MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA
APLICAÇÃO
“P5XS”
REGULAÇÃO REMOTADO GERADOR DE ULTRA-SONS NEWTRON® P5XS
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1

INTRODUÇÃO

Acaba de adquirir um gerador de ultra-sons NEWTRON® P5XS com a opção Bluetooth. Esta ligação
Bluetooth permite-lhe definir os parâmetros das regulações do gerador NEWTRON® P5XS a partir do seu
smartphone ou tablet. Este documento fornece-lhe as instruções para utilizar esta aplicação “P5XS”.
Recomendamos que leia atentamente estas instruções antes da colocação em funcionamento e
utilização.
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AVISOS
• Utilizadores do aparelho

A utilização da aplicação “P5XS”de regulação remota do gerador NEWTRON® P5XS destina-se apenas aos
profissionais de saúde dentária diplomados, aptos e qualificados no âmbito habitual das suas actividades
ou sob o seu controlo.
Em caso de anomalia, contacte o fornecedor do seu aparelho em vez de utilizar os serviços de um
reparador que poderia tornar o seu aparelho perigoso para si e para os seus pacientes.
Se tiver dúvidas, contacte um revendedor autorizado ou o serviço de apoio ao cliente da
SATELEC®:www.acteongroup.com
E-mail: satelec@acteongroup.com.

• Aparelhos em causa
O gerador de ultra-sons NEWTRON® P5XS pode ser regulado remotamenteatravés de uma ligação
Bluetooth a partir de um smartphone ou tablet. Antes de qualquer utilização da aplicação“P5XS”, deve
desligar todo o tipo de função de rede (telefone, Wi-Fi, etc.) e fechar todas as aplicações para evitar
qualquer perturbação durante o seu trabalho e deve apenas manter activa a função
Bluetooth.Certifique-se de que a bateria do seu smartphone ou tablet está completamente carregada.
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DESCRIÇÃO
• Descrição física

A aplicação “P5XS” de regulação remota através da ligação de Bluetooth controla os seguintes
elementos:
- A potência de utilização, ou seja, a definição de parâmetros do botão central de regulaçãoda
potência. As alterações de potência remotassão visíveis no aparelho através da mudança de cores na
parte frontal.
- O fluxo de irrigação e a purga, ou seja, a definição de parâmetros do botão de regulação do fluxo
situado na parte dianteira do reservatório. As alterações de irrigação remotas não são visíveis no
aparelho. No entanto, quando a purga é iniciada a partir do smartphone ou tablet, o indicador luminoso
do botão de irrigação pisca indicando o início da purga.
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Contudo, o pedal continua a ser o elemento que permite activar os ultra-sons. Active o pedal do gerador
NEWTRON® P5XS assim que os parâmetros das regulações a partir do smartphone ou tablet para iniciar o
tratamento.

• Descrição técnica
Com a aplicação“P5XS”, pode definir os parâmetros de regulações de potência e de fluxo de irrigação do
gerador de ultra-sons NEWTRON® P5XS a partir de um smartphone ou tablet equipado com uma ligação
Bluetooth. Existem diferentes versões da aplicação disponíveis de acordo com a marca do seu
smartphone ou tablet. Para mais informações, consulte o sítio Webwww.pure-newtron.com ou contacte
a SATELEC®.
Com a aplicação"P5XS”, pode aceder às pré-regulações de potência e de irrigaçãodefinidas para cada
ponta de acordo com as recomendações daSATELEC®. Assim, ao seleccionar a ponta pretendida no banco
de pontas disponível na aplicação, beneficia das regulações automáticas que permitem uma excelente
utilização do sistema.
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INSTALAÇÃO/COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
• Protecção do ecrã

Para preservar a higiene e evitar contaminações cruzadas, pode cobrir o ecrã do seu smartphone ou
tablet com película aderente ou colocá-los numa saqueta de esterilização.

• Emparelhamento do gerador por Bluetooth

Para emparelhar o smartphone ou o tablet com o gerador de ultra-sons NEWTRON® P5XS por Bluetooth,
activeo Bluetooth nosmartphone ou tablet. Caso tenha dificuldade em activar o Bluetooth, consulte o
manual de utilização do seu smartphone ou tablet.
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DESCARREGAMENTO DA APLICAÇÃO “P5XS”

