INSTRUÇÕES DE USO
(MANUAL DO EQUIPAMENTO)
Parabéns!
Você acaba de adquirir um Aparelho de Raios X Odontológico desenvolvido dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetado
para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade radiográfica e segurança radiológica.
As radiografias apresentam excelentes padrões, altas definições de imagem e menor tempo de exposição do paciente aos Raios X.
Obrigado por escolher um equipamento XDENT.
Apresentação
O presente manual foi elaborado de forma a fornecer as informações necessárias ao usuário sobre o Raios X Odontológico Xdent modelo X70,
quanto à sua operação, manutenção, conservação, transporte, características técnicas, cuidados gerais, aspectos sobre radiografia e outras
informações necessárias para o uso correto do equipamento.
Marca:
Xdent Equipamentos Odontológicos Ltda.
Fabricante do equipamento e detentor do registro:
XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Rua Buenos Aires, 791 – Vila Mariana.
Fone/Fax: +55 16 3976-1958 - CEP 14075-320
Ribeirão Preto - São Paulo - Brasil
Home page: http://www.xdent.com.br
E-mail: info@xdent.com.br
CNPJ: 08.493.791/0001-40 - Inscrição Estadual: 582.726.050.114
Responsável Técnico: Eng. Henrique Donizete de Mello Badia – CREA-SP nº 5069728635
Registro Anvisa nº: 80422150001
Nome técnico: Aparelho de Raios X Odontológico
Nome comercial: Raios X Odontológico Xdent
Modelo comercial: X70
Série do Equipamento: O número de série individual do equipamento está contido na capa deste manual, no certificado de garantia que é
parte integrante deste manual, no laudo Radiométrico, no certificado de blindagem, no cabeçote, na caixa de comando do equipamento e na
etiqueta de rotulagem da embalagem do corpo do raio x, sua data de fabricação é informada no certificado de garantia e na rotulagem
externa da embalagem do equipamento.

***ATENÇÃO***
Para maior segurança:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

A instalação do equipamento, deverá ser efetuada por técnico credenciado pela Xdent, com envio por parte
do comprador do mesmo, da via (ou imagem) denominada “via fabrica” do certificado de garantia,
preenchida com os dados do comprador final para a Xdent, sob pena de perda de garantia estendida como
cortesia pela fábrica, ficando somente a mesma, a responsabilidade pela garantia legal de 90 (noventa
dias) sobre defeitos de fabricação comprovados.
Leia e entenda todas as instruções contidas nesta Instrução de Uso antes de instalar ou operar este
equipamento.
Certifique-se de que todas as instruções que estejam informadas no conteúdo deste manual sejam
seguidas. Este manual deve ser lido por todos os operadores deste equipamento.
Este equipamento é para uso exclusivo em odontologia.
O equipamento deve ser operado somente por profissional regulamentado e capacitado para o uso,
conforme legislação local do país, observando as instruções contidas neste manual.
É obrigação do usuário, usar o equipamento em condições perfeitas e originais e proteger a si, pacientes e
terceiros contra eventuais perigos.
Certifique-se de que a embalagem do equipamento não foi violada, fazendo a recusa e/ou o apontamento
imediato no recebimento caso a mesma esteja violada, sob pena de perda do direito de reclamação posterior
após o recebimento.

Este manual foi redigido originalmente no idioma português. Rev.07 (Maio de 2020)
Obs.: As marcas Xdent e X70, são registradas e pertencem à Xdent Equipamentos Odontológicos Ltda.
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1.1 - Nome e modelo
Nome técnico: Aparelho de Raios X Odontológico
Nome comercial: Raios X Odontológico Xdent
Modelo comercial: X70
Uso Pretendido: Diagnóstico Odontológico

1.2 - Descrição do equipamento
Com capacidade de tensão nominal de 70 kVp e corrente no tubo de 7,2 mA em 127 V e 7,8 mA em 220 V, é apresentado nas versões Coluna
Móvel (Padrão), Coluna Fixa, Fixo na Parede e Fixo na Parede com opcional Braço Pantográfico; podendo ainda ter alguns opcionais em algumas
versões. Veja item “Modelos - opcionais, partes e acessórios acompanhantes” para mais detalhes.
Possui cabeçote composto de bobinas secundárias recobertas de resina epóxi para aumento da resistência dielétrica, câmara expansora de
óleo e revestimento interno de chumbo. É fechado a vácuo com óleo isolante tratado. O cabeçote de Raios X utiliza tubo emissor de Raios X fabricante Kailong, modelo KL 27 de anodo fixo, tensão nominal de 70 kVp e foco de 0,8 mm.
É apresentado com timer e comando disparador digital, equipado com fio espiral extensível até 5 metros.
É construído em estrutura de aço tubular e possui movimentos suaves e precisos. O conjunto de braços é articulável e os contatos são giratórios
com limitação de graus.
A base de sustentação é de aço carbono, com ótima estabilidade.
Pintado com tinta de alta resistência (epóxi eletrostático e poliuretano alifático), o aparelho é resistente à limpeza através de álcool de uso
residencial e germicida.
1.3 - Princípio Físico e fundamentos da tecnologia do equipamento, aplicados para seu funcionamento e sua ação
O equipamento tem seu funcionamento baseado na emissão de feixes de raios X gerada por uma ampola submetida à alta tensão, proveniente
da transformação da tensão e corrente da rede elétrica em uma bobina. Uma vez emitido, os raios X atravessarão as estruturas anatômicas a
serem analisadas, sensibilizando um filme radiográfico e gerando imagens que permitirão a análise diagnóstica.
Em outras palavras, a produção de raios X, no caso da ampola submetida à alta tensão, é um fenômeno físico que ocorre quando um feixe de
elétrons em alta velocidade choca-se contra um anteparo metálico (anodo).
Num tubo de raios X, o filamento incandescente, igual ao de uma lâmpada comum, atua como fonte de elétrons. Controlando-se a intensidade
de brilho do filamento altera-se a quantidade de elétrons disponíveis.
Ao se aplicar uma diferença de potencial elétrico (kV), com polaridade correta entre o catodo e anodo do tubo de raios X, este feixe de elétrons
é acelerado criando um fluxo no sentido do catodo para o anodo. Quanto maior a diferença de potencial elétrico aplicado mais os elétrons serão
acelerados, e mais "penetrante" será a radiação emitida pelo tubo de raios X.
Os elétrons ao chocarem-se no anodo produzem um feixe de raios X .
A diferença de densidade dos tecidos (fator de absorção) faz com que o filme sob o paciente seja sensibilizado de forma diferenciada. O dentista
pode então “ver” detalhes por diferença de tons de cinza e emitir laudos.
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A definição da imagem final depende de um conjunto completo de fatores, que vão desde o funcionamento correto do equipamento até o
posicionamento do paciente de forma adequada ao exame em questão. Desta forma, o conhecimento completo sobre o princípio da radiologia
é extremamente necessário ao usuário.

Foco RX

Feixe de Raios X

Objeto

Filme

Figura 01

1.4 - Modelos - opcionais, partes e acessórios acompanhantes e massas (Kgs)
1.4.1 - Coluna Móvel (Padrão):

Item

Descrição

Código

Peso
(Kg)

1

Cone longo

13560001

0,103

2

Cabeçote X70

45050001

5,620

3

Braço giratório (597 mm)

45040001

1,650

4

Braço articulador (715 mm)

45040007

3,200

5

Coluna com comando disparador

45020001

3,100

6

Base

40080002

45,840

7

Rodízios (unidade)

13160001/13160002

0,220

-----------→

59,73

----

Peso total do equipamento

1.4.2 - Coluna Fixa:

Item

Descrição

Código

Peso
(Kg)

1

Cone longo

13560001

0,103

2

Cabeçote X70

45050001

5,620

3

Braço giratório (597 mm)

45040001

1,650

4

Braço articulador (715 mm)

45040007

3,200

5

Coluna com comando disparador

45020001

3,100

6

Base fixa

40080001

4,150

-----------→

17,82

-----

Peso total do equipamento
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1.4.3 - Aparelho Fixo de Parede:

Item

Descrição

Código

Peso
(Kg)

1

Cone Longo

13560001

0,103

2

Cabeçote X70

45050001

5,620

Braço giratório (997 mm)

45040002

2,370

3

Braço giratório longo (1200 mm)
(Opcional)

45040003

2,740

4

Braço articulador (715 mm)

45040007

3,200

5

Comando disparador

45030002

0,720

6

Suporte de Parede

40190001

3,400

---------------→

18,150

-----

Peso total do equipamento

mil

1.4.3 - Aparelho Fixo de Parede com opcional Braço Pantográfico:

Item

Descrição

Código

Peso
(Kg)

1

Cone longo

13560001

0,103

2

Cabeçote X70

45050001

5,620

Braço giratório (600 mm)

45040004

2,050

45040006

2,630

45040005

3,200

45040008

9,100
0,720

3

4

Braço giratório (850 mm)
(Opcional)
Braço giratório (1100 mm)
(Opcional)
Braço pantográfico (1250
mm)

5

Comando disparador

45030002

6

Suporte de Parede

40190001

3,400

-----------→

26,820

------

Peso total do equipamento

1.5 - Materiais de consumo e materiais de apoio:
a) Materiais de consumo (para operação):
Filme radiográfico odontológico periapical ou oclusal
b) Materiais de apoio:
Instruções de Uso (Manual do Usuário)
1.6 - Especificações e Características Técnicas:
Série do Equipamento: O número de série do equipamento e do seu respectivo tubo de raios x estão contidos no certificado de garantia
que é parte integrante deste manual, bem como nas etiquetas de identificação no cabeçote e no comando do aparelho.
Classe de enquadramento (ANVISA): Classe III (alto risco)
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Proteção por distância contra radiação parasita:
O operador deve sempre utilizar o dispositivo de segurança do equipamento (cabo espiralado do disparador a distância) permanecendo a uma
distância mínima de 3 metros do feixe de radiação x, durante a aplicação da carga.
O usuário e o paciente devem utilizar o traje de proteção (avental de chumbo ou borracha plumbífera e protetor de tireoide). Não acompanha
o produto.

Proteção contra choque elétrico:
Equipamento Tipo B Classe I (ABNT NBR IEC 60601-1)
Proteção contra penetração nociva de água:
Equipamento comum – IPX0
(Equipamento fechado sem proteção contra penetração de água)
Dimensões do Equipamento (Comprimento x Largura x Altura) e Área Útil:
Comprimento (m)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Coluna Móvel (Padrão)

1,814

0,831

1,798

1,510

---

Coluna Fixa

1,545

0,282

1,746

0,440

0,805

Aparelho Fixo de Parede

1,868

0,188

2,009*

0,350

1,291

2,009*

0,389

1,494

2,117*

0,384

1,467

2,117*

0,431

1,717

2,117*

0,478

1,967

Modelo

Aparelho Fixo de Parede Longo
2,071
0,188
Aparelho Fixo de Parede com opcional
2,044
0,188
Braço Pantográfico Curto
Aparelho Fixo de Parede com opcional
2,294
0,188
Braço Pantográfico Médio
Aparelho Fixo de Parede com opcional
2,544
0,188
Braço Pantográfico Longo
*Considerando altura de instalação do aparelho de 1,1 metros (1100 mm).

Altura de instalação
de um equipamento.

Área Útil (m)

Ilustração de como é medida a
“área útil” de um aparelho.

