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Загальна інформація 
 

Купивши пародонтометр «pa-on Parometer» (па-он Парометр), Ви придбали медичний продукт, 

який представляє найсучасніший рівень техніки, виготовлений за суворим критеріям якості. 

Оскільки ми постійно вдосконалюємо наші продукти, можливо, зображення і креслення в 

даному документі будуть незначно відрізнятися від самого актуального стану виробу. 

Дана інструкція із застосування містить точний опис приладу «pa-on Parometer» та поводження 

з ним. Якщо у Вас виникнуть додаткові питання або побажання, Ви можете зв'язатися з нами за 

телефоном або електронною поштою. 

Дана інструкція із застосування додається до приладу «pa-on Parometer». Слід ретельно 

зберігати її. При передачі даного вироби третім особам слід передавати також і даний документ, 

оскільки він містить важливі вказівки з введення в експлуатацію та поводження з виробом. 
 

 
 

«pa-on Parometer» в док-станції 
 
 

 
 

Довідковий розмір «pa-on» 
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«pa-on» в Вашій упаковці 

 

 

Принцип роботи / Використання за призначенням 
 

Пародонтометр «pa-on Parometer» у поєднанні зі стерилізованими вимірювальними насадками, 

призначеними для одноразового використання, служить для вимірювань глибини зубоясенних 

кишень і ступеня руйнування зубодесневого з'єднання, а також для реєстрації інших даних 

стану пародонту в рамках пародонтологічних обстежень професійними користувачами 

(стоматологами, асистентами стоматологів ). 

Результати вимірювань можуть бути лічені і задокументовані вручну або передані за 

допомогою бездротового зв'язку в призначене для цього програмне забезпечення. 

 

Позначення в тексті 

 

Важлива інформація в тексті позначена цим символом. Ці місця в тексті слід 

обов'язково прочитати, оскільки вони стосуються Вашої особистої безпеки і безпеки 

Ваших пацієнтів.  
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Дані приладу 

 
Назва приладу 

Пародонтометр «pa-on Parometer» (па-он Парометр) 

Виробник orangedental GmbH & Co. KG 

Aspachstr. 11 

D-88400 Biberach   

Тел: +49(0)7351- 47 49 9-0 

Факс: +49(0)7351-47 49 9-44 

Ел. адресса: info@orangedental.de 
Цільове призначення/  
Область застосування 

«pa-on Parometer» служить для вимірювання глибин 
зубодесневих кишень, визначення та реєстрації індексів 
при діагностиці захворювань пародонту. 
«Pa-on Parometer» у поєднанні зі стерилізованими 
вимірювальними насадками, призначеними для 
одноразового використання, служить для вимірювань 
глибини зубоясенних кишень і руйнування зубодесневого 
з'єднання, а також для реєстрації інших даних стану 
пародонту в рамках пародонтологічних обстежень 
професійними користувачами (стоматологами, 
асистентами стоматологів). Результати вимірювань 
можуть бути лічені і задокументовані вручну або передані 
за допомогою бездротового зв'язку в призначене для 
цього програмне забезпечення. Програма byzzParo є 
одним з можливих програмних продуктів для реєстрації, 
зберігання, архівації, візуалізації та документування 
подібних даних результатів пародонтологічних обстежень. 
«Pa-on Parometer» і програмне забезпечення «byzzParo» 
можуть використовуватися в поєднанні або як окремі 
продукти. 

Обслуговуючий 
персонал 

«pa-on Parometer» дозволяється використовувати тільки 
кваліфікованому і навченому персоналу. 

Транспортування 
ітазбереження 

Умови транспортування 

Температура:   -20°C до +60°C 

отн. вологість повітря: 10 - 90% 

Атмосферний тиск:   500 гПа до 1060 гПа 

Умови зберігання 

Температура:   5°C до +50°C 

отн. вологість повітря: 10 - 75% 

Атмосферний тиск:   700 гПа до 1060 гПа 
Комплект поставки  «pa-on Parometer» 

 Установча станція з кабелем USB 

 Один комплект одноразових насадок  

 Довідковий розмір 

 Інструкція з експлуатації 

Установка приладу 
 

Додайте прилад таким чином, щоб він не був схильний 
прямого попадання сонячних променів. Установча станція 
не повинна знаходитися в межах досяжності для пацієнта. 

Вимоги 
навколишнього 
середовища  

Застосування тількі в стандартному кліматі: 

Температура:   +10°C - +40°C  

отн. вологість повітря: 25 - 75%  

Атмосферний тиск:   800 гПа – 1060 гПа 
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Si   Вказівки з беспеки 

 Перед введенням приладу «pa-on Parometer» в експлуатацію і роботою з ним слід уважно 

прочитати дану інструкцію по застосуванню. 

 Не слід самовільно вносити зміни в конструкцію приладу і приладдя, оскільки це може 

негативно вплинути на безпеку і анулювати всі гарантійні зобов'язання. 

 Прилад не призначений для використання у вибухонебезпечних зонах. Необхідно особливо 

звертати увагу на горючі гази, пари, розчинники або анестетики. 

 Слід негайно вивести прилад із експлуатації, якщо на ньому є видимі пошкодження або 

присутні порушення роботи. У такому випадку слід звернутися в сервісний центр 

orangedental. 

 Ремонт приладу слід доручати тільки авторизованому orangedental GmbH & Co. KG 

сервісному підприємству. 

 Допускається експлуатація приладу тільки з оригінальними комплектуючими. 

 Комп'ютери, монітори і додаткові пристрої (напр. принтер), до яких підключається 

установча станція через USB, повинні відповідати вимогам DIN EN або IEC 60950-1. Ці 

інформаційно-технічні пристрої, а також установча станція повинні експлуатуватися поза 

межами досяжності пацієнта. 

 Ніколи не підключайте настановну станцію до мережі електроживлення, якщо вона була 

переміщена з холодного приміщення в тепле. Утворений конденсат може пошкодити 

прилад. Зачекайте, поки вона нагріється до кімнатної температури. 

 Розміщуйте настановну станцію і прилад таким чином, щоб вони були захищені від вологи 

і води. 

 Використовуйте для кожного пацієнта окрему вимірювальну насадку. 

 При підготовці вимірювальної насадки, особливо при установці, а також при використанні, 

необхідно уникати її забруднень. 
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Відповідальність виробника 

 

Пародонтометр «pa-on Parometer» і його приналежності виготовлені відповідно з 

найсучаснішим рівнем технічного розвитку та загальновизнаними правилами техніки безпеки. 

 

Фірма orangedental GmbH & Co. KG несе відповідальність за вплив на 

безпеку, надійність і продуктивність приладу, якщо  

 монтаж, доповнення, нові налаштування, зміни або ремонт були проведені особами, 

авторизованими orangedental GmbH & Co. KG, 

 електричне підключення відповідного приміщення відповідає вимогам 0107 VDE 

(Асоціації електротехніки, електроніки та інформаційних технологій / Verband der 

Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik eV) і  

 прилад використовується у відповідності з інструкцією по застосуванню. 

 

 

Відповідальність користувача 

Користувач, серед іншого, несе відповідальність за 

 дотримання правил щодо запобігання нещасних випадків, а також директиви про 

встановлення, використання і застосування медичних продуктів (Директива для 

експлуатаційників медичних продуктів - MPBetreibV), 

 експлуатацію, 

 технічне обслуговування, 

 належне і безпечне стан медичного продукту і збереження інструкції по застосуванню в 

місці експлуатації, 

 інструктаж осіб, які мають право на експлуатацію, їх навчання, а також щомісячну 

перевірку точності вимірювань за допомогою довідкового розміру, який перевіряє 

значення 3 і 5 мм. 

 

 

Утилізація 

 

Пародонтометр «pa-on Parometer» та приладдя містять літієво-полімерний акумулятор, а також 

деталі, не призначені для утилізації разом із звичайними побутовими відходами. 

Для утилізації приладу слід звернутися до спеціалізованого дилера або фірмі enretec GmbH 

(www.enretec.de). З приводу відповідних запитів звертайтеся до orangedental GmbH & Co. KG. 
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«pa-on Parometer» 
 

«Pa-on Parometer» служить для вимірювання глибин зубодесневих кишень і 

ступеня руйнування зубодесневого з'єднання, а також для реєстрації 

відповідних результатів обстеження на етапах діагностики та лікування 

захворювань пародонту. Виміри здійснюються з калібруванням зусилля за 

допомогою стерильної одноразової насадки і не вимагають натискання кнопки 

для ініціювання вимірювань  

 

Підключення « Parometer» 

 

 

Інструкція по установці припускає наявність персонального комп'ютера з 

коректно вбудованим і працюючим інтерфейсом USB 2.0 з відповідними 

драйверами. Інформація про те, чи встановлені на Вашому комп'ютері 

відповідні драйвери, міститься в інструкції до комп'ютера. 

При отриманні приладу слід в першу чергу підключити настановну станцію 

допомогою кабелю USB до комп'ютера. 

 

 

 

Персональний комп'ютер дає 

коротке вказівку про те, що був 

встановлений інтерфейс пристрою 

введення. Подальше введення не 

потрібен. 

Док-станції не потрібен 

мережевий адаптер, другий вхід 

залишається 

вільним. 

Тепер слід вставити прилад у 

настановну станцію. Залежно від 

заряду вбудованого акумулятора, 

зонд, ймовірно, буде спочатку 

заряджатися. Це можна розпізнати по тому, що контрольна лампа настановної 

станції перемикається із зеленого 

світла на безперервний червоний. 
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«pa-on» з програмним забезпеченням: «pa-on» 
трансфер 
 

Якщо Ви використовуєте програмне забезпечення, яке має інтерфейс для 

«Parometer», вимір запускається безпосередньо з цієї програми за допомогою 

трансферу «pa-on». Програмне забезпечення взаємодіє з зондом. 

 

Вимірювання за допомогою «Parometer» 

 

Виберіть у Вашій програмі пацієнта і потім запустіть трансфер «pa-on». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Клацніть по екранної кнопці і у відкривається вікні виберіть профіль виміру. 

