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 اطالعات محصول 

Fusion Curing Light System (Rev 5)   توسط الیت کیور    مواد  پلیمریزاسیون  برای  باال  قدرت  با  یدستگاه  

  آپشن   با  ،گیرددربرمی   را  نانومتر  490  تا  420  موج  طول  از  وسیعی  طیفدستگاه    این.  است   دندانپزشکی  متخصصان

 هایی  دستورالعمل  و   هاتوصیه   ی،ملکردع  دستورالعملکتابچه،    این.  هم رسید  نانومتر  390  به  توانمیآن    اضافی

 . بخوانید دقت  با را آنها لطفا. دهندمی  ارائه استفاده برای

 اجزای سیستم
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 های ایمنی محصول هشدارها و احتیاط

  و   ایمنی  نظرات  همچنین  و  مراحل ایمنی  و  بخوانید  دقت   با  را  ها  دستورالعمل  لطفا  سازی،فعال  و  نصب   از  قبل

 هایآسیب   قبال  در  مسئولیتی  سازنده.  کنید  دنبال  استفاده را  برای  سراسر دستورالعمل  در  شده  ارائه  هایتوصیه 

 . پذیرد نمیدستورالعمل  این  پوشش تحت  موارد از غیر هدف هر برای یا و از دستگاه  نامناسب   استفاده از ناشی

1. FUSION  دهان   مخاط  پوست،  با  مدت  طوالنی  معرض  در  گرفتن  قرار.  کندمی  تولید  را  شدت نور باالیی  

 . شود آسیب  یا تحریک باعث  تواندمی پالپ  یا

 .ندهید  قرار پوست  یا دهان مخاطی غشای ،بدون محافظ  لثه با مستقیم تماس در را الیت  •

 . قرار ندهید  ثانیه   6  از  بیش   برای   دندانیکسان    بخش  یک  در  مستقیم  طور  به  را  الیت   ،Plasma  حالت   در •

  روی   بر  را  هوا  جریان  سر وکیوم سرعت باال  یا   هوا  سرنگ  یک  با  ،باشدمیاکسپوز طوالنی مدت    اگر •

 تنظیم کنید.  Curing حالت پالس را تنظیم کنید یا فاصله   یا کنید هدایت  دندان سطح

 اپراتور، برای مناسب  چشم داشتن محافظ بدون. نکنید  نگاه دستگاه از شده  منتشر نور به مستقیم طور به .2

استفاده    Curing cap  یا  و  محافظ  عینک  ،از شیلد نوری.  نکنید  استفاده  FUSION  از  بیمار  و  دستیار

  گرفته   نظردر    بالینی  درمان  جایی که  شود  دهان  حفره  محدود به  باید  تابش  معرض  در  گرفتن  قرار  .کنید

 . است  شده

 هر   از  پس  .شود  استفاده   "یکبار مصرف"پوشش محافظ    از  بایستی  متقابل  آلودگی  از  جلوگیری  برای .3

و    لنز  سطح  به  کامپوزیتی  موادچسبیدن    از  هاپوشش   این.  کنید  تعویض  راپوشش محافظ    بیمار،  درمان

 .کندکاهش یافتن عملکرد، جلوگیری می

بار    هر  از  پس.  است   شده   گرفته   نظر  در   تنها برای مصرف یکبار  "یکبار مصرف"  برچسب با    محصوالت  .4

 د.ن دور انداخته شو درستی به استفاده،

 .استفاده کنید مناسب  تهویه با محیطی در. نگذارید  اشتعال قابل وادم نزدیکی در را دستگاه .5

 به  است   ممکن  زیرا  دارید  نگه  دور  FUSION  از  را  شدید  گرمای  منابع  و  اشتعال   قابل  مایعات  ها،حالل .6

 . برساند آسیب  پنل کنترل هایکلید یا و خارجی و داخلی قطعات

دیگری   مایع  نوع  هر  یا   تمیزکننده  کننده،ضدعفونی محلول    اولتراسونیک،  دراتوکالو نکنید و یا    را  دستگاه .7

نکنید.  غوطه     به   مایعات  ورود  از  مانع  و  کنیدن  اسپری  دستگاه  روی  بر  مستقیم  طور  به  را  مایعاتور 

 ممکن   زیرا  شوید  آن  و کانکتورهای  اتصاالت  و  شارژرپایه    کلید،  صفحه  مانند   دستگاه  بازهای  قسمت 
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داشته    بیمار  یا  و  اپراتور  برای  ایبالقوه   خطر  تواندمی شود و    کوتاه  اتصال  یا  دیده  آسیب   دستگاه  است 

 باشد. 

