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این دستور العمل را بطور کامل  قبل از استفاده از دستگاه عملکرد بهتر ،براي . متشکریم    Dentaport ZX  از شما به خاطر تهیه دستگاه

این دستور العمل را در مکانی قابل دسترس جهت مراجعه سریع و آسان نگهداري . خوانده و به هشدار ها و نکات ذکر شده توجه داشته باشید 
  . همی می باشد این دستورالعمل حاوي اطالعات ایمنی م .کنید

  
  توجه*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . ماه یکبار بر طبق آیتم هاي نگهداري و بازبینی ، مورد بررسی قرار دهید  6دستگاه را هر  *
 .را تعویض کنید فرسوده  ویا  آسیب دیدهلزوم قطعات تعویض قطعات مراجعه کرده و در صورت  به لیست *

مسئولیت حوادث  ، آسیب دیدگی جسمی و تجهیزات حاصل از تعمیرات انجام شده توسط اشخاص    .J. Morita Mfgشرکت  - 1
  . را قبول نمی کند   J. Moritaتأیید شده غیر از 

  . و تجهیزات حاصل از هرگونه تغییر و اصالح محصوالتش نمی باشد  جسمیمسئول حوادث آسیب دیدگی    J. Moritaشرکت  - 2
مسئول حوادث  ، آسیب دیدگی جسمی و تجهیزات حاصل از نگهداري یا تعمیرات با استفاده از قطعات یا اجزاي   J. Moritaشرکت  - 3

  . ، نمی باشد  تعیین شده  J. Moritaسازنده اي غیر از آنچه که توسط 
مسئول حوادث ، آسیب دیدگی جسمی و تجهیزات حاصل از استفاده نادرست از تجهیزات و عدم پیروي از این    J. Moritaشرکت  - 4

  .دستورالعمل و هشدار ها و نکات ذکر شده ، نمی باشد 
ط کار و محیط اطراف با شرایط نصب مسئول حوادث ، آسیب دیدگی جسمی و تجهیزات حاصل از شرایط محی   J. Moritaشرکت   - 5

  . نیستمثل منبع برق که مطابق دستورالعمل نمی باشد ، 
مسئول حوادث ، آسیب دیدگی جسمی و تجهیزات حاصل از آتش سوزي ، زلزله ، سیل ، رعد و برق ، بالیاي    J. Moritaشرکت  - 6

  . نمی باشد ..... وطبیعی 
ساله پس از تحویل محصول از شرکت سازنده  10قطعات و تعمیر محصوالت را براي یکدوره مسئولیت تعویض    J. Moritaشرکت  - 7

  . شودمتقبل می 
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عملکرد و نگهداري ، حاصل از عدم توجه کافی به هشدارهاي ایمنی و عدم پیش بینی امکان بوجود آمدن حادثه ، 
   . با پیش بینی هاي الزم می توان امکان بروز بسیاري از مشکالت و حوادث را از بین برد

اي ایمنی و اجتناب از حادثه را بدقت خوانده و سپس با دقت تمام جهت جلوگیري از آسیب 
 :به معنی عالئم و عناوین زیر توجه کنید 

ورالعمل ، بیمار یا اپراتور دچار آسیب تاین عالمت نشان می دهد که ممکن است در صورت عدم پیروي از دس

  . به طریقی عمل کند که ممکن است منجر به آسیب دیدگی جسمی بیمار یا اپراتور شود 

بر هشدار می دهد که امکان آسیب دیدگی دستگاه ، آسیب دیدگی بالقوه بیمار یا اپراتور وجود 
  . دارد یا نکات مهمی در رابطه با عملکرد و اجراء عنوان می کند 

  .  استتا حدودي مسئول نگهداري و کارکرد درست یک دستگاه پزشکی 
  . ي پزشکی بایستی تنها بوسیله دندانپزشکان و سایر افراد حرفه اي این رشته مورد استفاده قرار گیرند 

  . از این دستگاه براي هدفی غیر از آنچه که طراحی شده است ، استفاده نکنید 

٣  

  اجتناب از حوادث 

عملکرد و نگهداري ، حاصل از عدم توجه کافی به هشدارهاي ایمنی و عدم پیش بینی امکان بوجود آمدن حادثه ،  مربوط بهمسایل بیشتر 
با پیش بینی هاي الزم می توان امکان بروز بسیاري از مشکالت و حوادث را از بین برد. می باشند 

اي ایمنی و اجتناب از حادثه را بدقت خوانده و سپس با دقت تمام جهت جلوگیري از آسیب ههشدارها و دستورالعملابتدا به طور کامل تمام 
به معنی عالئم و عناوین زیر توجه کنید .  دستگاه را به کار ببریددیدگی جسمی ، 

این عالمت نشان می دهد که ممکن است در صورت عدم پیروي از دس        )هشدار (  
  . دیدگی شوند 

به طریقی عمل کند که ممکن است منجر به آسیب دیدگی جسمی بیمار یا اپراتور شود  کاربر نمی تواند        )  ممنوع(  

بر هشدار می دهد که امکان آسیب دیدگی دستگاه ، آسیب دیدگی بالقوه بیمار یا اپراتور وجود ربه کاعالمت این           ) نکته (  
دارد یا نکات مهمی در رابطه با عملکرد و اجراء عنوان می کند 

تا حدودي مسئول نگهداري و کارکرد درست یک دستگاه پزشکی ... ) مثال بیمارستان ، کلینیک و ( 
ي پزشکی بایستی تنها بوسیله دندانپزشکان و سایر افراد حرفه اي این رشته مورد استفاده قرار گیرند دستگاه ها

از این دستگاه براي هدفی غیر از آنچه که طراحی شده است ، استفاده نکنید 

اجتناب از حوادث  )1
  

بیشتر 
می باشند 

ابتدا به طور کامل تمام 
دیدگی جسمی ، 

 

  

  

  
  

  

  
( کاربر 

دستگاه ها
از این دستگاه براي هدفی غیر از آنچه که طراحی شده است ، استفاده نکنید 
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  هشـــــــــدار 
مسئول  J. Moritaشرکت .  این دستگاه نباید به هیچ دستگاه یا سیستم دیگري وصل و یا همراه با آن مورد استفاده قرار گیرد •

 .حوادث ناشی از نادیده گرفتن این نکات نمی باشد

  .بستگی دارد به شکل و وضعیت دندان ها و نیز نقص در عملکرد دستگاه  این امرو ارزیابی دقیق کانال همیشه ممکن نیست  •
  . فایل آسیب دیده استفاده نکنید ، یک ارزیابی دقیق نمی تواند با یک فایل نگهدارنده فرسوده انجام گیرد  ندهاز نگهدار •
ه می شود ، این صدا می تواند مربوط به عدم مداوم شنید بوق زمانیکه در حین روشن بودن دستگاه و بدون هیچ عملیاتی ، صداي •

  J.MORITAشرکت  نمایندگی هاي از دستگاه استفاده نکرده و آن را براي تعمیر به. عملکرد صحیح قطعات الکتریکی باشد 
  . بفرستید 

  . در زمان درمان اندودونتیک از رابردم استفاده کنید  •
  .نمی داند  U.S.Aقانون فدرال آمریکا ، فروش این دستگاه را منحصر به دندانپزشکان یا دستور دندانپزشک : هشدار  •
روي صفحه نمایش نرمال نبودند ،  يشاخص ها همه اگرآنرا مورد بررسی قرار دهید و قبل از استفاده از دستگاه ، عملکرد  •

  . ر این مورد ، استفاده از آن را متوقف کرده و آن را تعمیر نمائید د. دستگاه قادر به ارزیابی دقیق نخواهد بود 
دستگاه در صورتیکه . هرگز در هنگامی که شاخص توان باتري در حال روشن و خاموش شدن است ، از دستگاه استفاده نکنید  •