Dimensões das embalagens e pesos:
Peso Líquido
(Kg)

Peso Bruto
(Kg)

Coluna Móvel (Padrão)

14,750

18,480

Coluna Fixa

14,750

18,480

Aparelho Fixo de Parede

16,430

20,160

16,830

20,560

22,100

25,830

22,680

26,410

23,250

26,980

Modelo

Aparelho Fixo de Parede
Longo
Aparelho Fixo de Parede com
opcional Braço Pantográfico
Curto
Aparelho Fixo de Parede com
opcional Braço Pantográfico
Médio
Aparelho Fixo de Parede com
opcional Braço Pantográfico
Longo

Comprimento
(m)

1,240

Largura (m)

0,645

Altura (m)

0,200

Volume (m3)

0,160

Base Móvel (Padrão)

0,665

0,665

0,110

0,049

32,000

34,240

Base Fixa

0,345

0,345

0,150

0,018

4,00

4,800
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Tipo de embalagem: Papelão
Faixa de alimentação de tensão elétrica:
127 V~ ± 5 V e 220 V~ ± 5 V (bivolt com chaveamento manual)
Potência: 1680VA – Potência média em standby: 7VA
Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz
Máximo corrente de consumo (durante o disparo de Raios X):
9 A (rede 127V~) 6 A (rede 220V~)
Tipo de corrente: AC (alternada)
Potencia de entrada: 1680 VA
Número de fases: Monofásico / Bifásico
Modo de Operação: Operação não contínua com carga intermitente – T. ON: 3,2 segundos / T.OFF: X 30 segundos
Tubo de Raios X

Fabricante Kailong – KL 27 – 0.8 – 70 – Anodo Fixo

Dados Técnicos
Máxima Voltagem do Tubo...........................................................................................................

70 kV

Máxima Alta Voltagem..................................................................................................................

85 kV Foco Nominal

Foco...........................................................................................................................................

0,8mm (IEC 60336)

Potência anódica nominal..............................................................................................................

860W

Capacidade de Armazenamento de calor do Anodo...........................................................................

7000J

Capacidade Máxima de Trabalho de Corrente Contínua.....................................................................

2mA x 70kV

Máxima Taxa de Resfriamento do Anodo.........................................................................................
Valor do Ponto Focal Nominal (posicionado em relação ao Eixo de referencia conforme
IEC60336/1982........................................................................................................................
Ângulo de Alvo...........................................................................................................................

210W

Características.............................................................................................................................

2.0A, 2.85 ± 0.2V

Filtração Inerente........................................................................................................................

0.5mm Al

Material Alvo...............................................................................................................................

Tungstênio

Largura Máxima...........................................................................................................................

72mm

19° em relação ao anodo
19º Filamento

Intensidade da corrente no tubo:
Tn (ms)
50
70
100
160
250
400
500
800

<I> (mA)
1,39
1,70
2,00
4,00
6,50
7,00
7,50
8,00

Qualidade de radiação:
(filtração com equivalência de qualidade)
Filtros:
Vidro do tubo: 1,26 mm Al
Óleo isolante, coluna 17mm: 0,64 mm Al
Janela: 0,32 mm Al
Filtro adicional (alumínio) 1,00 mm Al
Filtração total: 3,87 mm Al
Gerador de Raios X: Imerso em óleo e fechado a vácuo
Óleo de Transformador: Lubrax Industrial AV-66 BR Petrobras
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Colimador do cone longo:
Em chumbo, limitando o campo de radiação na extremidade do cone em no máximo 60 mm.
Distância foco x pele: 205 mm
Campo de radiação: 58 ±2 mm
Valores de Parâmetros de aplicação de Carga relativos à Radiação de Vazamentos:
De acordo com a norma ABNT NBR IEC 60601-1-3 os valores de radiação de vazamentos não excedem o limite de 0,25 mGy em uma hora,
numa técnica de 70 kVp com 0,32 s.
Declaração de Conformidade
A Xdent garante que o Raios X X70 em todos os modelos citados neste Manual, estão em conformidade com a ABNT NBR IEC 60601-1:2010
Emenda 1:2016
Equipamento de raios X para radiografia dentária intraoral modelo X70 IEC 60601-2-65:2012
Tensão no tubo (Tensão de pico médio - nominal): 70 ± 10% kVp
(máxima corrente do tubo de 7,2 mA em 127 V e 7,8 mA em 220 V)
Potência anódica nominal do tubo (média): 7,2 mA em 127 V e 7,8 mA em 220 V ± 20%
(máxima tensão do tubo 70 kVp)
Corrente tempo de referência: 2,50 ±0,4 mAs
Tempo de irradiação...........0,32s
Tensão no tubo.................70 kVp médio
Corrente no tubo...............7,2 ±20% em 127 V
Corrente no tubo...............7,8 ±20% em 220 V
Alimentação:
Modelo
X70
X70
X70
X70

Coluna Móvel
Coluna Móvel
Fixo Parede
Fixo Parede

Tensão
Nominal
127~
220~
127~
220~

Faixa de
Alimentação
125V~ + 4%
220V~ + 4%
125V~ + 4%
220V~ + 4%

Freq.

Consumo

60Hz
60Hz
60Hz
60Hz

10A
6A
10A
6A

Tipo de
Instalação
Móvel
Móvel
Fixo
Fixo

Rede 127 V~ = 1680 VA
Rede 220 V~ = 1680 VA
Potência elétrica máxima de saída: 0,56 kW
Tempo de irradiação...........0,32s
Tensão no tubo..................70 kVp médio
Corrente no tubo............... 8,0 ±20%
Produto corrente tempo: 2,56 mAs
Energia máxima aplicada em modo intermitente durante 1h: 1,79
Obs: o campo especificado de conformidade de tempo de irradiação esta compreendido entre 0,32 e 3,2 segundos.
Fusíveis externos: 10 A (rede 220 V~ ) 15 A (rede 127 V~) (2 no porta fusíveis)
Fusível interno: 1000 mA (2 unidades na placa eletrônica do timer)
Tipo de fusíveis: Vidro (modelo 20 AG), 5x20 mm, rápido.
Desligadores de sobrecorrentes:
Tensão 127V~ = disjuntor de 15A
Tensão 220V~ = disjuntor de 10A
Máxima Resistência aparente da rede elétrica: 0,14 Ω para 127 V e 0,37 Ω para 220 V.
Nota: O grau de segurança de aplicação em presença de mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso não é aplicável neste
equipamento.
Dados para a primeira aplicação de carga
- Tensão de teste para aplicação de carga 0,32 segundo = 70kVp ± 10% (nominal)
- Corrente de teste para aplicação de carga de 0,32 segundo = 7,2 mA em 127 V e 7,8 mA em 220 V ± 20% (Valor médio máximo).
- Potência de teste para aplicação de carga de 0,32 segundo = 0,56 kW
- Produto corrente tempo de teste para um tempo de aplicação de carga de 0,32 segundo = 2,56 mAs
- O campo especificado de conformidade de tempo de irradiação está compreendido entre 0,32 a 3,2 segundos
Obs.: A extensão da variação da tensão do tubo de RX é de 1,6 kVp devido à flutuação da tensão de rede.
Nota: O equipamento é suprido por uma fonte de alimentação específica que está instalada no interior do conjunto de fontes de radiação X.
Não existe pressão no conjunto emissor de raios x.
Taxa de Kerma: Pode ser obtido pela equação DAP÷Área, onde DAP é o valor de Dose-Área (representado na tabela tempo/dose-área pág.
23) e Área representa a área irradiada de saída do cilindro do RX em m²

MANUAL DO USUÁRIO – RAIOS X ODONTOLÓGICO XDENT X70

Página: 8/37

Apêndice: Curvas de Resfriamento
Quadro de Características Térmicas

Curva de resfriamento do cabeçote de raios x

Características do Tubo
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Dimensões detalhadas do equipamento (mm):
Coluna Móvel (Padrão)

Coluna Fixa

Aparelho Fixo de Parede/ Parede Longo

Aparelho Fixo de Parede com opcional Braço Pantográfico Curto/ Médio/ Longo
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Informações sobre valores de filtração com equivalência de espessura de alumínio
Filtração de equivalência de qualidade
0B

Filtros

Medidas

1B

2B

Filtros fixos
Tubo de Raios X

1,21 mm Al

Óleo isolante

1,40 mm Al

Visor de acrílico

0,26 mm Al

Filtro adicional
Aluminio

1,00 mm Al

Filtração total

3,87 mm Al

Filtração equivalente total foi determinada utilizando-se como método uma tensão do tubo de raios x de 70 KVp com 2,5 mm Al de HVL.
A medição da primeira camada semi redutora foi em condição de feixe estreito, com corrente anódica de 8mA e tempo de exposição de 1,0
segundo.
O equipamento radiológico X70 esta associado em conformidade com as seguintes normas:
- Norma ABNT NBR IEC 60601-1:2010 Emenda
1:2016
- Norma ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017

– Equipamento eletromédico – Parte 1 – Prescrições gerais para segurança.

– Equipamento eletromédico – Parte 1: Prescrições gerais para segurança. 2. Norma
Colateral: Compatibilidade eletromagnética – Prescrições e ensaios.
- Norma ABNT NBR IEC 60601-1-3:2016
– Equipamento eletromédico – Parte 1: Prescrições gerais de segurança
3. Norma Colateral: Prescrições gerais para proteção contra radiação de
equipamentos de raios X para fins diagnósticos.
- Norma ABNT NBR IEC 60601-1-6:2015
– Equipamento Eletromédico – Parte 1-6 Requisitos gerais para segurança básica e
desempenho essencial - Norma colateral: Usabilidade.
- Norma ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014
– Equipamento Eletromédico – Parte 1-9 - Prescrições gerais para segurança básica e
desempenho essencial – Norma colateral: Prescrições para um projeto eco
responsável.
- Norma ABNT NBR IEC 60601-2-65:2014
– Equipamento Eletromédico – Parte 2-65 - Requisitos particulares para a segurança
básica e desempenho essencial de equipamentos de raios x odontológicos intraorais.
Nota: este equipamento se encontra em conformidade com as normas acima relacionadas.
Normas aplicadas ao sistema de gestão da qualidade (principais)
- Norma ABNT NBR ISO 13485:2016

– Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos para fins regulamentares.

- Resolução RDC16:2013 (ANVISA)

– Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos.

Alarmes e Proteções do equipamento
O Raios X Odontológico Xdent modelo X70 é dotado das seguintes proteções/alarmes:
Proteção térmica
O equipamento possui um inibidor de disparo, ou seja, o circuito eletrônico impede que o cabeçote (gerador de alta-tensão) inicie um
processo de aplicação de carga, após cada disparo, para dissipar o calor acumulado.
Após a emissão, aparecerá no display do visor do comando disparador a mensagem “resfriando o tubo, aguarde...”, que ficará exposta
durante o período proporcional a 60 segundos para cada 1 segundo de disparo, ou seja, houve um calor acumulado e é necessário aguardar
esse período para dissipá-lo. Após este prazo, voltará no display o valor inicial de disparo, habilitando o aparelho novamente à utilização.
Adicionalmente, o Raios X Odontológico Xdent modelo X70 é dotado de um dispositivo de segurança através de uma câmara de expansão de
óleo, localizada na parte interior traseira da caixa do cabeçote de raios X.
Compatibilidade Eletromagnética (CEM)
Atenção: Os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis podem afetar o Raios X Odontológico Xdent X70
Atenção: Convém que os equipamentos portáteis de comunicação por RF (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas)
não sejam utilizados a menos de 30cm de qualquer parte do Raios X Odontológico Xdent, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso
contrário, pode ocorrer pode ocorrer degradação do desempenho deste equipamento.
Atenção: As características de emissões deste equipamento o tornam adequado para uso em áreas industriais e hospitais (IEC/CISPR 11,
Classe A). Se for utilizado em um ambiente residencial (para o qual normalmente é requerida a IEC/CISPR 11, Classe B), este equipamento
pode não oferecer proteção adequada a serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário pode precisar tomar medidas de mitigação,
como realocar ou reorientar o equipamento.
Atenção: Este equipamento requer precauções CEM específicas e deve ser instalado e utilizado de acordo com as informações de CEM
fornecidas neste parágrafo.
Atenção: Este equipamento requer precauções CEM específicas e deve ser instalado e utilizado de acordo com as informações de CEM
fornecidas neste parágrafo.
Atenção: interferência com outros equipamentos. Embora em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60601-1-2, este equipamento pode,
no entanto, interferir com outros dispositivos próximos. Este equipamento não deve ser usado próximo ou sobre outros equipamentos. Contudo,
se isso for necessário, deve-se verificar e monitorar o funcionamento correto do equipamento nessa configuração.
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Diretrizes e declaração de fabricante - Emissões Eletromagnéticas para equipamentos e sistemas.
Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnéticas
O Raios X Odontológico Xdent X70 é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado baixo. O cliente ou usuário do
Raios X Odontológico Xdent X70 devera garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.
Ensaios de Emissões

Conformidade

Emissões de RF
ABNT NBR IEC CISPR11

Grupo 1

Emissões de RF
ABNT IEC CISPR11
Emissões de Harmônicos
IEC 61000-3-2
Emissões devido a flutuação de tensão /
cintilação IEC 61000-3-3

Classe A
Classe A
Conforme

Ambiente Eletromagnético – diretrizes
O Raios X Odontológico Xdent X70 utiliza energia de RF apensa para
suas funções internas. No entanto, suas emissões de RF são muito
baixas e não é provável que causem qualquer interferência em
equipamentos eletrônicos próximos.
O Raios X Odontológico Xdent X70 é adequado para utilização em
todos os estabelecimentos residenciais e aqueles diretamente
conectados à rede pública de distribuição de energia elétrica de baixa
tensão que alimente edificações para utilização doméstico.

