( باطري ها 

بازدید و نگهداري -7

استفاده کننده ها 

بازرسی منظم 

دستگاه باید بطور مرتب هر * 

موارد بازبینی و نگهداري 

Powerدکمه  -1

تستر را وارد کنید و چک کنید که نشانگر در محدوده  -2

دکمه تنظیم را چک کرده و حافظه را از  -3

مطمئن شوید که سیم پروب بدرستی در جک مخصوص خود قرار گرفته است  -4

مطمئن شوید که فیش نگهدارنده فایل بدرستی به سیم پروب متصل شده و نگهدارنده فایل ن -5
چک کنید که بتواند بدرستی اتصال دهنده سیم پروب متصل شود 

6-  ip clip

دستگاه پس از استفاده غیرمعمول و طوالنی باید بازبینی شود -7

نگهدارنده فایل بلند 
  
  
  

  



   عیب یابی  - 8

  . ابتدا باید خود تالش به حل مشکل کند کاربراگر دستگاه بدرستی کار نمی کند ،

و یا   .J. Morita Cropقادر به بازبینی دستگاه نیست و یا اگر دستگاه پس از تنظیم و یا تعویض قطعه بدرستی کار نکند با شرکت  کاربراگر  *
  . نمایندگی مربوطه در محل خود تماس بگیرید 

  راه حل  نقاطی که باید چک شود  مشکل

 .قرار گرفتن باطري ها چک شود   دستگاه خاموش

  .میزان باطري ها چک شود 
 .باطري ها را بدرستی قرار دهید 

  . باطري ها را عوض کنید 
 .شوداتصاالت مربوط به سیم ها چک   اندازه گیري انجام نمی شود

  . قطع نبودن سیم پروب چک شود 
 کلیه اتصاالت بدرستی چک شود 

به فایل  Lip clipرسانایی پروب را با اتصال 
  . نگهدار چک کنید 

  . صدا را روشن کنید   .خاموش نبودن صدا چک شود   نبود صداي هشدار 
تعویض حافظه ها امکانپذیر 

 . نیست 

تعویض تنظیمات حافظه امکان 
  . پذیر نیست 

  آیا هیچ اندازه گیري انجام شده است ؟

 
  آیا دکمه مربوطه کار می کند ؟ 

هنگامی که دستگاه در حال اندازه گیري است 
 .حافظه ها قابل تعویض نیستند 

  . ممکن است دکمه ها خراب باشند 

تصویر بر روي صفحه نمایان 
  نمی شود 

اگر باطري هاي جدید مشکل را حل نکنند ، ممکن   . ویض کنید باطري ها را تع
  . مشکل داشته باشد  LCDاست 

نشانگر تعیین طول کانال ثابت 
  . نمی شود 

تماس درستی با بافت دهانی  Lip clipآیا 
  دارد ؟

   آیا نگهدارنده فایل کثیف است ؟

تماس درستی با  Lip clipمطمئن شوید که 
 . بافتهاي دهانی دارد 

تمیز   %  70- 80فایل نگهدار را با الکل اتانول 
  . ضدعفونی کنیدو

نشانگر طول کانال بیش از حد 
کارکرده یا بسیار حساس است 

اندازه گیري بسیار کوتاه است  (
 ) دقت کم نتیجه غیر معقول  –

  

آیا کانالهاي جانبی وجود دارد و یا دندان 
  خورده است ؟ترك 

آیا تاج شکسته باعث نشت جریان برق می 
  شود ؟

 آیا در اطراف اپکس ضایعه وجود دارد ؟ 

   آیا فایل نگهدار شکسته یا کثیف است ؟

نشانگر طول کانال ممکن است به سمت اپکس 
پرش کند هنگامی که در تماس یا مدخل کانال 
فرعی یا شکستگی دندان باشد که باعث جریان 