 نمادها 

کاربر/   که  است   مهم  شود، می   استفاده  کتابچه  این  طول   در  و  جانبی  لوازم  روی دستگاه،  نمادها  از  تعدادی

  .شود جلوگیری بیمار یا و اپراتور به احتمالی صدمه از تا کند درک  را نماد هر معنی اپراتور
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 شروع به کار

 

 کردن هندپیس مونتاژ

مشخصی وجود    آسیب   اگر  اجزا را از جعبه خارج کنید و آنها را بررسی کنید.  تمام  ،FUSION  دریافت   از  پس

  را خریداری کردید، خود  که دستگاه    شرکت دوان تک طب در ایران( )  DentLight  مجاز   کنندهتوزیع   با  لطفا   دارد،

 .بگیرید تماس

  یک بچرخانید.  ساعت  های عقربه جهت دررا  باتریکنید و  متصل ( Main Control) اصلی کنترل به را باتری

  خودکار   صورت  به  باید  دی  سی  ال  نمایش  صفحه  و  شده  متصل  باتری  که  دهدمی  نشان   اتصال  هنگام  کوتاه  بوق

 بچرخانید. اطمینان حاصل کنید کهدرجه    360  را  مناسب، سر ال ای دی  curingبرای قرارگیری    .شود  روشن

 . است  آماده استفاده برای اکنوندستگاه . است  برقرار اصلی  کنترل بادرست  اتصال

 تنظیمات  و عملکرد

Fusion  رابط  و  فلزی  کلید  صفحه  از  LCD  کلید.  کندمی   استفاده  ON/OFF   مربوط به شروع و توقف دستگاه

  حالت   در  FUSION.  کندمی   تنظیم   را (  Power Mode دستگاه )  حالت   و  زمان عملکرد  TM / PW  کلید .  است 

  ثانویه   5  تایمر  باچشمک زن(    MODE  نماد  وسبز    زمینه  پس  نور  با  دی  سی  ال)  Pulse Power  پیش فرض

  فشار   ثانیه  2  برای   را  TM / PW  کلید.  کنید  انتخاب  را  دیجیتال  تایمر  تا  دهید   فشار  را  TM / PW  دکمه.  است 

  نماد   چراغ  با  سفید  زمینه  پس   نور  با  LCD)  کند  تغییر  Plasma Power  حالت   به  تا  و رها کنید  دارید  نگه  و  داده

MODE  )برعکس و ثابت. 

 .  دهدرا می  پالسمامانند  انرژی دوز با curing  سریعترین امکان پالسما حالت 
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  50/50 با نیمه در قدرت متوسط کاهش با را حرارت میزان حداقل و کندمی حفظ را قدرت حداکثر پالس حالت 

  تایمر   شروع،  از  پس.  است   شده   داده  نشان  زیر  جدول  در  مورد نظر  تنظیمات.  کندمی  تولید  توقف  و  کار  چرخه

 هر   در  ON / OFF  با فشردن کلید.  آیدمی   شنیدن  قابل  بوق  صدای   یک  ثانیه   5  هر  ود  شومی   شمارش  دیجیتال

 شود.دستگاه متوقف می یزمان

( اختیاری)   Violet Light Head(  الف:  جمله  از  انتخاب کنید  اختیاری  کاربردی  هایبرنامه   برای  را  ثانیه  60  تایمر

( ج  شکستگی؛  و  پوسیدگی  تشخیص   برای (  اختیاری)   White Light Head( ب  سرطان؛ اولیه    غربالگری  برای

fPad Head (اختیاری )فوتودینامیک درد درمان برای TMJ یا photoactivated disinfection. 