Ensaios de Imunidade Conformidade Ambiente Eletromagnético Diretrizes
Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnéticas
O Raios X Odontológico Xdent X70 é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado baixo. O cliente ou usuário do
Raios X Odontológico Xdent X70 deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.
Ensaios de Imunidade

Nível de Ensaio da ABNT NBR
IEC 60601
+- 6kV por contato
+- 8 kV pelo ar

Nível de
Conformidade
Conforme

+- 2 kV nas linhas de
alimentação
+- 1 kV nas linhas de entrada /
saída

Conforme

+- 1 kV modo diferencial
+- 2 kV modo comum

Conforme

Quedas de tensão, interrupções
curtas e variações de tensão
nas linhas de entrada de
alimentação.

< 5% Ut

Conforme

IEC 61000-4-11

40% Ut

Descarga eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

Transitórios elétricos rápidos /
Trem de pulsos (“Burst”)
IEC 61000-4-4

Surtos
IEC 61000-4-5

(> 95% de queda de tensão em
Ut) por 0,5 ciclo.

(60% de queda de tensão em
Ut) por 5 ciclos.

Ambiente Eletromagnético - Diretrizes
Pisos deveriam ser de madeira, concreto ou
cerâmica. Se os pisos forem cobertos com
material sintético, a umidade relativa deveria
ser de pelo menos 30%.
Qualidade do fornecimento de energia deveria
ser aquela de um ambiente hospitalar ou
comercial típico.

Qualidade do fornecimento de energia deveria
ser aquela de um ambiente hospitalar ou
comercial típico.
Qualidade do fornecimento de energia deveria
ser aquela de um ambiente hospitalar ou
comercial típico. Se o usuário do Raios-X
Odontológico Xdent X70 exige operação
continuada durante interrupção de energia, é
recomendado que o Raios X Odontológico Xdent
X70 seja alimentado por fonte de alimentação
ininterrupta ou uma bateria.

70% Ut
(30% de queda de tensão em
Ut) por 25 ciclos.
<5% Ut

Campo magnético na frequência
de alimentação (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

(> 95% de queda de tensão em
Ut) por 5 segundos.
3 A/m

Conforme

Campos magnéticos na frequência da
alimentação deveriam estar em níveis
característicos de um local típico em um
ambiente hospitalar ou comercial típico

Nota Ut é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio.
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Diretrizes e declaração de fabricante – imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas que não são de
suporte à vida.
Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnéticas
O Raios X Odontológico Xdent X70 é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado baixo. O cliente ou usuário do
Raios X Odontológico Xdent X70 deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.
Ensaios de
Imunidade

Nível de Ensaio da ABNT
NBR IEC 60601

Nível de
Conformidade

Ambiente Eletromagnético - Diretriz
Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel não
deveriam ser usados próximos a qualquer parte do Raios X
Odontológico Xdent X70, incluindo cabos, com distancia de
separação menor que a recomendada, calculada a partir da
equação aplicável à frequência do transmissor.
Distancia de Separação Recomendada
d= [3,5 / V1] √P
d= [3,5 / E1] √P 80 MHz até 800Mhz

RF Conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz até 80 Mhz

RF Radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 Mhz até 2,5 Ghz

d= [7/E1] √P 800 MHz até 2,5 Ghz
[V1]V
Conforme

onde P é a potencia máxima nominal de saída do transmissor
em watts (w), de acordo com o fabricante do transmissor, e d
é distancia se separação recomendada em metros (m)

[E1] V/m
Conforme

É recomendada que a intensidade de campo estabelecida pelo
transmissor de RF, como determinada através de uma
inspeção eletromagnética no local, seja menor que o nível de
conformidade em cada faixa de frequência.
Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento marcado

com o seguinte símbolo:
Nota 1 Em 80 MHZ e 800 MHZ, aplica-se a faixa de frequência mais alta.
Nota 2 Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão
de estruturas, objetos e pessoas.
As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações rádio base, telefone (celular sem fio) e rádios móveis
terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar
o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se que uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da
intensidade de campo no local em que o BWII é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, o BWII deveria se observado para
verificar se a operação esta Normal. Se um desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como
a reorientação ou recolocação do BWII.
a

b

Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHZ, a intensidade do campo deveria ser menor que [V1] V/m.

Distância de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel para equipamento e sistema que não são
de suporte à vida.
Distância de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o BWII.
O Raios X Odontológico Xdent X70 é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF radiadas são
controladas. O cliente ou usuário do Raios X Odontológico Xdent X70 pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma
distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Raios X Odontológico Xdent X70 como
recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.
Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
m
Potência máxima
nominal de saída do
transmissor

150 kHz até 80 MHz

80 MHz até 800 MHz

800 MHz até 2,5 GHz

W

d= [3,5 / V1] √P

d= [3,5 / E1] √P

d= [7/E1] √P

0,01
0,116
0,116
0,23
0,1
0,36
0,36
0,73
1
1,16
1,16
2,33
10
3,68
3,68
7,38
100
11,66
11,66
23,33
Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distancia de separação recomendada d em metros
(m) pode ser determinada através da equação aplicável para a frequência do transmissor, onde P é a potência máxima nominal de saída
do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
NOTA 1 Em 80 MHZ e 800 MHz, aplicasse a distância de separação para a faixa de frequência mais alta.
NOTA 2 Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética e afetada pela absorção e reflexão de
estruturas, objetos e pessoas.
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Especificações de ensaio para IMUNIDADE INTERFACE DE GABINETE a equipamentos de comunicações sem fio por RF

Nota: Se for necessário, para alcançar o NÍVEL DE ENSAIO DE IMUNIDADE, a distância entre a antena transmissora e o Raios X
Odontológico Xdent X70 pode ser reduzida a 1 m. A distância de ensaio de 1 m é permitida pela ABNT NBR IEC 61000-4-3.
a

b

Para alguns serviços, somente as frequências de transmissão do terminal estão incluídas
A portadora deve ser modulada usando-se um sinal de onda quadrada de ciclo de serviço de 50%

c

Como uma alternativa à modulação FM, modulação de pulso de 50% a 18 Hz pode ser usada, pois embora não represente uma modulação
real, isso seria o pior caso
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Fusíveis de proteção de sobrecorrente
O aparelho possui 4 fusíveis de proteção de sobrecorrente, estando localizados 2 externamente na parte inferior da caixa de comando,
destinados à proteção da alimentação da rede elétrica e 2 para o circuito eletrônico localizado no centro da placa eletrônica no interior da
caixa de comando.
Proteção contra alterações anormais na rede elétrica
Este aparelho pode operar em 127V~ ou 220V~. Veja no item 7 – Instalação, Manutenção Corretiva e Preventiva as instruções para tensão e
ajuste de sobretensão e subtensão.
O aparelho é dotado de sistema eletrônico de proteção contra alterações excessivas da voltagem na rede elétrica, conforme abaixo:
Subtensão:
Quando a rede de energia elétrica atingir o limite mínimo ajustado, aparecerá no display do visor do comando disparador manual a
mensagem “tensão baixa, verifique” impedindo o disparo como forma de proteção.
Como padrão de programação do microprocessador (tecla “P”) a subtensão é ajustada com os limites mínimos de 105 V~ ou 210V~,
podendo ser reprogramada para -10V~ e +10V, em intervalos de 1V~.
Sobretensão:
Quando a rede de energia elétrica atingir o limite máximo ajustado, aparecerá no display do visor do comando disparador manual a
mensagem “tensão alta, verifique” impedindo o disparo como forma de proteção.
Como padrão de programação do microprocessador (tecla “P”) a sobretensão é ajustada com os limites máximo de 130 V~ ou 230V~,
podendo ser reprogramada para -10V~ e +10V, em intervalos de 1V~.
Após regularização da rede elétrica dentro da faixa de operação do aparelho ajustado, será liberado o disparo, desaparecendo do display a
indicação “tensão baixa” ou “tensão alta” e exibindo o valor inicial da escala de tempo de disparo.
Nota: Os ajustes dos limites máximos para sobretensão e mínimo para subtensão são configurados por:
- seleção de tensão na placa eletrônica e;
- ajuste da tecla de programação “P” no teclado de comando.
Importante - Em localidades onde a rede elétrica não é estável e as variações acima ou abaixo dos limites estabelecidos pelo Raios X
Odontológico Xdent modelo X70 são constantes, aconselhamos a instalação e uso de estabilizador de tensão com potência mínima de 1500
Watts .
Disparo dos raios X (indicador de alarmes)
Durante a emissão de raios X o equipamento mantém um alarme sonoro e visual da situação através do “led” amarelo localizado no
comando disparador manual, bem como através do sinal (“bip”) sonoro indicativo de disparo. Após o término destes sinais, a emissão de
raios X esta suspensa.
Importante - Se durante o disparo o operador por algum motivo interromper o acionamento, a emissão de raios X será automaticamente
interrompida e será exibida a mensagem de erro “disparo incompleto”.
Proteção contra período excessivo de seleção de tempo de disparo sem acionamento (disparo acidental)
Caso o tempo selecionado de disparo exceda 5,00 segundos sem acionamento, o controle interrompe a seleção de disparo e o display volta a
condição inicial de stand by.
Controle das radiações emitidas e doses administradas.
Para limitar a radiação emitida e doses administradas no paciente e operador (menor intensidade), o equipamento possui um limitador de
tempo máximo de exposição de 3,2 segundos e um intervalo de inibição de funcionamento proporcional a 60 segundos para cada 1 segundo
de disparo.
Adicionalmente, como limitador, um Dispositivo Limitador de Feixe (localizador cilíndrico longo), é utilizado para delimitar o campo a ser
irradiado em no máximo 60 mm e a distância foco-pele, a fim de manter a dose absorvida no paciente tão baixa quanto possível.
Localização e conteúdo das marcações
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1 – Etiqueta de identificação do cone

Nota: esta etiqueta se encontra na parte interna do cone.

2 – Etiqueta do cabeçote

Nota: esta etiqueta se encontra na
parta traseira do cabeçote.

3 – Etiqueta de Série Intra/ Fabricante

Nota: esta etiqueta se encontra na parte
traseira da caixa de comando do modelo
coluna móvel e na lateral do suporte de
parede do modelo fixo parede.

4 - Etiqueta de advertência para montagem do conjunto de braços
Localizada na fita que prende o conjunto de braços fechados.

5 - Etiqueta de advertência para instalação do aparelho à rede elétrica
Localizada no fio de ligação do aparelho à rede elétrica, próximo ao plug.
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6 – Etiqueta de Identificação do Porta Fusível

Nota: esta etiqueta se encontra na parte
inferior da caixa de comando.

7 – Etiqueta de identificação da filtração total do equipamento

Nota: Esta etiqueta se encontra na parte
interna do cone longo.

8 – Etiqueta de identificação da filtração equivalente de alumínio

Nota: Esta etiqueta se encontra no filtro de
alumínio localizado no cone longo.