 . مت لثه می شود برق به س

 . یک سد بسازید تا از نشت جلوگیري کند 

ضایعه می تواند باعث جذب و تخریب فورامن 
 . جلوگیري کند  ااپیکال شده ، از اندازه گیري دقیق

  . نگهدارنده فایل را تعویض یا تمیز نمایید 

  

  

18  



نشانگر طول کانال حرکت نمی 
کند یا تنها هنگامی که نوك 

فایل نزدیک به فورامن باشد ، 
  . حرکت می کند 

 آیا کانال بسته است ؟ 

 آیا فورامن اپیکال بسیار وسیع باز است ؟ 

   آیا کانال بسیار خشک است ؟

ابتدا راه را در طول کانال تا تنگه اپیکال بازکرده سپس 
 . اندازه گیري را انجام دهید 

اگر فورامن اپیکال بسیار وسیع و باز است و بطور کامل 
ممکن است نشانگر طول کانال  شکل نگرفته است ،

ناگهان با نزدیک شدن نوك فایل به اپکس حرکت 
 کند  

  . یدل مرطوب کنید کانال را با محلول سالین و یا اکس
نمی توان نشانگر حافظه را براي 

نوك فایل در نقطه مورد نظر 
  .تنظیم کرد

 آیا نشانگر مورد نظر روشن است ؟

  آیا دکمه تنظیم را فشار داده اید ؟

   آیا نوك فایل وراي اپکس است ؟

 .فایل را به سمت نقطه مورد نظر پیش ببرید

  .دکمه تنظیم را بطور محکم فشار دهید

 .نوك فایل را به ناحیه باالي اپکس حرکت دهید 

  
نشانگر طول کانال بیش از حد 
. کارکرده یا بسیار حساس است 

اندازه گیري بسیار کوتاه است  (
   )نتیجه غیر معقول  –دقت کم . 

 آیا خون و یا بزاق از مدخل تاج سرریز است ؟ 

بزاق یا محلول شیمیایی  آیا کانال پر از خون ،
  است ؟

آیا سطح دندان توسط ضایعات حاصل از تراش 
 یا محلول شیمیایی پوشیده شده است ؟

  آیا فایل در تماس با بافت لثه است؟

  آیا بافت پالپ در داخل کانال باقیمانده است ؟

  آیا فایل در تماس با پروتز فلزي است ؟

  آیا سطوح پروگزیمال داراي پوسیدگی است ؟ 

جریان برق  اگر خون و مایعات از کانال سرریز باشند ،
به لثه نشت کرده و نشانه اندازه به اپکس تغییر می کند 
، کانال را تمیز کنید ، تاج دندان را بدرستی باز کرده و 

 . کانال راکامال تمیز کنید 

نشانگر طول کانال ممکن است ناگهان حرکت کند 
هنگامی که در تماس با سطح مایع داخل کانال قرار 
گیرد ، اما با حرکت فایل به سمت اپکس به حالت 

 . نرمال باز می گردد

 . سطح دندان را تمیز کنید

باعث می شود نشانگر طول کانال ناگهان به سمت 
 . اپکس حرکت کند 

بافت پالپ در داخل کانال مانده اگر مقدار زیادي از 
 .باشد اندازه گیري دقیق انجام نخواهد شد 

تماس فایل با پروتز فلزي باعث انتقال جریان برق به 
سمت لثه یا پاکت پریودنتال شده و در این حالت 

 . نشانگر اندازه گیر به سمت اپکس می پرد

جریان برق می تواند از راه پوسیدگی و منطقه عفونی 
نشت کرده و از اندازه گیري دقیق جلوگیري  به لثه
  . کند 

  

  

  

19  



  ضمانت 

  یک سال گارانتی محدود 

در این مدت هرگونه نقصی که بعلت اشکال در . سال از هنگام تحویل گرفتن دستگاه آن را گارانتی می کند  یک شرکت سازنده براي   - 1
  . ساخت و یا در مواد مورد استفاده باشد با تعمیر یا تعویض بر حسب نظر شرکت و یا توزیع کننده ، جبران خواهد شد 