Профіль вимірювання вказує, скільки точок на зубі Ви хочете виміряти за 

допомогою зонда і в якій послідовності має здійснюватися вимір. Для зміни 

профілів вимірювання клацніть по кнопці «Конфіг». Детальна інформація про 

профіль вимірювання і можливостях налаштування міститься в розділі 

«Конфігурація». 

На завершення клацніть по кнопці "Відправити результат обстеження на зонд», 

щоб перенести нові налаштування в зонд. 

 

 

 

 

 

Вийміть зонд з док-станції і проведіть вимір. Детальний опис використання 

зонда міститься в розділі «Використання« Parometer ». 

 

Після вимірювання слід вставити зонд назад в настановну станцію. Клацніть по 

кнопці «Зчитувати свідчення із зонда», щоб прочитати дані із зонда. Тепер Ви 

можете переглянути дані вимірювання у Вашій програмі. 
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«pa-on» с «byzzParo» 
 

Прилад використовує модуль програми «byzz» «byzzParo», за допомогою якого 

здійснюється зв'язок із зондом і візуалізація результатів вимірювань, а також їх 

обробка та роздрукування. 

Можна працювати або тільки з «byzzParo» і «Parometer», або також задіяти 

Ваше програмне забезпечення. У цьому другому випадку у Вас є можливість 

керувати усіма результатами вимірювань за допомогою «byzzParo», приймаючи 

конкретні значення за допомогою експорту в програму. Хід вимірювання в 

обох випадках ідентичний. 

 

 

Встановлення програми «byzzParo» 

 

Запустіть програму установки «byzz», щоб встановити прикладений 

програмний пакет «byzzParo».  

 

Передумова 

 

Слід враховувати, що в якості передумови для установки програмного 

забезпечення необхідний щонайменше Windows XP з SP3. 

Якщо при установці Microsoft «. Net Frameworks» з'являється повідомлення про 

переривання виконання програми, слід спочатку встановити Service Pack 3 від 

Microsoft. Якщо SP3 у Вас не був раніше встановлений, це рекомендується в 

будь-якому випадку, оскільки з його допомогою закриваються істотні 

прогалини в системі безпеки Windows.  

 

Встановлення «byzzParo» 

 

Після встановлення «. NET Frameworks», яка може тривати більше півгодини, 

починається встановлення власне програми «byzzParo». У більшості випадків 

Ви можете прийняти запропоновані папки. 
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Вимірювання за допомогою «Parometer» 
 

Безпосередньо після установки «byzzParo» можна починати вимір. 

 

Хід виміру 

 

Хід вимірювання складається з наступних кроків: 

 

 Вибір пацієнта і передача даних пацієнта, а також результату 

обстеження в «byzzParo». 

 Вибір профілю вимірювання і передача даних у зонд. 

 Проведення вимірювання за допомогою приладу «Parometer». 

 Передача даних вимірювання із зонда в «byzzParo». 

 

Вибір пацієнта і передача даних 

 

Якщо у Вашої програми обліку є інтерфейс для роботи з модулем «byzzParo», 

виберіть у ньому пацієнта, результат пародонтологического обстеження якого 

Ви бажаєте записати. Тепер запустіть програму «byzz» для передачі даних 

пацієнта і даних результату обстеження. 

Без програми обліку виберіть пацієнта безпосередньо в «byzz». 

 

Для переходу до модуля «byzzParo» клацніть у «byzz» по символу «Parometer». 

  Там буде зображений переданий результат обстеження пацієнта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо Ви передаєте тільки дані пацієнта без даних результату 

обстеження, введіть у «byzzParo» залишковий результат обстеження, щоб при 

вимірі автоматично пропускати відсутні зуби. 

 

 



 

pa-on             00.000.505-ART-RU-01/DE-03 Станом на 04.08.2013 13 

 
Введення результату обстеження 
 

 

 

Для введення результату обстеження клацніть по екранної кнопці «Новий». 

Клацанням миші виберіть зуб. За допомогою відповідних кнопок з правого 

боку видаліть відсутні зуби і введіть коронки, імплантати та мостовидні 

протези із золота, кераміки або полімеру. Також можна клацанням миші внести 

в зубну формулу наявність карієсу і пломб. 

Подробиці про введення результату обстеження за допомогою миші або 

клавіатури містяться в розділі «Управління byzzParo». 

 

 

 

Збережіть запис за допомогою однойменної кнопки. Новий результат 

обстеження вноситься зліва в список всіх результатів обстеження цього 

пацієнта. 

 

                            Передача даних в «Parometer» 

 

Перед вимірюванням вкажіть, як має здійснюватися вимір, наприклад, у 

вигляді загального вимірювання або вимірювання окремих зубів. Для цього в 

спадному меню виберіть під результатом обстеження один із профілів 

вимірювання. В якості заданого значення завжди вибирається профіль виміру, 

який Ви використовували в попередній раз. 

 

 

 

 

Якщо навести курсор миші на трикутник, показується актуальна настройка 

вимірювання щодо профілю, збору даних про зубному нальоті і послідовності 

вимірювання. 

 

Якщо Ви ще не визначили профілі вимірювання, програма використовує 

попередню настройку. Ви можете створити власні профілі вимірювання за 

допомогою кнопки «Конфіг». Точний опис створення різних профілів 

вимірювань міститься в розділі «Використання byzzParo». 

 

                  Клацніть по кнопці під результатом обстеження, 

                   щоб передати його в «Parometer». Таким чином 

                     Ви забезпечите те, що для всіх введених даних 

                         і вимірювань зонд буде враховувати тільки 

                                                                    наявні зуби. 

 

При правильно підключеному зонді вікно з підказкою показує успішну 

передачу даних. Кнопка зонда стає зеленою. 

Якщо Ви не бажаєте, щоб це вікно відкривалося після кожної передачі, у вікні з 

підказкою видаліть прапорець біля пункту "Показати знову». 
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Тепер «byzzParo» автоматично перемикається в рубрику «PA» (Пародонтит). 

Можна починати вимір. 

 

 

                           Якщо є проблеми зі зв'язком між комп'ютером і 

                  зондом, відкривається вікно з підказкою, і кнопка 

                        світиться червоним. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення вимірювання 

 

Тепер починайте вимір. Детальний опис використання зонда міститься в 

наступному розділі «Використання« Parometer ». 

 

Після вимірювання вставте прилад знову в настановну станцію, щоб зонд міг 

здійснити передачу даних в програму. 

 

Передача даних вимірювання із зонда в «byzzParo» 

 

При передачі даних пацієнта і результату обстеження на зонд «byzzParo» 

перемикається безпосередньо в рубрику «PA». Якщо Ви бажаєте вважати дані 

із зонда пізніше, слід клацнути у програмі «byzzParo» по кнопці «PA», щоб 

відкрити рубрику «PA» (Пародонтит). 

 

 Під пародонтограммой знаходиться кнопка для 

прийняття даних, отриманих за допомогою 

«Parometer». При клацанні по цій кнопці результати 

вимірювання автоматично передаються в програму 

«byzzParo». 

 

Вікно з підказкою показує успішну передачу даних. 
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Якщо Ви не бажаєте бачити це вікно при кожному вимірі, слід видалити 

прапорець біля пункту "Показати знову». 

 

Ви можете переглянути виміряні значення у відповідній рубриці в програмі 

«byzzParo». Для цього клацніть по відповідній екранній кнопці у верхній 

частині вікна  

 

 

 

Опис окремих рубрик та програми «byzzParo» загалом міститься в розділі 

«Використання програми« byzzParo ». 

 

 

Експорт результатів вимірювань в програму обліку 
 

Тепер ви провели повне вимір і можете переглянути результати у програмі 

«byzzParo» і обробляти їх. 

 

 

 

 

Якщо Ваша програма обліку має інтерфейс для запису результатів вимірювань, 

дані можна перенести туди. Для передачі даних вимірювань у Вашу програму 

обліку клацніть по кнопці «Експорт». Дані експортуються у файл і звідти 

«забираються» Вашою програмою обліку. 

 

 

Використання «Parometer» 
 

Прилад включається при вставлянні в активну настановну станцію. При 

передачі результату обстеження і виборі профілю вимірювання запускається 

вимір. Вимірювання здійснюється з калібруванням сили натискання і не 

вимагає кнопки для запуску.  

Дві кнопки 

 

Зонд має дві кнопки, за допомогою яких здійснюється управління: 
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Ці кнопки, залежно від ходу програми, мають різні функції, але однакові в 

основної функції. 

 

Кнопка A: кнопка A порівнянна з кнопкою введення на клавіатурі 

персонального комп'ютера. 

Вона використовується для підтвердження вибору або для введення результатів 

обстеження. 

. 

 

Кнопка Б: за допомогою кнопки Б здійснюється перехід до наступного вибору, 

до наступного зуба або до наступного пункту результату обстеження. 

   

У головному меню: 

 

Кнопка A: запускає зазначену в даний момент програму вимірювання 

 

Кнопка Б: переходить до наступного пункту меню 

   

Якщо утримувати кнопку A 10 секунд, зонд вимикається відразу після 

відпускання кнопки  

 

Процесс вимірювання 

Передача даних в «Parometer» 

 

Якщо Ви слідували інструкції з вимірювання в розділі «Вимірювання за 

допомогою« Parometer », Ви перед вимірюванням перенесли дані пацієнта і 

результат обстеження в зонд. Без цього перенесення зонд опитує всі 32 

можливих зуба про вимірювання глибини зубоясенних кишень і збори 

результатів обстеження. Відсутні зуби можна пропустити за допомогою кнопки 

Б. 

Якщо Ви хочете цього уникнути, але не перенесли результат обстеження, 

потрібно ввести в програму «byzzParo» щонайменше залишковий результат 

обстеження з відсутніми зубами для бажаного пацієнта. 

 

 

Клацніть по цій екранної кнопці. Тепер зонд при 

вимірах буде враховувати тільки наявні зуби. 