  .کردباتري ضعیف باشد ، به درستی عمل نخواهد 
  . اده شده را مورد بررسی قرار دهید بعد از انتخاب حافظه ها ، تنظیمات نمایش د •
  . مثل یک کانال کامال مسدود شده ، نمی توان ارزیابی را انجام داد  در برخی موارد ، •
ارزیابی دقیق همیشه ممکن نمی باشد ، بخصوص در مواردي که در مورفولوژي کانال آنرمالی مشاهد می شود با استفاده از اشعه  •

X  استفاده از دستگاه را بالفاصله در هنگام مشاهده عملکرد نادرست آن متوقف کنید . مئن شوید ، از نتایج بررسی خود ، مط .  
 . فایل نگهدار و الکترود را پس از هر بار استفاده اتوکالو کنید  •

  :نوعیت استفاده ـمم 
   .به کار نبریداستفاده می کند ،  ضربان سازبیماري که  براي ، همراه یک اسکاسپل الکتریکی  را این دستگاه  •
  . از این دستگاه ، در اتاق عمل  استفاده نکنید  •
  . کانالهاي مسدود شده قابل اندازه گیري نیستند  •
ان جزء این دستگاه نبایستی به هیچ دستگاه یا سیستم دیگري وصل باشد و یا به همراه آن مورد استفاده قرار گیرد و نبایستی بعنو •

مسئول حوادث ، آسیب هاي جسمی و تجهیزات که   J.MORITAسازنده هیچ دستگاه یا سیستم دیگري به کار رود شرکت 
  . حاصل نادیده گرفتن این ممنوعیت باشد ، نیست 

، می توانند باعث عملکرد  که از یک مبدل استفاده می کنند نمایشگرهاي فیلمدستگاه هاي روشنایی مثل المپ هاي فلورسنت و  •
  .در مجاورت ایت دستگاه ها استاده نکنید DENTAPORT ZXاز . شوند DENTAPORT ZXنامنظم و نادرست 

موبایل ، . عملکرد آنرمال ، تصادفی و احتماال خطر آفرین این دستگاه شوند منجر به پارازیت امواج الکترو مغناطیسی می توانند  •
  .  از راه دور و تمام دستگاه هایی که امواج الکترو مغناطیس را ساطع می کنند بایستی خاموش باشند گیرنده و فرستنده ، کنترل 

 



۵  

 .را نصب کنید  3AAدستگاه اندازه گیري کانال بدون نصب باتري ، تحویل داده می شود ، کاور برداشته و باتریهاي 

دستوالعمل نشان داده آن را در جهتی که با فلش در ) به جاي اول خود برنگشت 

  
به دقت با دستگاه اندازه گیري کانال ، کار کنید ، از افتادن ، ضربه زدن یا سایر ضربات و آسیب دیدگی ها اجتناب کنید، کار کردن  

  . ازه گیري شود مطمئن شوید که دو شاخه به دقت در داخل پریز وارد شده باشد ، یک ارتباط ضعیف می تواند مانع اند
  . ضربه زدن به دو شاخه جلوگیري کنید 

  . از انطباق رنگهاي فایل نگهدار و الکترود با سیم پروپ ، مطمئن شوید 
ی نشان خواهد داد ، گهگاه ستون شاخص طول کانال در حین وارد شدن فایل به داخل کانال ریشه ، یک حرکت بزرگ و ناگهان

  )صفحه  (. در می آید  نرمال

الکتریکی در حین ) رسانایی ( دسته فلزي است ، نشت  اگر فایل داراي 
حتی اگر گیره فایل پالستیکی هم باشد ، مطمئن . تماس انگشتان با فلز بوجود آمده و مانع اندازه گیري دقیق کانال ریشه می شود 

  . نمی توان با استفاده از یک فایل نگهدار فرسوده ، ارزیابی دقیقی بدست آورد 
، وارد محل مورد  #2اگر فایل به زور ، مطابق شکل . در زیر نشان داده شده محکم کنید 

 . نگهدار ممکن است آسیب ببینند 

. همیشه فایل نگهدار را به بخش باالیی بدنه فایل ، نزدیک گیره ، محکم کنید 
به بخش  ممکن است در صورت اتصال

به این  ( بخش برنده
 ).قسمت متصل نکنید

بخش فلزي فایل 
 نگهدار

 دسته فایل یا ریمر

  :توجـــه 

دستگاه اندازه گیري کانال بدون نصب باتري ، تحویل داده می شود ، کاور برداشته و باتریهاي  
 .قطبهاي مثبت ومنفی را جابجا اتصال ندهید 

به جاي اول خود برنگشت ( اگر پس از فشار دادن دکمه به عقب برنگشت  
 ). 16و6صفحه . ( شده ، بکشید 

  . پس از نصب کاور را با کمی فشار در جاي درست خود قرار دهید  
به دقت با دستگاه اندازه گیري کانال ، کار کنید ، از افتادن ، ضربه زدن یا سایر ضربات و آسیب دیدگی ها اجتناب کنید، کار کردن   

 . خشن با دستگاه ، موجب آسیب دیدگی خواهد شد 

مطمئن شوید که دو شاخه به دقت در داخل پریز وارد شده باشد ، یک ارتباط ضعیف می تواند مانع اند 
ضربه زدن به دو شاخه جلوگیري کنید  اپس از داخل کردن دو شاخه در پریز ، از انداختن ی 
از انطباق رنگهاي فایل نگهدار و الکترود با سیم پروپ ، مطمئن شوید  
گهگاه ستون شاخص طول کانال در حین وارد شدن فایل به داخل کانال ریشه ، یک حرکت بزرگ و ناگهان 

نرمالولی زمانیکه فایل به سمت پائین اپکس پیش می رود به صورت 
  

  
  
  
اگر فایل داراي . نماییدبا دسته پالستیکی استفاده تنها از فایل ها و ریمرهایی  

تماس انگشتان با فلز بوجود آمده و مانع اندازه گیري دقیق کانال ریشه می شود 
 . باشید که بخش فلزي فایل با انگشتان در تماس نباشد 

نمی توان با استفاده از یک فایل نگهدار فرسوده ، ارزیابی دقیقی بدست آورد . هاي فرسوده استفاده نکنید از فایل نگهدار 
در زیر نشان داده شده محکم کنید  #1فایل را همانطور که در دستورالعمل  

نگهدار ممکن است آسیب ببینند نظر شود ، مانع ارزیابی دقیق شده و فایل 
  

همیشه فایل نگهدار را به بخش باالیی بدنه فایل ، نزدیک گیره ، محکم کنید 
ممکن است در صورت اتصالبخش فلزي و پالستیکی فایل نگهدار 

  )صفحه  ( .برنده فایل یا رابط بخش برنده فایل آسیب ببینند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

توجـــه  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

 



 زمانیکه پروب و فایل نگهدار را از برق کشیده یا وارد پریز می کنید ، سیم ها را

  کردنهمیشه رابطهاي سیم هاي مورد نظر را جهت اتصال یا جدا 

  . کادمیوم استفاده نکنید 

  . و منفی را در جاي درست خود قرار داده اید 
  . هرگز از باتریهایی که سوراخ ، دفرمه ، رنگ و رو رفته یا آنرمال هستند استفاده نکنید 

 . در مورد نشت باتري ، بدقت انتها هاي باتري را خشک کرده و تمام مایعات خارج شده را پاك کنید 

  . هر ماده شیمیایی یا جسم خارجی باقی مانده روي ابزارها می توانند باعث سوء عملکرد یا رنگ پریدگی ابزارها شوند 
  . ازي یا وسائل بقیه آن ، اتوکالو کنید 

در شرایط نادر ، الکتریسیته ساکن حاصل از پاك کردن صفحه نمایش کریستال مایع با یک کهنه خشک ممکن است روي ظهور و 