9 – Etiqueta de advertência de perigo de prender o dedo

Símbolo de perigo de prender o dedo

10 – Etiqueta de advertência de leitura do Manual

Nota: Esta etiqueta se encontra no comando frontal do equipamento sobre
o botão “Liga/Desliga”, e deverá ser removida para o uso inicial do
equipamento após a leitura do manual e da instalação do equipamento.

11 – Etiqueta de segurança Inmetro
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12 – Etiqueta do ponto focal

13 – Etiqueta central da escala

14 – Etiqueta do imã

15 – Etiqueta escala graduada

16 – Etiqueta voltagem do seletor bivolt

17 – Etiqueta do disparador

Botão de Acionamento do Disparador
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2 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E/OU MANIPULAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Transporte/Armazenamento:
Durante o transporte evite vibrações e impactos no equipamento.
Não deixar cair no chão.
Manter o equipamento na faixa de temperatura ambiente entre -20° a +50° C.
Manter em local protegido de umidade, chuva e sol direto, e em sua embalagem original.
Faixa de umidade relativa de 0% a 90% (não condensante).
Faixa de pressão atmosférica: 500 hPa a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg).
No caso de armazenamento de diversas caixas do equipamento embalado, o empilhamento máximo deverá ser conforme indicado
no símbolo de empilhamento na embalagem (máximo de 8 caixas).

Obs.: Os ângulos máximos de utilização (do piso) para os equipamentos deverão ser de 5º no máximo durante a utilização normal e 10º no
máximo durante o transporte, respeitando as condições específicas para o mesmo .

Movimentação correta do equipamento e aumento de estabilidade
Para que possa ser movimentado com o máximo de estabilidade e segurança, o
equipamento somente deverá ser transportado conforme as figuras ao lado,
desta forma terá sua estabilidade aumentada.
Atenção: Para a versão com braço comum, durante o transporte e manuseio do
aparelho afaste as mãos dos pontos indicados na figura ao lado (1) e (2), para
não correr o risco de prender os dedos nos orifícios das articulações (vide
marcação no aparelho).
Segure a coluna com uma mão, próximo à caixa de comando (3), e com a outra
mão segure o braço na sua parte central (4). Puxe o equipamento para o local
desejado.

Conservação:
Quando em uso, limpar com pano úmido e sabão.
Mantenha o equipamento limpo para a próxima utilização.
Não permita que líquidos sejam inseridos no equipamento.
Não utilize solventes orgânicos para limpar o equipamento.
Mantenha o equipamento em local limpo, longe de poeira e umidade.
Símbolos impressos na embalagem, relacionados com o armazenamento e transporte.
Os símbolos abaixo seguem as normas ISO 780, ANBT NBR ISO 15223-1 e ABNT NBR IEC 60601-1

“FACE SUPERIOR NESTA DIREÇÃO” – Localizado na lateral da embalagem, determina que a mesma seja manuseada sempre
com o sentido da seta voltada para cima.

“LIMITES DE TEMPERATURA” – Localizado na lateral da embalagem, indica que o produto tem limites de temperatura para
condições de transporte e armazenagem.

“PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE” – Localizado na lateral da embalagem, determina que durante o transporte e o armazenamento,
haja proteção contra qualquer tipo de umidade.

“FRÁGIL” – Localizado na lateral da embalagem, determina que o transporte deve ser feito com cuidado, evitando a ocorrência de
quedas ou batidas

“EMPILHAMENTO MÁXIMO” – Localizado na lateral da embalagem, determina a quantidade máxima de caixa que pode ser
empilhada durante o transporte e armazenamento. N = 7 (Número de caixas).

“MANTER AFASTADO DE LUZ SOLAR” – Localizado na lateral da embalagem, determina que a embalagem deve ser armazenada
ou transportada com proteção de luz.
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“LIMITES DE UMIDADE” - Localizado na lateral da embalagem, indica que o produto tem limites de umidade para condições de
transporte e armazenagem.

“CONSULTAR AS INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO” - Localizado no rótulo da embalagem e na etiqueta do cabeçote. Indica a
necessidade do usuário consultar as instruções para utilização.

“DATA DE FABRICAÇÃO” – Localizado no rótulo embalagem. Indica a data de quando o produto para saúde foi fabricado.

“FABRICANTE” – Localizado no rótulo embalagem, na etiqueta do cabeçote e na caixa de comando (timer).

“VALIDADE” – Localizado no rótulo embalagem. Indica a data após a qual o produto para saúde não deve ser utilizado.

“NÚMERO DE SÉRIE” – Localizado no rótulo embalagem, na etiqueta do cabeçote e na caixa de comando (timer)

Obs.: Durante transporte e manuseio deverão ser respeitadas as indicações impressas na embalagem e melhor retratadas neste manual,
inclusive ao que se refere a armazenamento e estocagem.
RÓTULO EXTERNO DA EMBALAGEM DO APARELHO DE RAIO – X
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3 - INSTRUÇÕES PARA USO DO EQUIPAMENTO
3.1 - Condições ambientais de operação
A operação do equipamento é especificada em conformidade com a Norma Geral ABNT NBR IEC 60601-1
Dados Ambientais
Alcances aplicáveis de temperatura, umidade e pressão atmosférica são informados abaixo, para as operações e condições de transporte.
Ambiente de operação
Transporte e Armazenagem
Faixa de temperatura de funcionamento
de +10 a +40 ºC
de –20 a +50 ºC
Faixa de temperatura recomendada
de +21 a +26 ºC
-------------------------------Umidade Relativa (não condensante)
de 30 a 75%
de 20 a 90%
Pressão atmosférica
de 700 a 1060 hPa
de 500 a 1060 hPa
Altitude de operação
≤2000m
-------------------------------Climatização: O equipamento não requer climatização em temperatura ambiente citada acima, antes da instalação e uso.
3.2 - Conhecendo o comando disparador manual (pontos de partida recomendados para utilização otimizada, ficando a
critério do usuário a utilização de protocolos mais específicos, desenvolvidos pelo mesmo)
a) Inicialização do Timer de comando
Ao acionar a chave liga/desliga para a posição “I”, a mesma acenderá um led azul mostrando estar energizado o
equipamento e o display do timer inicialmente informará a versão do software do timer (atual versão 2.0) e fixará uma tela
de bloqueio contra disparo acidental, com as informações de nome da marca (Xdent), nome do modelo (X70), voltagem
selecionada (*V), potência nominal (70 Kv), frequência selecionada (*Hz) e Ma nominal(8Ma). (* seleção manual na
instalação).

[01] - Botão de liga (I) / desliga (O). (Luz acesa quando ligado)
[02] - Display LCD com configuração centesimal e inscrição “s” de segundos.
(Luz acesa quando ligado)
[03] - Tecla de decréscimo do tempo (ajuste manual).
[04] - Tecla de elevação do tempo (ajuste manual).
[05] - Indicador de emissão de Raios X.
[06] - Tecla de acesso à programação: utilização somente por técnico
capacitado (ajuste tensão, subtensão, sobretensão, pré-aquecimento,
cd e n° série)
[07] - Tecla de seleção do tipo de filme: (D (filme lento), E (filme normal) e F
(filme rápido)
[08] - Tecla de seleção de tipo de exposição: (RVG - Sensor para radiografia
digital ou filme convencional)
[09] - Tecla de seleção de tipo de dente: (maxilar pré-molar e maxilar molar)
[10] - Tecla de seleção de tipo de pacientes. (criança ou adulto)
[11] - Tecla de seleção de tipo de dente: (mandíbula incisivo, mandíbula
canino e mandíbula anterior)
[12] - Tecla de seleção de tipo de dente: (maxilar incisivo, maxilar canino,
mandíbula pré-molar e maxilar superior)
3.3 - Outros símbolos utilizados no equipamento de acordo com ABNT NBR ISO 15223-1 e ABNT NBR IEC 60601-1

Equipamento ligado
Posição da chave geral de ligação do aparelho (luz acesa).
Equipamento desligado
Posição da chave geral de ligação do aparelho (luz apagada).
Símbolo de indicação do ponto focal do centro do tubo do Raios X, localizado no cabeçote
de Raios X.
Traço de referência para leitura dos graus da escala do seletor do cabeçote de Raios X.
(Indica o ângulo do cabeçote em relação ao horizonte)
Símbolo de atenção, distribuído por diversos pontos do aparelho, indicando onde constar
esta advertência, que o usuário deverá reportar ao Manual do Usuário (Instruções de Uso)
para encontrar informações sobre o local indicado.
Símbolo de equipamento tipo B conforme ABNT NBR IEC 60601-1
Símbolo de corrente alternada, referente à alimentação do aparelho à rede elétrica.
Símbolo de aterramento, distribuído por diversos pontos do aparelho, indicando ponto de
ligação de parte aterrada.
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Símbolo de perigo de descarga elétrica.
Símbolo de perigo de radiação ionizante (efeitos biológicos).
Símbolo do acionamento do disparador (start).

Símbolo de obrigatória leitura de instruções de uso

3.4 - Operando o equipamento

Atenção: Este equipamento somente deve ser operado por profissional capacitado para
uso de Aparelhos de Raios X e em local devidamente legalizado pelos órgãos fiscalizadores
para sua utilização !
1. Certifique-se de que o seu Raios X Odontológico Xdent modelo X70 está devidamente ligado à rede elétrica e instalado conforme item 7.1 Instalação do Equipamento, e que o operador e o paciente estão utilizando os equipamentos de proteção contra radiação.
2. Pressione a chave geral azul localizada na caixa do comando disparador e observe que a mesma se acenderá.
3. Posicione o localizador cilíndrico longo de acordo a tomada radiográfica desejada.
4. Retire o comando disparador manual e selecione o tempo de exposição desejado, utilizando para isso o “botão para elevação do tempo de
exposição” e o “botão para decréscimo do tempo de exposição”. (Veja itens 3.2 e 3.3 para identificar os botões).
Os Tempos Pré-definidos: Os tempos são informados em milissegundos (ms)
Faixa de controle do comando disparador (valor indicado): 0,250 a 3,200 segundos. (Conforme tabela R10 e R20 – ABNT NBR IEC
60601.1.3:2016)
0,060*

0,140*

0,200*

0,250

0,320

0,400

0,500

0,630

0,800

1,000

1,250

1,600

2,000

2,500

3,200

Considerar no tempo de disparo, o pré-aquecimento do filamento do tubo de Raios X de ±0,20 segundos (acrescido ao tempo selecionado);
Por ser um equipamento de um pulso e depender da frequência da rede, não é possível prover o tempo de 0,06s pertencente à serie geométrica
dentro da faixa de ±10% e a ausência de uma serie geométrica para valores de tempo menores que 0,06 segundos se faz por não terem
aplicações práticas com resultado satisfatório na grande maioria dos equipamentos digitais e filmes.
(*) Tempos para uso exclusivo para captador (sensor) para radiografia digital.
5. Afaste-se a uma distância mínima de 2,5 metros do paciente conforme Portaria MS/SVS nº 453 de 01/06/1998
e aperte o “botão para disparo do Raios X” do comando disparador manual, mantendo-o pressionado até o final do tempo de exposição
selecionado (término do disparo). (Veja itens 3.2 e 3.3 para identificar os botões)
Nota 1: Durante o disparo, além do “led” indicador de emissão de Raios X, um sinal (alarme) sonoro (“bip”) será acionado.
Nota 2: Se durante o disparo houver necessidade de interromper a emissão de Raios X, isto é, cancelar a operação, isso poderá ser feito
simplesmente deixando de pressionar o “botão para disparo do Raios X”. Neste caso aparecerá a mensagem no display “disparo incompleto”
indicando um erro. Após o tempo de resfriamento necessário, a mensagem “disparo incompleto” desaparecerá.
6. Após a utilização, desligue a chave geral do aparelho.
Atenção - Nunca utilize o seu Raios X Odontológico Xdent modelo X70 sem o Dispositivo Limitador de Feixe (localizador cilíndrico longo), pois
é ele que delimita o campo a ser irradiado em no máximo 60 mm e a distância foco-pele, afim de manter a dose absorvida no paciente tão
baixa quanto possível. Além disso, o operador deve manter a menor distância possível entre a extremidade do Dispositivo Limit ador de Feixe
(localizador cilíndrico longo) e a Superfície do Paciente. Para isso durante a preparação da tomada radiográfica, posicione a extremidade do
localizador bem rente à face do paciente (máximo 10 mm).
Movimentação do cabeçote de Raios X
Para movimentar o cabeçote no sentido vertical segure o bracinho do cabeçote no
local representado pelo numero (1)
Para posicionar o cabeçote durante a tomada radiográfica, apóie a palma de uma
das mãos nos locais representados pelo número (2) na parte traseira do cabeçote e
com a outra mão apóie no cone localizador cilíndrico na parte dianteira do cabeçote,
representado pelo número (3).
Obs.: Nunca manuseie o cabeçote somente através do localizador cilíndrico
longo.
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Colocação do filme
Os filmes devem ser colocados com a frente voltada para os dentes e o localizado, apoiando suas bordas no palato e dentes, para a maxila, e
na parte inferior da boca e dentes, para a mandíbula. O picote do filme deverá ser colocado ao nível das faces incisais ou oclusivas dos
dentes.
Direção dos Raios X Centrais
O correto direcionamento dos Raios X Centrais é conseguido através das adequadas posições do localizador, nas incidências verticais e
horizontais, denominadas Angulação Vertical e Horizontal.