Перенесення даних пацієнта і результату обстеження Ви 

можете повторювати будь-яку кількість 

                                        разів. При цьому зонд видаляє попередній результат  
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Вимірювання програми 
 

За допомогою меню виберіть вимір, який Ви хочете провести. Ви можете 

виміряти глибини зубоясенних кишень із втратою або без втрати рівня 

сполучнотканинного прикріплення, індекс кровоточивості, індекс зубного 

нальоту чи рухливість зубів. За допомогою кнопок А і Б Ви запускаєте 

програму вимірювання або переходите далі до наступної 

програмі вимірювання. Окремі програми вимірювань графічно показуються на 

дисплеї. 

 

Глибини кишень 

 

Апаратом вимірюються глибини кишень і, якщо встановлено в профілі 

вимірювання, втрата рівня сполучнотканинного прикріплення, а також 

визначається індекс кровоточивості при зондуванні (BOP).   

 

Після вибору (за допомогою 

кнопки A) Вам буде 

запропоновано 

відкалібрувати зонд. Для 

цього слід засунути 

вимірювальну насадку 

якнайдалі на прилад. 

Зазвичай пластмасовий край 

насадки повинен доходити до помаранчевого кільця, але його не торкатися. 

Пам'ятайте, що вимірювальна насадка стерильна, не торкайтесь до неї 

пальцями. Після цього повністю насаджена на рукоятку зонда вимірювальна 

насадка готова для калібрування нульової точки. Для цього встановіть кінчик 

зонда на плоску, що не дуже гладку поверхню і натисніть на зонд у напрямку 

вниз, поки пластмасовий край насадки не торкнеться поверхні. Слідкуйте за 

тим, щоб кінчик зонда не розв'язався убік і при цьому не зігнувся. Це може 

статися на дуже гладкої поверхні. 

 

Почекайте трохи. Звуковий сигнал означає, що калібрування завершена. 

Дайте кінчика зонда знову висунутися з насадки. Тепер перша точка 

вимірювання показується у вигляді фіолетової точки і є вихідної. 

В основній налаштуванні це щічні-дистальна поверхня 18 зуба. Спочатку 

проводяться всі виміри верхньої щелепи з щічної сторони від 18 до 28 зуба, 

потім з піднебінної сторони від 28 до 18 зуба, потім з щічної сторони від 38 до 

48 зуба і врешті з мовній боку від 48 до 38 зуба. Ця послідовність може бути 

узгоджена з Вашими особистими звичками (див. конфігурацію 

в byzzParo). 

 

 

Це піднебінно-мезиальная поверхню 28 зуба (зуб верхньої щелепи) 

 

 

Це лінгвально-мезиальная поверхню 38 зуба (зуб нижньої щелепи) 
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Вставте кінчик зонда вимірювальної насадки в показуваної точці вимірювання 

в зубодесневой кишеню і притисніть її до краю ясен зсередини. При 

нерухомому положенні насадки результат вимірювання реєструється 

автоматично. Крім того, подається звуковий сигнал підтвердження. Результат 

показується доти, доки Ви не витягнете кінчик зонда з кишені. Залежно від 

налаштування результат вимірювання також озвучується. Зверніть увагу на те, 

що кінчик зонда повинен легко ковзати по циліндру всередині насадки. Якщо 

Вам доводиться натискати зонд із зусиллям більше 20-30 г, слід відразу 

перевірити функціонування кінчика зонда поза кишені. При необхідності слід 

замінити насадку або вивести зонд з експлуатації.  

 

Рівень втрати сполучнотканинного прикріплення 
 

Якщо Ви вирішили виміряти 

рівень втрати прикріплення,  

слід трохи витягти насадку  

(2-3 мм) з кишені. Тепер 

показується зелена точка 

вимірювання. 

Встановіть нижній край 

пластмасовий насадки на 

рівні ЦЕС (цементно-

емалевого з'єднання). 

Утримуйте насадку в 

такому положенні, поки не 

пролунає звуковий сигнал, 

тобто підтвердження автоматичної реєстрації вимірювання. Після цього 

вийміть її разом з кінчиком зонда із зубоясенної кишені. 

Після вилучення насадки з кишені вимірювальна програма зонда переходить до 

наступного місця вимірювання. «Parometer» вимірює рівень втрати 

прикріплення, а не рецесію. За даними рівня втрати сполучнотканинного 

прикріплення обчислюється рецесія.  

 

Кровоточивість при зондуванні (ВОР) 
 

Якщо проведені всі вимірювання біля зуба (або в квадраті) і Ви вибрали 

ЗЛОДІЙ (англ. Bleeding on Probing), всі попередні точки вимірювань ще раз 

показуються червоним кружком. 

 

Якщо у відповідному місці є кровоточивість, натисніть кнопку А і потім 

кнопку Б, щоб перейти до наступної точки вимірювання. Якщо там немає 

кровоточивості, натисніть відразу кнопку Б. 

 

Якщо Ви хочете повторити вимір, натисніть кнопку А і утримуйте (близько 

0,5-1 секунди). Якщо Ви хочете пропустити зуб, натисніть кнопку Б. 

 

Кнопка А, коротко:      оцінку кровоточивості ввести / видалити 

Кнопка А, довго:           перехід на один зуб назад 

Кнопка Б:             перехід до наступної точки кровоточивості 



 

pa-on             00.000.505-ART-RU-01/DE-03 Станом на 04.08.2013 19 

 

Індекс кровоточивості (PBI) 

 

Облік кровоточивості ясенного сосочка. З кожним натисканням на кнопку А 

індекс підвищується на одиницю. При нулі кровоточивість відсутня, 

ступінь 1 - точкова кровоточивість, ступінь 2 - лінійне кровотеча, ступінь 3 - 

міжзубної трикутник наповнюється кров'ю і ступінь 4 - каплевидна 

кровоточивість. Після ступені 4 програма вимірювання переходить назад до 

нуля. За допомогою кнопки Б здійснюється перехід до наступного зуба. 

   

Кнопка А, коротко:   ступінь кровоточивості (от 1 до 4) ввести / видалити 

Кнопка А, довго:        перехід на один зуб назад 

Кнопка Б:          перехід до наступного зубу  

 

Індекс зубного нальоту 

Облік показників зубного нальоту. Якщо в попередньо вибрано 

API (індекс зубного нальоту апроксімальний проміжку), на кожен зуб є тільки 

Так / Ні. Але якщо вибрано 4-поверхове обстеження PCR (англ. Plaque Control 

Record), то кожному зубу подається запит про наявність нальоту на його 

дистальної, щічної, мезиальной і оральної поверхнях. За допомогою кнопки А 

Ви фіксуєте, є наліт чи ні нальоту, за допомогою кнопки Б здійснюється 

перехід до наступного зуба або наступної поверхні. 

 

Кнопка А, коротко: ввести / видалити показник зубного нальоту 

Кнопка А, довго: перехід на один зуб назад 

Кнопка Б:   перехід до наступного місця вимірювання зубного                                                           

нальоту   

 

Ступінь рухливості зуба і стан фуркаціі 

Облік ступеня рухливості зубів від 0 до 4 і стану фуркации. Кожним 

натисканням на кнопку А ступінь рухливості підвищується на один. При нулі 

значення не відображається, в інших випадках показуються римські цифри I-

IV. Ступінь I - тактильна рухливість, ступінь II - видима рухливість до 0,5 мм, 

ступінь III - сильна рухливість до 1 мм і ступінь IV - вкрай сильна рухливість. 

Після цифри IV програма вимірювання знову повертається до нуля. 

Натисканням на кнопку Б здійснюється перехід до наступного зуба.  

 

Якщо зуб багатокореневого, після ступеня рухливості слід визначення стану 

фуркации. Тут також за допомогою кнопки А відбувається зміна від I до III 

класу, а за допомогою кнопки Б здійснюється перемикання на наступний зуб. 

Клас 1 відповідає фуркаціонному дефекту до 3 мм (початкове поднутрений), 2 - 

фуркаціонний дефект більше 3 мм (більш глибоке проникнення між країнами) і 

при 3 спостерігається наскрізна щілина між країнами. 
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Кнопка А, коротко:   підвищити ступінь рухливості від 1 до 4, потім знову 0 

Кнопка А, довго:       перехід на один зуб назад 

Кнопка Б:         перехід до наступного зубу 

 

Передача результатів вимірювань в «byzzParo» 

 

Щоб перенести дані вимірювань із зонда в програму «byzzParo», вставте 

«Parometer» після вимірювань та обліку результатів обстеження в настановну 

станцію.  

 

Тепер перейдіть в рубрику «PA» 

(пародонтит) і клацніть по кнопці для 

передачі даних вимірювання. Збережені 

дані зчитуються з зонда і інтегруються в результат на екрані. 

 

Коли всі дані лічені із зонда, результат обстеження в зонді стирається. 

 

 

Вимкнення «Parometer» 

 

Вимкнути прилад можна наступним чином: натиснути кнопку А, утримувати її 

10 секунд і потім відпустити. 

 

Зонд вимикається автоматично, якщо він не використовується більше 

півгодини або більше 5 хвилин знаходиться в знеструмленій док-станції. 

Виняток: якщо в зонді збережений нелічена результат, він залишається 

включеним стільки, скільки дозволяє заряд акумулятора. Це має запобігати 

втраті результату обстеження. Тому, будь ласка, не залишайте «Parometer» з 

результатом обстеження після закінчення роботи в док-станції, інакше на 

наступний день Ви виявите зонд повністю розрядженим. 

Як тільки електроживлення док-станції поновлюється, встановлений в ній 

прилад знову включається. 

 

Зарядка «Parometer» 

 

Щоб Ваш зонд завжди був готовий до 

роботи, необхідно встановлювати 

його при невикористанні в настановну 

станцію. Тут автоматично контролюється 

стан акумулятора і при необхідності 

здійснюється підзарядка. Це працює 

тільки тоді, коли установча станція 

підключена до комп'ютера, який зазвичай 

включений в робочий час. 

 

Будь ласка, встановлюйте «Parometer» 

тільки в показаному вигляді в настановну 

станцію. Його напрям має бути 

протилежним від маленької лампочки. 
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Якщо Ви встановите його навпаки, зонд не розпізнає настановної станцією і не 

буде заряджатися. Крім цього, він тільки із зусиллям входить у гніздо, якщо 

вставляти його неправильним чином. 