اگر در مدت گارانتی خسارتی وارد شود ، دستگاه باید به قسمت مربوطه به سرویس توزیع کننده فرستاده شود ، : تضمین تعمیر و سرویس  - 2
به همراه یک توضیح کوتاه از مشکل و یک کپی از معرفی که فروشنده به شما هنگام خرید دستگاه داده و کارت  هزینه فرستادن پرداخت شده ،

  .نمی کند تقبلهمیشه هزینه ارسال پیش پرداخت شده و توزیع کننده هزینه ارسال را . با دستگاه تحویل داده شود  ی ،گارانت

گارانتی دستگاه باطل می  اگر آسیب حاصل از سایش یا پارگی ، حمل بی دقت و یا تعمیر توسط شخص غیر از عاملین شرکت مربوطه باشد ،  - 3
نخواهد   گونه خسارت حاصل از آسیب بخصوص هنگامی که آسیب اساسی بوده و نیاز به تعویض دستگاه می باشد ، این گارانتی شامل هیچ. شود
  . شد 

گاه خریدار مسئول کلیه آسیب هایی است که بعلت افتادن دستگاه ، استفاده نادرست از دستگاه ، استفاده از مواد شیمیایی براي تمیز کردن دست
این مسئولیت استفاده کننده است که ولتاژ دقیق مطابق آنچه بر روي کف دستگاه نوشته شده است . ذکر شده می باشد جزء آنچه در این دفترچه 

  . را رعایت کرده و خروجی الکتریکی محل استفاده از دستگاه ولتاژ را بصورت ثابت نگهدارد

  .حاصل از حمل و نقل نمی شودباطري ها و مشکالت   ، الکترود این گارانتی شامل وسایل جانبی و فایل  - 4

  

  توضیحات تکنیکی   -9

  دستگاه اصلی و وسایل جانبی 

   RCM-7مدل    
  طبقه بندي 

           IEC 60601-1,  IEC 60601-1-2 , UL60601-1  CAN/CSA  C22.2 No.601.1–M90ایمن بر اساس   
   EEC IIa/93/42بخشنامه اروپایی                      

              Canada Medical devices Class IIقطعات پزشکی کانادا 
  نوع حفاظت در برابر شوك الکتریکی               استفاده از باطري 

  قطعه کاربردي  BFدرجه حفاظت در برابر شوك الکتریکی           نوع 
   IPX O                             (IEC 60529)درجه حفاظت 

  مل                                                    مداوم طریقه ع
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AAA  (LRO3 (   

  .شامل موارد مورد احتیاج براي سازگاري الکترومغناطیس است شده و

21  

  دستگاه اصلی 

AAAسایز ( سه باطري سلولی خشک  ( DC 4.5 V          تامین کننده برق       

 0.2 W                                     

  AC 80 mVولتاژ اندازه گیري              حداکثر 

   µA 10جریان اندازه گیري            حدکثر 

  رنگی  LCDصفحه نمایش                   

  هشدار دهنده پیزوالکتریک                                      

  حدودا  60mm×103 (mm)×  (mm) 57               ابعاد              

  حدودا   g 110                  وزن            

  حمل و نقل و نگهداري دستگاه اصلی  وضعیت محل کار ،

  :وضعیت محل کار 

   c̊/ 50  ̊F __ +40  ̊c / 104  ̊F 10+      حدود دماي محیط 

      RH % 80  - 30       رطوبت     غیر اشباع 

  hPa 1060  -  800  احدود فشار هو

  :وضعیت نگهداري و حمل و نقل 

   c̊ / 14  ̊F ___ + 70  ̊c/ 158  ̊F 10-حدود دماي محیط  

   RH % 80  -  8رطوبت   غیر اشباع  

   hPa 1.060- 700حدود فشار هوا     

Root ZX mini   93/42بوسیله بخشنامه اروپایی/EEC  شده وتایید

  . توجه ، از دفترچه راهنما استفاده کنید 

دستگاه اصلی 

تامین کننده برق       

                           توان برق  

ولتاژ اندازه گیري              حداکثر 

جریان اندازه گیري            حدکثر 

صفحه نمایش                   

                                     

