ANVÄNDARMANUAL FÖR
APPLIKATIONEN P5XS
FJÄRRSTYRT REGLAGE AV ULTRALJUDSGENERATORN NEWTRON® P5XS
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1

INTRODUKTION

Du har precis köpt en ultraljudsgenerator NEWTRON® P5XS med tillvalet Bluetooth. Med Bluetoothanslutningen kan du justera din NEWTRON® P5XS-generatorn från din smartphone eller smartpad. Det
här dokumentet innehåller instruktioner för applikationen P5XS.
Vi rekommenderar att du noga läser igenom denna broschyr innan du använder eller utför service på din
enhet.
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VARNINGSTEXT
• Användare av enheten

Applikationen P5XS för fjärrstyrt reglage av generatorn NEWTRON® P5XS får endast användas av
professionella tandläkare som har de kvalifikationer som krävs inom ramen för deras dagliga
arbetsuppgifter.
Vid fel ska du kontakta leverantören av din enhet och inte ta hjälp av en slumpmässigt utvald reparatör
som kan göra enheten farlig för dig och dina patienter.
Om du är osäker ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller SATELEC® kundtjänst på:
www.acteongroup.com
E-post: satelec@acteongroup.com.

• Berörda enheter
Ultraljudsgeneratorn NEWTRON® P5XS kan justeras på fjärrstyrd väg med hjälp av en Bluetoothanslutning från en smartphone eller en smartpad. Innan du använder applikationen P5XS är det viktigt
att stänga av alla nätverksfunktioner (telefon, wifi osv.) och stänga av alla applikationer för att undvika
störningar under arbetets gång. Låt inte Bluetooth-funktionen vara aktiv. Se till att ladda din
smartphones eller tabletts batteri fullständigt.
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BESKRIVNING
• Fysisk beskrivning

Applikationen P5XS för fjärrstyrd reglering via Bluetooth-uppkoppling styr följande element:
- användningsstyrkan, d.v.s. en inställning av den centrala knappen för justering av styrka. Fjärrstyrd
justering av styrka visas på enheten genom färgskiftningar på dess framsida.
- irrigations- och tömningshastigheten justeras med hjälp av knappen framför tanken. Ändringar av
fjärrstyrd irrigation är inte synliga på enheten. Då tömning aktiveras från en smarttelefon eller en
smartpad, blinkar ljusindikatorn på irrigationsknappen för att indikera att tömningen startats.
Ultraljudsfunktionen kan dock endast aktiveras via pedalen. Aktivera pedalen på din NEWTRON® P5XSPage 2/9 - Användarmanual för Applikationen P5XS ● J62118 ● V2 ● (13) ● 06/2013 ● NBADSV040C
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generator då reglagen justerats från en smartphone eller en smartpad för att starta behandlingen.

• Teknisk beskrivning
Med applikationen P5XS kan du justera styrkan och irrigationsnivån för ultraljudsgeneratorn NEWTRON®
P5XS från en smartphone eller en smartpad med Bluetooth-anslutning. Det finns olika versioner av
applikationen beroende på typ av smartphone eller smartpad. Se www.pure-newtron.com eller kontakta
SATELEC® för mer information.
Med applikationen P5XS får du åtkomst till de förinställningar för styrka och irrigation för varje insats
som rekommenderas av SATELEC®. Genom att välja önskad insats bland tillgängliga insatser för
applikationen, får du åtkomst till automatiska inställningar för en optimal användning av systemet.
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INSTALLATION/IDRIFTSÄTTNING
• Skydd av skärmen

Av hygieniska skäl och för att undvika korskontaminering, kan du täcka skärmen på din smartphone eller
din smartpad med livsmedelsfilm, eller placera dem i en steriliseringspåse.

• Sammankoppling av generatorn och Bluetooth
För att sammankoppla din smartphone eller smartpad med ultraljudsgeneratorn NEWTRON® P5XS via
Bluetooth, aktivera Bluetooth på sin smartphone eller din tablett. Vid svårighet att genomföra
Bluetooth-sammankopplingen, se användarhandboken för din smartphone eller din smartpad.