 

Невеликий символ батареї показує актуальний стан заряду. Процес зарядки 

становить при розрядженому приладі близько 1,5 - 3 годин. Якщо вбудований 

акумулятор з часом втратить робочу ємність, слід відправити «Parometer» 

виробнику для заміни акумулятора. Ви не можете самостійно замінити 

акумулятор. 

 

 

Зберігання «Parometer» 

 

Якщо зонд не використовується тривалий час (більше 3 - 4 тижнів), покладіть 

його в оригінальну упаковку. Тут «Parometer» за допомогою інтегрованого 

магніту повністю відділяється від акумулятора. В іншому випадку навіть у 

вимкненому стані існує ймовірність того, що зонд розрядиться, оскільки 

прилад знаходиться в режимі готовності і споживає мінімальну кількість 

енергії. 

 

 

Дезинфікація та очищення «Parometer» 

 

 

Вимірювальні насадки розроблені як одноразові насадки і використовуються 

тільки для одного пацієнта 

 

 

 

Зонд і настановну станцію не можна стерилізувати в автоклаві. Виникаючі 

при цьому температури руйнівні для пластмаси та електроніки 

 

 

Одноразові насадки «Parometer» мають дротові елементи з покриттям з 

нержавіючої сталі. Вони містять нікель і у пацієнтів з алергією на нікель 

можуть викликати напад алергії. Запитайте Вашого пацієнта про наявність 

у нього алергії на нікель. 

 

 

Дезінфекція зонда проводиться за допомогою «протирочной дезінфекції». Щоб 

зробити можливою дезінфекцію та очистку, прилад був герметизирован 

відповідним чином. Використовуйте для цього зволожену дезинфікуючим 

засобом (не мокрою) серветку. Продукти, наведені в наступних таблицях, 

показали позитивні результати при тестуванні на сумісність з використаними 

при виготовленні приладу пластмасами. Що стосується інших засобів, ми не 

гарантуємо, що вони нешкідливі для поверхні зонда. 

Будь ласка, слідкуйте при очищенні, щоб використовувані дезінфікуючі та 

чистячі рідини не потрапили в отвори динаміків або внутрішню трубку 

вимірювальної насадки. Якщо це сталося, слід добре висушити прилад перед 

наступним використанням. При відкриванні внутрішньої трубки 
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відкручуванням ковпачка необхідно стежити за тим, щоб не вискочила 

внутрішня пружина. 

 

Використовуйте для очищення та дезінфекції тільки м'які серветки і не 

використовуйте гострі або дряпають предмети. 

 

Засоби для дезинфікації «Parometer» 

 

Наступні кошти були протестовані для дезінфекції приладу: 

 

Торгова назва Виробник Концентрація 

Bode Mikrobac Tissues 

–дезінфікуючі 

серветки 

BODE Chemie GmbH 

Melanchthonstraße 27 

22525 Hamburg 

- 

Acrylan® ANTISEPTICA GmbH 

Carl-Friedrich-Gauß-

Straße 7 

D-50259 Pulheim   

нерозведенний 

 

Використання гігієнічних захисних чохлів 

 

Для мінімізації ймовірності інфікування пацієнта і лікаря Ви можете постачити 

прилад спеціальними стерильними одноразовими чохлами. Вони 

використовуються один раз для кожного пацієнта і після цього утилізуються. 

Перед насадженням вимірювальної насадки надіньте чохол на прилад так, щоб 

передня металева гільза залишилася вільною. Потім насадите стерильну 

вимірювальну насадку. 

 

 
 

Гігієнічні захисні чохли можна придбати у фірми orangedental GmbH & Co. KG. 
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Використання програми «byzzParo» 
 

Програма «byzzParo» є повноцінною програмою для управління та аналізу 

даних вимірювань, які видає «Parometer». «ByzzParo» розділена на різні 

«рубрики». «Пацієнт» управляє даними пацієнта. Рубрика «Обс» показує 

результати обстеження. У рубриках від «РА» (пародонтит) і до «SBI» (індекс 

кровоточивості ясенної борозни) в графічному вигляді відображаються 

індексні оцінки та результати вимірювань зубодесневих кишень. Рубрики «Хід 

обстеження» і «Фактор ризику PA» (фактори ризику пародонтиту) показують 

аналіз результатів обстежень. В "Конфіг" ви можете налаштувати програму у 

відповідності з вашим щоденним режимом роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кнопки у верхній правій частині є кнопками управління, які мають однакову 

функцію для всіх рубрик програми. За допомогою цих кнопок Ви можете 

експортувати дані вимірювань зонда, друкувати результати обстеження, 

складати нові результати обстеження, зберігати зміни або видаляти результати 

обстеження. Зверніть увагу на те, що не в кожній рубриці показуються всі 

кнопки. Наприклад, в даному випадку результат обстеження не може бути 

експортований.  

 

 

 

 

 

Клацанням миші на екранній кнопці «Експорт» Ви експортуєте встановлені за 

допомогою «Parometer» показники у програму обліку. 

 

 

 

За допомогою екранної кнопки «Друк» Ви справляєте роздруківку актуального 

результату обстеження. При цьому примітки, які Ви склали для результатів 

обстеження, також виводяться на друк. 

 

 

. Для введення нового результату обстеження клацніть по екранної кнопці 
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«Новий». Якщо сьогодні Ви ще не запроваджували результат обстеження, при 

натисканні по кнопці «Новий» у список результатів обстеження з лівого боку 

вставляється нова рядок.  

 

Якщо Ви, наприклад, вже склали результат 

обстеження, новий результат обстеження 

пародонту у рубриці «пародонтит» (PA) 

узгоджується з попереднім. 

Новий результат обстеження знаходиться під 

сьогоднішньої датою з позначенням «... Обс PA». 

 

 

 

Збережіть результат обстеження за допомогою цієї кнопки. Новий результат 

обстеження автоматично показується в списку результатів обстеження. 

 

 

 

Результати обстеження, які більше не потрібні, Ви можете видалити клацанням 

по кнопці «Видалити». Врахуйте, що віддалений результат не може бути 

відновлений! Для безпеки буде показано вікно запиту, щоб можна було 

підтвердити видалення. Тут Ви приймаєте рішення про видалення тільки 

окремого результату обстеження, наприклад, «PA», або також відносяться до 

нього результатів обстеження, як, наприклад, «Обс». 

Екранні кнопки не завжди присутні, а показують лише в разі потреби: кнопка 

"Зберегти" видна після зміни даних, кнопка "Видалити" замінює кнопку 

«Зберегти» після збереження результатів. 

 

Вибір пацієнта 

 

Перед запуском «byzzParo» Ви повинні за допомогою Вашої програми обліку 

або у програмі «byzz» вибрати пацієнта. У обраного пацієнта проводяться 

вимірювання, і Ви можете також керувати результатами обстеження цього 

пацієнта у програмі «byzzParo». Ім'я вибраного пацієнта показується вгорі у 

заголовній рядку. 

 

 

 

Додатково Ви бачите ім'я та дату народження пацієнта у рядку вікна. 

 

Для вибору іншого пацієнта клацніть по кнопці «Пацієнти». 

Знайдіть у програмі «byzz» або Вашій програмі обліку пацієнта і 

клацанням по символу зонда знову відкрийте програму 

                      «ByzzParo».. 

 

 За допомогою кнопки «byzz» Ви перемикаєтеся безпосередньо з 

модуля «byzzParo» в головне вікно програми «byzz». 
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Результат обстеження 

 

 

     У рубриці «Обс» Ви бачите показники обстежуваного пацієнта. У заголовку       

кожного результату обстеження для інформації також вказано ім'я пацієнта. 

 

Більшість програм експортують для вимірювань за допомогою зонда не тільки 

ім'я, а й актуальний результат обстеження пацієнта. Якщо результат не 

експортується, є можливість змінити його в програмі «byzzParo». Зверніть 

увагу на те, що результат обстеження не береться програмою управління 

стоматологічної практики. 

 

Введення й обробка результату обстеження 

 

За допомогою кнопки «Новий» Ви можете скласти новий результат обстеження 

на актуальну дату. Він приймається до списку результатів обстеження. 

 

У пародонтограмме клацанням миші виберіть зуб. Він виділяється білим 

кольором. Підказка: вибір зуба можливий також за допомогою клавіатури. 

Використовуйте клавіші зі стрілками або пробіл для переходу від одного зуба 

до іншого. 

 

 

Для введення результатів обстеження для всієї верхньої або нижньої щелепи, 

або для окремого квадранта виберіть їх клацанням миші по відповідних 

екранних кнопок. 

 

 

 
Результат обстеження зуба 

 

 

Тепер Ви можете ввести результат обстеження клацанням по відповідному 

символу або за допомогою клавіатури. При наведенні курсору на окремий 

символ показується інформація про символ. Крайній символ ліворуч повертає 

зуб знову в первинне необроблене стан. 
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Символи окремо (з «швидкими» клавішами): 
 

▪ Захворювання не виявленно (ESC) 

▪ Відсутній зуб  (у) 

▪ Відновленний дефект  

зубного ряду                             (8 или 9) 

▪ Запланована екстракція (е) 

▪ коронка     (к) 

▪ телескопічна коронка (т) 

▪ мостовидний протез  (м) 

▪ знімний протез               (с) 

▪ імплантан    (и) 

 

Матеріал  
 

 

 

Вибір матеріалу може здійснюватися перед введенням результату обстеження 

або пізніше. Ви можете також змінити золоту коронку на керамічну. При 

введенні з клавіатури спочатку введіть скорочення для матеріалу, а потім, 

наприклад, «до» для коронки. Не всі результати обстеження можна ввести за 

допомогою клавіатури. 
 

▪ Золото   (з) 

▪ Кераміка  (е) 

▪ Полімер             (п) 

▪ Вінір   

▪ Церек  

▪ Безметалева кераміка  

▪ Іммедіат-протез тривалого користування 

▪ Іммедіат-протез короткочасного користування 

 

Сполучні пристрої 

 

Тепер клацанням миші по відповідних кнопках введіть ще, наприклад, балку 

(складову частину системи фіксації часткових знімних протезів) або брекети. 

