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1 Símbolos
1.1 Descrição de símbolos para as unidades iChiropro e iChiropro Surgery
Símbolo

Descrição

Descrição

Marcação CE com o número da entidade notificada.

Símbolo geral para recuperável/reciclável.

Desligado (alimentação).

Recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Ligado (alimentação)

Fabricante.

Fusível.

Lâmpada; luz, iluminação.

Corrente alternada.

Alertas sonoros.

Radiação eletromagnética não ionizante.

REF

Símbolo

Rx Only

Atenção: as leis federais (EUA) restringem este
aparelho à venda por, ou sob encomenda de, profissionais de saúde autorizados.

CUIDADO: risco que pode provocar lesões ligeiras ou
moderadas ou danos no dispositivo, se as instruções de
segurança não forem corretamente cumpridas.

ATENÇÃO: risco que pode provocar lesões graves
ou danos no dispositivo, se as instruções de segurança não forem corretamente cumpridas.

Consulte o guia/manual de instruções (https://dental.bienair.com/fr_ch/support/download-center/).

Marcação CSA - Em conformidade com as normas
dos EUA e do Canadá.

Número de catálogo.

SN

Número de série.

Dispositivo médico.

1.2 Descrição de símbolos para acessórios iChiropro e iChiropro Surgery
Símbolo

XXXX

STERILE EO

Descrição

Símbolo

Marcação CE com o número da entidade notificada.

Desinfetável em aparelho de lavagem térmica.

Data de validade.

Símbolo geral para recuperável/reciclável.

Não reutilizar.

Recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Esterilizado com óxido de etileno.

135°C

Segurança elétrica. Parte aplicada tipo B.

REF

Número de catálogo.

Não contém DEHP.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
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Descrição

Esterilizável em autoclave até à temperatura especificada.
Fabricante.

SN

Número de série.

Código de lote.

1

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

2.1 Identificação
Aparelho de mesa com comando eletrónico, para medicina dentária,
que permite o funcionamento de uma peça de mão dentária através
de um micromotor MX-i, com variação de velocidade controlada por
intermédio de um pedal de controlo.
Uma bomba peristáltica permite o encaminhamento do líquido
fisiológico através de um tubo de irrigação de utilização única sem o
contaminar.
É fundamental ligar um iPad compatível ao dispositivo, por
intermédio do conector disponível para o efeito.
Consulte a secção “6.1.1 Compatibilidade” na página 12, para obter mais
detalhes.
Os parâmetros de colocação de implantes são definidos antes da
operação, através da aplicação iChiropro instalada no iPad.

⚠ CUIDADO
As regulações pré-registadas de Marcas de Implantes são
meramente informativas e têm de ser atualizadas de acordo com as
Instruções de utilização das Marcas de Implantes.

2.2 Utilização preconizada
O sistema destina-se a ser utilizado por dentistas e cirurgiões, em
consultórios dentários e hospitais. O sistema foi concebido para
controlar um micromotor MX-i dentário, que pode acionar uma peça
de mão dentária equipada com ferramentas para cortar tecidos
duros e moles da boca e para apertar implantes dentários.
O sistema destina-se a ser utilizado em medicina dentária, para
implantologia e cirurgia dentária.
É interdita qualquer utilização deste produto para fins diferentes dos
previstos, para além de poder revelar-se perigosa.
O sistema está em conformidade com todos os requisitos legais em
vigor para dispositivos
médicos. O ambiente EM preconizado (conforme a IEC 60601-1-2 ed.
4.0) é Ambiente de instalações de cuidados de saúde profissionais.
Estão disponíveis duas aplicações para controlar estes sistemas:
• A aplicação iChiropro, disponível mundialmente na App Store
©, exceto nos Estados Unidos e no Canadá;
• A aplicação iChiropro para os EUA, disponível na App Store ©,

unicamente nos Estados Unidos e no Canadá.
A aplicação iChiropro para os EUA possibilita intervenções de
implantologia e de cirurgia apenas quando o iPad está ligado a uma
unidade iChiropro Surgery. Quando o iPad está ligado a uma unidade
iChiropro, o utilizador apenas pode aceder a procedimentos de
implantologia.

PRT

2 Identificação, utilização preconizada e denominação

FIG. 1
A aplicação iChiropro para os EUA é ligada a uma unidade iChiropro
Surgery: na interface de utilizador da aplicação, estão disponíveis os
botões de seleção de intervenções de implantologia (IM) e de cirurgia
(SR).
FIG. 2
A aplicação iChiropro para os EUA é ligada a uma unidade iChiropro:
na interface de utilizador da aplicação, apenas está disponível o
botão de seleção de intervenções de implantologia (IM).

2.3 Denominação e ligações para capítulos
• A, B, C, etc.
Texto antecedido de uma letra indica um processo a executar
etapa a etapa.
• 
Indica o resultado de um processo.
• (1), (2), (3), etc.
Texto antecedido de um número indica que o texto é relativo a
uma ilustração.
• OK, Settings(Regulações), etc.
Texto em negrito itálico indica elementos no ecrã, como botões,
menus, itens de menu, áreas de ecrã, valores, campos (caso
tenham uma designação própria) e nomes de ecrãs.
Toque em Settings (Regulações) para abrir o ecrã Settings
(Regulações), altere os parâmetros e toque em Done
(Concluído).
FIG. 3
• Chapter links (Ligações para capítulos) e o índice
Ao clicar numa secção de um capítulo, no índice ou no manual,
o utilizador pode aceder-lhe diretamente. O botão dedicado (1)
liga o utilizador diretamente ao índice, independentemente da
posição de leitura no texto.
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3 Advertências e precauções de utilização
⚠ ATENÇÃO
Para evitar qualquer risco de choque elétrico, este dispositivo
tem de ser ligado unicamente a uma rede de alimentação elétrica
dotada de ligação à terra.

⚠ CUIDADO
A ficha elétrica deve estar sempre em local facilmente acessível,
dado que é o dispositivo de corte utilizado em caso de anomalia.

⚠ CUIDADO
Nunca ligue uma peça de mão a um micromotor MX-i em
funcionamento.

⚠ CUIDADO
O iPad nunca deve ser desacoplado da unidade dentária iChiropro
durante a execução das operações.

⚠ CUIDADO
É rigorosamente proibida qualquer modificação do dispositivo
médico.

⚠ CUIDADO
O dispositivo não foi concebido para utilização em atmosferas
explosivas (gás anestésico).

⚠ ATENÇÃO
Não tente abrir o dispositivo quando está ligado à rede elétrica.
Risco de eletrocussão.