É necessário que o feixe de Raios X (Rx) incida
perpendicularmente à Bissetriz (B) do ângulo formado pelo longo
do eixo do dente (D) e o plano do filme (F). Esta é a aplicação de
um dos princípios básicos da isometria de triângulos. Veja figura
ao lado.

A posição do localizador deverá proporcionar uma área
irradiada, denominada Foco, que cubra todo o filme.
Veja figura ao lado.

Campo de Radiação

Principais técnicas radiográficas
TÉCNICA PERIAPICAL
Indicada para o exame detalhado dos dentes e estruturas vizinhas.
As tomadas radiográficas periapicais podem ser realizadas por dois métodos básicos: da Bissetriz e do Paralelismo.
Como o equipamento de Raios X Odontológico Xdent modelo X70 vem equipado com cone de 8” (20 centímetros) indicado para o método da
Bissetriz, faremos uma breve descrição apenas deste método.
Técnica Periapical pelo Método da Bissetriz
Posição da cabeça do paciente:
- O Plano Sagital, nas tomadas radiográficas periapicais, deverá estar sempre perpendicular ao solo.
- O Plano Oclusal deverá estar sempre paralelo ao solo.
- Para a Maxila, pode ser utilizado como referência o Plano Camper (tragus - asa do nariz), geralmente paralelo ao Plano Oclusal.
- Para a Mandíbula, pode ser utilizado como referência o plano (tragus - comissura labial), com a boca fechada.
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3.5 - Tabela referencial de tempos de exposição
Tabela abaixo é referencial para tempos de exposição com filmes do tipo E em indivíduos adultos
Kerma no ar: DEP (Dose de entrada na pele) 3,5 mGy – Nível de referência estabelecido pela Resolução RDC 330 de 20/12/2019 para um
exame periapical, de paciente adulto típico e filme do grupo E (Ektaspeed Carestream/Agfa M-4);
Filme D (Ultraspeed Carestream/Agfa M-2) dobrar o tempo
Crianças, considerar 2/3 do tempo;
Angulação com a vertical

Posição
MAXILAR SUPERIOR
Molares
Pré-molares
Incisivos
Canino
MAXILAR INFERIOR
Molares
Pré-molares
Caninos
Incisivos
INTERPROXIMAL
Posteriores
Anteriores
OCLUSAL MAX. SUP.
Vista oclusal
Vista anterior
Vista posterior
OCLUSAL MAX. INF
Vista oclusal
Vista anterior

Angulação

+
+
+
+

40
45
50
45

-05
-10
-20
-20

graus
graus
graus
graus

graus
graus
graus
graus

Tempo
(milissegundos)
0,500
0,500
0,400
0,500
0,400
0,400
0,400
0,400

+ 05 graus
+ 05 graus

0,500
0,500

+ 80 graus
+ 70 graus
+ 65 graus

0,800
0,600
0,600

- 90 graus
- 55 graus

0,600
0,600

Obs.: Esta tabela de tempos é apenas uma referência, pois outros fatores tais como tempos / temperatura na revelação e velocidade do
filme utilizado são fatores de importância na qualidade radiográfica.
Tempo / Dose área para os tempos pré programados (indicação sobre a exposição do paciente)
A exposição a radiação do paciente pode ser determinada na tabela abaixo, como Dose-Área de entrada na pele (DAP).
Para cobrir erros de medição, bem como variâncias do sistema e aparelho, deve ser considerada uma tolerância de 11,60%.
Área
Tempo
0,06
0,14
0,20
0,25
0,32
0,40
0,50
0,63
0,80
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,20

0,0026m2
DAP (ugy.m2)
0,31
0,65
0,96
1,16
1,50
1,80
1,80
2,89
3,45
4,78
6,07
7,65
9,56
12,78
15,31

Procedimento para realização do teste:
As medições foram realizadas utilizando uma câmara de ionização de produto dose-área posicionada diretamente na saída do cilindro. Foram
feitas medições do DAP em todas as configurações disponíveis do equipamento.
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3.6 - Botão de Programação (P)
Este botão deverá ser utilizado somente pelo técnico autorizado, sendo que a única função disponível para o usuário, é a visualização da
tensão da rede, no momento do acionamento do botão.
Para utilizar o botão de programação (P) para visualização da tensão da rede pressione-o durante 5 segundos.
Caso nada seja selecionado após entrada na configuração de programação em até 35 segundos, o comando voltará a tela de standby inicial.
3.7 - Métodos de medição
Todas as medidas efetuadas em nossos equipamentos são realizadas com a tensão nominal de rede, sendo estabilizadas, através de
estabilizador de rede (Variac) para a certeza e precisão dos valores obtidos em nossos testes.
As tolerâncias nos valores medidos têm que ser levadas em conta a precisão de cada instrumento de medida.
As medidas só devem ser realizadas através de técnicos treinados para evitar o risco de choque elétrico.
Tensão de Entrada
A tensão de entrada pode ser medida utilizando-se um multímetro calibrado em escala de corrente alternada.
Tensão do Tubo de Raios - X
Para se obter a tensão no tubo de raios – X pode se medir colocando-se um medidor de kVp calibrado na frente do direcionador de raios X,
disparando-se com o tempo de 0,32 segundos, verifica-se o kVp.
Corrente do Tubo de Raios – X
A medição é realizada de forma invasiva, utilizando um miliamperímetro calibrado dentro do seletor do aparelho (ver figura na página
seguinte), retira-se o cabo com as anilhas (MA) do seletor de voltagem, ligam-se os fios dos pinos do (MA) até o miliamperímetro,
disparando o aparelho com o tempo de 1 segundo é possível verificar o valor da corrente do tubo no visor do miliamperímetro.
Obs.: Voltar o cabo (MA) no local de ligação para o funcionamento normal do aparelho.

Tempo de Exposição
O tempo de exposição é medido através do feixe de radiação, colocando-se um medidor de tempo calibrado na frente do direcionador de
raios – X, em seguida dispara-se com um tempo pré-determinado e se faz a leitura.
Nota: Por ser um equipamento de um pulso e depender da frequência da rede, não é possível prover o tempo de 0,060 pertencente a série
geométrica dentro da faixa de ± 10% e a ausência de uma série geométrica de para valores de tempo menores que 0,060 segundos se faz
por não terem aplicações práticas com resultado satisfatório na grande maioria dos equipamentos digitais e filmes.
Radiação de Fuga
O ensaio é realizado através de câmara de ionização a 1,0 metro do aparelho de raios X; são realizados vários disparos com o
direcionamento do feixe voltado para baixo, dessa forma dispara-se o aparelho com tempo de 1 segundo em cada ângulo e girando sobre o
mesmo eixo em todos os ângulos, verificando assim se há vazamento de radiação em todas as suas faces. Tem de ser levado em conta o
ciclo de trabalho para o correto cálculo da taxa de dose 1/60.
Teste de Aterramento
O teste é realizado aplicando uma corrente de 25 Amperes entre o pino de terra do cabo de força até o cabeçote de raios – X passando por
todas as partes metálicas que podem estar em contato com paciente/operador no momento do disparo, garantindo assim uma maior
segurança em nossos equipamentos.
4 - ADVERTÊNCIAS E/OU PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS
Observar as advertências e/ou precauções (medidas de segurança) descritas, é de fundamental importância para assegurar o perfeito
funcionamento de seu Raios X Odontológico Xdent modelo X70 no decorrer do tempo, bem como para garantir a segurança de pacientes e
operador.
4.1 - Advertências e/ou precauções durante o transporte e armazenamento
Durante o transporte evite vibrações e impactos no equipamento.
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Não permitir que o equipamento fique exposto à chuva ou poeira ou fique exposto à umidade excessiva.
Evite quedas.
É recomendável quando o equipamento ficar por um período prolongado sem utilização, a retirada da tomada da rede de energia elétrica.
Durante o transporte, afaste os dedos das articulações para evitar lesões físicas.
4.2 - Advertências e/ou precauções durante a instalação
Não instale o equipamento próximo a torneiras de água ou equipamentos similares.
Não Instale o equipamento próximo de pressões atmosféricas e temperaturas anormais, alta umidade, luz solar intensa, ventilação pobre, ar
alcalino ou ácido, poeira, cloro e gás sulfúrico.
Instale o aparelho o mais distante possível de outros aparelhos eletrônicos, bem como objetos metálicos oblongos (canos, esqu adrias
metálicas), pois estes objetos podem atuar como antenas secundárias.
Instale o aparelho em um grupo de fiação de rede (fase) separado para o aparelho. Sendo imprescindível o fio terra perfeitamente ligado.
Deve se garantir que o equipamento só seja instalado em locais estáveis. Certifique-se de que o equipamento está em local seguro, com
relação à inclinação, vibração ou choques.
A sala onde o equipamento for instalado deve atender às condições de proteção radiológica previstas nas “Diretrizes básicas de proteção
radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico” emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária através da Resolução RDC 330 de
20/12/2019.
Providencie uma rede elétrica independente para o Raios X Odontológico Xdent X70 (direto da caixa de distribuição do prédio para a tomada
do equipamento).
Verifique se a tensão e a frequência do equipamento são compatíveis com a rede elétrica local. Caso necessário, o equipamento deve ser
comutado para o mesmo valor da rede de energia elétrica local.
Verifique se a rede, onde o equipamento será ligado, está devidamente aterrada.
Por razões de segurança, verifique e certifique de que o equipamento não está conectado a rede de energia elétrica durante a instalação.
O montador deve verificar a existência e a adequação do FILTRO ADICIONAL no momento da instalação do equipamento, informações do
filtro adicional e filtração total conforme Item 1.6 Pág. 9.
O “Botão de programação” (P) deverá ser utilizado somente pelo técnico autorizado.
4.3 - Advertências e/ou precauções durante a utilização
ESTE EQUIPAMENTO NÃO É ADEQUADO AO USO NA PRESENÇA DE UMA MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM AR, OXIGÊNIO
OU ÓXIDO NITROSO.
Durante exposições radiográficas, o operador deve se posicionar atrás do biombo de operação ou usar avental de chumbo de no mínimo 0,5mm
de espessura, protetor de tireoide e outras proteções obrigatórias, conforme determina a legislação vigente (Portaria/MS/SVS nº 453 de
01/06/1998 e suas revisões).
Durante exposições radiográficas, o paciente deve usar avental de chumbo de mínimo 0,25mm de espessura, protegendo a região toráxica e
a tireoide, conforme determina a legislação vigente (Resolução RDC 330 de 20/12/2019).

IMPORTANTE: Radiação de fuga estimada <0,25mGy/h. valores exatos para o
equipamento especifico, referentes a dosagem de raios-x, vazamento de radiação, etc., se
encontram no Laudo individual de conformidade anexo ao manual !