از تینر رنگ ، بنزن یا محلول هاي مشابه براي تمیز کردن دستگاه اندازه گیري 

ی از پاشیده شدن محلول هاي شیمیایی به کار رفته براي درمان ، روي دستگاه اندازه گیري کانال ، خودداري کنید ، این مواد م
و )  FC( بخصوص از پاشیدن فرمالین کرزول . توانند باعث آسیب دیدگی ، دفرمه شدن یا رنگ پریدگی دستگاه شوند 

برخی (  .هرگونه ماده شیمیایی ریخته شده را بسرعت پاك کنید 
  . ) دن سریع نیز ، لکه هایی را به جاي بگذارند یا باعث رنگ پریدگی دستگاه شوند 

 سیم

  :توجـــــــــه

  . استفاده نمائید   xبراي اطمینان از نتایج ، از اشعه  
زمانیکه پروب و فایل نگهدار را از برق کشیده یا وارد پریز می کنید ، سیم ها را 

همیشه رابطهاي سیم هاي مورد نظر را جهت اتصال یا جدا . نکشید  مستقیما
 . سیم ها در دست بگیرید  

  

  . همیشه از باتریهاي آلکاالین  استفاده کنید  
کادمیوم استفاده نکنید  – هیدروژن یا نیکل  – هرگز از باتري هاي قابل شارژ نیکل  
  . باتري را در یک زمان جایگزین نمائید  3تمام  
و منفی را در جاي درست خود قرار داده اید  مثبت مطمئن شوید که قطبهاي 
هرگز از باتریهایی که سوراخ ، دفرمه ، رنگ و رو رفته یا آنرمال هستند استفاده نکنید  
  . منطقه اي ، دور اندازید  قوانینباتریهاي کهنه را طبق کدها و  
در مورد نشت باتري ، بدقت انتها هاي باتري را خشک کرده و تمام مایعات خارج شده را پاك کنید  
هر ماده شیمیایی یا جسم خارجی باقی مانده روي ابزارها می توانند باعث سوء عملکرد یا رنگ پریدگی ابزارها شوند  
ازي یا وسائل بقیه آن ، اتوکالو کنید توصیه اکید شده است که ابزارها را در داخل یک کیسه استریل س 
  . پاك نکنید % 70سیم پروب را با هیچ الکلی بجز اتانول  
در شرایط نادر ، الکتریسیته ساکن حاصل از پاك کردن صفحه نمایش کریستال مایع با یک کهنه خشک ممکن است روي ظهور و  

  .  مؤثر باشد پدیدار شدن صفحه نمایش
از تینر رنگ ، بنزن یا محلول هاي مشابه براي تمیز کردن دستگاه اندازه گیري . استفاده نکنید % 70هرگز از الکلی غیر از اتانول  

  . کانال استفاده نکنید 
از پاشیده شدن محلول هاي شیمیایی به کار رفته براي درمان ، روي دستگاه اندازه گیري کانال ، خودداري کنید ، این مواد م 

توانند باعث آسیب دیدگی ، دفرمه شدن یا رنگ پریدگی دستگاه شوند 
هرگونه ماده شیمیایی ریخته شده را بسرعت پاك کنید . هیپوکلریت سدیم به خاطر قوي بودن این مواد ، خودداري کنید 

دن سریع نیز ، لکه هایی را به جاي بگذارند یا باعث رنگ پریدگی دستگاه شوند مواد شیمیایی ممکن است حتی پس از پاك ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجـــــــــه 

• 

• 

  

  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

۶ 



  

  

  )1( سیم پروب    )3( 
7503670    

  

  7503661: کد شماره 
  

  
   )1(تستر    )3 (باطري هاي خشک آلکاالین 

  

  7503910: کد شماره 
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 دستگاه اندازه گیري طول کانال

  Power کلید

  سیم پروب

  معرفی قطعات

  لوازم جانبی
Lip clip )5(   نگهدارنده فایل )

  7503680: کد شماره 
  

  

7503670: کد شماره 

باطري هاي خشک آلکاالین    )انتخابی (نگهدارنده فایل بلند 
    7503673: کد شماره 

LED 

 Set کلید

 Select کلید

 Mode کلید

  فایل نگهدار

Lip clip  

معرفی قطعات) 2

لوازم جانبی

  

  
  



کاور دستگاه اندازه گیري کانال ، بدون نصب باتري تحویل داده می شود 

کاور را در مسیر نشان داده شده بوسیله فلش در شکل هل داده و آن را از 

 .سه باتري را داخل جعبه اي که روي دستگاه مشخص شده ، قرار دهید 

کرده و کاور 

 .کاور را تا آنجا به سمت پائین بلغزانید که به طور کامل اتصال پیدا کند 

مه پس از اتصال به جاي اول خود بازنگشت آن را درجهت فلش 

فشار مالیم از قرار گرفتن کاور در جاي خود اطمینان 

  راه اندازي دستگاه

  جایگزین کردن باتري ها

  :توجـــــه

دستگاه اندازه گیري کانال ، بدون نصب باتري تحویل داده می شود  •
 .را برداشته و سه باتري را قرار دهید

  .برانید LCDکاور را نگهداشته و  استاپر  روي دکمه را به سمت  .

کاور را در مسیر نشان داده شده بوسیله فلش در شکل هل داده و آن را از  .
 . دستگاه جدا کنید 

 
  
  

سه باتري را داخل جعبه اي که روي دستگاه مشخص شده ، قرار دهید  .

 .جاي قطبهاي مثبت ومنفی را عوض نکنید :توجـــــه

  
  
  
کرده و کاور دستگاه منطبق روي  شیارهاي برروي پوشش را  برجستگی هاي .

 . را روي آن قرار دهید

کاور را تا آنجا به سمت پائین بلغزانید که به طور کامل اتصال پیدا کند  .
  
 
  
  
  
  
  
 

 :توجـــــــه

مه پس از اتصال به جاي اول خود بازنگشت آن را درجهت فلش کاگر د •
  . همانطور که در شکل نشان داده شده هل دهید 

فشار مالیم از قرار گرفتن کاور در جاي خود اطمینان پس از نصب ، با کمی  •
 .حاصل کنید 

راه اندازي دستگاه) 3

جایگزین کردن باتري ها

توجـــــه 

1.

2.

3.

توجـــــه 
  
  
  
4.

5.

توجـــــــه 
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 .داخل کنید 

بدقت با دستگاه اندازه گیري کانال کار کنید ، از انداختن ، ضربه زدن 
باعث  

. از قرار گرفتن صحیح دو شاخه در داخل پریز اطمینان حاصل کنید 

پس از قرار گرفتن دو شاخه در پریز ، از انداختن یا ضربه زدن به آن 

نر خاکستري فایل نگهدار را در داخل رابط ماده خاکستري سیم پروب و 

با سیم پروب اطمینان 
اندازه  

نمایشگر اندازه 

دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد خودبخود 

 سیم پروب به درستی در داخل پریز قرار گرفته است ؟

به درستی با سیم پروب متصل 

9  

Lip clip 
  فیش سفید سیم پروب

 

  

  فیش خاکستري فایل نگهدار   فیش خاکستري سیم پروب

    

 Powerکلید 

Lip clip 

 اتصال با فایل نگهدار

  قبل از استفاده از دستگاه

  : اتصال سیم پروب 

داخل کنید  دستگاهسیم پروب را بطور کامل در داخل پریز سمت چپ 

  : نکتـــــه  
بدقت با دستگاه اندازه گیري کانال کار کنید ، از انداختن ، ضربه زدن  •

 خشن استفاده . یا سایر صدمات ممکنه به دستگاه خودداري کنید 
 . آسیب دیدن دستگاه می شود 

از قرار گرفتن صحیح دو شاخه در داخل پریز اطمینان حاصل کنید  •
 .می شود اتصال ضعیف باعث جلوگیري از اندازه گیري 

پس از قرار گرفتن دو شاخه در پریز ، از انداختن یا ضربه زدن به آن  •
 . اجتناب کنید 

نر خاکستري فایل نگهدار را در داخل رابط ماده خاکستري سیم پروب و  سر
Lip clip  کنید  واردرا به داخل رابط ماده سفید سیم پروب. 