⚠ CUIDADO
O paciente não pode estar em contacto com a unidade iChiropro
nem com o pedal de controlo.

⚠ CUIDADO
Os parâmetros constantes dos processos dentários são
fornecidos APENAS a título informativo. A Bien-Air Dental SA não
pode ser responsabilizada pelos mesmos.
Nota 1

4

NOTAS
1 Os parâmetros predefinidos estão sujeitos a alteração sem
aviso prévio.

4 Descrição
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4.1 Visão global do sistema iChiropro
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FIG. 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Tampa da bomba peristáltica
Conector do pedal de controlo
Adaptador para iPad
Suporte da haste
Interruptor principal
Caixa de fusíveis
Ficha de alimentação

(8)
(9)

Micromotor MX-i
Botão para iniciar/parar a irrigação e para confirmar os avisos de etapas de alta velocidade
(10) Botão de inversão da rotação do micromotor MX-i
(11) Botão "Programa" no pedal (pressão breve: etapa seguinte,
pressão longa: colocação do implante seguinte ou processo
de cirurgia seguinte)
(12) Conector do micromotor MX-i
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4.2 Conjuntos fornecidos
4.2.1 Conjuntos iChiropro
Conjunto iChiropro REF 1700439-001

Número REF

Suporte de peça de mão (1x)

1301575-001

Sistema de cabo 3P, EUA/Ásia, comprimento
de 2 m (1x)

1300067-001

Sistema de cabo 3P, Europa, comprimento de
2,5 m (1x)

1300066-001

Designação

Número REF

Unidade iChiropro (1x)

1600784-001

Micromotor MX-i LED (1x)

1600755-001

Sistema de cabo 3P, Suíça, comprimento de 2
m (1x)

1300065-001

Pedal de controlo com 3 botões (1x)

1600631-001

Guia de Início Rápido (1x)

2100292

Cabo para micromotor MX-i LED 2 m (1x)

1600606-001

2 películas de proteção esterilizadas, de utilização única, para iPad (1x)

1501746

Embalagem de 10 tubos de irrigação esterilizados de utilização única (1x)

1500984-010

* O conjunto só está disponível nos EUA e no Canadá.
Conjunto iChiropro Surgery HP REF 1700484-001 *
Designação

Número REF

Conjunto iChiropro Surgery (1x)

1700485-001

Peça de mão reta HP 1:2 (1x)

1600436-001

Adaptador para iPad 7 (1x)

1308251-001

Adaptador para iPad Air 3 (1x)

1308252-001

* O conjunto só está disponível nos EUA e no Canadá.

Chave Phillips (1x)

1305436-001

4.3 Opções

10 abraçadeiras, para fixação do tubo de irrigação esterilizado a um cabo (1x)

1303711-010

Suporte para garrafa de fluido (1x)

1303393-001

Suporte de peça de mão (1x)

1301575-001

4.3.1 Opções iChiropro

Sistema de cabo 3P, EUA/Ásia, comprimento
de 2 m (1x)

1300067-001

Sistema de cabo 3P, Europa, comprimento de
2,5 m (1x)

1300066-001

Sistema de cabo 3P, Suíça, comprimento de 2
m (1x)

1300065-001

Guia de Início Rápido (1x)

2100292

Conjunto iChiropro CA REF 1700440-001
Designação

Número REF

Conjunto iChiropro (1x)

1700439-001

Contra-ângulo CA 20:1 L Micro-Series (luz) (1x)

1600692-001

Por uma questão de clareza, apenas o conjunto iChiropro CA (REF 1700440001) é ilustrado nas presentes instruções de utilização. Contudo, as
explicações aplicam-se a todos os outros conjuntos iChiropro e iChiropro
Surgery.

4.2.2 Conjuntos iChiropro Surgery
Conjunto iChiropro Surgery REF 1700485-001*
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Designação

Designação

Número REF

Pedal de controlo com 3 botões

1600631-001

Micromotor MX-i LED

1600755-001

Contra-ângulo CA 20:1 L KM Micro-Series (luz)

1600786-001

Contra-ângulo CA 20:1 L KM (luz)

1600785-001

Contra-ângulo CA 20:1 L Micro-Series (luz)

1600692-001

Contra-ângulo CA 20:1 L (luz)

1600598-001

Peça de mão reta HP 1:2

1600436-001

Peça de mão reta PM 1:1 Micro-Series

1600052-001

Embalagens de 10 películas de proteção
esterilizadas, de utilização única, para iPad

1501746-010

Embalagem de 10 tubos esterilizados de utilização única 3,5 m

1501738-010

Embalagem de 10 tubos esterilizados de utilização única Kirschner/Meyer

1501635-010

Conjunto de irrigação amovível tipo Kirschner/
Meyer, para CA 20:1 L KM e CA 20:1 L KM
Micro-Series, constituído por 10 anéis e 10 tubos

1501621-010

Caixa de 100 Bur Guards esterilizados

1501317-100

Designação

Número REF

Unidade iChiropro Surgery (1x)

1600883-001

Embalagem de 10 tubos esterilizados de utilização única

1500984-010

Micromotor MX-i LED (1x)

1600755-001

Suporte para garrafa de fluido

1303393-001

Pedal de controlo com 3 botões (1x)

1600631-001

Suporte de peça de mão

1301575-001

Cabo para micromotor MX-i LED 3 m (1x)

1600881-001

Cabo para micromotor MX-i LED 3 m

1600881-001

2 películas de proteção esterilizadas, de utilização única, para iPad (1x)

1501746

Cabo para micromotor MX-i LED 2 m

1600606-001

Sistema de cabo 3P, EUA/Ásia, comprimento de 2 m

1300067-001

Embalagem de 10 tubos esterilizados de utilização única 3,5 m (1x)

1501738-010

Sistema de cabo 3P, Europa, comprimento de 2,5 m

1300066-001

Adaptador para iPad 7 (1x)

1308251-001

Sistema de cabo 3P, Suíça, comprimento de 2 m

1300065-001

Adaptador para iPad Air 3 (1x)

1308252-001

1303711-010

Chave Phillips (1x)

1305436-001

10 abraçadeiras, para fixação do tubo de irrigação esterilizado a um cabo

10 abraçadeiras, para fixação do tubo de irrigação esterilizado a um cabo (1x)

1303711-010

Embalagem de 10 fusíveis T4.0AH 250 VCA
alto poder de corte

1307312-010

Suporte para garrafa de fluido (1x)

1303393-001

Adaptador para iPad Air 2 (1x)