Наявність аттачментом, кламерів, шинуючих протезів і брекетів вводиться в 

зубну формулу клацанням по символу. Повторним клацанням миші введена 

інформація видаляється. 
 

▪ Аттачмент                            

▪ Кламмер                                      

▪ Шінірущій  протез                              

▪ Балка   

▪ Шина   

▪ Брекет      

▪ Ортодонтичне кільце 

 



 

pa-on             00.000.505-ART-RU-01/DE-03 Станом на 04.08.2013 27 

Якщо Ви не впевнені у значенні символу, наведіть курсор миші на символ, щоб 

отримати пояснення. 

 

Вітальність зуба і дефекти 
 

Результат обстеження можна встановити клацанням миші по відповідному 

символу. При переломі зуба є три різних результату обстеження, які Ви можете 

ввести кількома клацаннями по символу. 

 

 

 

▪ Вітальність + 

▪ Вітальність -   

▪ Вітальність сумнівна 

▪ Перкусія   

▪ Перелом зуба (кілька клацань)   

▪ Абразія  

▪ Клиновидний дефект      

 

 

 

У цьому прикладі вітальний зуб 42 має перелом і абразію. Перелом зуба 

був введений подвійним клацанням по символу. 

 

 

 

Положення зуба 
 

Для введення положення зуба клацніть по відповідному символу. Введені дані 

Ви можете змінити повторним клацанням по кнопці. Наприклад, при 

нахиленому зубі нахил стає сильнішим чи вказує в протилежному напрямку. 

 

 
 

▪ Супра-або інфраокклюзія зуба            (повторне клацання) 

▪ Ангуляцією (нахил) зуба                      (повторне клацання)  

▪ Поворот зуба    (повторне клацання) 

▪ Зубной контакт    (повторне клацання) 

▪ Герматизація фісур   (повторне клацання) 

▪ Молочный зуб 

  

На малюнку зображений сильно повернений і нахилений зуб, який має 

контакт зліва. Неправильне положення зуба було введено кількома 

клацаннями за відповідним символу. Легке відхилення від правильного 

положення показується сірим кольором, сильне відхилення показується 

чорним кольором. При введенні контакту зубів можна повторним 

клацанням миші вибирати з семи положень. 

Додатково зуб має герметизацію фісур, яка була зареєстрована 

потрійним клацанням по символу в стан 

     «Проблематично». 
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За наявності молочних зубів клацніть по символу молочного зуба, щоб 

показати зазначений зуб як молочний. Повторне клацання знову повертає 

попередній стан. 

 

Карієс 
 

Каріозний зуб Ви можете відзначити клацанням миші або за допомогою кнопок 

зі стрілками. Тепер, залежно від глибини каріозного пошкодження, виберіть 

стадію карієсу. Відповідно Вашим вибором, каріозний вогнище видається більш 

або менш яскравим червоним кольором. На закінчення клацніть в символі по 

пошкодженій ділянці зуба. Повторне клацання на цьому ж місці видаляє 

введення. 

Введення з клавіатури працює таким чином: спочатку введіть стадію карієсу 

(від 1 до 5), а потім букву його локалізації, як зазначено в символі. Введення «3 

д» показує 3-ю стадію карієсу на дистальній поверхні. 

 

Вибір карієсу у краю коронок здійснюється клацанням на середині зуба «O» і 

віддаляється повторним клацанням. Вторинний карієс реєструється як при 

несанірованнимі зубах у його кожною локалізації. Вторинний карієс 

відображається червоним облямівкою, незалежно від стадії карієсу. 

 

 

Пломби 
 

Для введення даних про стан пломб слід зазначити зуб. Тепер клацанням миші 

виберіть спочатку матеріал і потім клацніть у символі по області зуба. Повторне 

клацання по ділянці зуба видаляє введення. 

Дійсно також для пломб: при введенні з клавіатури спочатку слід вибрати 

матеріал, потім локалізацію. Наприклад, введення «п» і «л» означає полімерну 

пломбу на лингвальной поверхні. 

 

Лікування коренів 
 

Для відображення лікування коренів доступні різні символи. Позначте зуб, 

який підлягає лікуванню, і клацніть по одному з символів. Для 

багатокореневих зубів вибір кореня здійснюється повторним клацанням миші 

по символу. Наприклад, пломбовані канали при першому клацанні показуються 

у всіх коренях, а при повторному клацанні - у кожному корені. 

 

▪ Запломбований канал 

▪ Кореневий штифт 

▪ Неякісне пломбування каналу 

▪ Тимчасове пломбування каналу 

▪ Кореневе кріплення 

▪ Резекція 
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▪ Гемісекція 

▪ Вогнище інфекції 

▪ Кіста 

▪ Перелом кореня 

▪ Залишок кореня 

 

Приклад: на малюнку зображений зуб 47 з пломбувати 

каналом, причому медіальний корінь запломбований не 

повністю. До того ж цей зуб має кореневе замкове кріплення і 

вогнище інфекції. Для введення цього результату обстеження 

клацніть один раз по символу 

«Пломбований канал». Для відображення неякісного 

пломбування каналу і апікального вогнища інфекції на 

медіальному корені клацніть три рази по відповідним 

символів. Відображення кореневого кріплення включається 

клацанням по його символу. 

Зуб 45 в цьому прикладі має апікальний вогнище інфекції та 

перелом кореня. Ці елементи Ви можете ввести в зубну 

                             формулу клацанням по відповідним символів. 

Збереження                                                          

 

                             Збережіть результат обстеження за допомогою цієї кнопки. Новий 

результат обстеження автоматично показується з позначенням «Обс» в 

списку результатів обстеження. 

 

Ця кнопка служить для перенесення результату 

обстеження в «Parometer». Передача результату 

обстеження гарантує, що при вимірюванні 

за допомогою зонда відсутні зуби 

                                             автоматично пропускаються. 

Список результатів обстеження 

 

Список показує дату і відповідні наявні 

результати обстежень. На малюнку-

прикладі 05.22.2013 був зареєстрований 

зубний наліт. 04.04.2013 були визначені три 

результату (PA, API, SBI) і змінений 

результат обстеження. 

 

За допомогою кнопок над списком Ви 

можете вирішити, які результати обстежень 

повинні показуватися, наприклад, тільки 

результати, які 

 містять PA (пародонтит). 

 

Список результатів обстеження видно при всіх результати обстеження. 

Під списком результатів обстеження є можливість ввести примітки. При цьому 

ці примітки діють для всіх результатів обстеження однієї рубрики незалежно 

від дати. При виведенні на друк примітки вказуються на сторінці з результатом 

обстеження. 
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Результат парадонтологічного обстеження 

Пародонтограмма показує всі виміряні параметри в точках вимірювання. При 

цьому глибини кишень і рецесія додатково відображаються в ній графічно. 

Точки вимірювання з кровоточивістю пофарбовані рожевим кольором. Рівень 

втрати прикріплення відзначається римськими цифрами на зубі, стан фуркации 

зображено у вигляді точки вимірювання фіолетового кольору (зуб 14 на 

представленої нижче пародонтограмме). 

             

 

Введення результатів парад онтологічного обстеження 

Зазвичай Ви не будете вручну вводити результат пародонтологического 

обстеження, оскільки Ви зчитуєте дані вимірювань з зонда. Однак Ви можете 

ввести дані вручну або змінити їх. 

 

Оскільки результати обстеження пародонту у рубриці «Пародонтит» (PA) дуже 

обширні, Ви можете для кращої читабельності зменшити область списку 

ліворуч за допомогою кнопки «<» або прибрати за допомогою кнопки «x» і тим 

самим збільшити область вікна з результатами вимірювань. Пародонтограмма 

буде автоматично приведена у відповідність з новим розміром. 

 

 

 

Для створення нового результату обстеження пародонтиту (PA) клацніть по 

кнопці «Новий». Якщо для цієї дати вже є інший результат обстеження, то 

новий результат узгоджується з ним. 

 

Ви можете прийняти точки вимірювань останнього результат обстежень і, 

таким чином, встановити умовчання для нового результату обстежень або Ви 

заново введете всі крапки вимірів. Клацніть по відповідній кнопці. 
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За допомогою меню вибору під пародонтограммой Ви можете перемикати різні 

профілі вимірювань. Перемикання відразу впливає на кількість точок 

вимірювань у пародонтограмме. 

 

 

 

 

 

 

Для введення виміряних пародонтологічних параметрів виберіть у 

пародонтограмме обстежуваний зуб і точку вимірювання. Вибір може 

здійснюватися також за допомогою кнопок зі стрілками або введенням у вікні 

справа вгорі. 

 

 

 

 

Введення показників здійснюється за допомогою клавіатури, ролика або 

клацання миші на кнопці з відповідним значенням з кроком 0,5. За допомогою 

введення з клавіатури Ви можете ввести величини з кроком в одну десяту 

частку міліметра. Після введення параметрів з клавіатури Ви підтверджуєте їх 

за допомогою кнопки введення. Числові значення, крім нуля, показуються в 

точках вимірювань. 

Після введення заміряних показників автоматично вибирається наступна точка 

вимірювання. Зуби і точки вимірювань відзначаються у встановленій Вами 

послідовності (див. «Конфігурація»). При введенні натисканням на клавішу 

введення («Повернення») або на клавішу зі стрілкою можуть бути пропущені 

точки вимірювань. 

 

Глибини кишень 
 

Залежно від вибраної кількості точок 

вимірювань Ви вводите дві або також 

шість оцінок на зуб. Параметри 

показуються в пародонтограмме над або 

під символом зуба. Додатково 

відображається глибина кишені залежно 

від лінії рецесії у вигляді червоного поля 

(«Карман»). 

 

                         Рецесія 
 

Кількість точок вимірювання для рецесії 

також залежить від попереднього 

налаштування в конфігурації. Зверніть 

увагу на те, що величини вимірювань 

рецесії показуються тільки тоді, коли  
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Ви встановили відповідний прапорець у «Конфіг». Налаштування не 

впливає на відображення глибин кишень.  