  

  : نکتـــــه  
با سیم پروب اطمینان  Lip clipاز انطباق رنگهاي فایل نگهدار و  •

 در صورت معکوس بودن این اتصاالت. حاصل کنید 
  .گیرد نمی انجام گیري دقیق 

  :  بررسی عملکرد

  : این بررسی بایستی در آغاز هر روز انجام شود 

نمایشگر اندازه . را براي روشن کردن دستگاه فشار دهید  Powerکلید 
 .گیري ظاهر خواهد شد 

دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد خودبخود  5اگر این دستگاه براي  *
  . خاموش می شود 

سیم پروب به درستی در داخل پریز قرار گرفته است ؟بررسی کنید که آیا 
به درستی با سیم پروب متصل  Lip clipبررسی کنید که آیا فایل نگهدار و 

 شده اند ؟

 ) . متصل کنید (  Lip clipبخش فلزي فایل نگهدار را با 

  

قبل از استفاده از دستگاه) 4 

اتصال سیم پروب 

سیم پروب را بطور کامل در داخل پریز سمت چپ  .1

 
•

•

•

سر .2
Lip clip

  

 

بررسی عملکرد

این بررسی بایستی در آغاز هر روز انجام شود      

کلید  .1
گیري ظاهر خواهد شد 

بررسی کنید که آیا  .2
بررسی کنید که آیا فایل نگهدار و  .3

شده اند ؟

بخش فلزي فایل نگهدار را با  .4
  

  



روي صفحه نمایش روشن 
وبوق ) فلش زدن 

تستر را در سوکت سیم پروب وارد کنید و بررسی کنید که آیا نوار نمایشگر نشان 

تستر پرش داشته باشد؛ اگر این اتفاق 
اگر . را بررسی کنید 

باشد ، دستگاه اندازه گیري صحیحی انجام 
 . یرید تماس بگ

نوارهاي اندازه بررسی کنید که آیا تمام 
روشن و خاموش می شود 

باید در این 
محدوده 

 باشد

 تستر

 پروب ورودي سیم

روي صفحه نمایش روشن  گیريشاخص اندازه  خطوطبررسی کنید که آیا تمام 
فلش زدن ( در حال روشن و خاموش شدن است  APEXهستند؟ و آیا کلمه 

 .ممتدي شنیده می شود یا نه 

  کنترل عملکرد توسط تستر

  . بررسی کنید  با تستر  عملکرد دستگاه اندازه گیري کانال را  هر هفته 

  . را براي روشن شدن دستگاه فشار دهید   POWERدکمه 
تستر را در سوکت سیم پروب وارد کنید و بررسی کنید که آیا نوار نمایشگر نشان 

  . می باشد یا نه )  1باال یا پائین (  1از )  -3یا + 3( دهند 
تستر پرش داشته باشد؛ اگر این اتفاق نوار نمایشگر ممکن است در حین واردکردن 

را بررسی کنید عملکرد  ثانیه منتظر باشید تا ثابت شده و سپس 1افتاد ، حدود 
باشد ، دستگاه اندازه گیري صحیحی انجام  1یا چند ردیف باال یا پایین تر از  4نوار 

تماس بگ  J. Moritaمحلی یا شرکت نماینده در این مورد با . نمی دهد 
  

 . وصل کنید  دستگاهتستر را جدا کرده و سیم پروب را به 

  
 .را به سیم پروب وصل کنید  Lip clipفایل نگهدار و

Lip clip  بررسی کنید که آیا تمام . دهیدرا با سر فایل نگهدار  تماس
روشن و خاموش می شود   APEXروي صفحه نمایش روشن هستند یا خیر ، کلمه 

  و آیا بوق ممتدي شنیده می شود ؟ 

بررسی کنید که آیا تمام  .5
هستند؟ و آیا کلمه 

ممتدي شنیده می شود یا نه 
 
 
 
 

کنترل عملکرد توسط تستر

عملکرد دستگاه اندازه گیري کانال را  هر هفته 

دکمه  .1
تستر را در سوکت سیم پروب وارد کنید و بررسی کنید که آیا نوار نمایشگر نشان  .2

دهند 
نوار نمایشگر ممکن است در حین واردکردن  •

افتاد ، حدود 
نوار 

نمی دهد 
  

تستر را جدا کرده و سیم پروب را به  .3
  

فایل نگهدار و .4
  
  
 

5. Lip clip

روي صفحه نمایش روشن هستند یا خیر ، کلمه  گیري
و آیا بوق ممتدي شنیده می شود ؟ 
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  گاهـــــکلید ها و نمایشگر دست

 

خاموش ، کم، زیاد (  میزان صدا ه گیري طول کانالنوار انداز  میزان شارژ باتري

وقتی این عالمت در حال 
خاموش و روشن بودد 

  .باتري ها را تعویض کنید

    اخطــــــار 

در صورت چشمک زدن این 
. استفاده نکنید عالمت از دستگاه

در صورت کم بودن توان باتري 
  .دستگاه کار نخواهد کرد

عالمت باتري همچنین در زمان *
  .اتصال روتاري ظاهر میشود

  

  خط کش انداه گیري

نشان دهنده  3و  2،  1اعداد *
طول کانال بر حسب میلی متر 

  .نیستند

  ) M3و  M1  ،M2( حافظه 

جهت اطالعات بیشتر به بخش 
  تنظیم و تغییر حافظه مراجعه کنید

  خط اپیکال

از این نقطه به عنوان اندازه 
. تخمینی طول کانال استفاده کنید

این نقطه را می توانید در فاصله 
 . و اپکس تنظیم کنید 2بین عدد 

 

کلید 
Power  

کلید 
Mode  

کلید 
Select  

کلید 
Set  

11  



تنظیم براي تنظیم  کلیداز و پیکال اصدا و خط  میزانانتخاب براي انتخاب 

به سادگی جهت استفاده از این تنظیمات حافظه ، . تمام تنظیمات حافظه حتی بعد از خاموش شدن دستگاه نیز باقی خواهند ماند 

  .  تنظیم هاي نمایش داده شده را پس از انتخاب حافظه ، بررسی کنید

را  Selectبراي انتخاب گزینه مورد نظر کلید 

  .)صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن میکند

  
  

را  Setبراي ست کردن گزینه مورد نظر کلید 
  .فشار دهید

  

  میزان صداي انتخاب شده

  خط اپیکالی انتخاب شده

  

  
  قطع کردن صدا

  
  
  تنظیم میزان صدا

  
  

  حد اکثر میزان صدا
  

     
  

  تا     2این نقطه در هر فاصله از                            
  .خط اپیکال            اپکس قابل تنظیم میباشد

  
  

  چشمک زن

APEX 

  ر حافظه م و تغییــــ

انتخاب براي انتخاب  کلیداز . استفاده کنید   M1,M2,M3خاب نتبراي ا  Mode کلید
  . محتواي حافظه استفاده کنید 

تمام تنظیمات حافظه حتی بعد از خاموش شدن دستگاه نیز باقی خواهند ماند 
M1,M2,M3   را انتخاب کنید .  