1306547-001

Adaptador para iPad Air 1 (1x)

1306205-001

Dimensões C x L x A
Unidade iChiropro ....................................242 x 244 x 102 mm
Unidade iChiropro (com suporte) ........242 x 244 x 482 mm
Pedal de controlo ....................................250 x 205 x 54 mm
Pedal de controlo (com arco)................250 x 205 x 144 mm
Cabo de motor (REF 1600606) .............C 2,0 m
Cabo de motor (REF 1600881) .............C 3,0 m
Cabo do pedal de controlo.....................C 2,9 m
O pedal de controlo é à prova de água (IP X8 em conformidade
com CEI 60529).
Peso
Unidade iChiropro ....................................2,8 kg
Pedal de controlo .....................................830 g
Suporte........................................................115 g
Cabo .............................................................105 g
Dados elétricos
Tensão .........................................................100 – 240 VCA
Frequência ................................................50-60 Hz
Condições ambientais
Funcionamento

Transporte e
armazenamento
(máx. 15 semanas)

Temperatura

+10 °C (50 °F)
a
+25 °C (77 °F)

-25 °C (-13 °F)
a
+70 °C (158 °F)

Humidade relativa
(incluindo
condensação)

30% a 80%

10% a 95%

Altitude

Até 3000 m
acima do nível
do mar

Até 5000 m acima do
nível do mar

Condições
ambientais

⚠ CUIDADO

Memória
• Memorização de 8 utilizadores;
• Memorização de 30 fabricantes de implantes (definidos pelo
utilizador);
• Memorização de 50 regulações diferentes para cada
fabricante de implantes (definidas pelo utilizador);
• Memorização de 12 etapas por regulação, incluindo
definições de velocidade, binário, irrigação, iluminação e
peça de mão, para cada etapa;
• Registo com a duração de 30 minutos por implante.
Idiomas
Francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, português, japonês,
russo e chinês.
Suporte para frasco de líquido fisiológico
Aço inoxidável.
Bomba peristáltica
Caudal da bomba......................................De 30 a 150 ml/min
(5 níveis)
Tubo para bomba......................................Externo Ø 5,60 mm
Interno .........................................................Ø 2,40 mm
Espessura da parede...............................1,60 mm
Destina-se à utilização com:

Consulte as instruções de
utilização
Micromotor MX-i LED ..............................REF 2100245
Cabo para micromotor............................REF 2100163
Contra-ângulo CA 20:1 L, luz.................REF 2100209
Contra-ângulo CA 20:1 L
Micro-Series, luz.......................................REF 2100209
Contra-ângulo CA 20:1 L KM, luz .........REF 2100209
Contra-ângulo CA 20:1 L KM
Micro-Series, luz.......................................REF 2100209
Peça de mão reta 1:1...............................REF 2100046
Peça de mão reta 1:2...............................REF 2100103

⚠ CUIDADO

Não utilize a unidade iChiropro fora da gama de temperaturas de
funcionamento.

A utilização do sistema com outras peças de mão, motores
ou cabos não foi validada/certificada (neste caso, os valores de
velocidade e de binário não estão garantidos).

Classificação
Classe IIa, em conformidade com a Diretiva Europeia 93/42/CEE
relativa aos dispositivos médicos.

Lista de erros e Resolução de problemas
Consulte o capítulo “10 Lista de erros e Resolução de problemas” na
página 48.

Classe de isolamento elétrico
Classe I, conforme a IEC 60601-1 (aparelhos protegidos contra
choques elétricos).

4.5 Proteção ambiental e informações
relativas à eliminação

Partes aplicadas (de acordo com a IEC 60601-1):
Micromotor MX-i LED ..............................REF 1600755-001
Peça de mão reta 1:1 ..............................REF 1600052-001
Peça de mão reta 1:2 .............................REF 1600436-001
CA 20:1 L.....................................................REF 1600598-001
CA 20:1 L Micro-Series...........................REF 1600692-001
CA 20:1 L KM..............................................REF 1600785-001
CA 20:1 L KM Micro-Series....................REF 1600786-001
Tubos de irrigação ...................................REF 1500984-010
Tubos de irrigação KM ............................REF 1501635-010
Bur Guards esterilizados .......................REF 1501317-100
Grau de proteção contra a penetração
IP 40 (proteção contra a introdução de objetos de tamanho
superior a 1 mm).

PRT

4.4 Dados técnicos

A eliminação e/ou reciclagem de materiais têm de ser efetuadas
de acordo com a legislação em vigor.

Recolha seletiva de acessórios e equipamentos elétricos e
eletrónicos, com vista à reciclagem.
Os equipamentos elétricos e eletrónicos podem conter
substâncias perigosas para a saúde e para o ambiente. O
utilizador tem de devolver o dispositivo ao seu revendedor ou
contactar diretamente uma entidade autorizada para o
tratamento e a recuperação deste tipo de equipamento (Diretiva
Europeia 2012/19/UE).
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4.6 Limitação de responsabilidade
⚠ CUIDADO
A Bien-Air Dental SA rejeita qualquer responsabilidade pela utilização não conforme do iPad.
As condições e as restrições de utilização definidas pela Apple têm de ser respeitadas ("jailbreak", modificação do hardware, etc.).
Para assegurar que todo o dispositivo funciona corretamente, certifique-se de que utiliza a aplicação iChiropro apenas com a versão iOS
validada pela Bien-Air Dental SA.

4.7 Compatibilidade eletromagnética (descrição técnica)
Precauções relativas à compatibilidade eletromagnética (CEM)
O equipamento médico elétrico requer precauções especiais relativamente à CEM, tendo de ser instalado e colocado em funcionamento de
acordo com as informações de CEM constantes deste documento.

⚠ ATENÇÃO
Os profissionais de medicina dentária devem estar alerta para potenciais interferências eletromagnéticas entre dispositivos dentários
eletrónicos e dispositivos médicos implantáveis ativos, devendo sempre perguntar se o paciente tem algum dispositivo implantado.