Não utilizar este equipamento, ou parte dele para propósito ao qual ele não foi projetado.
Não realize modificações no equipamento.
Antes de utilizar o equipamento, após um grande período sem ligá-lo, faça um teste sem paciente.
Sem manual de manutenção preventiva o desempenho do equipamento pode ser prejudicado, conforme item 7.6 deste manual.
Não permita que os pacientes mexam no equipamento.
Nunca enrole o cabo de força para encurta-lo quando um aparelho estiver operando nas proximidades.
Nunca tente consertar o equipamento, chame a assistência técnica autorizada.
Quando indevidamente utilizado o equipamento, os operadores e os pacientes poderão estar sujeitos à exposição desnecessária à radiação.
Certifique-se de que não haja nenhuma pessoa sem necessidade na sala de exame onde será emitida a radiação.
Somente um operador capacitado deverá operar o equipamento.
Não puxe com força o cabo de energia da saída.
Não utilize extensões nem “tes”
Nunca utilize seu Raios X Odontológico Xdent modelo X70 sem o Dispositivo Limitador de Feixe (localizador cilíndrico longo), pois é ele que
delimita o campo a ser irradiado em no máximo 60 mm e a distância foco-pele, a fim de manter a dose absorvida no paciente tão baixa quanto
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possível. Além disso, o operador deve manter a menor distância possível entre a extremidade do Dispositivo Limitador de Feixe (localizador
cilíndrico longo) e a Superfície do Paciente. Para isso durante a preparação da tomada radiográfica, posicione a extremidade do localizador
bem rente à face do paciente (máximo 10 mm).
Utilize somente cabos, aplicadores e acessórios originais do aparelho, caso contrário poderá resultar em aumento das emissões ou diminuição
da imunidade do equipamento.
Este equipamento não deve ser utilizado em proximidade com ou empilhado sobre outro equipamento e que, caso o uso em proximidade ou
empilhado seja necessário, convém que o equipamento seja observado para verificar se esta funcionando normalmente na configur ação na
qual será utilizado.
Procedimento de Finalização
Após operar o equipamento, desligue o interruptor (chave liga-desliga) e coloque o equipamento em seu estado de operação inicial.
Após o desligamento, o equipamento pode seguir o procedimento de limpeza padrão (ver cap. 8 – Procedimentos Adicionais para Reutilização).
Performance Essencial:
Para alcançar um nível ótimo de eficiência em imagem, o equipamento de raio-X deve operar de tal forma que exista uma relação entre os
fatores técnicos reais e nominais (kVp, mA, mAs, s) para que a saída de radiação seja consistentemente reproduzível.
Filmes radiográficos, processamento de filmes, detectores de imagens de raios X digitais e placas de imagem são peças vitais na cadeia de
imagem. É responsabilidade do operador garantir que esses componentes funcionem de maneira aceitável, com relação à sensibili dade,
contraste e ausência de artefatos. Um teste do desempenho desses componentes deve anteceder qualquer medição de teste de aceitação
envolvendo a irradiação dos detectores de raios X usando o equipamento de raios X.
4.4 - Advertências e/ou precauções durante a desinfecção e limpeza
Antes de efetuar a limpeza do equipamento, verifique se o mesmo está desligado.
Para limpeza externa do aparelho, utilize um pano úmido, com detergente neutro. Tome cuidado para que não entre nenhum líquido no
equipamento. Caso não seja evitada a penetração de líquidos, não ligue o equipamento e chame imediatamente a Assistência Técnica
Autorizada.
Não utilizar material abrasivo ou palha de aço na limpeza, não empregar solventes orgânicos ou detergentes que contenham solventes.
Não utilizar aerossóis ou aplicadores a base spray líquido.
Para desinfecção das superfícies, recomendamos o emprego de solução aquosa de preparados comerciais normais à base de aldeído s e/ou
tensoativos. Os desinfetantes a base de fenóis substituídos ou preparados com dissociação de cloro, atacam parcialmente aos materiais e, por
conseguinte, não podem ser utilizados de forma geral.
A cera polidora comum é uma excelente opção para a conservação e limpeza do aparelho.
5 - DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO SOBRE REQUISITOS ESSENCIAIS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO MÉDICO,
E EVENTUAIS EFEITOS SECUNDÁRIOS INDESEJÁVEIS.
5.1 - Indicação, finalidade ou uso a que se destina o equipamento
Indicação: executar exames radiológicos odontológicos.
Finalidade: utilização diagnóstica, permitindo a geração de imagens sobre um filme radiográfico.
5.2 - Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contraindicações
Quando o profissional reduz ao mínimo necessário, a exposição, as vantagens do uso do Raios X para diagnóstico superam as desvantagens
proporcionadas pela irradiação nos tecidos do paciente.
Os tecidos expostos recuperam-se, geralmente, com facilidade e sem inconvenientes, quando são tomados os devidos cuidados de proteção.
Cuidados maiores devem ser tomados em relação às pessoas mais jovens, pelo perigo das mutações irreversíveis, acumuladas nos genes das
células reprodutoras.
Tecidos em crescimento são mais sensíveis à irradiação e considerando que uma criança tem maior expectativa de vida, devemos poupá-la ao
máximo, porque deverá estar sujeita a um maior número de exposições em seus anos futuros.
Quando um dente anterior da mandíbula é radiografado, a ampola fica praticamente na mesma linha das gônadas do paciente. Qual quer
vazamento, natural ou não, na câmara protetora estará causando uma irradiação desses órgãos, com graves prejuízos aos mesmos.
Radiografias com filmes periapicais (3 x 5) podem irradiar os olhos e a tireoide do paciente.
O período de latência, para crianças, no caso da tireoide é tido como de sete anos, mas, têm sido relatados casos de carcinoma de tireoide em
adultos, cerca de trinta anos ou mais, após terem recebido irradiações no pescoço.
5.3 - Segurança e eficácia do equipamento
Este equipamento segue as normas de segurança ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-1-3, ABNT NBR
IEC 60601-1-6, ABNT NBR IEC 60601-1-9 e ABNT NBR IEC 60601-2-65.
O Raios X Odontológico Xdent modelo X70 mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantidos (armazenados) e conservadas
conforme mencionados no item 2 desta Instrução de Uso. Desta forma, o equipamento não perderá ou alterará suas características físicas e
dimensionais.
6 - INSTALAÇÃO OU CONEXÃO A OUTROS EQUIPAMENTOS
O Raios X Odontológico Xdent modelo X70 não tem como finalidade ou uso a instalação ou conexão direta com outros equipamentos.
No entanto, para sua operação devem ser utilizado “filmes radiográficos odontológicos”.
Para o uso correto dos filmes radiográficos odontológicos deve seguir as instruções contidas no item 3 - Instruções para uso do equipamento,
parte “Colocação do filme”.
Atenção: O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nestas Instruções de Uso é de inteira
responsabilidade do usuário.
7 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
7.1 - Instalação do Equipamento
A montagem e instalação Raios X Odontológico Xdent modelo X70 deve ficar exclusivamente a cargo da Assistência Técnica especializada e
autorizada.
Para solicitar a Assistência Técnica Autorizada, entrar em contato através do Departamento de Atendimento ao Consumidor XDENT, pelo
telefone +55 16 3976-1958 ou pelo e-mail assistencia@xdent.com.br.
Não permita que técnicos não autorizados efetuem a montagem e instalação do equipamento sob o risco de perda imediata da garantia, os
técnicos credenciados Xdent possuem habilidades e treinamentos necessários para manutenção e instalação do equipamento.
Caso não seja possível o contato com um técnico credenciado na sua região, comunique-se com a Xdent, para orientação dos procedimentos
a serem adotados para correta instalação e utilização do seu equipamento com segurança.
Antes da instalação do equipamento verifique se o local encontra-se devidamente preparado para atender aos seguintes itens:
•
Instalação Elétrica
•
Proteção Radiológica
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•
•

Normas da Vigilância Sanitária Local e Federal
Iluminação

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
O Raios X Odontológico Xdent modelo X70 foi projetado dentro das normas de segurança, protegendo o usuário contra choque elétrico e falhas
na rede elétrica. Porem para que a proteção funcione adequadamente alguns critérios devem ser observados.
1.

A instalação elétrica do local deve seguir rigorosamente as prescrições das normas NBR 5410 “Instalações elétricas de baixa tensão
– Procedimentos” e NBR 13534 “Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – Requisitos para segurança”
(Brasil). Utilizar normas vigentes do país relacionadas a instalações elétricas.

2.

O equipamento deve ser instalado, utilizando circuitos de alimentação independente, protegido por fusíveis ou disjuntores de retardo.

3.

Utilize um fio terra adequado conforme as normas de Instalação elétrica. Nunca utilize o neutro como terra.

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
A sala de exames deve ser construída com todas as paredes, portas, visores, etc., equipadas com proteção radiológica de acordo com as
“Diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico” emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
através da Resolução RDC 330 de 20/12/2019 e suas revisões.
ILUMINAÇÃO
Uma sala bem iluminada é recomendada para efeito de manutenção e operação do equipamento.
Para se obter uma boa iluminação, não existem restrições quanto ao tipo de lâmpada.
INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Coluna Móvel (Padrão)

- Coloque os 4 rodízios (1) na base (2) (atenção na fixação dos rodízios ate o final da
bucha para que não se soltem).
- Fixe a coluna (3) na base (2) através do parafuso (4).
- Sem retirar a fita que segura o braço giratório e o braço articulador (atenção! Essa
fita segura a mola do braço tensionada, e se retirada sem cuidado pode causar
danos ao operador) coloque o braço giratório (5) na coluna (3).
- Introduza os conectores do braço giratório (RX e o cabo verde Terra) para dentro do
painel.
- Retire a fita que prende o braço giratório (5) ao braço articulador (7). Coloque o
cabeçote (6) no braço articulador (7) e sem soltá-lo, aperte o parafuso de fixação do
cabeçote (8).
- Verifique a tensão do equipamento e da rede local, confirmando se é compatível com
a tensão do equipamento.
- Coloque o cabo de alimentação (9) na rede de energia elétrica.
- Para operação, advertências e outras informações, consulte os demais itens deste
Manual.
Obs.: Procure manusear a base do equipamento em duas pessoas, apoiando nas
quatro extremidades da base, o peso excede 50 Kg e pode causar danos ao operador.
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Coluna Fixa

- Fixe a coluna (2) na base (1) através do parafuso (3).
- Fixe a base (1) no chão no local desejado utilizando 3 parafusos com bucha S10. (Itens
não inclusos).
- Sem retirar a fita que segura o braço giratório e o braço articulador (atenção! Essa
fita segura a mola do braço tensionada, e se retirada sem cuidado pode causar
danos ao operador) coloque o braço giratório (4) na coluna (2).
- Introduza os conectores do braço giratório (RX e o cabo verde Terra) para dentro do
painel.
- Retire a fita que prende o braço giratório (4) ao braço articulador (5). Coloque o
cabeçote (6) no braço articulador (5) e sem soltá-lo, aperte o parafuso de fixação do
cabeçote (7).
- Verifique a tensão do equipamento e da rede local, confirmando se é compatível com
a tensão do equipamento.
- Coloque o cabo de alimentação (8) na rede de energia elétrica.
- Para operação, advertências e outras informações, consulte os demais itens deste
Manual.