 :هشدار 

تنظیم هاي نمایش داده شده را پس از انتخاب حافظه ، بررسی کنید •

 

  
  

فشار را  Modeبراي انتخاب حافظه کلید 
  .دهید

  
  

براي انتخاب گزینه مورد نظر کلید 
  .فشار دهید

صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن میکند(

 M1                         حالت اول 

  اندازه گیري)                    1حافظه 

M2                         حالت دوم 

  اندازه گیري)                    2حافظه 

M3                         حالت سوم 

  اندازه گیري)                    1حافظه 

  
میزان صداي انتخاب شده

 
  

  
  
  

  
خط اپیکالی انتخاب شده

  

چشمک زن

  چشمک زن

م و تغییــــتنظی

کلیداز 
محتواي حافظه استفاده کنید 

  

تمام تنظیمات حافظه حتی بعد از خاموش شدن دستگاه نیز باقی خواهند ماند 
M1,M2,M3 

هشدار  

  
  

 

  
براي انتخاب حافظه کلید 

دهید
  
  
  

M1    

حافظه ( 
  
  

M2    

حافظه ( 
  
  

M3    

حافظه ( 
  

١٢ 



وضعیت نوك فایل بوسیله ستون شاخص طول کانال روي صفحه نمایش ، نشان 
خط اپیکال در زمان وارد شدن فایل در داخل کانال ریشه ، 

ستون شاخص طول کانال در حین وارد شدن فایل به داخل کانال ریشه ، 
یک حرکت ناگهانی و شدید نشان می دهند که پس از پائین تر رفتن فایل به 

  . در برخی موارد ، مثل یک کانال مسدود ، ارزایبی امکان پذیر نمی باشد 
نیست بخصوص در مواردي که 
از نتایج 
در صورتیکه دستگاه به درستی کار نکرد استفاده از آن 

نشاندهنده این است که نوك فایل به محل 

اگر نوك فایل به اپکس برسد صداي آالرم تبدیل به بوق شده و کلمه 
پیکال شروع به چشمک زدن 

 چشمک زن

 خط اپیکال

 چشمک زن
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  : نمایشگرطول کانال 

وضعیت نوك فایل بوسیله ستون شاخص طول کانال روي صفحه نمایش ، نشان 
خط اپیکال در زمان وارد شدن فایل در داخل کانال ریشه ، . داده می شود 

 . چشمک خواهد زد 

  :نکتــــــه   

ستون شاخص طول کانال در حین وارد شدن فایل به داخل کانال ریشه ، گاهی 
یک حرکت ناگهانی و شدید نشان می دهند که پس از پائین تر رفتن فایل به 

 . ددداخل کانال ، به جاي اول خود باز می گر
  

  :  اخطــــــار 
در برخی موارد ، مثل یک کانال مسدود ، ارزایبی امکان پذیر نمی باشد 

نیست بخصوص در مواردي که  امکان پذیراندازه گیري دقیق همیشه 
از نتایج   Xبا استفاده از اشعه . مورفولوژي کانال غیرعادي یا آنرمال است 

در صورتیکه دستگاه به درستی کار نکرد استفاده از آن . اطمینان حاصل کنید 
  .را فورا متوقف کنید 

نشاندهنده این است که نوك فایل به محل در نوار اندازه گیري  5/0رسیدن به 
  . اپکس بسیار نزدیک شده است 

  .  نمی باشندمیلی متر  بر حسب )مقیاس (  خط کشاعداد روي  *

  
  
  
  
اگر نوك فایل به اپکس برسد صداي آالرم تبدیل به بوق شده و کلمه  •

APEX  پیکال شروع به چشمک زدن او مثلث کوچک نزدیک خط
 . می کنند 

  
 

نمایشگرطول کانال 
  
وضعیت نوك فایل بوسیله ستون شاخص طول کانال روي صفحه نمایش ، نشان  •

داده می شود 
چشمک خواهد زد 

  

گاهی  •
یک حرکت ناگهانی و شدید نشان می دهند که پس از پائین تر رفتن فایل به 

داخل کانال ، به جاي اول خود باز می گر
  

در برخی موارد ، مثل یک کانال مسدود ، ارزایبی امکان پذیر نمی باشد  •
اندازه گیري دقیق همیشه  •

مورفولوژي کانال غیرعادي یا آنرمال است 
اطمینان حاصل کنید 
را فورا متوقف کنید 

رسیدن به  •
اپکس بسیار نزدیک شده است 

*
  

  
  
  
  
•

 



  استفاده از دستگاه  )5
  

 .دستگاه را روشن کنید .1

2. Lip clip هیدرا در گوشه دهان بیمار قرارد. 

  
 : نکته  

• Lip clip  ممکن است در صورت آلرژي داشتن بیمار نسبت
از بیمار در مورد سابقه . به فلز واکنش نامطلوبی را باعث شود 

  . سوال نمائید  Lip clipداشتن آلرژي قبل از استفاده از 
  

 . فلزي فایل متصل کنید  بخشفایل نگهدار را به  .3

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Lip clip 
 گوشه دهان

دکمه را فشاد داده، فایل را قرار داده و 
 .دکمه را رها کنید

 
  فشار دهید

 : نکته  

بخش باالیی بدنه فایل ، نزدیک گیره همیشه فایل نگهدار را به  •
بخش فلزي و پالستیکی فایل نگهدار می تواند در . وصل کنید 

صورت متصل شدن به بخش برنده یا رابط بخش برنده ، آسیب 
 .ببینند

 : نکته  

اگر فایل داراي . تنها از فایل ها و ریمرهایی با گیره هاي پالستیکی استفاده کنید  •
زمانیکه گیره با دست تماس (دستگیره فلزي باشد ، نشت الکتریکی اتفاق می افتد 

حتی اگر گیره فایل پالستیکی . و مانع ارزیابی دقیق کانال ریشه خواهد شد ) یابد 
  . خش فلزي فایل با انگشت در تماس نباشد باشد ، اطمینان حاصل کنید که ب

یک ارزیابی دقیق با استفاده از فایل . از فایل نگهدارهاي فرسوده استفاده نکنید  •
  . نگهدار فرسوده امکان پذیر نیست

 #2اگر فایل طبق شکل ) و محکم کنید ( در زیر نگهدارید  #1فایل را طبق شکل  •
فایل ممکن است زیابی دقیق شود و در موقعیت خود فرو رود ممکن است مانع ار

  . نگهدار آسیب ببیند 
 

 فایل نگهدار

  بخش برنده 
به این قسمت 
 .اتصال ندهید

بخش فلزي فایل 
 نگهدار

١ 

٢ 

١٤ 



)  M1,M2 ,M3(  3یا  2، 1را براي انتخاب حافظه   Modeسوئیچ  .4
 . فشار دهید 

  
 ها بجزکلیددر حال انجام یک اندازه گیري واقعی هیچ کدام از  *

 .کار نخواهند کرد  Powerکلید 
  
  
  
  

 5/0عدد  نمایشگرتا زمانیکه )  10در اکثر موارد سایز ( فایل را   .5
  .  ببریدفرو  درون کانال را نشان دهد

ر در صداي آالرم نیز تشخیص داده یتغی بااین نقطه می تواند ( 
سپس فایل را با تغییر جهت آرام در جهت عقربه هاي ) شود 

  . بیشتر داخل کنید   APEXساعت تا شروع چشمک زن کلمه 
پکس رسیدید فایل را با تغییر جهت آرام به سمت ازمانیکه به 

 نمایشگرروي  5/0ر مجدد عدد وعکس عقربه هاي ساعت تا ظه
 کانستریکشنکانال ها داراي چندین  برخیچون . بچرخانید 

هستند ضرورت دارد فایل به سمت آپکس برده شده و سپس به 
استاپر پالستیکی را روي سطح دندان به عنوان یک نقطه مرجع براي تعیین طول )  5/0خوانش ( محدود آپیکال بازگردانده شود 

  . کار کانال ریشه قرار دهید 
  
  
  . را تعیین کنید )  Working Length( طول کار کرد  .6
 . میلی متر کم کنید  5/0به  1قرار دارد ، براي تعیین طول کار آن را از  نمایشگر 5/0در نقطه اگر نوك فایل  •