 
Рівень втрати сполучнотканинного прикріплення 
 
Ви можете переключитися з рецесії 

на вимірювання рівня втрати 

прикріплення, клацнувши по рядку 

«Рецесія». Тоді в пародонтограмме Ви 

побачите замість рецесії «Втрата 

прикріплення». Результати вимірювань 

показуються тільки тоді, коли в 

конфігурації «Конфіг» був 

встановлено відповідний прапорець. 

 

Кровоточивість при зондуванні (BOP) 
 

Якщо була виявлена кровоточивість, 

введіть це у «BOP». У пародонтограмме 

значення глибини кишені додатково 

показуються на червоному тлі. 

Клацанням правою кнопкою миші 

можна ввести кровоточивість 

безпосередньо в пародонтограмму. 

 
 

Рухливість зубів 
 

Ступінь рухливості зуба можна ввести з 

клавіатури або клацанням миші. 

Параметри показуються в 

пародонтограмме у вигляді римських 

цифр посередині на зубі.  

 

 

Фуркаціонний дефект альвеолярної кістки 
 

Ви можете ввести «фуркация» 

для уражених багатокореневих зубів. 

Для цього позначте зуб і потім 

введіть цифру за допомогою 

миші або клавіатури. 

 

 

Збереження 

 

Після клацання по «Зберегти» Ви зможете знайти новий результат обстеження 

з сьогоднішньою датою з позначенням «... PA» у списку результатів 

обстеження. Якщо вже є результат обстеження з цією датою, позначення 

розширюється на РА, наприклад «... Обс PA ». 
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                          Експорт 

 

Виміряні значення всіх результатів обстежень можуть бути експортовані в файл, 

щоб бути доступними для інших програм. При клацанні по кнопці «Експорт» 

дані PA зберігаються у файлі byzzParo.txt. Формат експорту Ви можете 

встановити в «Конфіг». 

Зверніть увагу на те, що завжди експортуються всі результати обстежень, 

незалежно від того, який результат обстежень Ви відкрили в даний момент. 

 

Порівняльні результати обстежень 

 

Список результатів містить всі попередні 

результати 

пародонтологічних обстежень. Список 

показує відсотковий розмір глибин 

кишень, рецесій, втрати прикріплення і 

кровоточивості при зондуванні. 

При клацанні по більш раннього результату обстеження пародонтограмма 

показує зміни в порівнянні з актуальним результатом обстеження.  

 

 

Зміна результатів вимірювань показується таким чином: 
 

Пародонтит (PA), [графічне представлення] 
 

   Червона зона:   актуальний результат обстеження 

   Синя зона:   порівняльний результат  

   Зелена смуга:              покращення   

   Червона смуга:  погіршення 
 

 

BOP (кровоточивість при зондуванні). Відображення точок вимірювання 

 

 

білий:   не кровоточить  

 

зелений:   вже не кровоточить 

 

світло-червоний:  ще кровоточить, але є поліпшення 

 

темно-червоний:  нова кровоточивість 
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Зубной наліт 

 

 

Якщо Ви проводили обстеження зубного нальоту не за допомогою «Parometer» 

або бажаєте додати новий результат обстеження, введіть у пародонтограмму 

індекс зубного нальоту для кожного зуба. 

 

 

 

Клацніть на кнопці «Новий», якщо Ви сьогодні ще не вводили інший результат 

обстеження. Якщо вже є результат обстеження, наприклад результат РА, то 

результат обстеження зубного нальоту узгоджується з результатами поточного 

дня. 

 

Введення оцінки зубного нальоту 

 

Виберіть клацанням миші зуб в 

пародонтограмме або почніть 

автоматично діагностику у першому 

квадраті. Введіть з клавіатури («-» або 

«+»), за допомогою ролика або клацань 

миші по кнопках з білим і жовтим колом 

індекс нальоту. Зубний наліт позначається жовтим кольором. Можливий також 

введення безпосередньо в пародонтограмму за допомогою правої кнопки миші. 

Вимірювання проходить автоматично чотири точки вимірювання та від зуба до 

зуба. В якості додаткової інформації оцінка нальоту показується у відсотках. 

 

 

Збереження 

 

Після клацання по «Зберегти» Ви можете знайти новий результат обстеження з 

сьогоднішньою датою з позначенням «... Зубний наліт» у списку результатів 

обстеження. Якщо вже є результат обстеження з цією датою, позначення 

розширюється, напр. «... Обс PA зубний наліт ». 

 

Порівняльні результати обстеження 

 

При збереженні результат обстеження вноситься до списку порівняльних 

результатів. При клацанні по одному з порівняльних результатів Ви побачите 

зміна зубного нальоту станом на дату поточного 

результату обстеження: 

 

   зелений   +:   покращення, менше зубного нальоту 

   червоний – :  погіршення, більше зубного нальоту 

 

API (індекс зубного нальоту), PBI (індекс кровоточивості),  
SBI (індекс кровоточивості ясенної борозни)  
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Так само, як і обстеження PA і вимір зубного нальоту, реєстрація API, PBI або 

SBI зазвичай здійснюється за допомогою приладу «Parometer». Якщо Ви хочете 

ввести результати обстеження безпосередньо «вручну» або змінити їх, у Вас є 

така можливість в «byzzParo». Порядок дій описується нижче. 

 

 

Якщо Ви не вводили результат обстеження з сьогоднішньою датою, клацніть по 

кнопці «Новий». Якщо результат вже є, новий результат узгоджується з ним. 

 

Введення результатів обстеження 

 

Виберіть міжзубний проміжок або для SBI зуб в пародонтограмме. За 

допомогою кнопок зі стрілками можна переміщатися по верхній і нижній 

щелепах і від одного зуба до наступного. 

Після введення значення точка введення переміщається безпосередньо до 

наступного зуба, причому відсутні зуби або прогалини пропускаються і 

відзначаються пунктом в таблиці. 

Значення вносяться в таблицю кожне відвідування пацієнта. 

 

                          API (Індекс зубного нальоту апроксімального проміжку) 
 

Індекс зубного нальоту апроксімальний 

проміжку Ви можете ввести з клавіатури 

(«+», «-» або «1», «0») або клацанням миші по кнопках «-» і «+». При керуванні 

за допомогою ролика клацніть після введення по наступного пункту або 

прийміть показник, клацнувши поряд з точкою вимірювання. Поточне 

відвідування відзначається в списку сірим кольором. Наявний зубний наліт 

позначається символом «+», відсутність зубного нальоту - символом «-». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBI (індекс кровоточивості)  
 

Для ручного введення виберіть 

клацанням миші міжзубний 
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проміжок в пародонтограмме. Тепер введенням з клавіатури, за допомогою 

ролика або клацанням миші по кнопках від «0» до «4» виберіть інтенсивність 

виникаючої кровоточивості. 

 

SBI (індекс кровоточивості ясенної борозни) 
 

За допомогою клавіатури, ролика або 

клацанням миші по кнопках від «0» до 

«5» Ви відзначаєте кровоточивість з виміряними величинами. 

 

Збереження 

 

 

Після клацання по «Зберегти» Ви зможете знайти новий результат обстеження 

з сьогоднішньою датою і позначенням «... API» («... PBI» або «... SBI») у списку 

результатів обстеження. Якщо вже є результат обстеження з цією датою, 

позначення розширюється на результат, наприклад «... Обс API». Одночасно 

даний результат вноситься для порівняння в список порівняльних результатів. 

 

 

Порівняльні результати обстеження 

 

При клацанні по більш старому результату обстеження в 

списку в пародонтограмме показується, 

як змінився індекс кровоточивості в порівнянні з 

актуальним результатом обстеження. Червоний мінус 

показує погіршення, зелений 

плюс показує поліпшення результату обстеження. Зміна 

відображається, залежно від інтенсивності, більшим чи 

меншим символом. 
 

   зелений +:  покращення 

   червоний – : погіршення 

 

 

Хід обстеження 

 

У цій рубриці Ви можете порівнювати різні результати обстежень. Діаграми 

показують результат обстеження протягом тривалого періоду часу. 

Протяжність періоду - від першого запису результату обстеження до 

сьогоднішнього дня. 

 

  

 

На графіку Ви бачите, як змінилися окремі середні значення вимірювань з 

плином часу. Кожен з двох графіків показує вид результату обстеження. 
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Для порівняння виберіть, клацаючи по верхніх кнопок вибору, результати 

обстежень, які повинні бути показані. За допомогою кнопки «Друк» Ви можете 

роздрукувати обидва графіка. 
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Риск 

 

Графік ризиків пародонтиту (PA) показує області ризику в яскравих фарбах. 

Тут Ви бачите сильні-менш сильні фактори ризику, згідно з визначенням. 

Залежно від того, які параметри були отримані при обстеженні, тут 

представлені ризики пародонтиту у обстежуваного пацієнта, видимі на 

помаранчевому ділянці графіка. Залежно від того, які параметри були отримані 

при обстеженні, ризики пародонтиту у обстежуваного пацієнта представлені на 

помаранчевому ділянці графіка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижче графіка Ви бачите оцінку ризику. Тут Ви можете додати додаткове 

примітка. 

 

 

Введення факторів ризику 

 

Перші чотири фактори ризику випливають з 

результатів вимірювань, визначених за допомогою 

зонда. Тому слід після нових вимірів клацанням по 

кнопці «Новий» ввести новий зміст ризику. 

 

 

 

 

 

 

Клацанням миші вкажіть додаткові фактори ризику. Для курців слід ввести 

кількість сигарет на день. В якості попереднього параметра для цих факторів 

приймаються попередні показники. 
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Порівняння 

 

Список показує всі проведені раніше визначення ризику. Клацанням миші по 

запису відображається конкретний ризик пародонтиту (РА). 

  

 

За допомогою кнопки «Друк» Ви можете роздрукувати графік. 

 

Конфігурація 

Профілі вимірювання 

 

 

У пункті «Конфіг» визначте профілі вимірювання для вимірювання за 

допомогою приладу «Parometer». Ви можете встановити локалізацію і кількість 

точок вимірювання. 

 

Створення нового профілю 
 

 

Для введення нового профілю вимірювання клацніть по кнопці «Новий» і 

введіть назву нового профілю. 