 

 

 محافظت خودکار 

بارهای    با  کم   باتری  به صورت خود محافظ ساخته شده است.  حد  از   بیش  و گرمای  کم  باتری  برابر  در  فیوژن

  شدن   خاموش  از  بعد   بالفاصله   دقیقه  یک  کم  باتری.  شود می   داده  نشان  روی صفحه  باتری(  میله  چند  یا   یک)

 . آیددر می  sleepدستگاه به حالت . کندمی آغاز را بوقصدای  یک خودکار،

  داده   نشان قرمز زمینه  پس  نور با  LCD با همراهو  هشدار بوق ، ترمومتر چشمک زن نشانگر با حد از بیش گرمای

 شود. اموش میخ  ، دستگاهرسیدن گرمای زیاد به درجه آستانهزمان . شودمی
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Thermometer 

 Curingهایی در مورد  توصیه

  یا   میلیمتری  3  واشر  از  استفاده  با  را  دهان  از  خارج  یک آزمایش  ،باندینگ  مواد  و  ها  سیالنت   ،خاص   رزین  برای

  استفاده  با. کنید معکوس را دیسک و کنیدCure شده  توصیه  زمان برای باال از سمت . دهید انجام سخت  دیسک

  کامال   باید  شود،  Cure  خوبی  به  اگر  -کنید  مقایسه  کامپوزیت   سختی  با  را  دیسک  سختی  نوک تیز،  ابزار  یک  از

استفاده  Cureهای  زمان   راهنمایی،  برای.  حس شود را   یا   کاهش گرما  برای.  کنید  توصیه شده در جدول زیر 

shrinkage ، ثانیه استفاده کنید.  3ثانیه به جای  5 و از کنید استفاده پالس حالت  از 

 

(  2.  کنید  استفاده  تک  براکت   برای  پالسما  حالت   در  ثانیه  3(  1  موارد زیر استفاده کنید:  از  براکت،  باندینگ  برای

 . quadrant  برای پالس حالت  در ثانیه 3( 3 یا تیوپ Band برای پالسما حالت  در  ثانیه 3*2

 باتری  از  مراقبت

 . کنید  متصل  پایه شارژروی  دوشاخه    گیرنده  به  را   DC Power Plugفیوژن را تمام مدت شارژ نگه دارید.  

  . بگذارید  Stand Stick Padپایه شارژ را روی میز    کار  سهولت   برای  .دهید  قرار  شارژ  پایه  روی  را  هندپیس

برای    .وصل کرد  کردن  شارژ  برای  ،هندپیس   انتهایی  قسمت   به  را مستقیم  سی  دی  برق  پریزتوان  همچنین می
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شود، باتری را از قسمت اصلی دستگاه دستگاه در انبار است و استفاده نمیماه( که    2ی )بیش از  درازمدت  هایزمان 

 جدا کنید.

  نور   ،شود می  شارژ  کامل  طور  به  باتری  که  هنگامی.  شودمی  سبز  دی  سی  ال  نمایش  صفحههنگام شارژ دستگاه،  

کار کردن، نوار   زماندستگاه    طبیعی،  حالت  در.  شودباتری پر می  نوارو سه    شودمی  خاموش  LCD  زمینه  پس

 .شودنوار باتری کامل می  ،تکمیل کار با دستگاه چرخه یک اتمام از پس و رسداز سه تا به دو تا می آن باتری

 

  محلی   و  ایالتی  ملی،  مقررات  طبق  ،هنگام پایان عمر باتری .  است (  یون  لیتیوم)  باتری  ستگاه،د  باتری:  باطری  دفع

 .نماید دفع یا بازیافت  را آن

 هاتکنیک

 برای   Curing cap  و  مصرف  یکبار  های محافظ پوشش   از:  ماژول لنزها

برابر  هالنز  از  محافظت  مایع آسیب   در  به  مربوط    کامپوزیت   و  ات های 

  را  رزین  ( الف:  اگر  کنید  تعویض  را  لنز  ماژول  بالفاصله.  استفاده کنید

cure   است.(  ب  اید؛کرده شده  تار  یا  ابزار   خراشیده  صاف  لنز  لبه 

(Lens Tool  را ) .لنز   ابزار  به لبه صاف ماژول لنز محکم کنید و ببندید  

  لنز .  کنید  باز  را  لنز  ماژول  و  بچرخانید  ساعت   هایعقربه   جهت   در  را

 . کنید جایگزین جدید لنز ماژول یک  با را دیده آسیب 

 

 

 این پوشش را به روی هندپیس بکشید. : پوشش محافظ

   از سر ال ای دی به صورت کشویی به سمت هندپیس بکشید.شیلد نور را : شیلد نور
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  با   توانیدمی  را  شعاع تابش  و  ( Tip)  سر  اندازه:  (Tip Sizeتیپ سایز )