⚠ CUIDADO
O iChiropro está em conformidade com os requisitos de CEM, de acordo com a IEC 60601-1-2. Equipamentos transmissores de rádio,
telemóveis, etc. não devem ser utilizados nas proximidades imediatas da unidade, uma vez que podem afetar o desempenho da mesma.
Devem ser tomadas precauções especiais ao utilizar fontes de emissão fortes, como equipamento cirúrgico de alta frequência e similares,
de modo a que os cabos de AF não estejam nas proximidades da unidade. Em caso de dúvida, contacte um técnico qualificado ou a BienAir Dental SA.
Equipamentos de comunicação por radiofrequência (RF) portáteis (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) devem
ser utilizados a uma distância não inferior a 30 cm (12 polegadas) relativamente a qualquer parte do dispositivo, incluindo cabos
especificados pelo fabricante. Caso contrário, daqui poderá resultar uma degradação dos desempenhos deste equipamento.
O iChiropro não deve ser utilizado ao lado ou em cima de outro equipamento. Se for necessário utilizá-lo ao lado ou em cima de outro
equipamento, o iChiropro deve ser monitorizado, de modo a confirmar que funciona normalmente na configuração em que é utilizado.

⚠ CUIDADO
A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados, exceto transdutores e cabos vendidos pela Bien-Air Dental
SA como peças de substituição para componentes internos, pode provocar um aumento das emissões ou uma degradação da imunidade
do iChiropro.
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas
O iChiropro destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou o utilizador do iChiropro deve assegurar-se de que é utilizado neste tipo de ambiente.
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Ensaio de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF
CISPR 11

Grupo 1

O iChiropro utiliza energia RF apenas para o seu funcionamento interno.
Consequentemente, as suas emissões RF são muito fracas, sendo improvável que provoquem
qualquer interferência em equipamentos eletrónicos situados nas proximidades.

Emissões RF
CISPR 11

Classe B

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Emissões devidas a flutuações/
oscilações de tensão
IEC 61000-3-3

Não aplicável

O iChiropro pode ser utilizado em todas as instalações, incluindo habitações e outros diretamente ligados à rede pública de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Ensaio de imunidade

Nível de ensaio IEC 60601

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético orientação

Descarga
eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV contacto
±2 kV ar
±4 kV ar
±8 kV ar
±15 kV ar

±8 kV contacto
±2 kV ar
±4 kV ar
±8 kV ar
±15 kV ar

Os pisos devem ser de madeira,
betão ou mosaico cerâmico. Se os
pisos estiverem revestidos com
materiais sintéticos, a humidade
relativa deverá ser de, pelo
menos, 30%.

Nível de ensaio IEC 60601

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético orientação

Transitório elétrico
rápido em impulsos
IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas
de alimentação
±1 kV para outras linhas

±2 kV para linhas
de alimentação
N/A

A qualidade da corrente elétrica
deve ser idêntica à de um
ambiente comercial ou hospitalar
típico.

Sobretensão
IEC 61000-4-5

±0,5 kV linha a linha
±1 kV linha a linha
±0,5 kV linha à terra
±1 kV linha à terra
±2 kV linha à terra

±0,5 kV linha a linha
±1 kV linha a linha
±0,5 kV linha à terra
±1 kV linha à terra
±2 kV linha à terra

A qualidade da corrente elétrica
deve ser idêntica à de um
ambiente comercial ou hospitalar
típico.

Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de
tensão em linhas de entrada
de alimentação
IEC 61000-4-11

0% UT durante 0,5 ciclos, a 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° e 315°
0% UT durante 1 ciclo e
70% UT durante 25/30 ciclos
a 0°
0% UT durante 250 ciclos a 0°

0% UT durante 0,5 ciclos, a 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e 315°
0% UT durante 1 ciclo e
70% UT durante 25/30 ciclos a 0°
0% UT durante 250 ciclos a 0°

A qualidade da corrente elétrica
deve ser idêntica à de um
ambiente comercial ou hospitalar
típico. Se o utilizador do iChiropro
necessitar de funcionamento contínuo em caso de interrupção da
corrente elétrica, recomenda-se
que o iChiropro seja ligado a uma
fonte de alimentação elétrica ininterrupta ou a uma bateria.

30 A/m

30 A/m

Os campos magnéticos produzidos pela frequência da rede elétrica devem situar-se nos níveis
típicos da localização num
ambiente comercial ou hospitalar.

3 VRMS
0,15 MHz – 80 MHz

3 VRMS
0,15 MHz – 80 MHz

As intensidades de campo dos
transmissores RF fixos, determinadas por um estudo eletromag-

6 VRMS em bandas ISM
0,15 MHz – 80 MHz

6 VRMS em bandas ISM
0,15 MHz – 80 MHz

80% AM a 1 kHz

80% AM a 1 kHz

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

nético do locala, devem ser
inferiores ao nível de conformidade em cada gama de frequência.
Podem ocorrer interferências nas
proximidades dos equipamentos
assinalados com o símbolo

Freq. teste [MHz]

Potência máx. [W]

Nível de ensaio de
imunidade

385

1,8

27

450

2

28

710, 745, 780

0,2

9

810, 870, 930

2

28

1720, 1845, 1970

2

28

2450

2

28

5240, 5500, 5785

0,2
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Campo magnético devido à
frequência da rede (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Perturbações conduzidas
induzidas por campos de RF
IEC 61000-4-6

Campos EM RF por radiação
IEC 61000-4-3

Campos de proximidade relativamente a equipamentos de
comunicação sem fios por RF
IEC 61000-4-3

PRT

Ensaio de imunidade

seguinte:

Distância: 0,3 m

Nota: UT é a tensão CA antes da aplicação do nível de ensaio.
Desempenho essencial: O desempenho essencial é a conservação da intensidade da luz do LED, o funcionamento da bomba peristáltica e a conservação da velocidade do motor. O desvio máximo autorizado para a velocidade é de ± 5%.
a. As intensidades de campo dos transmissores fixos, como as estações de base para telefones móveis (telemóveis/sem fios) e rádios móveis terrestres, radioamadores, emissões de
rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser teoricamente previstas com rigor. Para avaliar o ambiente eletromagnético dos transmissores RF fixos, deve considerar-se a realização
de um estudo eletromagnético do local. Se a intensidade de campo medida no local de utilização do iChiropro exceder o nível de conformidade RF indicado acima, deve verificar-se se
o iChiropro está a funcionar normalmente.
Se for constatado um desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas suplementares, como a reorientação ou o reposicionamento do iChiropro.

Nota 1 - 2

NOTAS
1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência superior.
2 Estas orientações podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pelas capacidades
de absorção e reflexo de estruturas, objetos e pessoas.
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5 Instalação
1

2

1

1

FIG. 1

2

10

2
FIG. 3

FIG. 2

1

FIG. 4

1

2

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11

FIG. 12

3

5.1 Instalar a aplicação iChiropro
A. Abra a App Store ©, tocando no ícone correspondente no iPad.
B. Toque em Procurar para localizar a aplicação iChiropro.
C. Instale a aplicação iChiropro criada pela Bien-Air Dental.
Nota 1

5.2 Instalar o sistema iChiropro
A. Se necessário, utilize uma chave Phillips para mudar o
adaptador e torná-lo adequado ao modelo de iPad utilizado
(consulte o capítulo “11.5 Mudança do adaptador para iPad” na
página 50).
FIG. 1
B. Coloque a unidade iChiropro sobre uma superfície lisa, com
capacidade para suportar o seu peso.