Aparelho Fixo de Parede/ Parede Longo

- Fixe o suporte de parede (1) firmemente na parede.
Importante: Antes de prosseguir, tenha certeza que o suporte de parede
(1) esteja seguro e que tenha capacidade para suportar o peso do
equipamento.
- Passe os conectores elétricos do comando (2) por dentro da bucha de
fixação do eixo (3) que fica no suporte de parede (1).
- Fixe a caixa de comando (4) no suporte de parede (1), através das 3
cantoneiras laterais (5) existentes no suporte de parede (1).
- Coloque o braço giratório (6) na bucha de fixação do eixo (3) no suporte
de parede (1), encaixando primeiramente os conectores elétricos do
comando (2) nos conectores elétricos do braço giratório (7).
- Introduza os conectores do braço giratório (RX e o cabo verde Terra) para
dentro do painel.
- Retire a fita que segura o braço giratório e o braço articulador, (atenção!
Essa fita segura a mola do braço tensionada, e se retirada sem
cuidado pode causar danos ao operador) coloque o cabeçote (8) no
braço articulador (9) e sem soltá-lo, aperte o parafuso de fixação do
cabeçote (10).
- Verifique a tensão do equipamento e da rede local.
- Coloque o cabo de alimentação (11) na rede de energia elétrica.
- Para operação, advertências e outras informações, consulte os demais
itens deste Manual.
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Aparelho Fixo de Parede com opcional
Braço Pantográfico Curto/ Médio/ Longo

- Fixe o suporte de parede (1) firmemente na parede.
Importante: Antes de prosseguir, tenha certeza que o suporte de parede
(1) esteja seguro e que tenha capacidade para suportar o peso do
equipamento.
- Passe os conectores elétricos do comando (2) por dentro da bucha de
fixação do eixo (3) que fica no suporte de parede (1).
- Fixe a caixa de comando (4) no suporte de parede (1), através das 3
cantoneiras laterais (5) existentes no suporte de parede (1).
- Coloque o braço giratório (6) na bucha de fixação do eixo (3) no suporte
de parede (1), encaixando primeiramente os conectores elétricos do
comando (2) nos conectores elétricos do braço giratório (7).
- Introduza os conectores do braço giratório (RX e o cabo verde Terra) para
dentro do painel.
- Retire a fita que segura o braço pantográfico (9), (atenção! Essa fita
segura as molas do braço tensionadas, e se retirada sem cuidado
pode causar danos ao operador) coloque o cabeçote (8) no braço
pantográfico (9) e sem soltá-lo, aperte o parafuso de fixação do cabeçote
(10).
- Verifique a tensão do equipamento e da rede local.
- Coloque o cabo de alimentação (11) na rede de energia elétrica.
- Para operação, advertências e outras informações, consulte os demais
itens deste Manual.

Nota: Certifique-se de que a parede é suficientemente sólida para suportar a carga!

Uma parede fraca pode causar o
desprendimento do aparelho e cair
sobre o paciente ou sobre o
operador causando danos.

ATENÇÃO
As molas nos braços dobrável e pantográfico estão sobre
forte pressão podendo causar danos ao instalador, assim
como danificar o próprio braço do aparelho se não for
manuseado corretamente. Não remova a fita até que seja
necessário e ao remover tome os devidos cuidados.

Fita de segurança
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7.2 - Verificação de Tensão (127V~ ou 220V~)
Este aparelho é bivolt manual e antes de sua utilização deverá ser verificada a tensão correta de operação do equipamento. Essa informação
pode ser encontrada na etiqueta do cabeçote (n° 2) – pág. 13, etiqueta de série (n° 3) – pág. 13 – ou ainda conforme o desenho a seguir.
Caso haja a necessidade de trocar a tensão do aparelho, entre em contato com a nossa Assistência Técnica, pois esta é uma operação complexa,
podendo danificar o aparelho ou apresentar riscos ao operador se feito de maneira incorreta.

No cabeçote

Detalhe da ligação interna do seletor (127V ou 220V)
Preparado para tensão 220V

Tampa do Seletor

Visualização Normal

Preparado para tensão 127V
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7.3 -

Esquema de Ligação Elétrica
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7.4 - Identificação dos Componentes Eletrônicos
Importante - Esquema eletrônico, lista de peças e informações técnicas.
O esquema eletrônico e as listas de peças ou qualquer outra informação necessária poderão ser fornecidos pela XDENT, desde qu e
necessários para a manutenção técnica do equipamento por parte do usuário e de comum acordo entre as partes.
TESTE RADIOGRÁFICO
Após a instalação do equipamento pelo técnico autorizado ou sempre que houver dúvidas se o equipamento está emitindo Raios X ou não,
recomendamos que seja efetuado o seguinte teste:
1. Sobre uma superfície plana, coloque um filme de Raios X (que você tenha a certeza que esteja bom). Sobre ele, coloque um objeto metálico
(Ex. moeda, parafuso, clipes para papel, etc.).
2. Posicione o cabeçote de Raios X com o ângulo de 90 graus sobre o filme, a uma distância de 2 cm. Proceda o disparo de Raios X, conforme
instruções do item 3.5 - Operando o equipamento.
3. Revele o filme seguindo nossa recomendação dos tempos: 1 minuto do revelador e 1 minuto no fixador.
4. Observe que na radiografia deverá constar a forma do objeto metálico.
5. Qualquer anomalia quanto a este teste ou o resultado dele consulte o técnico credenciado mais próximo ou entre em contato com a fábrica
através do Departamento de Atendimento ao Consumidor XDENT, pelo telefone +55 16 3976-1958 ou pelo e-mail assistencia@xdent.com.br.
7.5 - Manutenção corretiva (Imprevistos e falhas8
Caso ocorra algum problema com o equipamento, verifique os itens a seguir, antes de chamar a assistência técnica XDENT:
Nota: Todo equipamento danificado deve ser segregado e identificado com uma etiqueta que o mesmo está em manutenção até que seja
resolvido o problema.
PROBLEMA
Não acende a chave geral
Inoperante completamente

PROVAVEL CAUSA
- Fusível danificado.
-Falta de energia
elétrica.

Equipamento sinaliza
disparo, mas a radiografia
não sai.

- Mau funcionamento do
cabeçote emissor.
- Problemas com os
produtos químicos na
revelação.

O display do comando
apresenta mensagem
“tensão baixa” ou “tensão
alta”

- Tensão de rede inválida.
- Tensão de rede acima ou
abaixo do limite
suportado pelo
equipamento.
- Circuito elétrico em
curto.

O equipamento queima
fusível

O braço do aparelho está
sem regulagem
Radiografia totalmente
escura

Radiografia aparece um
semicírculo
Display apresenta
mensagem de “disparo
incompleto”
Display apresenta
mensagem de “resfriando
tubo”
Manchas e tarjas escuras
na radiografia

- Falta de ajuste fino na
tensão da mola do
braço.
- Tempo de exposição
muito elevado.
- Erro no processo de
revelação (temperatura ou
mistura inadequada)
- Erro no posicionamento
do cilindro colimador.
Botão de disparo foi solto
antes da finalização.
- Tubo do raio x
resfriando.
- Câmara de revelação
com penetração de luz.

SOLUÇÃO
- Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica.
- Verifique se a tomada tem energia elétrica.
- Verifique se o cabo de força não está rompido.
- Verifique se os cabos de entrada não estão desconectados da chave.
- Verifique se a chave não está danificada.
- Desligue o equipamento da tomada e solicite a presença de um técnico.
- Verifique o cabeamento desde a saída do comando eletrônico da coluna até a
entrada dos fios dentro do cabeçote de raios X, medindo a condutividade
elétrica de cada via de fio. Certifique que todos os contatos estejam bem
conectados.
- Verifique se o filme radiográfico não está velado, se os líquidos reveladores
estão em bom estado e se a câmara escura está permitindo a entrada de luz
em seu interior (o que não pode ocorrer).
- Verifique a voltagem da rede elétrica. O equipamento tem proteção de sub
tensão e sobretensão. No caso de localidades em que a tensão não atinja ou
ultrapasse a indicada, para perfeito uso do equipamento, recomendamos a
instalação de um estabilizador de voltagem com 1500 watts de potência.
- Verifique se a amperagem do fusível está compatível com o indicado.
- Verificar se o cabeamento ou algum contato de conexão não estão em curto.
- Verificar se o cabeçote quando ocorre o disparo, apresenta algum barulho
anormal em seu interior. Se apresentar, possivelmente estará em curto e
deverá ser enviado à XDENT.
- Desligue o equipamento da tomada e solicite a presença de um técnico.
- Verificar o aperto dos 02 parafusos laterais do braço e o aperto do parafuso
do esticador da mola, localizado na parte traseira do braço vertical. (Ver figura
abaixo).
- Verifique se os tempos de disparos e de revelação não estão muito elevados
- Verifique se o filme radiográfico não está velado e se os líquidos de revelação
estão em bom estado.
- Consulte a temperatura adequada da solução, pois a ação do revelador é
mais rápida quanto maior a temperatura da solução.
- Verifique se não está ocorrendo erro no posicionamento do cilindro longo.
Radiografe usando a técnica do paralelismo, usando para isso as linhas
auxiliares do cilindro colimador.
- Pressione e segure o botão de disparo, até a finalização do bip, apagar a luz
amarelo de sinalização de acionamento ou que a contagem regressiva do
display seja finalizada.
- Aguarde o ciclo de resfriamento do tubo para proteção quanto ao
sobreaquecimento e prolongamento da vida útil do mesmo.
- Verifique se a câmara escura não está com penetração de luz, coloque uma
toalha (de preferencia escura) sobre a câmara antes da revelação, refaça a
radiografia e compare com a radiografia com manchas.
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Caso ocorra a necessidade de regulagem da
tensão do braço articulado, este procedimento
poderá ser realizado em 2 locais diferentes
(conforme desenho ao lado), de acordo com a
necessidade: parafuso de tensão da mola (1)
e parafusos do freio do braço (2). A inspeção
da integridade das molas deverá ser feita,
retirando-se o “bodoque” sobre o braço
superior (3) e a tampa de acabamento do
braço (4) e mediante uso de iluminação
artificial neste ponto (4).

A inspeção da integridade das molas deverá
ser feita, retirando-se o “bodoque” da capa do
braço (1) na parte da indicada, levanta-se a
capa e inspecione a mola neste ponto.
Obs.: Soltar e recolocar um braço de cada vez.

Se realizados estes passos e o problema não for solucionado, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada através do Departamento
de Atendimento ao Consumidor XDENT, pelo telefone +55 16 3976-1958 ou pelo e-mail assistencia@xdent.com.br.
Nota: Qualquer outro problema que ocorra com seu equipamento, deverá ser reparado por técnico credenciado Xdent, sob pena de perda da
garantia.
IMPORTANTE: Somente utilize peças/acessórios originais Xdent, pois eles foram dimensionados e projetados para atender as necessidades
do equipamento, sem comprometer a segurança do paciente. A utilização de peças/acessórios não originais Xdent ou adaptações podem
comprometer a estabilidade do equipamento e consequentemente oferecer riscos ao paciente e ao operador.
Riscos de segurança associados a eliminação de resíduos, acessórios ou do equipamento
Em caso de eliminação de qualquer parte do equipamento, deve ser realizado somente por técnicos autorizados, pois o equipamen to pode
conter material prejudicial a saúde se manuseado sem os devidos cuidados. Em caso de inutilização do equipamento como um todo, não jogue
o mesmo no lixo ou qualquer depósito, encaminhe o mesmo para fábrica ou chame a Assistência Técnica Autorizada através do Departamento
de Atendimento ao Consumidor XDENT, pelo telefone +55 16 3976-1958 ou pelo e-mail assistencia@xdent.com.br Brasil.
Para clientes fora do Brasil devem ser obedecidas leis vigentes para descarte de materiais em cada país. Na dúvida, entre em contato com
nosso
Teste radiográfico
Finalizada a montagem do equipamento, o técnico autorizado deverá proceder o teste radiográfico, utilizando o simulador de contraste
(Penetrômetro) que simula a exposição de um paciente, e os materiais fornecidos pelo cliente (filme, câmara escura, revelador e fixador),
seguindo as instruções abaixo:
Posicionar o cabeçote para baixo (90˚) a uma distancia de 50mm de uma superfície horizontal;
Centralizar o filme (4) utilizando os pontos auxiliares (2) existentes no Cilindro Colimador (1), colocando sobre o filme (4) o simulador
de contraste (3);
Selecionar a escala de tempo de 0,63 segundos;
Executar a exposição pressionando o botão de disparo (*) – ver pág. (*);
Revelar o filme na câmara escura com os seguintes tempos: 1 minuto na revelação + 1 minuto na fixação;
Em seguida verificar se a radiografia está no padrão indicado, pelo menos sete degraus devem ser perfeitamente visíveis (fig. a),
em caso de diferenças na comparação, verificar a página 35 - “imprevistos e falhas”.
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Não sendo possível o teste por um técnico autorizado, por algum motivo (falta de material, profissional habilitado para avaliação,
etc.), este ficará na responsabilidade do proprietário antes de iniciar as operações, sendo que na falta do simulador de contraste, poderá ser
utilizado um objeto metálico (moeda pequena, clips, etc.) e caso ocorra alguma não conformidade, repita cuidadosamente o processo, uma
ver vez persistindo o problema, procure a assistência técnica autorizada.
CUIDADO:
Jamais faça o teste inicial do equipamento sem avental de proteção adequada, com o cilindro colimador direcionado para si, ou para
pessoas que estejam próximas ou na direção do feixe de radiação sem proteção do local. Faça sem pré o teste com o cilindro direcionador para
baixo. Lembrando de manter-se a uma distância mínima de 2m.
PROCEDIMENTOS PARA REVELAÇÃO COM REAGENTES QUIMICOS DENTRO DOS PADRÕES DE VALIDADE DO FORNECEDOR:
Temperatura de revelação (C˚)
Tempo de revelação (min)

18 – 20
5,0

21 – 22
4,0

23 – 25
3,0

26 – 28
2,0

29 – 31
1,0

Procedimento para construção do simulador de contraste
O simulado de contraste é constituído por um bloco de alumínio (equivalente ao tecido ósseo) com 30mm de largura, 40 mm de
comprimento e 16mm de altura, usinado na forma de uma escada com oito degraus, cada um com 5mm de largura e espessura variando em
incrementos iguais, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16mm.