  
این طولهاي کار تا حدودي بسته به هر دندان فرق می کند این اختالف بایستی بوسیله پزشکی که روي آن دندان کار می کند  *

 . تنظیم و تعدیل شود 

  
 : نکته  

  . براي اطمینان بیشتر استفاده کنید  Xاز اشعه  •
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  Mode کلید

 Apexمییلیمتر به  0.5

 فایل نگهدار

Rubber Stopper 



 . الکترونیک نامناسبند يکانالهایی که براي استفاده از اندازه گیر   

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

  : کانال با فورامن اپیکالی وسیع 

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

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

  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 

  .دان را با مواد مناسب بازسازي کنید تالثه جدا شوددر این حالت تاج دن. می کند 

  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  

بعد از برداشتن . 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 ،

  . ل کانال سرریز نشوددر کانال قرار دهید بطوریکه از مدخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١۶ 



  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  تمامی

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  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 
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EMR   و رادیوگرافی :  
این بدان معنی نیست که دستگاه اندازه گیري کانال ، به درستی کار نمی کند یا . پاسخگو نمی باشد  Xبا اشعه  يو عکس بردار  EMRگاهی 

  . به درستی انجام نگرفته است  Xاینکه عکس برداري اشعه 
سوراخ اپیکال واقعی و اپکس آناتومیکی گاهی به درستی پاسخ نمی دهند سوراخ اپیکال واقعی ممکن است عمود بر تاج قرار گرفته  •

  . نشان می دهد که فایل به اپکس نرسیده است  Xدر این موارد اشعه . باشد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : پس از استفاده از دستگاه  )6
 .ه را خاموش کنید دستگا .1

 .دقیقه عدم استفاده خاموش می شود  5دستگاه در نهایت پس از  *

 . را از سیم پروب جدا کنید  Lip clipسیم پروب را از دستگاه جدا کرده و فایل نگهدار و  .2

 :  هــــــنکت 

همیشه . مستقیما سیم ها را در حین اتصال یا جدا کردن پروب و فایل نگهدار ، نکشید 
  .اتصال و جدا کردن سیم ها رابط سیم ها را در دست بگیرید براي 

  
  

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

   )نداشته نداشته باشند 

X- ray Tube 

X- ray Film  استسوراخ اپیکالی عمود بر تاج واقع شده. 

١٨ 



  :  تعویض باتري ها
  . باتریها را در حین چشمک زدن شاخص توان باتري عوض کنید 

  . براي ایمنی بیشتر ، باتریها را زمانی عوض کنید که شاخص توان باتري دو خط را نشان می دهد 
  :دار ــــــهش 

  . دستگاه در صورت پائین بودن توان باتري کار نمی کند . باتري در حال چشمک زدن است از دستگاه استفاده نکنید  عالمت در صورتیکه  
  

مه دستگاه را به سمت صفحه نمایش براي آزاد ککاور را نگهداشته و گیره د .1
     .کردن آن بلغزانید 

  
  
  
  
  
  
  
  

 . کاور را در جهت نشان داده شده فلش در دیاگرام جهت در آوردن آن بلغزانید  .2
 

  
  
  
  
  
  
  
  
از درست قرار . باتریهاي کهنه را در آورده و با انواع جدید تعویض نمائید  .3

 . و منفی اطمینان حاصل کنید  مثبتگرفتن قطبهاي 
 
  :  نکتــــــــه 
 .قطبهاي مثبت و منفی را درست انطباق دهید  •

  . استفاده کنید   alkaline AAهمیشه از باتري هاي  •
کادمیوم استفاده  –هیدروژن یا نیکل  –هرگز از باتریهاي قابل شارژ نیکل  •

  . نکنید 
  . باتري را در یک زمان تعویض کنید  3تمام  •
  . و منفی باتري ها اطمینان حاصل کنید مثبت از درست قرار دادن قطبهاي  •
  . هرگز از باتریهاي سوراخ ، دفرمه ، رنگ پریده یا آنرمال استفاده نکنید  •
  . دور انداختن باتریهاي کهنه طبق موازین و کدهاي منطقه اي صورت گیرد  •
یک باتري تازه با این باتري را . باتري را خشک کرده و تمام مایع نشتی را بردارید  دو سردقت ه ب ،در مورد سوراخ بودن باتري •

 .یگزین کنید جا
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منطبق کنید و کاور را با  روي بدنه دستگاه برجستگی هاي کاور را با شکافهاي . 4
  . تنظیم کرده و آن را در جاي خود بلغزانید  دستگاه

  
  
  . به طرف پائین بلغزانید  دستگاهرا تا قرار گرفتن کامل آن روي  کاور. 5
  
  
  
  
  
  
  

 : نکته  

آن را در جهت ) پس از اتصال ( اگرگیره دکمه به جاي اول خود برنگشت  •
  . فلش نشان داده شده در شکل هل دهید 

  
  

  . پس از نصب ، با کمی فشار مالیم از اتصال صحیح کاور اطمینان حاصل کنید 
  

  : و تعویض قطعات  یونسیزااستریل) 7
  
  استریلیزاسیون .1

  قطعات قابل اتوکالو )  الف
   Lip clipفایل نگهدار و  •

حداقل زمان خشک شدن ( یک کیسه استریل سازي  درون) حداقل ( دقیقه  F  /135 C  6 275دما و زمان پیشنهاد شده ، 
  )دقیقه  10: پس از استریل سازي 

 اخطار  

 . غیر از اتوکالو از روش استریل دیگري استفاده نشود  •

 . درجه سانتی گراد تجاوز نکند  135دماي اتوکالو از  •

  . قبل از اتوکالو باید بطور کامل قطعات  شسته و تمیز شوند •
توصیه اکید . هر ماده شیمیایی یا جسم خارجی باقی مانده روي دستگاه می تواند باعث سوء عملکرد یا رنگ پریدگی شود  •

  . اتوکالو شوند  می شود که قطعات در داخل یک کیسه استریل سازي
  
  قطعات غیر قابل اتوکالو) ب

 .)تمیز کنید% 70  سیم پروب را با یک قطعه گاز آغشته به اتانول(   سیم پروب •

 ٢٠  .سیم پروب را با الکلی غیر از اتانول تمیز نکنید: نکتــــه   



  Root ZXدستگاه ) پ 

  . مرطوب شستشو دهید  پارچهشوینده خنثی استفاده کرده و آن را با یک آغشته به نرم  پارچهبراي تمیز کردن سطح دستگاه ، از یک 
  : نکته  

کیفیت خشک ، ممکن است روي  پارچهبا یک  LCDپاك کردن صفحه  در حیندر موارد نادر ، الکتریسته ساکن بوجود آمده  •
  . تأثیرگذار باشد  گرنمایش

  . استفاده نکنید % 80هرگز از هیچ الکلی غیر از اتانول  •
  . از تینر رنگ ، بنزن یا محلولهاي مشابه براي تمیز کردن دستگاه اندازه گیري کانال استفاده نکنید  •
این مواد می توانند باعث آسیب . کنید  جلوگیريشیمیایی ، روي دستگاه اندازه گیري کانال درمانی از پاشیده شدن محلول هاي  •

موادي ( و هیپوکلریت سدیم )  FC( بخصوص از پاشیده شدن فرمالین کرزول . دیدگی ، دفرمه شدن یا رنگ پریدگی دستگاه شوند 
برخی از مواد شیمیایی حتی پس از پاك شدن ( ده را فورا پاك کنید هر گونه ماده شیمیایی پاشیده ش. اجتناب کنید ) بسیار قوي هستند 

 ).فوري نیز لکه هایی را به جاي می گذارند و باعث رنگ پریدگی سریع می شوند

  
  : تعویض قطعات  )2

  . فرسودگی و مدت استفاده قطعات را عوض کنید  هدر صورت لزوم و بسته به درج •
  . سفارش دهید   J. Moritaشرکت  نماینده فروشقطعات تعویضی را به  •
  