 

 

 

 

Якщо Ви працюєте з зондом для лівшів, поставте прапорець клацанням миші. 

 

 

Як тільки Ви ввели дані, кнопка змінюється з «Новий» на «Очистити». При 

помилковому введенні Ви можете знову швидко очистити поля. 

   

 

Запис результату вимірювань глибини кишень 
 

Тепер Ви можете визначити, як має 

здійснюватися пародонтологічне обстеження: на 

кожному зубі у всіх точках вимірювання або на 

кожній щелепі спочатку з вестибулярної, потім - з 

оральної сторони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виміряні параметри показуються в комп'ютері, 

якщо встановлена позначка «Показати результати 

вимірювань на ПК». 
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Зонд вимірює на зубі величини, які після певного часу встановлюються на 

одному рівні. Задаючи тривалість вимірювання, Ви вказуєте тривалість 

періоду, протягом якого величина не змінюється, перш ніж буде прийнятий 

результат вимірювання. Результат вимірювання реєструється тільки тоді, коли 

вимірювальна насадка в точці вимірювання більше не реєструє зміна за 

встановлений період вимірювання. 

 

Мовний висновок 
 

Під час вимірювання є можливість через зонд отримати мовної висновок місця 

вимірювання та / або результату вимірювання. Виберіть відповідний запис у 

спадному меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послідовність вимірювання 
 

Для вимірювання вкажіть, в якій 

послідовності слід обробляти квадранти. В 

якості основної налаштування вимір 

здійснюється від першого квадранта 

послідовно до четвертого квадранту. 

Клацаннями по кнопках Ви змінюєте 

послідовність квадрантів на один вище, так 

що спочатку, наприклад, вимірюється другий квадрант, а потім перший. 

 

 
                          Рецесія або рівень втрати прикріплення 
 
                             Тепер Ви вирішуєте, виміряти рецесію або рівень втрати 

                             сполучнотканинного прикріплення і чи повинні точки вимірювання 

                             показуватися в пародонтограмме. Зонд визначає рівень втрати 

                             прикріплення з виміряної рецесії і глибини кишені. 

 

 

 

                             

 

 
 
Точки вимірюваня на зубі 
 

Після визначення послідовності визначте 

вимірювані точки на зубі. Клацанням миші 

установіть або видаліть 
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відмітку на шести можливих точках вимірювання. 

 

 

Для індикації вимірювання глибини кишень встановіть, починаючи з якого 

значення вона повинна виділятися жирним шрифтом. Додатково Ви можете 

визначити, якою має бути індикація, з позиціями після коми або без них, і 

починаючи з якого значення здійснюється округлення. 

 

 

 

 

 

Після вимірювання глибини кишені може здійснюватися вимір кровоточивості. 

При цьому Ви можете тут вказати, чи повинно здійснюватися цей вимір і коли 

 

 

 

 

 

 

 

«Відразу після вимірювання зуба»: Після вимірювання, залежно від настройки, 

в більшій або меншій кількості точок здійснюється реєстрація кровоточивості. 

 

«Тільки по квадрантам»: у цьому випадку вимір здійснюється повністю в 

квадранті, а потім реєструється кровоточивість. 

«Тільки після вимірювання зуба (коротко)»: при цьому методі вимірювання 

після вимірювання зуба вказується, незалежно від точки вимірювання, 

мається кровоточивість чи ні. 

 

Для реєстрації зубного нальоту Ви можете почати з 

індексу зубного нальоту апроксімальний проміжку (API) 

або індексу зубного нальоту на поверхнях зуба (PCR). 

Клацніть мишею по бажаному індексу. 

 

Для вимірювання API або PBI клацанням миші встановіть позначку, якщо 

вимір має здійснюватися також в області дефекту зубного ряду (відновленому 

дефекті зубного ряду ») («) або в області відсутніх зубів («у»). 

 

 

 

 

 

 

За допомогою «Зберегти» Ви зберігаєте новий профіль виміру. Він приводиться 

в списку всіх профілів вимірювання з лівого боку і його можна в будь-який 

момент вибрати з меню, що розкривається. 

 

 

Якщо Ви випадково змінили щось в існуючому профілі, Ви можете скасувати це 

зміна клацанням по кнопці «Назад». 
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Статус зонда 

 

З правого боку Ви бачите статус «Parometer» та наявність з'єднання ПК з док 

станцією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У прикладі зонд з серійним номером 0761 встановлений в настановну станцію, 

яка приєднана до комп'ютера. Таким чином, вимірюванню ніщо не 

перешкоджає. 

 

 

 

При вимірі без попередньої передачі даних пацієнта і результату обстеження 

використовується цей профіль. Вимірювання здійснюється на всіх зубах 

відповідно до цієї попередньої налаштуванням. 

 

З’єднання зонда і комп’ютера 
 

Якщо Ви працюєте з кількома зондами, Ви повинні адаптувати 

використовується для вимірювання зонд з комп'ютером («З'єднання»). Процес 

з'єднання необхідний також для використання нового зонда. 

 

Клацніть по кнопці для з'єднання зонда. Тепер «byzzParo» здійснює пошук док-

станції. 

 

                       

 

 

 

 

 

Якщо «byzzParo» не знаходить настановну станцію, з'явиться наступне вікно-

підказка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pa-on             00.000.505-ART-RU-01/DE-03 Станом на 04.08.2013 43 

 

 

Після того, як Ви виконали всі вказівки, і з'єднання USB було встановлено, 

клацніть по «Повторити». Програма шукає відповідний зонд. Якщо зонд 

неправильно встановлений в док-станції, відкривається вікно-підказка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірте правильність установки зонда в док-станції. Потім клацніть по 

«Повторити». Якщо зонд розпізнається, відкривається наступне вікно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після клацання по «Використовувати зонд» Ви можете використовувати цей 

зонд для вимірювань. 

 

Якщо у Вашій док-станції знаходиться новий або сторонній зонд, відкриється 

наступне вікно: 
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Введіть тут поставляється разом з зондом серійний номер і назва зонда. Після 

клацання по «Зареєструвати новий» Ви можете використовувати цей зонд для 

вимірювань. 

 

Перейменувати зонд  
 

Щоб привласнити приладу «Parometer» нову назву, установча станція повинна 

бути з'єднана з комп'ютером і зонд повинен знаходитися в док-станції. Тепер 

клацніть по цій кнопці: 

 

 

 

 

 

 

У відчиненому вікні клацніть по «Перейменувати зонд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепер Ви можете перейменувати зонд. Позначте початкову назву в поле вводу і 

введіть нову назву. Залиште через «Перейменувати зонд». 
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                           Експорт результатів обстеження 

 

Результати вимірювань зонда натисканням кнопки записуються знову в «byzz-

Paro». Для подальшої передачі даних в програму обліку Вам потрібно 

експортувати ці дані. При цьому дані обстеження записуються у файл, який 

читається Вашою програмою обліку. 

 

Формат даних в цьому файлі може бути обраний тут у «Конфіг». 

 

 

 

У вас є наступні можливості вибору: 

▪ Експорт CSV orangedental 

▪ Експорт CSV PA-зонд 

▪ Експорт XML 

Примітка:  

CSV - текстовий формат, призначений для представлення табличних даних. 

XML - текстовий формат, призначений для зберігання структурованих даних 

(Замість існуючих файлів баз даних), для обміну інформацією між програмами. 

 

 

При перемиканні з одного аркуша картотеки на інший змінюються бічні 

області. Наприклад, при «Обс» з правого боку показуються інші можливості 

введення, що відрізняються від «РА». Індикація здійснюється при зміні аркуша 

картотеки або швидко, або з анімацією. При анімації область «вкочується» в 

зображення. 

 

 

 

 

 

Онлайн-допомога 
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Програма «byzzParo» містить обширну онлайн-допомогу, яку можна відкрити 

клацанням по знаку питання. 

 

Допомога складається з частин «Зміст» і «Покажчик». У змісті знаходиться 

обширна директорія з багатьма підпунктами, які відображаються після 

клацання по «+». При клацанні за підпунктом текст допомоги показується в 

правій частині вікна. 

 

 
 

В індексі доступна функція пошуку для пошуку за ключовими словами. При 

введенні одного або декількох символів автоматично показується алфавітний 

перелік для всіх відповідних записів. 
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При клацанні по запису показується вибір текстів, в яких було знайдено 

шукане слова. 

 

Виявлення та усунення несправностей 
 

Неможливо перенести результат обстеження в зонд. 

Переконайтеся в тому, що зонд встановлений в настановну станцію. 

 

Зонд непрацює-аккумулятор постійно розряджений. 

Зарядіть «Parometer» у док-станції. 

 

Після зчитування результату обстеження зонд очікує передачі даних 

вимірювання. До передачі зонд залишається включеним. Якщо передача не 

відбувається, «Parometer» залишається у стані очікування, поки акумулятор не 

розрядиться. Таким чином, наступного дня може знадобитися зарядка зонда. 
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Технічні дані 
 

Розміри 

 Дані Одиниця виміру 

Довжина корпусу «Parometer»           159 мм 

макс. ширина                  56 мм 

макс. висота                           21 мм 

Вага 65 г 

 

Функція вимірювання 

 Дані Одиниця виміру 

Діапазон вимірювання глибини кишені > 10 мм 

Точність вимірювання +/- 0,5 мм мм 

Зусилля на вимірювальну нсадку < 0,25 Н 

 

Електричні характиристики 

 Дані Одиниця виміру 

Напругу живлення док-станції, постійний 

струм 

5  В 

Макс. Споживання струму           500  мA 

Напругу живлення «Parometer» 3,2 – 4,2 В 

Аккумулятор LiPo                   1,3 ватт-годину 

 

Радіотехнічні характеристики 

 Дані Одиниця виміру 

Частота передачі  868,3 МГц 

Потужність передачі <10 мВт 

Використання частотного діапазону <1%  

 

Відповідні стандарти 

 Дані  

Клас захисту  IP20  

Класифікація за MDD додаток IX 1  

Електрична безпека, дотримання норми EN60601-1  

Передача радіосигналу ETSI EN 300 220   

 

Класифікація електромагнітної сумісності 

 Дані  

EN 60601-1-2 Группа 1 Використовує високочастотну енергію виключно для своєї 

внутрішньої роботи. 

