MANUAL DE UTILIZARE AL
APLICAȚIEI « P5XS »
REGLAREA LA DISTANȚĂ A GENERATORULUI CU ULTRASUNETE NEWTRON®
P5XS
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1

INTRODUCERE

Tocmai ați achiziționat un generator cu ultrasunete NEWTRON® P5XS cu opțiunea Bluetooth. Această
conexiune Bluetooth vă permite să setați reglajele generatorului dumneavoastră NEWTRON® P5XS de pe
smartphone-ul sau tableta dvs. Acest document vă indică direcția de urmat în utilizarea acestei aplicații
« P5XS ».
Vi se recomandă expres să citiți această notă de însoțire înaintea fiecărei puneri în funcțiune sau
utilizări.
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AVERTIZĂRI
 Utilizatorii aparatului

Utilizarea aplicației « P5XS » de reglare la distanță a generatorului NEWTRON® P5XS este limitată în mod
unic profesioniștilor de medicină dentară licențiați, apți și calificați în cadrul activității lor uzuale sau
sub controlul acestora.
În caz de anomalii, este de preferat sa contactați furnizorul aparatului dumneavoastră în loc să apelați
la un reparator oarecare ce ar putea face ca aparatul dvs. să devină periculos pentru dvs. și pacienții
dvs.
În caz de nelămuriri, contactați o reprezentanță sau serviciul clienți SATELEC® :www.acteongroup.com
E.mail : satelec@acteongroup.com.

 Aparate conexe
Generatorul cu ultrasunete NEWTRON® P5XS poate fi reglat la distanță prin intermediul unei conexiuni
Bluetooth de pe un smartphone sau o tabletă. Înaintea fiecărei utilizări a aplicației « P5XS », este
important a se închide orice tip de rețea (telefon, wi-fi, etc.) și toate aplicațiile în curs în scopul de a
se evita orice perturbare în timpul lucrului. Păstrați activă doar funcția Bluetooth. Prevedeți încărcarea
completă a bateriei smartphone-ului sau tabletei dvs.
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DESCRIERE
 Descriere fizică

Aplicația « P5XS » de reglare la distanță prin conexiune Bluetooth controlează :
- puterea de utilizare, prin setarea butonului central de reglare a puterii. Modificările la distanță de
putere sunt vizibile pe aparat prin schimbarea culorilor pe fațeta anterioară.
- debitul de irigare și purja, prin setarea butonului de reglare a debitului situat în fața rezervorului.
Modificările de irigare la distanță nu sunt vizibile pe aparat. Cu toate acestea, atunci când purja este
activată de pe smartphone sau tabletă, indicatorul luminos al butonului de irigare pâlpâie pentru a
arăta ca purja a fost activată.
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Pedala rămâne totuși elementul ce permite activarea ultrasunetelor. Activați pedala generatorului dvs.
NEWTRON® P5XS odată ce ați setat reglajele de pe smartphone sau tabletă pentru a începe tratamentul.

 Descriere Tehnică
Cu aplicația « P5XS », setați reglajele de putere și de debit de irigare ale generatorului cu ultrasunete
NEWTRON® P5XS de pe un smartphone sau tabletă echipate cu o conexiune Bluetooth. Există diferite
versiuni disponibile ale aplicației în funcție de marca smartphone-ului sau tabletei. Pentru orice
informație vizitați site-ul www.pure-newtron.com sau contactați SATELEC®.
C aplicația « P5XS », accesați pre-reglajele de putere și irigare setate pentru fiecare insert după
recomandările SATELEC®. Astfel, selecționând insertul dorit din banca de inserturi disponibilă în
aplicație, veți beneficia de reglaje automate pentru o utilizare optimă a sistemului.
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INSTALARE/PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
 Protecția ecranului

Cu scopul de a păstra igiena și a evita contaminările încrucișate, puteți acoperi ecranul smartphone-ului
sau tabletei dvs. cu o folie alimentară, sau să le închideți într-o pungă de sterilizare.

 Împerecherea (pairing) generatorului prin Bluetooth
Pentru a împerechea smartphone-ul sau tableta cu generatorul cu ultrasunete NEWTRON® P5XS prin
Bluetooth, activați Bluetooth pe smartphone sau tabletă. În caz de dificultăți în activarea Bluetooth,
consultați instrucțiunile de folosire ale smartphone-ului sau tabletei.