7.6 - Manutenção Preventiva e Conservação
Manutenção preventiva
Diariamente verifique:
- se não existem danos físicos na carcaça do equipamento
- se não existem vibrações ou sons anormais quando o equipamento é movimentado
- se existe algum som anormal ocorrendo durante a rotação do cabeçote do Raios X
- se existe oxidação nos cabos de energia
- se ocorrem cheiros não comuns quando o equipamento é ligado
Semanalmente verifique:
- as condições da fonte de energia (tomada de alimentação elétrica)
Anualmente, através de uma Assistência Técnica Autorizada Xdent, deve-se revisar e acompanhar a conformidade dos itens descritos abaixo:
- kV/mA.
- Check-up das partes mecânicas.
- Emissão de Raios X.
- Circuitos de proteção.
- Exatidão do tempo de exposição conforme indicado no display do comando disparador manual.
- Funcionamento geral.
Nota: Para manutenção anual, solicite a Assistência Técnica Autorizada através do Departamento de Atendimento ao Consumidor XDENT, pelo
telefone +55 16 3976-1958 ou pelo do e-mail assistencia@xdent.com.br.
A cada dois anos verifiquem:
- condições radiométricas do equipamento.
Nota 1: deve ser verificado por especialistas em física de radiodiagnóstico (ou certificação equivalente), comprovando a conformidade com
os níveis de restrição de dose estabelecida nas exigências da lei.
Nota 2: períodos menores que dois anos podem ser necessários para atendimento das exigências legais, tais como as “Diretrizes básicas de
proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico” emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária através da Resolução
RDC 330 de 20/12/2019.
Conservação
Para limpeza externa do aparelho, utilize um pano úmido, com detergente neutro. Tome cuidado para que não entre nenhum líquido no
equipamento. Caso não seja evitada a penetração de líquidos, não ligue o equipamento e chame imediatamente a Assistência Técnica
Autorizada.
Não utilizar material abrasivo ou palha de aço na limpeza, não empregar solventes orgânicos ou detergentes que contenham solventes.
Não utilizar aerossóis ou aplicadores a base spray líquido.
A cera polidora comum é uma excelente opção para a conservação e limpeza do aparelho.
Mantenha o equipamento em local limpo, longe de poeira e umidade.
Mantenha o equipamento limpo para a próxima utilização.
NOTA: O equipamento não requer calibração periódica.
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8 - PROCEDIMENTOS ADICIONAIS PARA REUTILIZAÇÃO
O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, ou seja, ilimitadas, necessitando apenas de conservação e eventualmente
manutenções corretivas e periódicas .
Antes de cada utilização, são necessárias a limpeza e desinfecção do mesmo.
8.1 - Limpeza
Assepsia Habitual ou Corrente: Deverá ser feita antes e depois de receber cada paciente, preferencialmente após o uso de cada paciente.
Limpar as partes metálicas, cabos, etc., com pano úmido e sabão neutro.
8.2 - Desinfecção
Realiza-se a assepsia habitual acrescida de um germicida ou equipamento desinfetante de largo espectro, tomando-se o cuidado de não deixar
resíduos que possam provocar qualquer ação tóxica ao entrar em contato com o corpo do paciente.
Para desinfecção das superfícies, recomendamos o emprego de solução aquosa de preparados comerciais normais à base de aldeídos e/ou
tensoativos. Os desinfetantes a base de fenóis substituídos ou preparados com dissociação de cloro, atacam parcialmente os materiais e, por
conseguinte, não podem ser utilizados de forma geral.
8.3 - Acondicionamento
Manter em local protegido da chuva ou de umidade excessiva.
É recomendável quando o equipamento ficar por um período prolongado sem utilização, a retirada da tomada da rede de energia elétrica.
9 - PROCEDIMENTOS ADICIONAIS ANTES DA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Mesmo na primeira utilização, o equipamento deverá ser limpo e desinfetado, devendo seguir os mesmos procedimentos adicionais para
reutilização, conforme descrito no item 8 desta Instrução de Uso.
Precauções a serem observadas antes da primeira aplicação de carga
Certifique-se de que todos os itens da operação foram concluídos após a instalação, conforme item 4 (página 19) e seus respectivos
subitens.
10 - PRECAUÇÕES EM CASO DE ALTERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO
Caso o equipamento apresente aquecimento ou ruídos anormais, tempo de exposição diferente do programado ou outra qualquer anormalidade,
verifique se o problema está relacionado com algum dos itens listados no item 7.2 – Manutenção corretiva e suspenda o uso imediato do
equipamento.
Caso as características da radiografia sejam alteradas, verifique se o método e as soluções do processo de revelação estão válidos. Caso seja
evidenciado que a alteração esteja relacionada com o funcionamento do equipamento, suspenda o uso imediato do equipamento.
Em qualquer caso, verifique se a problema ou alteração estão relacionados com algum dos itens listados no item 7.2 – Manutenção Corretiva.
Caso afirmativo, se não for possível solucionar o problema, solicite a Assistência Técnica Autorizada. Neste caso, desligue o equipamento,
retire o cabo de alimentação de energia da tomada e solicite os serviços da assistência técnica através do Departamento de Atendimento ao
Consumidor XDENT, pelo telefone +55 16 3976-1958 ou pelo e-mail assistencia@xdent.com.br, contate, também, nosso representante legal
europeu, conforme definido na página 01 deste manual.
11 - SENSIBILIDADE A CONDIÇÕES AMBIENTAIS PREVISÍVEIS NAS SITUAÇÕES NORMAIS DE USO
O Raios X Odontológico Xdent modelo X70 foi projetado para não ser sensível a interferências como campos magnéticos, influências elétricas
externas, descargas eletrostática, à pressão ou variação de pressão, desde que o equipamento seja instalado, mantido limpo, conservado,
transportado e operado conforme esta Instrução de Uso.
12 - PRECAUÇÕES EM CASO DE INUTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do Raios X Odontológico Xdent modelo X70, quando o mesmo for inutilizado, este deve
ser segregado, embalado, identificado e enviado para a fábrica Xdent para fazer o seu devido descarte com segurança (apenas Brasil). Para
equipamentos fora do Brasil, devem ser obedecidas as leis vigentes do país para descarte de materiais, pois o chumbo existente em seu
interior pode contaminar o meio ambiente.
13 - TERMO DE GARANTIA
A Xdent Equipamentos Odontológicos Ltda. garante aos seus clientes usuários originais, que os equipamentos de sua fabricação são produzidos
dentro da mais avançada técnica e com rigoroso controle de qualidade, assegurando dentro das condições e prazos abaixo, um pe rfeito
funcionamento dos mesmos.
DOS EQUIPAMENTOS
Esta garantia é valida para todos os equipamentos da marca Xdent produzidos pela Xdent Equipamentos Odontológicos Ltda.
DA INSTALAÇÃO E DO USO
A instalação e/ou operação dos equipamentos, bem como, as condições de trabalho, devem atender às Normas da Xdent contidas nestas
Instruções de Uso. Diferentes condições das indicadas invalidam as cláusulas de Garantia deste Termo.
DA GARANTIA
A garantia, sem qualquer ônus ao usuário adquirente, é limitada à substituição e/ou conserto de eventuais peças defeituosas
ou à correção de qualquer defeito de produção, mediante constatação do nosso Departamento de Assistência Técnica.
A substituição e/ou conserto referido no item anterior não se aplica às peças com desgaste natural de uso (rodízios, fusíveis,
borrachas, etc.), bem como, por imperícias ou negligências na utilização do equipamento, ou ainda, que tenham sido consertadas
ou modificadas por pessoas não autorizadas e/ou credenciadas pela Xdent.
Em nenhuma hipótese, caso ocorra à necessidade de substituição de qualquer componente coberto por este Termo, o período
de garantia original será dilatado pelo acréscimo de eventuais suplementares do componente substituído.
DO LOCAL DA GARANTIA
O reparo e/ou substituição de peças será realizado por técnico da Xdent, ou credenciado pela mesma.
Quando constatado que um perfeito reparo do equipamento só será possível em nossas instalações (fábrica), ou nas empresas
autorizadas pela Xdent, o frete do transporte (ida e volta) correrá por conta do adquirente usuário.
DOS PRAZOS
Inicia-se a partir da data de fabricação, identificada na embalagem e no certificado de garantia, pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo 90
(noventa) dias de garantia legal e o período restante oferecido como cortesia pela Xdent, mediante o envio obrigatório das in formações do
adquirente conforme clausula a da página 1, deste manual, e informação nesta página quanto a responsabilidade das partes.
A RESPONSABILIDADE
Esta garantia é válida somente para o equipamento que estiver em uso e na posse do adquirente usuário original.
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A responsabilidade da Xdent é limitada à substituição e/ou reparo dos componentes, excetuando-se da garantia eventuais prejuízos por lucros
cessantes ou pela indenização de quaisquer outros danos indiretos ou imediatos.
Você está recebendo um certificado, conforme anexo I, que é emitido em 3 vias, devendo por ocasião da instalação, a via da
Xdent obrigatoriamente ser enviada por correio ou imagem (por e-mail ou aplicativos), para a fábrica da Xdent, para controle e
validação da garantia do seu aparelho (conforme rastreabilidade do sistema da qualidade), caso contrario a garantia será a
definida por lei ou seja, de 90 (noventa) dias somente, contados a partir da nota fiscal de aquisição pelo usuário.
OBS.: A presente garantia de 12 (doze) meses só é válida juntamente com a Nota Fiscal de compra e o certificado de garantia.
Solicite a Assistência Técnica Autorizada através do Departamento de Atendimento ao Consumidor XDENT, pelo telefone +55 16 3976-1958,
pelo e-mail assistencia@xdent.com.br
14 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
A empresa Xdent Equipamentos Odontológicos Ltda., representada por seu Responsável Técnico e por seu Representante Legal, assumem a
responsabilidade técnica e legal pelo equipamento e que todas as informações prestadas referentes ao equipamento Raios X Odontológico
Xdent modelo X70, contidas nestas Instruções de Uso, são verdadeiras.

Em casos de dúvidas, utilize os canais de comunicação, e-mail: info@xdent.com.br, telefones:
16 3976-1958 / 16 3289-9855 ou 16 98253-0117 (WhatsApp).

MANUAL DO USUÁRIO – RAIOS X ODONTOLÓGICO XDENT X70

Página: 37/37