ابعاد              

وزن            

وضعیت محل کار ،

وضعیت محل کار 

حدود دماي محیط 

رطوبت     غیر اشباع 

حدود فشار هو

وضعیت نگهداري و حمل و نقل 

حدود دماي محیط  

رطوبت   غیر اشباع  

حدود فشار هوا     

  

  نشانه ها

  

 دستگاه  

  

توجه ، از دفترچه راهنما استفاده کنید 



این دستگاه را نمی توانید در  .بر روي دستگاه چسبانده شده است  11فصل 
   از قوانین ناحیه خود براي از دسترس خارج  .بیندازید شده اند در محدوده اتحادیه اروپا

(U.S., Canada   

  22                                                         محدوده دما                          

  :  سال ساخت

U: 2006 

V: 2007 

W: 2008 

X: 2009 

  مثال                                                     شماره سریال

  

  

  

  شرکت سازنده 

  

فصل   ED/2002/92این عالمت بر طبق دستور بخشنامه اروپایی 
شده اند در محدوده اتحادیه اروپازباله دانهاي مربوط به شهرداري که تفکیک ن

  .کردن دستگاه استفاده کنید 

  

cTUVus  عالمت تصدیق براي امریکا و کاناداU.S., Canada)

  

  )و فایل نگهدار  BF  )Lip clipقسمت مربوط به نوع   

  دستورالعمل استفاده 

                                                                               نمایشگر مجاز در اتحادیه اروپا

                         

  :  ساخت ماه

A : Jan. 

B : Feb. 

C: March 

D: April  

   شماره سریال

0001  

L: Dec.  

  

  

  

  

  

  

دستورالعمل استفاده 

نمایشگر مجاز در اتحادیه اروپا  

                       



بر روي دستگاه چسبانده شده است باطري هاي ارائه شده همراه این دستگاه را نمی 
  .از قوانین ناحیه خود براي از دسترس خارج کردن باطري ها استفاده کنید

مواد سنستیک ، قسمتهاي الکتریکی و مدارها باید بعنوان ضایعات . قسمتهاي فلزي باید بعنوان ضایعات آهن دور انداخته شوند 
  . ص بازیافت راهنمایی بگیرید براي این قسمت از متخصصین مخصو

می توان از فروشنده محلی و یا نمایندگی که باطري . به مالحظات مربوط به باطري ها مراجعه کنید 
  . د

  . استخدام شده و توسط شرکت تعلیم دیده اند
 . 
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RCM  باید به سازگاري الکترومغناطیس توجه   )بیان می شود
  . هنگام نصب و استفاده دستگاه مطالعه کنید 

  . تأثیر بگذارد  RCM-7هر دو نوع قابل حمل و متحرك فرستنده هاي فرکانس رادیویی ممکن است بر روي 
استفاده از قطعات تعویضی و جانبی که توسط شرکت سازنده و توابع آن تولید نشده باشد می توانند تأثیر عکس بر سازگاري 

اگر این موضوع غیرقابل اجتناب است ، دقت . را همزمان یا نزدیک با سایر وسایل استفاده نکنید 

بر روي دستگاه چسبانده شده است باطري هاي ارائه شده همراه این دستگاه را نمی   21بخش  EC/2006/66مه اروپایی ااین عالمت بر طبق نیازمندي بخشن
از قوانین ناحیه خود براي از دسترس خارج کردن باطري ها استفاده کنید.ه در اتحادیه اروپا انداختتوان در زباله دانهاي تفکیک نشد

  

قسمتهاي فلزي باید بعنوان ضایعات آهن دور انداخته شوند . باطري ها باید بازیافت شوند 
براي این قسمت از متخصصین مخصو. مواد باید بر طبق قوانین ناحیه و ایالتی دور انداخته شوند. الکتریکی دور انداخته شوند