5

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI « P5XS »

Vizitați site-ul www.pure-newtron.com pentru a descărca aplicația « P5XS » pe smartphone sau tabletă.
Toate versiunile de smartphone sau tabletă compatibile cu aplicația « P5XS » sunt arhivate și
descărcabile pe acest site internet.
Deschideți aplicația « P5XS » : va apărea o listă de aparate. Conectați-vă la aparatul a cărui nume
începe cu « P5XS-urmat de 5 cifre ». Generatorul cu ultrasunete NEWTRON® P5XS este conectat cu
smartphone-ul sau tableta.
Un singur smartphone sau tabletă poate fi împerecheat cu un aparat NEWTRON® P5XS, pentru a se evita
reglarea la distanță a aparatului din diferite surse. Atunci când un NEWTRON® P5XS este împerecheat
cu un smartphone sau tabletă, nu mai apare ca variantă de împerechere Bluetooth pe celelalte
smartphone-uri sau tablete.
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6

PRELUAREA CONTROLULUI DE CĂTRE APLICAȚIA « P5XS » ASUPRA
GENERATORULUI

Retrageți butonul de putere al generatorului cu ultrasunete NEWTRON® P5XS pentru ca reglajele făcute
pe smartphone sau tabletă prin aplicația « P5XS» să fie transmise aparatului.

7

UTILIZARE

Diferitele ecrane ale aplicației « P5XS » permit accesul la pre-reglajele recomandate de către SATELEC®
pentru fiecare insert -mode Pre-set-, sau setarea directă a propriilor dvs. reglaje – mod Direct-.
Pentru a asigura buna funcționare a întregului sistem și pentru a limita riscul de rupere al
inserturilor, SATELEC® recomandă cu tărie utilizarea modului Pre-set.
ECRAN 1 = Selectați modul Pre-Set pentru a beneficia de recomandările de reglaj ale SATELEC®, sau
alegeți modul Direct dacă dvs. cunoașteți deja totalitatea reglajelor aplicabile tratamentului.
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Mode PRE-SET

ECRAN 2 = În funcție de tratamentul planificat, alegeți inelul colorat corespunzător.
Puteți în orice moment să treceți în mode Direct selectând icoana din partea stângă jos.

ECRAN 3 = Sunt reprezentate diferitele tratamente posibile (Profilaxie, Parodonție, Endodonție,
Endodonție Chirurgicală, Odontologie Conservatoare și Restauratoare). În funcție de insertul selectat,
anumite tratamente sunt realizabile și altele nu. Tratamentele realizabile sunt active, dați click pe
tratamentul dorit.
Puteți reveni în orice moment la ecranul precedent dând click pe săgeata din stânga jos.
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ECRAN 4 = Sunt prezentate anumite inserturi în funcție de tratamentul selecționat. Derulați-le și
selectați insertul dorit.

ECRAN 5 = Atunci când ajungeți pe acest ecran, cursoarele de putere și de irigare sunt la 0. Aceste
cursoare se deplasează apoi în mod automat pentru a atinge reglajele preselectate de către SATELEC® n
funcție de alegerile dvs. anterioare. Puteți începe a lucra. Insertul selectat este afișat pentru memo.
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Puteți modifica manual parametrii și să activați purja.
Un semnal de avertisment vizual « Atenție » apare dacă cu ocazia acestei modificări manuale
de parametrii de pe smartphone sau tabletă veți depăși plaja de culoare (putere) în care
insertul trebuie să fie utilizat.

Mod DIRECT
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ECRAN 2 = Modificați manual parametrii de putere și irigare în funcție de tratamentul planificat și
activați purja de pe smartphone sau tabletă.
Puteți în orice moment să treceți la modul Pre-set dând click pe icoană sau să reveniți la ecranul
precedent dând click pe săgeata din stânga jos.
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OPRIREA APARATULUI

Reglarea la distanță a generatorului cu ultrasunete NEWTRON® P5XS pornind de la aplicația « P5XS » pe
smartphone sau tabletă se oprește în două moduri :
- închizând aplicația « P5XS » pe smartphone sau pe tabletă ;
-repoziționând butonul de putere de pe generatorul cu ultrasunete NEWTRON® P5XS.
Utilizatorul poate în price moment să reia controlul la distanță al generatorului NEWTRON® P5XS
relansând aplicația P5XS și ridicând butonul de putere al NEWTRON® P5XS.
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REGLEMENTĂRI

A se consulta Notice générale relative à l’ensemble de la gamme des générateurs dentaires à ultrasons
(Notă generală asupra ansamblului gamei de generatoare dentare cu ultrasunete) SATELEC [J00011]
pentru a lua cunoștință de toate informațiile de reglementare necesare privind performanțele și
caracteristicile aparatului.
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10 SIMBOLISTICĂ
Mod Pre-set
Mod Direct
Revenire la ecranul precedent
Profilaxie
Parodonție
Endodonție
Endodonție chirurgicală
Odontologie Conservatoare și Restauratoare
Color Coding System : 4 culori pentru 4 plaje de
putere
Ultrasunete : reglarea puterii
Irigare: reglarea debitului
Purjă: activarea purjei
Atenție: depășirea plajei de putere
recomandate de către SATELEC®
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