 

 

EN 60601-1-2 Класс B Придатне для використання в усіх установах, включаючи 
житлові зони і такі, які під'єднані безпосередньо до 

громадської мережі забезпечення, яка постачає також 

будівлі, що використовуються в якості житла. 

 

 

Термін експлуатації 

 Дані Одиниця виміру 

Термін придатності (не включаючи 

акумулятор) 

5 років 
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Дані про електромагнітну сумісність 
 

Директиви і заява виробника - електромагнітні випромінювання 

«Pa-on Parometer» призначений для експлуатації в нижчеописаній довкіллю. Клієнт або користувач «pa-on» повинен переконатися, що прилад 

використовується в такому середовищі. 

Вимірювання випромінювання 
перешкод 

Відповідність Електромагнітна середа-керівництво  

Високочастотні випромінювання 

по CISPR 11 

 

Группа 1 pa-on Parometer» використовує високочастотну енергію виключно для своєї 

внутрішньої роботи. Тому його високочастотне випромінювання дуже 

низьке і порушення роботи знаходяться поряд електронних приладів 

малоймовірні. 

Високочастотні випромінювання 

по CISPR 11 

 

Клас B 

 

«Pa-on Parometer» призначений для використання в усіх установах, 

включаючи житлові зони і т.п., які підключені безпосередньо до громадської 

мережі забезпечення, яка постачає також будівлі, що використовуються в 

якості житла. 

 
Випромінбвання вищих гармонік 

по IEC 61000-3-2 

 

Не застосовується 

Випромінювання коливань напруги / 

мерехтінь 

по IEC 61000-3-3 

Не застосовується  

 

Директиви і заява виробника - електромагнітна завадостійкість 

«Pa-on Parometer» призначений для експлуатації у зазначеній нижче електромагнітної середовищі. Клієнт або користувач «pa-on» повинен 

переконатися, що прилад експлуатується в такому середовищі. 

Перевірки завадостійкості IEC 60601 Контрольний 
рівень 

Відповідність Електромагнітна середа-
керівництво 

Розряд статичної електрики по IEC 

61000-4-2 

 

± 6 кВ контактний розряд 

± 8 кВ повітряний розряд  

 

± 6 кВ контактний розряд 

± 8 кВ повітряний  розряд 

Підлоги повинні бути з дерева або бетону, 

або викладені керамічною плиткою. Якщо 

підлога викладена синтетичним 

матеріалом, відносна вологість повітря має 

становити не менше 30%. 

Швидкі тимчасові електричні 

перешкоди / імпульси по IEC 

61000-4-4 ± 2 кВ  

± 2 кВ для електромереж 

± 1 кВ для вхідних і вихідних 

електричних ліній 

 

Не застосовується Якість живлячої напруги повинно 

відповідати значенням, типовим для 

офісних приміщень або лікарень .. 

Ударные напряжения (импульсные 

перенапряжения) по 

IEC 61000-4-5 

 

± 1 кВ тактове напруга 

протифази  

± 2 кВ синфазное тактовое 

напруга 

Не застосовується Якість живлячої напруги повинно 

відповідати значенням, типовим для 

офісних приміщень або лікарень. 

Падіння напруги,  короткочасні 

переривання  і коливання напруги 

живлення за  

IEC 61000-4-11 

< 5 % UT 
(>95 % падіння UT ) 

для ½ періода 

40 % UT 
(60 % падіння UT ) 

для 5 періодів 

70 % UT 
(30 % падіння UT ) 

для 25 періодів 

< 5 % UT 
(>95 % падіння UT ) 

для 5 секунд 

Не застосовується Якість напруги живлення перебуває у 

межах, типовим для офісних приміщень 

або лікарень. Якщо користувач «pa-on 

Parometer» продовжує експлуатацію при 

виникненні перебоїв в енергопостачанні, 

рекомендується харчування «pa-on 

Parometer» і що відноситься до нього 

комп'ютера від безперервного 

електроживлення або акумулятора. 

 

Магнітне поле при частоті 

постачання 

(50/60 Гц) 

по IEC 61000-4-8 

3 A/м 

 

3 A/м Магнітні поля при мережевий частоті 

повинні відповідати значенням, типовим 

для офісних приміщень або лікарень. 

ПРИМІТКА: UT є мережним змінною напругою перед застосуванням контрольного рівня. 
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Директиви і заява виробника-електромагнітна завадостійкість 

«Pa-on Parometer» призначений для експлуатації у зазначеній нижче електромагнітної середовищі. Клієнт або користувач «pa-on» повинен переконатися, 

що прилад експлуатується в такому середовищі. 

Перевірки завадостійкості IEC 60601-Контрольний 
рівень 

Відповідність Электромагнітна середа - 

керівництво 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямовані високочастотні 

перешкоди по IEC 61000-4-6 

 

Випромінювані високочастотні 

перешкоди по IEC 61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективна напруга 3 В, 

150 кГц до 80 МГц 

 

 

 

3 Вольт на метр, 

80 МГц до 2,5 ГГц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективна напруга 3 В 

 

 

 

3 Вольт на метр, 

 

Переносні і мобільні радіостанції не 

повинні використовуватися на меншій 

відстані від «pa-on Parometer», включаючи 

дроти, ніж рекомендований безпечну 

відстань, яке визначається за рівнянням, 

відповідному частоті випромінювання. 

Рекомендована беспечна відстань: 

d = 1,17 √P 

 

d= 1,17 √P для 80 МГц до 800 МГц 

d = 2,3 √P для 800 МГц до 2,5 ГГц 

з P в якості номінальної потужності 

передавача в Ватт (Вт) згідно з даними 

виробника передавача і d в якості 

рекомендованого безпечної відстані в 

метрах (м). 

Сила поля стаціонарних радіопередавачів 

на всіх частотах згідно з дослідженням на 

місці нижче, ніж рівень відповідності 

В оточенні приладів, які мають наступний 

символ, можливі перешкоди. 

 

ПРИМІТКА 1: При 80 МГц і 800 МГц діє більш високе значення. 

ПРИМІТКА 2: Ці директиви можуть діяти не у всіх ситуаціях. На розповсюдження електромагнітних хвиль впливають поглинання і віддзеркалення 

будівель, предметів і людей. 

a. Сили полів стаціонарних передавачів, таких як базові станції радіотелефонів і мобільних наземних радіослужб, радіоаматорських станцій, радіо-і 

телепередавачів AM (амплітудної модуляції) і FM (частотної модуляції), теоретично не можуть бути точно визначені заздалегідь. Щоб визначити 

електромагнітну середу в послідовності стаціонарних високочастотних передавачів, рекомендується дослідження місця розташування. Якщо певна сила 

поля в місці розташування «pa-on Parometer» перевищує зазначений вище рівень сумісності, слід спостерігати за «pa-on Parometer» щодо його нормальної 

роботи в кожному місці застосування. Якщо спостерігаються незвичайні характеристики, може виникнути необхідність прийняття додаткових заходів, 

наприклад, переоріентіровка або переміщення «pa-on Parometer». 

б. Вище діапазону від 150 кГц до 80 МГц сила поля повинна бути менше 3 В / м. 

 

Рекомендовані безпечні відстані між переносними та мобільними пристроями телекомунікації та «pa-on Parometer» 

 «Pa-on Parometer» призначений для експлуатації в електромагнітному середовищі, в якій контролюються високочастотні перешкоди. Клієнт або користувач «pa-on Parometer» 

може посприяти запобіганню виникнення електромагнітних перешкод, дотримуючи мінімальну відстань між переносними та мобільними високочастотними пристроями 

телекомунікації (передавачами) і «pa-on Parometer» - залежно від вихідної потужності пристрою комунікації, як зазначено нижче. 

 

Номінальна потужність 
передавача 

Вт 

Безпечна відстань в метрах, заледно від частоти передавача  

150 кГц до 80 МГц 
в промислових, наукових і 
медичних (ISM) діапазонах  

d = 1,17 √P 

80 МГц до 
800 МГц 
d= 1,17 √P 

800 МГц до   
2,5 ГГц 

d= 2,3 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Для передавачів, максимальна номінальна потужність яких не вказана в таблиці вище, відстань можна визначити із застосуванням рівняння, яке відноситься до відповідної 

колонці, причому P є максимальною номінальною потужністю передавача в ват (Вт) згідно з даними виробника передавача. 

ПРИМІТКА 1: При 80 МГц і 800 МГц діє більш високий діапазон частот. 

ПРИМІТКА 2: Ці директиви можуть бути застосовні не у всіх випадках. На поширення електромагнітних величин впливає поглинання та відбиття будівель, предметів і людей. 
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Маркування виробу 

Маркування зонда «pa-on» 

 

 
 

Маркування док-станції 

 

 

Пояснення використовуваних символів 

 

 

Цей виріб має маркування CE відповідно до положень Директиви 

93/42/EWG від 14 червня 1993 про медичних продуктах. 

  

Даний символ означає, що перед введенням приладу в експлуатацію 

необхідно прочитати інструкцію. 

  

 

Прилад виконує вимоги Європейського інституту стандартів 

телекомунікації EN 300 220 до пристрою короткого радіусу дії. 

 

 

 

Ступінь захисту від ураження електричним струмом: тип BF (без 

заземлення). 

IQ Насадки стерилізовані етиленоксидом 

B Насадки не можна стерилізувати повторно. 

H 

Вказує закінчення терміну дії стерилізації насадок при приписаних 

умовах зберігання. 

 

i Прочитайте посібник з експлуатації перед використанням насадок. 

L Не використовуйте вміст, якщо упаковка пошкоджена. 

s Зберігати насадки в межах зазначеного температурного діапазону. 

Список абревіатур 

 

 

CISPR - Спеціальний міжнародний комітет з радіоперешкод 

EN - Європейська норма 

ETSI - Європейський інститут стандартів телекомунікації 

IEC - Міжнародна електротехнічна комісія 

MDD - Директива на медичні вироби 

 