به مالحظات مربوط به باطري ها مراجعه کنید  براي دور انداختن باطري ها در کشورهاي اتحادیه اروپا ،
دها و یا دستگاه را از آن ها خریداري کردید در رابطه با دور انداختن باطري ها سوال کنی

Root ZX mini   می تواند توسط موارد زیر تعمیر و سرویس شود :  

  در سر تا سر دنیا  J. Moritaتکنسین هاي شرکت 
استخدام شده و توسط شرکت تعلیم دیده اند J. Moritaتکنسین هایی که توسط فروشنده هاي 

. اند آموزش دیده J. Moritaتکنسین هاي مستقلی که توسط شرکت 

  )اظهارنامه الکترومغناطیس  (ضمیمه 

  اخطار 

RCM-7که از این به بعد (   Root ZX miniهنگام استفاده از دستگاه 

هنگام نصب و استفاده دستگاه مطالعه کنید  EMCبه دفترچه راهنما مراجعه کنید و ضمیمه مربوط به . نمایید 
هر دو نوع قابل حمل و متحرك فرستنده هاي فرکانس رادیویی ممکن است بر روي 

استفاده از قطعات تعویضی و جانبی که توسط شرکت سازنده و توابع آن تولید نشده باشد می توانند تأثیر عکس بر سازگاري 
 . داشته باشد  RCM-7دستگاه   (EMC)یس الکترومغناط

را همزمان یا نزدیک با سایر وسایل استفاده نکنید  RCM-7تا آنجا که ممکن است 
  .کنید که هر دو دستگاه بدرستی عمل کنند

این عالمت بر طبق نیازمندي بخشن
توان در زباله دانهاي تفکیک نشد

  

  دفع زباله 

باطري ها باید بازیافت شوند 
الکتریکی دور انداخته شوند

براي دور انداختن باطري ها در کشورهاي اتحادیه اروپا ، *
ها و یا دستگاه را از آن ها خریداري کردید در رابطه با دور انداختن باطري ها سوال کنی

  سرویس 

 Root ZX miniدستگاه 

تکنسین هاي شرکت  •
تکنسین هایی که توسط فروشنده هاي  •
تکنسین هاي مستقلی که توسط شرکت  •

ضمیمه  -10
  

هنگام استفاده از دستگاه    •
نمایید 

هر دو نوع قابل حمل و متحرك فرستنده هاي فرکانس رادیویی ممکن است بر روي  •
استفاده از قطعات تعویضی و جانبی که توسط شرکت سازنده و توابع آن تولید نشده باشد می توانند تأثیر عکس بر سازگاري  •

الکترومغناط
تا آنجا که ممکن است  •

کنید که هر دو دستگاه بدرستی عمل کنند
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  امواج الکترومغناطیس –راهنما و اظهارنامه شرکت سازنده 

استفاده کننده و خریدار دستگاه باید از . در محیطهاي الکترومغناطیس که در زیر مشخص شده است قابل استفاده می باشد  RCM-7دستگاه 
  . استفاده در چنین محیطهایی اطمینان حاصل کنند

  محیط الکترومغناطیس –راهنماي   مقبولیت  تست امواج

  
 RFامواج 

CISPR II  
  

 
  1گروه 
  

  
تنها براي عملکرد داخلی خود  RFاز انرژي  RCM-7دستگاه 

آن بسیار پایین است و  RFبنابراین ، میزان انرژي . استفاده می کند 
قدرت تداخل با هیچ یک از وسایل الکترومغناطیس اطراف خود را 

  . ندارد
 RFامواج 

CISPR  VI 
    Bکالس 

قابل استفاده در تمامی محلهاي کار می باشد ، از  RCM-7دستگاه 
جمله محل کارهاي داخلی و آنهایی که مستقیما به شبکه برق ولتاژ 