I. Retire da bolsa o tubo de irrigação esterilizado e de utilização
única (2).
FIG. 7
J. Ligue o tubo flexível do tubo de irrigação ao tubo de spray da
peça de mão ou do contra-ângulo.
FIG. 8
K. Instale a peça peristáltica (1) na bomba peristáltica (2).
Verifique se a peça está corretamente encaixada.
FIG. 9
L. Feche a tampa da bomba (3). Se for detetada resistência ao
fechar, abra novamente a tampa e verifique o correto
posicionamento da peça. Quando a tampa é fechada
corretamente, o utilizador deve ouvir um clique.

⚠ CUIDADO

⚠ CUIDADO

Não coloque a bomba em funcionamento com a tampa aberta.

Pode ser colocada numa mesa, num carrinho ou noutra
superfície, mas nunca no chão.

⚠ ATENÇÃO

FIG. 2
C. A caixa de fusíveis pode ser aberta com uma chave de fendas.
100 - 240 VCA = fusível T4.0AH 250 VCA REF 1307312-010.
Para substituir um fusível, consulte o capítulo“11.6 Substituição de
fusíveis” na página 51.
D. Ligue o cabo de alimentação (1) à ficha (2).
Nota 2

⚠ CUIDADO
A ficha elétrica deve estar sempre em local facilmente acessível,
dado que é o dispositivo de corte utilizado em caso de anomalia.
FIG. 3
E. Ligue o cabo do pedal de controlo à saída disponível no painel
traseiro, orientando o conector e a ficha por intermédio do pino
de posicionamento existente no conector.

⚠ CUIDADO
Não levante o pedal de controlo utilizando o cabo de ligação.
Para desligar o cabo do pedal de controlo, puxe a ficha de ligação
do cabo à tomada (1).
Não puxe o cabo (2) sem o desligar previamente da tomada do
cabo.

FIG. 10
M. Fure a tampa do frasco de líquido fisiológico com a extremidade
pontiaguda do tubo de irrigação, depois de remover a tampa de
proteção.
FIG. 11
N. Prenda a linha de irrigação ao cabo do motor, utilizando as
abraçadeiras (1) REF 1303711-010.

PRT

Risco de entalamento!

5.3 Instalação do iPad no iChiropro
O. Retire da bolsa a película de proteção esterilizada e de utilização
única para iPad e aplique-a sobre o ecrã. Consulte as instruções
no verso da bolsa.
FIG. 12
P. Estabeleça o acoplamento do iPad ao iChiropro, fazendo-o
deslizar cuidadosamente ao longo do adaptador.

5.4 Procedimento para ligar/desligar
O dispositivo pode ser ligado e desligado com total segurança,
através do interruptor principal do iPad e iChiropro.

FIG. 4
F. Ligue o cabo do micromotor MX-i à saída do motor, orientando o
conector e a ficha por intermédio do pino de posicionamento
existente no conector.
FIG. 5
G. Alinhe e fixe o suporte ao alojamento existente na parte traseira
da consola e pendure o frasco ou a garrafa.
FIG. 6
H. Verifique a integridade da embalagem, bem como a data de
validade do tubo de irrigação no rótulo (1).

⚠ ATENÇÃO

NOTAS

O dispositivo médico tem de ser utilizado exclusivamente com
tubos fornecidos pela Bien-Air Dental, para assegurar uma
operação isenta de problemas. Estes tubos são esterilizados e de
utilização única. Uma segunda utilização pode provocar a
contaminação microbiológica do paciente.

1 O iPad tem de estar devidamente ligado à Internet, antes de
abrir a App Store ©; consulte o manual do utilizador da Apple para
obter informações sobre a utilização correta do iPad.
2 O equipamento é alimentado pela rede elétrica (100 - 240
Vca).
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FIG. 1

6 Visão global da interface
6.1 Aplicação iChiropro

Alerta sonoro

Descrição

O sistema iChiropro destina-se a ser utilizado em implantologia
dentária e em cirurgia dentária.

"Bips" médios
sucessivos

Indicador de funcionamento REVERSE
(para trás) do micromotor

"Bips" longos
sucessivos

Notificação de falha do sistema

6.1.1 Compatibilidade
A aplicação iChiropro é compatível com iPad®, a partir da 5.ª
geração, e com iPad Air®, a partir da 1.ª geração.

6.3 Condições de acoplamento/
desacoplamento iPad e iChiropro

Modelo de iPad

Estação-base compatível

iPad Air 1® / iPad 5® / iPad 6®

1306205-001

6.3.1 Desacoplamento

iPad Air 2® / iPad Pro 9.7’’®

1306547-001

iPad Air 3®

1308252-001

iPad 7®

1308251-001

Se o iPad estiver desacoplado, o sistema iChiropro fica no modo de
espera (micromotor MX-i parado). Continua a ser possível aceder à
aplicação iChiropro com o iPad desacoplado. O utilizador pode
navegar na aplicação e modificar/criar as suas próprias
regulações.

6.1.2 Denominação
Para simplificar as denominações, neste manual, os dispositivos
de interface "iPad®" e "iPad Air®" são designados por "iPad".

⚠ CUIDADO
O iPad nunca deve ser desacoplado da unidade dentária iChiropro
durante a execução das operações! Se o iPad for desacoplado
durante uma operação, o micromotor MX-i para imediatamente.

6.2 Alertas sonoros
6.3.2 Acoplamento

12

O micromotor MX-i só pode entrar em funcionamento quando o
iPad está acoplado e a aplicação está no modo operatório
(implantologia ou cirurgia).

Alerta sonoro

Descrição

Um "bip" curto

Ativar a irrigação, passar à etapa
seguinte e alterar o sentido de rotação

Dois "bips" curtos

Desativar a irrigação e alterar o sentido
de rotação

Um "bip" de alta
frequência

Passar à colocação de implante seguinte
ou ao processo de cirurgia seguinte

6.3.3 Unidade iChiropro ligada

Um "bip" longo

Entrar no operatório de implantologia ou de
cirurgia, passar à primeira etapa da sequência operatória

"Bips" curtos
sucessivos

Notificações de aviso

Se a aplicação iChiropro estiver em execução e o iPad estiver
acoplado à unidade iChiropro (interruptor ligado):
• O iPad é carregado (mesmo que a aplicação não esteja em
execução);
• O micromotor MX-i pode ser operado por intermédio do
pedal de controlo (aplicação iChiropro em modo operatório).