Consulte o sítio Webwww.pure-newtron.compara descarregar a aplicação “P5XS” para o seu smartphone
ou tablet. Todas as versões de smartphone ou tablet compatíveis com a aplicação “P5XS” estão
repertoriadas e podem ser descarregadas neste sítio Web.
Abra a aplicação “P5XS” e é apresentada uma lista de aparelhos. Ligue-se ao aparelho cujo nome
começa por “P5XS” seguido de cinco números. O gerador de ultra-sons NEWTRON® P5XS fica assim ligado
ao smartphone ou tablet.
Apenas pode ser emparelhado um smartphone ou tabletcom um aparelho NEWTRON® P5XS para evitar a
definição de parâmetros remota do aparelho por diferentes fontes. Quando um NEWTRON® P5XS está
emparelhado com um smartphone ou tablet, deixa de ser apresentado como opção de emparelhamento
Bluetooth nos outros smartphones ou tablets.
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CONTROLODA APLICAÇÃO“P5XS” NO GERADOR

Retire o botão de potência do gerador de ultra-sons NEWTRON® P5XS para que as regulações realizadas
no smartphone ou no tablet através da aplicação “P5XS” sejam transmitidas ao aparelho.
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UTILIZAÇÃO

Os diferentes ecrãs da aplicação “P5XS” permitem aceder às pré-regulações recomendadas pela
SATELEC®para cada ponta-modo Pre-set- (Predefinição)ou definir directamente os parâmetrosdas suas
regulações– modo Direct- (Directo).
Para garantir o bom funcionamento de todo o sistema assim como limitar o risco de as pontas se
partirem, a SATELEC®recomenda vivamente a utilização do modo Pre-set.
ECRÃ 1 = Seleccione o modo Pre-Set para beneficiar das recomendações de regulação da Satelec® ou
seleccione omodo Direct se já souber quais são todas as regulações aplicáveis ao tratamento.

Modo PRE-SET

ECRÃ 2 = De acordo com o tratamento pretendido, seleccione o anel de cor correspondente.
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Pode a qualquer momento passar para o modo Direct clicando no ícone no canto inferior esquerdo.

ECRÃ 3 = Os diferentes tratamentos possíveis (profilaxia, periodontia, endodontia, endodontiacirúrgica
e odontologia de conservação e restauração) estão representados. De acordo com a ponta seleccionada,
alguns tratamentos podem ser efectuados enquanto outros não. Os tratamentos que podem ser
efectuados estão activos e clique no tratamento pretendido.
Pode a qualquer momento voltar ao ecrã anterior clicando na seta no canto inferior esquerdo.
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ECRÃ 4 = De acordo com o tratamento seleccionado, são apresentadas algumas pontas. Deslize-as e
clique na ponta pretendida.

ECRÃ 5 = Quando chegar a este ecrã, os indicadores de potência e de irrigaçãoestão em 0. Em seguida,
estes indicadores deslocam-se automaticamente para atingir as regulaçõespré-seleccionadas pela
Satelec®de acordo com as suas selecções anteriores. Nesta fase, pode começar a trabalhar. A ponta
seleccionada é apresentada como um lembrete.
Pode alterar manualmente os parâmetros e iniciar a purga.
É apresentado umsinal de aviso visual “Atenção” se durante essa alteração manual dos
parâmetros a partir do smartphone ou tablet ultrapassar a escala de cores (potência) na qual
a ponta deve ser utilizada.
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Modo DIRECT

ECRÃ 2 = Altere manualmente os parâmetros de potência e de irrigação de acordo com o tratamento
pretendido e inicie a purga a partir do seu smartphone ou tablet.
Pode a qualquer momento passar para o modo Pre-set clicando no ícone ou voltar ao ecrã anterior
clicando na seta no canto inferior esquerdo.
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PARAGEM DO APARELHO

A regulação remota do gerador de ultra-sons-NEWTRON P5XS a partir da aplicação “P5XS” no
smartphone ou tablet pode ser parada de duas formas:
- Fechando a aplicação “P5XS” no smartphone ou tablet.
- Reposicionando o botão de potência no gerador de ultra-sons NEWTRON P5XS.
O utilizador pode a qualquer momento retomar o controlo remoto da regulação do gerador de ultra-sons
NEWTRON® P5XS iniciando novamente a aplicação “P5XS” e levantando o botão de potência do
NEWTRON® P5XS.
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REGULAMENTAÇÃO

Consulte o Manual geral relativo a toda a gama de geradores dentários de ultra-sonsSATELEC [J00017]
para ficar a conhecer todas as informações regulamentares necessárias referentes ao desempenho e às
características do aparelho.

10 SÍMBOLOS
Modo Pre-set
Modo Direct
Voltar ao ecrã anterior
Profilaxia
Periodontia
Endodontia
Endodontiacirúrgica
Odontologiade conservação e restauração
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Color Coding System (Sistema de Código de
Cores): quatro cores para quatro gamas de
potência
Ultra-sons: regulação da potência
Irrigação: regulação do fluxo
Purga: início da purga
Atenção: ultrapassagem da gama de potência
recomendada pela Satelec®
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