  .پایین عمومی متصل است 
  امواج هارمونیک

IEC 61000-3-2  
  کاربرد ندارد

  چشمک زن/ نوسان ولتاژ
  IEC61000-3-3امواج 

  کاربرد ندارد



  ایمنی الکترومغناطیس –راهنما و اظهارنامه شرکت سازنده 

استفاده کننده و خریدار دستگاه باید از . در محیط هاي الکترومغناطیس که در زیر مشخص شده است قابل استفاده است  RCM-7دستگاه 
  . استفاده در چنین محیط هایی اطمینان حاصل کنند

  محیط الکترومغناطیس –راهنما   مقبولیتسطح  IEC60601تست سطح    قسمت ایمنی
  (ESD)تخلیه الکترواستاتیک 

IEC 61000-4-2            
       

  kV 6±تماس
  kV 8±هوا 

  kV 2,4,6±تماس
  kV 2,4,6±هوا 

بتونی یا کاشی  کف پوش باید چوبی ،
  . سرامیک باشد 

تیک پوشیده شده باشد تاگر کف با مواد سن
  . باشد % 30باید رطوبت حداقل 

/ حالت گذرا سریع الکتریکی 
  انفجار 

IEC61000-4-2  

  kV 2±براي خطوط تولید برق 
 براي خطوط ورودي و خروجی 

±1 kV 

  کاربرد ندارد 
  کاربرد ندارد 

  

هنگامی که . این تست کاربردي است 
نداشته و کابل  AC/DCدستگاه ورودي 

متر  3اتصال داخلی و سیگنال طوالنی تر از 
  . است 

  kV 1±سیم به سیم  IEC 61000-4-5نوسان 
  kV 2±سیم به زمین 

  کاربرد ندارد 
  کاربرد ندارد 

 EUTاین تست کاربردي ندارد زیرا 
  . ندارد  ACورودي جریان 

باال و پایین شدن ولتاژ قطع 
کوتاه و تفاوت ولتاژ در منبع 

 برق 
IEC 61000-4-11   

5% UT <  
UT  95نوسان%>  

  0.5براي سیکل 
UT 40%   
UT  60نوسان%   

  5براي سیکل 
70% UT   

UT   30نوسان%   
   25براي سیکل 

5% UT <  
UT  95نوسان%>  

  ثانیه  5براي 

  کاربردي ندارد 
  

  کاربردي ندارد
  

  کاربردي ندارد
  
  

  کاربردي ندارد

  
این تست کاربردي ندارد زیرا دستگاه 

  . ندارد  ACورودي 

    (Hz 50/60)فرکانس 
  میدان مغناطیس 

IEC 61000-4-8   

 
3A/m  

  
   

 
3.15 A/m  

فرکانس میدان مغناطیسی باید در حد 
مشخص شده یک مکان معمول در محیط 

  .بیمارستان یا محیط معمول عمومی باشد 

  . ولتاژ اصلی قبل از رسیدن به سطح آزمایش است  UTنکته 
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  ایمنی الکترومغناطیس

باید از شرایط ذکر شده  RCM-7خریدار یا مصرف کننده . جهت استفاده در شرایط الکترومغناطیس زیر طراحی شده است 

  الکترومغناطیسراهنماي محیط 

  
باید به هیچ ن RFدستگاه هاي قابل حمل و متحرك ارتباطی 

. از جمله کابلها نزدیک باشد  RCM-7کدام از قسمتهاي 
میزان فاصله این وسایل بسته به فرمول کاربردي فرکانس انتقال 

  . دهنده است 
  : فاصله توصیه شده 

d= 1.11√ P     
d = 1.00√        80 MHz – 800MHz 
d =2.00 √P       800 MHz –2.5GHz  

با  (W)حداکثر توان خروجی فرستنده به وات  Pدر این جا 
 (m)فاصله توصیه شده بر حسب  dتوجه به سازنده دستگاه و 