5

HÄMTNING AV APPLIKATIONEN P5XS

Gå till www.pure-newtron.com för att hämta applikationen P5XS till din smartphone eller din smartpad.
Alla versioner av din smartphone eller smartpad som är kompatibla med applikationen P5XS finns listade
på den här webbplatsen och kan även hämtas därifrån.
Öppna applikationen P5XS: en lista över enheter visas. Anslut till enheten vars namn börjar med P5XSåtföljt av 5 siffror. Ultraljudsgeneratorn NEWTRON® P5XS är ansluten till din smartphone eller
smartpad.
En enda smartphone eller smartpad kan kopplas till en apparat NEWTRON® P5XS för att undvika
fjärrstyrning av apparaten från olika källor. Då en NEWTRON® P5XS är ansluten till en smartphone eller
en smartpad, visas den inte längre som ett alternativ för Bluetooth-anslutning till andra smartphones
eller smartpads.
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6

KONTROLL AV APPLIKATIONEN P5XS PÅ GENERATORN

Aktivera knappen på ultraljudsgeneratorn NEWTRON® P5XS för att de justeringar som utförts på din
smartphone eller smartpad via applikationen P5XS överförs till enheten.
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ANVÄNDNING

På de olika skärmarna i applikationen P5XS får du åtkomst till de förinställningar som rekommenderats
av SATELEC® för varje insats –förinställt läge-. Du kan också ange dina egna inställningar– direkt läge-.
För att garantera korrekt funktion av systemet, samt för att begränsa risken för att insatserna
skadas, rekommenderar SATELEC® starkt att du använder förinställt läge.
SKÄRM 1 = Välj förinställt läge för att använda de inställningar som rekommenderas av Satelec®, eller
välj direkt läge om du redan känner till samtliga tillämpliga inställningar för behandlingen.

Förinställt läge
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SKÄRM 2 = Välj motsvarande färgad ring efter önskad behandling.
Du kan när som helst övergå till direkt läge genom att klicka på ikonen längst ner till vänster.

SKÄRM 3 = Olika möjliga behandlingar (profylax, parodonti, endodonti, kirurgisk endodonti, bevarande
och återuppbyggande odontologi) finns representerade. Beroende på vald insats kan vissa behandlingar
utföras och andra inte. De genomförbara behandlingarna är aktiva, klicka på önskad behandling.
Du kan när som helst återgå till föregående skärm genom att klicka på pilen längst ner till vänster.
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SKÄRM 4 = En lista över insatser presenteras beroende på vald behandling. Bläddra mellan dem och
klicka på önskad insats.

SKÄRM 5 = Då du öppnar skärmen är markörerna för irrigationsnivå inställda på 0. Dessa markörer
förflyttas sedan automatiskt enligt de inställningar som rekommenderas av Satelec® beroende på vilka
alternativ du valt. Du kan nu börja arbeta. Vald insats visas som en påminnelse.
Du kan ändra inställningarna manuellt och starta tömningen.
Ett varningsmeddelande "Varning" visas om du under denna manuella ändring av
inställningarna från din smartphone eller smartpad överskrider det färgfält (styrka) inom
vilket insatsen ska användas.
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Direkt läge

SKÄRM 2 = Ändra inställningarna för irrigationsstyrka enligt önskad behandling och starta tömningen från
din smartphone eller smartpad.
Du kan när som helst övergå till förinställt läge genom att klicka på ikonen eller återgå till föregående
skärm genom att klicka på pilen längst ner till vänster.
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STOPP AV ENHETEN

Den fjärrstyrda inställningen av ultraljudsgeneratorn NEWTRON P5XS från applikationen P5XS på din
smartphone eller smartpad kan stoppas på två sätt:
- genom att stänga applikationen P5XS på din smartphone eller smartpad;
- genom att ändra läge för knappen för styrka på ultraljudsgeneratorn NEWTRON P5XS.
Användaren kan när som helst återuppta fjärrstyrningen av generatorn NEWTRON® P5XS genom att
starta P5XS och avlägsna knappen för styrkereglering av NEWTRON® P5XS.

9

FÖRESKRIFTER

Se Allmän information om ultraljudsgeneratorer för tandvårdsbruk från SATELEC [J00018] för att ta del
av nödvändiga föreskrifter beträffande enhetens egenskaper.

10 SYMBOLER
Förinställt läge
Direkt läge
Återgå till föregående skärm
Profylax
Parodonti
Endodonti
Kirurgisk endodonti
Bevarande och återuppbyggande odontolgi
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Färkodningssystem: 4 färger för 4
styrkeområden
Ulraljud: justering av styrka
Irrigation: justering av hastighet
Tömning: start av tömning
OBS: överskridande av det område som
rekommenderas av Satelec®
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