⚠ CUIDADO
Se o pedal de controlo for premido antes de entrar em modo
operatório, o micromotor MX-i não entra em funcionamento.

1
2
3

5
3

1

2

0123

4

0123

4
FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

7.1 Salvaguarda de dados
Utilize o iTunes ou a iCloud para salvaguardar automaticamente
as regulações definidas pelo utilizador da aplicação iChiropro
(perfis de utilizador, marcas de implantes, parâmetros de
implantes e todos os dados operatórios).
Consulte o manual do utilizador da Apple para obter informações
sobre a utilização correta do iPad, do iTunes ou da iCloud.

7.2 Iniciar a aplicação iChiropro
FIG. 1
A. Assegure-se de que o som do seu iPad está ligado e de que o
volume está regulado para um nível adequado ao ruído ambiente
do consultório:
• Reduzir o volume (3) e aumentar o volume (2).
B. Feche todas as outras aplicações, para não perturbar o
funcionamento:
• Prima duas vezes o botão principal (4) para visualizar o ecrã
multitarefa e arraste a aplicação para cima, para a fechar.
• Volte a premir o botão principal para regressar ao ecrã
principal.
C. Desative o Auto-bloqueio e todos os alertas. Consulte o manual
do utilizador da Apple para obter informações sobre a utilização
correta do iPad.
D. Assegure-se de que as últimas atualizações da aplicação foram
instaladas (consulte o capítulo “7.11 Atualizar a aplicação
iChiropro” na página 21).
E. Toque no ícone (5) para iniciar a aplicação iChiropro.

⚠ CUIDADO
Se não estiver a utilizar o seu iPad, prima o botão ligar/desligar
(1) para o bloquear.

7.3 Contrato do utilizador

contractual relationship between me and Bien-Air Dental SA
(Declaro que li, compreendi e aceito todos os termos e condições
do presente contrato. Confirmo que estou devidamente
autorizado a fazê-lo. Os presentes termos são parte integrante
da relação contratual entre mim próprio e a Bien-Air Dental SA) e
toque em I agree (Concordo).

PRT

7 Iniciar a utilização

7.4 Ecrã inicial e declaração de exoneração
de responsabilidade
A. Para assegurar que a unidade dentária iChiropro funciona
corretamente, certifique-se de que utiliza a aplicação iChiropro
apenas com a versão iOS validada pela Bien-Air Dental.
FIG. 2



Verifique a versão iOS atual do seu dispositivo (1).

⚠ CUIDADO
Não atualize o iOS a menos que seja recomendado pela Bien-Air.
Consulte também o capítulo “10 Lista de erros e Resolução de
problemas” na página 48.
Para obter mais informações, entre na App Store
"novidades" na aplicação selecionada.

©

e aceda a

B. Toque em OK (2) para confirmar a mensagem de declaração de
exoneração de responsabilidade e aceder ao segundo ecrã da
mesma (3).
FIG. 3
C. Assegure-se de que compreendeu todos os conteúdos da
declaração de exoneração de responsabilidade (3) e toque em OK
(4).



É apresentado o ecrã Página inicial.

Consulte o capítulo “7.5 Ecrã Página inicial” na página 14.

A. A primeira vez que se abre a aplicação iChiropro é necessário
validar o contrato do utilizador.
B. Selecione I have read, understood and accept all of the terms
and conditions of this agreement. I warrant that I am duly
authorized to do so. These terms are an integral part of the
13
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FIG. 4

7.5 Ecrã Página inicial
FIG. 4
A. Toque em
(4) para abrir o ecrã Information
(Informações).
Consulte o capítulo “7.12 Informações” na página 22 para obter mais
detalhes.
(2) para criar um novo perfil de utilizador.
B. Toque em
Consulte o capítulo “7.7 Criar perfil de utilizador” na página 14 para
obter mais detalhes.
C. Toque numa miniatura (5) ou utilize as setas (1 ou 6) para
selecionar um perfil de utilizador.
D. Toque na fotografia do perfil (7) para editar ou remover um perfil
de utilizador.
Consulte o capítulo “7.8 Editar ou remover perfil de utilizador” na
página 15 para obter mais detalhes.
E. Toque em



(3) para validar a escolha de perfil.

É apresentado o ecrã Página do utilizador.

7.6 Ecrã Página do utilizador
FIG. 5
A. Toque em IM (5) para aceder ao modo implantologia.
Consulte o capítulo “8.1 Aceder ao modo implantologia” na página
24 para obter mais detalhes.
B. Toque em SR (1) para aceder ao modo cirurgia.
Consulte o capítulo “9.1 Aceder ao modo cirurgia” na página
38 para obter mais detalhes.
Nota 1
C. Toque em Patients (Pacientes) (2) para abrir a lista popup Pacientes.
Consulte o capítulo “7.9 Pacientes” na página 16 para obter
mais detalhes.
D. Toque em Operations history (Histórico de operações) (4)
para abrir o ecrã Operations history (Histórico de
operações).
Consulte o capítulo “7.10 Histórico de operações” na página 18 para
obter mais detalhes.
E. Toque em i (3) para abrir o ecrã Information
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FIG. 5

FIG. 6
(Informações).
Consulte o capítulo “7.12 Informações” na página 22 para obter mais
detalhes.

7.7 Criar perfil de utilizador
A. No ecrã Página inicial (FIG. 4), toque em
perfil de utilizador.



para criar um novo

É apresentada a janela pop-up Profile (Perfil).

FIG. 6
B. Preencha os seguintes campos de parâmetros:
• Imagem (da câmara ou da biblioteca) (7)
Nota 2
• Title (Título) (6)
• Last Name (Apelido)* (5)
• First Name (Nome)* (4)
• Teeth numbering system (Sistema de numeração dos
dentes) (Universal, FDI) (2)
Nota 3
• Planning software (Software de planeamento) (3)
Nota 4 - 5
C. Toque em Save (Guardar) (1) para criar o novo perfil de utilizador.
Nota 6 - 7

1

1

2

FIG. 7

FIG. 8

7.8 Editar ou remover perfil de utilizador



É apresentada a janela pop-up Profile (Perfil).