کنید.     Curing capمناسب   اندازه  انتخاب   درمان   برایتنظیم 

قرار    را  میلیمتری  Curing cap  9  ،( Cavity)  کوچک  هایپوسیدگی 

روی    دهید را  دستگاه    برای بگذارید.    occlusalیا     bondingو 

bonding   لنز   ماژول  انتهای   در  ،موقت،  Curing cap  3    میلیمتری را

دهید   / ( crown) تاج   مرکز  در  ،تماس  بهترین  برای  و  قرار 

  چسب  سپس بچسبانید،  ثانیه 1 برای. فشار وارد کنید ( veneer)روکش

باندینگ ونیر و   برای.  بردارید  نهایی  bonding  از  قبل  را  اضافی  های

  نور   ومیلیمتری را قرار دهید    Curing cap  13  درمان پوسیدگی موالر،  

 .قرار دهید مستقیم تماس در را

 

 

 تمیز کردن و ضدعفونی کردن

  اتیل   یا  ایزوپروپیل  لیزول،  ،کاویسید :  جمله  از  محلول تمیزکننده  حاوی  که  نرم  یا دستمال  پارچه  یک  با -

هرگز اسپری نکنید، آنرا غوطه ور در .  کنید  عفونی  ضد  و  تمیز  را  شارژ  پایه  و   ، هندپیسآن   معادل  و  الکل

 نکنید، اتوکالو نکنید.  و محلول آب

 استفاده کنید. ایزوپروپیل الکلکمی آغشته به  Q-tip از  لنز کردن پاک برای -

اشیا نوک    مایعات و  برابر  در  لنزماژول    و  شارژر  دوشاخه  فلزی،  کلید  صفحه ،هندپیس  شدن  باز  محل  از -

 دائمی  نوری  آسیب   الکتریکی،  کوتاه  اتصال  ایجاد  باعث   است   ممکن  که  دلیل  این  به  ،محافظت کنید   تیز

 دستگاه شود.  عملکرد سوء یا

 لوازم جانبی اختیاری 

FUSION متعدد  هایویژگی  استفاده و کار با اجازه کاربران  به که  است  نوری چندمنظوره ال ای دی سیستم یک  

 ه ک آن    ( Standard LED Light Head)  سر نوری ال ای دی استاندارد  بر  عالوهدهد.  را می  پیشرفته  پایه  کیت 

 : موارد دیگر نیز وجود دارد ،( نانومتر 420-490 از موج طول) باشدمی کیت  با همراه
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Violet Light Head – دهانی ضایعاتالف( غربالگری ) برای ( نانومتر 430 تا 390) بنفش نور فراهم کردن    /

(  Ivocerin  و  Lucirin TPO  مانند)  initiatorهای  چسب با طول موج کوتاهتر    Cure(  ب)  سرطان؛  غربالگری

  تولید  فلورسنس از استفاده با سرطان اولیه تشخیص  غربالگریامکان . کامپوزیت  حذف /visualization ( ج) و

  شوید   مطمئن  .است   FUSION-TO-DOE  کیت  همراه  که  فلورسنت   نمایشگر  طریق  از  مشاهده  و   بافت   از  شده

 فاصله داشته باشد.  آزمایش مورد بافت  از( سانتیمتر  7.5-2.5) اینچ 3-1 نور، که

White Light Head –    نور خروجی قدرتمند(با  استفاده  بهترینTacking / Exam Tip  )  تشخیص   برایرا  

 کند.فراهم می  ریشه کانال محل و ترک دندان، پوسیدگی

fPad Light Head  -  فوتودینامیک  درد  درمان(  1  برایرا  (  نانومتر  650  تا  620)  قرمز  نور  TMJ  تسکین  برای  

 کند.فراهم می photo-activated disinfection ( 2 درد؛

Full-arch Bleaching Attachment -  سفیدکننده   نور  به  نور   تبدیل  

  که  دهدمی  اجازه  بیلیچینگ  کیت   .( full–arch bleaching light)  کامل

  حالت   در  کار  برای  .کند  ثابت   را  نور  تا  کند  استفاده   صندلیپایه    از  اپراتور