بر اساس  RFدامنه نیروي فرستنده یا گیرنده . متر می باشد 
تحقیقات الکترومغناطیسی ، باید کمتر از سطح مقبولیت هر 

در مجاورت دستگاه هایی که نشانه زیر . درجه فرکانس باشد 
  .  د امکان بروز تداخل وجود دار  را دارند ،

  
  

افراد و اشیا تحت  انتشار الکترومغناطیسی توسط جذب و بازتاب از ساختارها ،
  .سطح محیط هاي تجاري یا بیمارستانی باشد 

رادیوهاي آماتور ، پخش  ، سیارتلفنها ، رادیوهاي  ،) بی سیم 
  . و تلویزیون نمی تواند از نظر تئوري به طور صحیح اندازه گیري شود 

  
RF ، کارکرد صحیح دستگاه باید مورد بازبینی قرار گیرد  باشد .

  . غییر جهت یا تغییر مکان دادن دستگاه بررسی می شوند 
3V/m  باشد .  
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ایمنی الکترومغناطیس –راهنما و اظهارنامه شرکت سازنده 

RCM  جهت استفاده در شرایط الکترومغناطیس زیر طراحی شده است
  .کامال پیروي نماید

  سطح مقبولیت IEC 60601سطح تست   تست ایمنی

  
  
  

  هدایت شده
IEC 61000 

 
 

  تشعشع یافته
IEC 61000  

 
 
 

 

 
3Vrms  

150 kHz  
  MHz 80  تا 

  
3V/m  

80 M Hz  
  GHz 2.5تا 

  

 
 
 
  
 
 

3.15V  
  
  
  

3.5 V/m  

80MHz  800وMHz  میزان فرکانس باالتري نیاز است ، .  
انتشار الکترومغناطیسی توسط جذب و بازتاب از ساختارها ،. این راهنما ممکن است در همه مکانها قابل اجرا نباشد 

سطح محیط هاي تجاري یا بیمارستانی باشد تأثیر قرار می گیرد ، فرکانس دامنه مغناطیسی باید در 

بی سیم / با سیم  (دامنه نیروي ناشی از فرستنده هاي ثابت نظیر ایستگاه رادیویی 
AM  وFM  و تلویزیون نمی تواند از نظر تئوري به طور صحیح اندازه گیري شود

  . به تحقیق نیاز است  RFجهت بررسی شرایط الکترومغناطیس فرستنده اي ثابت 
RFاستفاده می شود ، بیش از سطح مقبولیت  RCM-7اگر دامنه نیرو در محیطی که 

غییر جهت یا تغییر مکان دادن دستگاه بررسی می شوند اگر کارکرد نامناسب دیده می شود ، اندازه گیري دیگري نظیر ت
m، نیروي دامنه باید کمتر از  MHz 80تا  kHz 150در فرکانس هاي بیش از 

RCM-7دستگاه 

کامال پیروي نماید

تست ایمنی

  
  
  

RF هدایت شده
IEC 61000-4-6

 
 

RF تشعشع یافته
IEC 61000-4-3

  
zدر : 1نکته 

این راهنما ممکن است در همه مکانها قابل اجرا نباشد :  2نکته 
تأثیر قرار می گیرد ، فرکانس دامنه مغناطیسی باید در 

  
  

دامنه نیروي ناشی از فرستنده هاي ثابت نظیر ایستگاه رادیویی ) الف 
AMرادیویی 

جهت بررسی شرایط الکترومغناطیس فرستنده اي ثابت 
اگر دامنه نیرو در محیطی که 

اگر کارکرد نامناسب دیده می شود ، اندازه گیري دیگري نظیر ت
در فرکانس هاي بیش از  )ب 

  



  RCM-7و  RFفاصله توصیه شده بین وسایل ارتباطی قابل حمل و متحرك 
می  RCM-7خریدار یا کاربر دستگاه . قابل استفاده می باشد  کنترل شده است ،