FIG. 8
B. Altere os parâmetros pretendidos e toque em Save (Guardar) (1),
para validar as alterações ao perfil, ou em Delete profile
(Eliminar perfil) (2), para remover o perfil.



NOTAS
1 Nos EUA e no Canadá, o modo cirurgia está disponível apenas
na unidade iChiropro Surgery (REF 1600883-001).

PRT

FIG. 7
A. No ecrã Página inicial, toque na fotografia do perfil (1) para
editar ou remover um perfil de utilizador.

2 É apresentada uma janela pop-up No access to camera (Sem
acesso à câmara) se a aplicação não tiver acesso à câmara. Toque
em OK para confirmar e aceda às definições do iPad para permitir
que a aplicação aceda à câmara:

Caso se trate de uma remoção de perfil, é apresentada uma
janela de mensagem: Delete profile (Eliminar perfil).

C. Toque em Cancel (Cancelar) ou Delete (Eliminar) para confirmar.
3 O sistema FDI é o sistema predefinido de numeração dos dentes.
4 O CoDiagnostiX™ está selecionado como o software de planeamento predefinido.
5

Os campos assinalados por um asterisco são obrigatórios.

6

É possível criar até 8 utilizadores.

7 Caso os campos obrigatórios estejam vazios, não é possível
guardar até que os campos sejam preenchidos. Os campos obrigatórios vazios ficam a piscar no ecrã.
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FIG. 9

FIG. 10

7.9 Pacientes
FIG. 9
No ecrã página do utilizador, toque em Patients (Pacientes) para
abrir a lista pop-up Pacientes.
FIG. 10
A lista pop-up Pacientes apresenta todos os pacientes registados,
com as seguintes informações (3):
• Nome e apelido do paciente;
• Número do paciente;
• Data de nascimento do paciente.
Esta janela pop-up também permite localizar pacientes na lista,
através do campo Search in patients list (Procura na lista de
pacientes) (1).

FIG. 11

D. Toque em Save (Guardar) (1) para validar ou em Back
(Retroceder) (ou em Cancel (Cancelar), se estiver a criar um
paciente) (9) para rejeitar as alterações.
Nota 10 - 11
E. Toque em Close (Fechar) (4) (consulte FIG. 10) para fechar a lista
pop-up Pacientes.

7.9.2 Remover paciente
FIG. 11
A. Toque em Delete patient (Eliminar paciente) (3) ou, na lista
pop-up Pacientes, arraste para a esquerda e toque em Delete
(Eliminar) (1) (consulte FIG. 12) para remover o paciente
pretendido.
Nota 12

7.9.1 Adicionar ou editar paciente



É apresentada uma janela de mensagem: Eliminar paciente

FIG. 10
A. Toque em
(2) para criar um novo paciente ou toque em na
linha do paciente pretendido para aceder e modificar as
informações específicas.
Nota 8



É apresentada a janela pop-up Patient (Paciente).

FIG. 11
B. Toque nos campos de identidade do paciente para os preencher
ou modificar:
• Patient number (Número do paciente) (9);
• Last Name (Apelido)* (8);
• First Name (Nome)* (7);
• Date of birth (Data de nascimento) (6).
C. Arraste para a direita ou para a esquerda (ou toque) para
responder Yes (Sim) ou No (Não) ao seu historial médico (5) (por
predefinição, o seletor está na posição intermédia, que significa
desconhecido):
• Fumador
• Osso irradiado
• Utilização crónica de esteroides
• Doença autoimune
• Diabetes
• Quimioterapia
• Osteoporose
• Bruxismo
Nota 9

16

B. Toque em Cancel (Cancelar) ou Delete (Eliminar) para validar.

7.9.3 Consultar o histórico de paciente
FIG. 11
A. Toque em Operations history (Histórico de operações) (4) para
consultar o histórico de operações do paciente.
Nota 13 - 14



É apresentado o ecrã Operations history (Histórico de operações).

Consulte o capítulo “7.10 Histórico de operações” na página 18 para
obter mais detalhes.

1
1
2

FIG. 12

FIG. 13

7.9.4 Unir pacientes

NOTAS
8 Se aceder a partir da página Operation setup (Configuração da
operação), toque em
para aceder e modificar as informações.
9

Se apenas alguns destes campos coincidirem, continua a ser
possível uni-los manualmente:
FIG. 12
A. Na lista pop-up Pacientes, arraste para a esquerda e toque em
Merge (Unir) (2).

PRT

A identidade do paciente é única. Quando a aplicação iChiropro é
atualizada ou quando é importada uma operação a partir de um
software de planeamento, é efetuada uma verificação dos
pacientes já existentes na base de dados. Se dois ou mais
pacientes partilharem o nome, o apelido, a data de nascimento e
o número de paciente, os mesmos são unidos automaticamente.

Os campos assinalados por um asterisco são obrigatórios.

10 Caso os campos obrigatórios estejam vazios, não é possível
guardar até que os campos sejam preenchidos. Os campos obrigatórios vazios ficam a piscar no ecrã.
11 Caso o número de paciente já exista, é apresentada uma janela pop-up ao guardar:

Nota 12
FIG. 13
B. Toque nas linhas de pacientes que é necessário unir ao paciente
selecionado.



É apresentado um símbolo de confirmação
das linhas de pacientes selecionadas.

em cada uma

C. Toque em Done (Concluído) (1) para validar.



É apresentada uma janela de mensagem: Merge patients (Unir
pacientes)

Toque em Use this patient (Utilizar este paciente) para utilizar as
informações do paciente já existente ou toque em Cancel (Cancelar) para rejeitar as alterações.
12 O botão Delete (Eliminar) só está disponível quando se acede
à lista pop-up Pacientes a partir do ecrã página do utilizador. O botão Merge (Unir) só está disponível quando se acede à lista pop-up
Pacientes a partir do ecrã página do utilizador e quando existem
dois ou mais pacientes na lista.
13 Só é possível consultar o histórico de um paciente quando se
acede à lista pop-up Pacientes a partir do ecrã página do utilizador.

D. Toque em Merge (Unir) para validar ou em Cancel (Cancelar) para
rejeitar as alterações e cancelar o processo de união.



14 É indicado o número de operações localizadas para o paciente selecionado (4, FIG. 11).

Os pacientes e as respetivas operações são unidos.
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FIG. 14

FIG. 15

7.10 Histórico de operações

Esta página apresenta todas as operações registadas, com as
seguintes informações:
FIG. 14
• Nome e apelido do paciente (8);
• Número do paciente (7);
• Data de nascimento do paciente (6);
• Data da operação (3);
• Tipo de operação (implantologia ou cirurgia) (4);
• Software de planeamento utilizado (9) (consulte o capítulo
“8.4 Importar uma operação” na página 26).