  سفید   حالت   انتخاب  برای  کنید،  انتخاب  را  پالس   حالت   ابتدا  ،بیلیچینگ

دارید    نگه  ثانیه  3  برای  را  ON / OFF  دکمه،  ( پالس  حالت   دقیقه  15)  کردن

  حین  در!  احتیاط  به کار کند.   شروعتا  دهید    فشار  را  ON / OFF  سپس  و

  سفید   و  ( Mouth  Guard)  دهان  گارد  از  که  شوید  مطمئن  بیلیچینگ

  .کنیدمی  استفاده ( Bleaching Attachment) کننده

 

 

 وارانتی 

FUSION  در سایت   را  خود  www.dentlight.com   کنید  ثبت  .DentLight  درمورد   را  ساله  دو  وارانتی 

 curing)  مصرف  یکبار  اقالم   و (  وارانتی  سال  یک)  شارژرپایه    و  باتری  مونتاژ  جز  به  ،رکردیکا  و  مواد  هاینقص 

caps دهد.ارائه می ( ، پوشش محافظ و شیلد نور 

DentLight   را  شده  ذکر  موارد  از  ناشی  عواقب   و  خاص  ناخواسته،  هایخسارت  مسئولیت   شرایطی  هیچ  تحت  

 : ندارد
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 ؛( غیره و ضربه، خراش) فیزیکی آسیب  مانند  ،استفاده نادرست  ،توجهیبی یا حادثه نامناسب، لکردعم -

 کردن؛  اتوکالو اولتراسونیک، شدید، رطوبت  باران، آب، ،اتمایع  -

 است؛  نشده  انجام معتبر خدمات مرکز توسط که اصالحاتی یا نادرست  تعمیرات -

 نادرست؛ برق آداپتور مانند اصلی سازنده از غیر جانبی لوازم و  یدکی لوازم سایر از استفاده -

 و موارد دیگری که نقص شرکت سازنده نیستند.  -

 

 

 

 یابی راهنمای عیب

 ممکن هایحلراه خطا  نشانگر اشکاالت 

الیت روشن 

 شود نمی

هنگام شارژ صدای نویز ایجاد  .1

 کندمی

2. LCD  دهدرا خالی نشان می 

اتصال مستقیم به   با تنهایی بهرا  باتری .1

DC Power Plug (  بای پس کردن

شارژ  ساعت  5 مدت بهپایه شارژر( 

  کنید

 دهید  فشار را یکلید هر .2

 
هندپیس بیش از حد گرم شده. سر ال ای 

 دی گرم شده.

از یک سرنگ هوا یا سر وکیوم به را جریان هوا 

سر الیت هدایت کنید یا منتظر بمانید دستگاه  

 خنک شود 

های روی آن کار الیت با دکمه  .1

 کندنمی

کند اما  تایمر شروع به کم شدن می  .2

 شود نوری خارج نمی 

با سازنده یا فروشنده برای خدمات تماس  

 بگیرید 
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الیت برای  

زمان مورد  

  روشننظر 

 ماند نمی

باتری وجود ندارد یا  بار یک خط  .1

روی صفحه نشان   باتری بار خط

 دهدنمی

 اتصال نادرست  .2

 طول عمر باتری تمام شده   .3

به مدت  هندپیس را به صورت مستقیم  .1

شارژ کنید )بای پس کردن  ساعت  1

 پایه شارژر( 

برای اطمینان از آسیب ندیدن پینها، آنها  .2

 را چک کنید

 باتری را تعویض کنید  .3

الیت گرمای  

زیادی تولید  

 کندمی

  در ثانیه 5 یا پالسما حالت  در ثانیه 3  .1 کندبیمار احساس ناراحتی می 

 کنید cure الیه هر در پالس حالت 

سر   یا هوا سرنگ یک از را هوا جریان .2

 هدایت کنید باال سرعت وکیوم 

 حالت پالس را تنظیم کنید  .3

 کنید  تنظیم را cure  فاصله .4

باتری شارژ  

 شود نمی

 ر های باتری در پایه شارژپین .1

 شکسته است 

 نقص الکترونیکی در مونتاژ باتری .2

پایه   کردن سرویس   یا تعویض بای پس، .1

 شارژر 

 کنید سرویس  یا تعویض را ریبات .2
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 مشخصات محصول 

 

 

 