چنانچه در  RCM-7و   )فروشنده و گیرنده (  RFتواند از تداخل الکترومغناطیس جلوگیري کند اگر فاصله بین وسایل ارتباطی قابل حمل و متحرك 

  گاه ها با توجه به فرکانس فرستنده و گیرنده
80MHz   800تا MHz 

d=1.00√P 
 800MHz 2.5تا GHz 

d=2.00√P  
0.10  0.20  

0.32  0.63  

1.00 2.00 

3.16 6.32 

10.00 20.00 

می تواند تخمینی با استفاده از تساوي  (m)به متر  dبراي فرستنده و گیرنده هایی با حداکثر توان خروجی که در باال بیان نشده اند ، فاصله پیشنهادي 
ه فرستنده و با توجه به سازند (w)حداکثر توان خروجی فرستنده و گیرنده به وات 

  . ، فاصله بین دستگاه ها را با رنج باالتر فرکانس در نظر بگیرید 
  . انتشار الکترومغناطیس تحت تأثیر جذب و انعکاس ساختار و اشیا و افراد است 

 تولید نشده است ممکن است باعث افزایش تشعشعات الکترومغناطیس و یا کاهش ایمنی

27  

فاصله توصیه شده بین وسایل ارتباطی قابل حمل و متحرك 
کنترل شده است ، RFدر محیط الکترومغناطیسی که پارازیت امواج  

تواند از تداخل الکترومغناطیس جلوگیري کند اگر فاصله بین وسایل ارتباطی قابل حمل و متحرك 
   )با توجه به حداکثر توان خروجی وسایل ارتباطی ( زیر آمده را رعایت کند 

  حداکثر توان خروجی
  (W)فرستنده و گیرنده 

گاه ها با توجه به فرکانس فرستنده و گیرندهفاصله بین دست
150kHz  80تا MHz  

d=1.11√P 
80MHz

0.01  0.11  

  0.35  

 1.11 

 3.51 

100 11.10 

براي فرستنده و گیرنده هایی با حداکثر توان خروجی که در باال بیان نشده اند ، فاصله پیشنهادي 
حداکثر توان خروجی فرستنده و گیرنده به وات  Pهنگامی که  کاربردي فرکانس هاي فرستنده و گیرنده باشد ،

800 MHz, 80 MH  فاصله بین دستگاه ها را با رنج باالتر فرکانس در نظر بگیرید ،
انتشار الکترومغناطیس تحت تأثیر جذب و انعکاس ساختار و اشیا و افراد است . نکات راهنماي فوق ممکن است در هر حالتی جوابگو نباشد 

  

  . پارازیت ها اساسا در اندازه گیري تغییري ایجاد نمی کنند 

  

   )متر  7/1: طول 

  

  

  اخطار

تولید نشده است ممکن است باعث افزایش تشعشعات الکترومغناطیس و یا کاهش ایمنی J. Moritaاستفاده از قطعاتی که توسط شرکت 
  .شود RCM-7الکترومغناطیس در دستگاه 

 RCM-7دستگاه 
تواند از تداخل الکترومغناطیس جلوگیري کند اگر فاصله بین وسایل ارتباطی قابل حمل و متحرك 

زیر آمده را رعایت کند 

حداکثر توان خروجی
فرستنده و گیرنده 

0.01

0.1  

1 

10 

100

براي فرستنده و گیرنده هایی با حداکثر توان خروجی که در باال بیان نشده اند ، فاصله پیشنهادي 
کاربردي فرکانس هاي فرستنده و گیرنده باشد ،

  . گیرنده است 
MHzدر   : 1نکته 

نکات راهنماي فوق ممکن است در هر حالتی جوابگو نباشد   : 2نکته 
  

  عملکرد اصلی 

پارازیت ها اساسا در اندازه گیري تغییري ایجاد نمی کنند 

  وسایل جانبی 

طول ( سیم پروب 

  

  
استفاده از قطعاتی که توسط شرکت 

الکترومغناطیس در دستگاه 