  : نگهداري  )3
 Fو  - F 14C/ 10یا نور مستقیم خورشید نباشد و محدوده دمایی محیط بین Xدستگاه را در جایی نگهدارید که در معرض اشعه  *

158C/70   رطوبت بین ، RH8 1060تا  700و فشار اتمسفري بین ) بدون تراکم (  80و hPa  باشد .  
  . اگر دستگاه براي یک مدت طوالنی استفاده نشده است ، از کارکرد درست آن ، قبل از استفاده مطمئن شوید  *
  . همیشه باتري ها را قبل از نگهداري یا انتقال دستگاه جدا کنید  *

 . سال پس از تاریخ انتقال آن و بازبینی و نگهداري درست و تنظیم آن می باشد  6زمان کارکرد این دستگاه  *

  
 

  :نگهداري و بازبینی  ) 8
 . مسئول نگهداري و بازبینی دستگاه هاي پزشکی است ) بیمارستان ، موسسه پزشکی یا کلینیک ( کاربر  *

 : بازبینی منظم 
  . ماه یکبار طبق آیتم هاي نگهداري و بازبینی مورد بازرسی قرار گیرد 6این دستگاه بایستی هر  *
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  : آیتم هاي نگهداري و بازبینی 
  . دستگاه را درست خاموش و روشن می کند یا خیر  ،بررسی کنید که آیا سوئیچ پاور *
  است یا خیر   1خط  - 3یا + 3روي   نوار نمایشگررا وارد کرده و بررسی کنید که آیا  تستر *
  تغییر می دهد یا خیر  M3 به  M2 به  M1   حافظه را از Mode  بررسی کنید که آیا سوئیچ *
  به درستی کار می کنند یا خیر  Setو  Selectبررسی کنید که آیا سوئیچ هاي   *
  .بررسی کنید که آیا سیم پروب می تواند به درستی وارد پریز خود شود  *

اند به فایل چفت بررسی کنید که آیا دو شاخه فایل نگهدار می تواند به درستی به سیم پروب وصل شده و آیا فایل نگهدار می تو
  شود یا خیر 

  می تواند به رابط سیم پروب وصل شود یا خیر  Lip clipبررسی کنید که آیا  *
 
  عیب یابی و رفع مشکل) 9

نی اگر دستگاه به درستی کار نکند ، کاربر بایستی ابتدا سعی کند آن را بازبینی کرده و به تنظیم آن بپردازد اگر کاربر نتوانست به بازبی *
و   J. Morita دستگاه بپردازد یا موفق به تنظیم درست آن نشد یا پس از تعویض قطعات دستگاه باز هم درست کار نکرد با شرکت  

 .اي محلی این شرکت تماس بگیردیا نماینده ه
  راه حل  نقاط مورد بررسی  مشکل
  نصب باتري را مورد بررسی قرار دهید  دستگاه روشن نمی شود

  توان باتري را مورد بررسی قرار دهید
  .باتري ها را درست نصب کنید

  .باتري ها را تعویض کنید
  رابطهاي سیم را مورد بررسی قرار دهید      نمی تواند اندازه گیري کند    دستگاه 

بررسی  سیم پروب را از نظر شکستگی مورد
  .قرار دهید

  .تمام رابطها اطمینان حاصل کنید اتصالاز 
قطع نبودن  فایل نگهدار و Lip clipبا تماس 

  .سیم پروب را بررسی کنید
  .)روشن کنید ( صدا را تغییر دهید تنظیمات   باشد offممکن است صداي آالرم   صداي آالرم شنیده نمی شود

  کلید حافظه ها روشن نمی شود
  تغییر نمی کندتنظیمات حافظه 

  آیا می توان اندازه گیري را انجام داد
  آیا سوئیچ کار می کند ؟

  .سوئیچ ها در حین اندازه گیري کار نمی کنند
  .ممکن است سوئیچ شکسته باشد

می شود  زمانیکه دستگاه روشن و خاموشآیا   صفحه نمایش ظاهر نمی شود    
  صدایی شنیده میی شود؟

  اگر صدایی نمی آید باتریها را عوض کنید
شکسته  اگر صدایی شنیده می شود صفحه نمایش

  .است
  تماس دارد؟ با محافظ دهان Lip clipآیا   .ثابت نمی شودشاخص طول کانال ، 

  
  آیا فایل نگهدار کثیف است ؟                

 با مخاط دهان Lip clipاز تماس مناسب 
  .اطمینان حاصل کنید

  .کنید تمیز% 70فایل نگهدار را با اتانول 

٢٢ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گرم شده  شاخص طول کانال بیش از حد
ها خیلی گیریاندازه (  یا خیلی حساس است

نتایج نامنظم  دقت کم وکوتاه هستند 
  . )هستند

بزاق دیده می  آیا در محل منفذ تاج خونریزي یا
  شود ؟

  
  

آیا کانال با خون ، بزاق یا مواد شیمیایی پر شده 
  است ؟

  
  

آیا سطح دندان با اجسام خارجی یا مواد 
  شیمیایی پر شده یا نه ؟

  آیا فایل با بافت لثه در تماس است یا نه ؟
  

باقیمانده آیا بافت پالپ در داخل کانال ریشه 
  ؟است

  ؟در تماس استآیا فایل با عضو مصنوعی فلزي 
  
  
  
  

شده  گیپوسیددچار ل آیا سطوح پروگزیما
  ؟اند
  
  

آیا کانالهاي جانبی یا ترکی در دندان وجود 
  ندارد ؟

  
  
  

آیا یک تاج شکسته باعث نشت جریان 
  الکتریکی می شود ؟

  آیا فایل نگهدار شکسته یا آلوده است؟

  آیا در اپکس زخمی وجود دارد؟

جریان می یابند و خون ، بزاق یا مواد شیمیایی که 
به روي تاج نشت می کنند می توانند باعث اندازه 

را کامال .. جریان خون و . گیري ناقص شوند 
  .تمیز کنید 

شاخص طول کانال ممکن است بطور ناگهانی 
زمانیکه سطح مایع داخل کانال را ( نوسان کند 
پکس ا سمتولی زمانیکه فایل به ) می شکند 

  .، به حالت نرمال برمی گردد  پیش می رود
  .کل سطح دندان را پاك کنید 

  
این باعث پریدن ناگهانی ستون شاخص طول 

  .خواهد شد  Apexکانال به 
اندازه گیریهاي دقیقی به همراه باقیمانده بافت 

  .پالپ در داخل کانال ریشه امکان پذیر نیست
تماس یک عضو مصنوعی فلزي با فایل باعث 

کتریکی به بافت لثه یا اطراف هدایت جریان ال
به وضعیت  رمپدندان می شود و باعث پریدن 

APEX می شود.  
پوسیدگی سطوح پروگزیال می توانند به هدایت 

ریکی به بافت لثه کمک کرده و مانع تجریان الک
  .اندازه گیري دقیق می شود

ستون شاخص طول کانال ممکن است با رسیدن 
به منفذ کانال فرعی یا منفذ دندان ترك دار ، به 

بپرد که این وضعیت می تواند   APEXوضعیت 
  .به علت هدایت جریان برق به بافت لثه باشد 

  .یک عایق براي توقف نشت قرار دهید
  

  .یک فایل نگهدار تمیز جایگزین کنید
یک زخم یا آسیب دیدگی می تواند سوراخ 

پیکال را از طریق مکش خراب کرده و نمی توان ا
  .اندازه گیري درستی انجام داد

  
  

شاخص طول کانال به هیچ وجه حرکت 
نمی کند یا تنها زمانی که نوك فایل به 

پیکال نزدیک است حرکت می اسوراخ 
  .کند 

  آیا کانال مسدود نیست ؟
  

  ؟آیا سوراخ آپیکال خیلی بزرگ و باز است 
  
  
  

  آیا کانال خیلی خشک است ؟

) باز کرده ( مسیر را تا محدوده آپیکال تمیز کرده 
  .و سپس اندازه گیري را انجام دهید 

اگر سوراخ آپیکال خیلی بزرگ و باز است و 
کامال شکل نگرفته ستون شاخص طول کانال 

آپکس نزدیک می ناگهانی زمانیکه نوك فایل به 
  .شود ، می پرد 
یا یک محلول نمکی   Oxydolکانال را با 

  .مرطوب کنید 
 ٢٣ 



  نشانه ها 
  .توضیحات مربوط به هر نشانه ممکن است بسته به فروشگاه نصب کننده دستگاه متفاوت باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : دفع زباله 
مواد سنتتیک اجزاي الکتریکی و صفحات . قطعات فلزي این دستگاه به عنوان فلز فرسوده دور انداخته می شود . باتري بایستی بازیافت شود 

شرکتهاي دفع زباله . مواد بایستی طبق موازین قانونی و محلی دور انداخته شود . مدور چاپی به عنوان زباله الکتریکی دور ریخته می شود 
  . لطفا در جستجوي ادارات مرتبط با شرکتهاي دفع زباله تخصصی باشید . براي مشاوره در این زمینه وجود دارند  تخصصی

  . این وسیله نمی تواند به عنوان زباله شهري طبقه بندي شده در اتحادیه اروپایی دور انداخته شود 
  . از موازین قانونی منطقه اي براي دفع زباله پیروي کنید 

  
  : خدمات 

 
DENTAPORT ZX   به عهده می گیرد  موارد زیر مسئولیت تعمیر و سرویس دهی را بوسیله.  

  . در سرتا سر دنیا به عهده می گیرد   J. Moritaتکنسین هاي شرکتهاي وابسته به  •
  کت و بخصوص تکنسین هاي تعلیم دیده این شر  J. Morita تکنسین هاي استخدام شده بوسیله فروشندگان شرکت •
      J. Morita  و مجوز دار شرکت تعلیم دیدهتکنسین هاي مستقل و بخصوص  •
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  قطعات کاربردي Bنوع 
  مدل 

  نوع

  ولتاژ ورودي

  سري ساخت

  شرکت سازنده

  .توجه ، به بخش مربوطه مراجعه کنید

دستگاه مورد تأیید بخشنامه 
EEC/42/93  اتحادیه اروپا براي

  دستگاههاي الکترومغناطیسی

در امریکا و   C TUV USتأییدیه 
  کانادا

  ورودي آمپر



  توضیحات تکنیکی   -10

  دستگاه اصلی و وسایل جانبی 

   DP - ZXمدل    
  DXنوع   

  طبقه بندي 
            IEC 60601-1,  IEC 60601-1-2 , UL 2601-1, C-UL, ISO 11498, ISO 7785-2ایمن 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  Bدرجه حفاظت در برابر شوك الکتریکی           نوع 

   IPX O                             (IEC 60529)درجه حفاظت 
  طریقه عمل                                                    مداوم 

  مورد استفاده 
  .این دستگاه براي اندازه گیري طول کانال استفاده می شود

  دستگاه اصلی 

   )سه باطري سلولی خشک ( DC 4.5 V               ولتاژ مربوطه
   µA 0.03حدکثر             مربوطهجریان 

  )با استفاده از باتري (   VA  0.135مصرف برق               
  حدودا  ROOT ZX        105 ± 20 (mm)  × 115mm ±20(mm)  ×105 ± 20 (mm)دستگاه ابعاد       
  حدودا   ROOT ZX          370 gدستگاه 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     
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  )اظهارنامه الکترومغناطیس  (ضمیمه 

  

  
  

 

  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  DP-ZXدستگاه 
  . استفاده در چنین محیطهایی اطمینان حاصل کنند

  محیط الکترومغناطیس –راهنماي   مقبولیت  تست امواج

  
 RFامواج 

CISPR II  
  

 
  1گروه 
  

  
تنها براي عملکرد داخلی خود استفاده  RFاز انرژي DP-ZX دستگاه 

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

 RFامواج 
CISPR  II 

    Bکالس 
قابل استفاده در تمامی محلهاي کار می باشد ، از DP-ZXدستگاه 

جمله محل کارهاي داخلی و آنهایی که مستقیما به شبکه برق ولتاژ 
  .پایین عمومی متصل است 

  امواج هارمونیک
IEC 61000-3-2  

 Aکالس 

  چشمک زن/ نوسان ولتاژ
  IEC61000-3-3امواج 

  سازگار
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  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  DP-ZXدستگاه 
  . استفاده در چنین محیط هایی اطمینان حاصل کنند

  محیط الکترومغناطیس –راهنما   مقبولیتسطح  IEC 60601تست سطح    قسمت ایمنی
تخلیه الکترواستاتیک 

(ESD)  
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 

IEC 61000-4-4  

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

±1 kV 

 2±براي خطوط تولید برق 
kV  

براي خطوط ورودي و 
   kV 1±خروجی 

کیفیت منبع انرژي باید از نوع مورد استفاده 
محیط معمول در محیط بیمارستانی یا 

  . باشد عمومی
  

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

  kV 0.5,1±سیم به سیم 
  kV 0.5,2±سیم به زمین 

کیفیت منبع انرژي باید از نوع مورد استفاده 
معمول  محیطدر محیط بیمارستانی یا 

  . باشد عمومی
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 

0% UT  
UT  95نوسان%>  

  0.5براي سیکل 
UT 40%   
UT  60نوسان%   

  5براي سیکل 
70% UT   

UT   30نوسان%   
  25براي سیکل 

0% UT  
  ثانیه 5براي 

  
کیفیت منبع انرژي باید از نوع مورد استفاده 

اگر . در محیط بیمارستانی یا تجاري باشد
مجبور به کار در  DP-ZXکاربر دستگاه 

وجود محیطی شد که امکان  قطع برق 
دارد، پیشنهاد می شود از یک منبع غیر 

  .منقطع یا باتري استفاده کند
  

    (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  DP-ZXخریدار 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  DP-ZXکدام از قسمتهاي 
میزان فاصله این وسایل بسته به فرمول کاربردي فرکانس انتقال 

  . دهنده است 
  : فاصله توصیه شده 

d= 1.11√ P     
d = 0.95√        80 MHz – 800MHz 
d =1.89 √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 .  

  

ایمنی الکترومغناطیس –راهنما و اظهارنامه شرکت سازنده 

DP-ZX  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  
  
  
  

3.7 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 

/ 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  DP-ZXاگر 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 

ZXدستگاه 

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 
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  DP-ZXو  RFفاصله توصیه شده بین وسایل ارتباطی قابل حمل و متحرك 
می  DP-ZXخریدار یا کاربر دستگاه . قابل استفاده می باشد   کنترل شده است ،

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

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

d=1.2√P 
 800MHz 2.5تا GHz 

d=2.3√P  
0.09  0.19  

0.30  0.60  

0.95 1.89 

2.99 5.98 

9.46 18.92 

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 
با توجه به سازنده فرستنده و  (w)حداکثر توان خروجی فرستنده و گیرنده به وات 

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

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

تگاه ها با توجه به فرکانس فرستنده و گیرندهفاصله بین دس
150kHz  80تا MHz  

d=1.2√P 
80MHz

0.01  0.11  

  0.35  

 1.11 

 3.51 

100 11.11 

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 . نکات راهنماي فوق ممکن است در هر حالتی جوابگو نباشد 

  

  . پارازیت ها اساسا در اندازه گیري تغییري ایجاد نمی کنند 

  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 

 DP-ZXدستگاه 
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 

  

  
استفاده از قطعاتی که توسط شرکت 

الکترومغناطیس در دستگاه 