FIG. 16
.zip contendo os dados .csv ou .pdf para cada operação,
através do botão Exportar todos (5) (consulte o capítulo
“7.10.4 Exportar todos os relatórios de operações” na
página 20);
• Ordenar os nomes dos pacientes e as datas das operações,
tocando nos títulos das colunas respetivas (2),

Os ecrãs Operations history (Histórico de operações) podem
diferir, consoante sejam apresentados a partir do ecrã Página do
utilizador (ver FIG. 14) ou da janela pop-up Patient (Paciente) (ver
FIG. 15).

Nota 18
E. Toque na linha de operação pretendida para aceder e modificar
as informações específicas, através da página Operation data
(Dados operatórios).



É apresentado o ecrã da página Operation data (Dados
operatórios).

Nota 16
Consulte o capítulo “7.10.2 Dados operatórios” na página 19.

7.10.1 Procura no histórico de operações

Nota 15

FIG. 16

FIG. 15
• Nome e apelido do paciente (9);
• Número do paciente (8);
• Data da operação (3);
• Tipo de operação (implantologia ou cirurgia) (4);
• Operação registada por outro utilizador (12);

Toque em
(1) para visualizar o pop-up de procura, que
apresenta os seguintes campos:
• By patient name (Por nome de paciente) (2);
• By patient number (Por número de paciente) (3);

Nota 16
• Números de identificação dos implantes colocados ou
operações cirúrgicas e respetivas posições de dentes (7);
• Software de planeamento utilizado (6) (consulte o capítulo
“8.4 Importar uma operação” na página 26).
Nota 15 e 17
FIG. 14 & FIG. 15
Esta página também permite:
• Filtrar as operações por tipo, tocando em IM (implantologia),
SR (cirurgia) ou ALL (Todas) (cirurgia e implantologia) (10);
• Filtrar as operações por utilizador, tocando em
(apenas utilizador atual) ou
(todos os utilizadores)
(11);
• Encontrar informações específicas na lista, através do botão
Search (Procurar) (1) (consulte o capítulo “7.10.1 Procura no
histórico de operações” na página 18);
• Exportar todos os dados operatórios filtrados num ficheiro
18

4

5

Nota 19
• By date range (Por intervalo de datas) (início – fim) (8).
É possível editar estes campos, de modo a definir critérios de
procura (4).
Além disso, é possível filtrar automaticamente as operações,
visualizando apenas as efetuadas:
• Esta semana (7);
• Este mês (6);
• Este ano (5).
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FIG. 18

FIG. 19

7.10.2 Dados operatórios

Nota 15 - 16

NOTAS
15 Se a operação tiver sido importada, é apresentado o ícone do
software de planeamento correspondente.

PRT

FIG. 17, FIG. 18 e FIG. 19
Estas três páginas estão disponíveis durante ou após uma
operação. É possível alternar entre estas páginas através dos
seletores de separador Patient (Paciente), Implants (Implantes) e
Operation (Operação) (1).
O rodapé de página comum permite exportar o relatório de operação (2)
(Consulte o capítulo “7.10.3 Relatório de exportação” na página 20),
adicionar Notes (Notas) (3) e regressar (4) à página anterior.

16 As operações registadas por outros utilizadores estão assinaladas pelo símbolo

(12, FIG. 15) ou

(11). Não é pos-

sível modificar as informações relativas a estas operações.

Separador de dados do paciente
FIG. 17
Esta página permite visualizar a data da operação (9), a
identidade do paciente* (8) e o respetivo historial médico* (7).
Nota 20 - 20
Separador de dados de implantes
FIG. 17
Esta página permite consultar a Implant brand (Marca do implante) e o
Implant type (Tipo de implante) (10), bem como a posição do implante
(5) nos detalhes. Também a Bone density (Densidade óssea) (8) e o
Insertion torque (Binário de inserção) (7).
É possível modificar a Reference (Referência)*, o Lot number
(Número do lote)* e a Expiration date (Data de validade)* (9) dos
implantes, bem como as leituras de valores ISQ* (6).
Para obter mais informações sobre as leituras de valores ISQ,
Consulte o capítulo “7.13 Leituras de valores ISQ” na página 23.
Nota 21, 22 e 23
Separador de dados operatórios
FIG. 19
Esta página permite consultar as operações em detalhe.
(5) Tabela de resumo da operação para cada implante,
incluindo número da etapa, nome da etapa, velocidade
máx. atingida, velocidade máx. definida, binário máx. atingido, binário máx. definido, sentido de rotação do motor,
nível de irrigação e tipo de instrumento
(6) Gráfico com o binário e a velocidade, como função do
tempo de operação para cada implante e para cada etapa
operatória
(7) Ícones de seleção de implante.

17 Quando se acede ao ecrã Operations history (Histórico de operações) a partir da janela pop-up Patient (Paciente), só são apresentadas as operações registadas relativas ao paciente
correspondente.
18 A coluna de nomes dos pacientes é substituída por uma coluna Tooth number (Número de dente) não ordenável quando se
acede ao ecrã Operations history (Histórico de operações) a partir
da janela pop-up Patient (Paciente).
19 By patient name (Por nome de paciente) e By patient number
(Por número de paciente) só estão disponíveis quando se acede ao
pop-up de procura a partir do ecrã página do utilizador.
20 Os valores com «*» podem ser modificados e guardados durante e após uma operação. Toque em
para modificar as
informações do paciente (Consulte o capítulo “7.9.1 Adicionar ou
editar paciente” na página 16 para obter mais detalhes).
21 Se as informações forem modificadas, visualizam-se os botões Cancel (Cancelar) e Save (Guardar).
22 Implant brand (Marca do implante) e Implant type (Tipo de implante) só podem ser modificados durante a operação, antes de o
pedal de controlo ser premido na etapa de colocação do implante.
Neste caso, a primeira etapa do processo do implante recém-selecionado é selecionada quando se regressa ao ecrã da página
Operative (Operatório). Se importados a partir de um software de
planeamento, não é possível modificar os dados.
23 Esta página difere, consoante se trate de uma operação de
implantologia ou de cirurgia e consoante as informações do implante tenham sido lidas digitalmente ou preenchidas manualmente.
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FIG. 20

FIG. 21

7.10.3 Relatório de exportação
A. Na página Operation data (Dados operatórios), toque em
para exportar os dados operatórios.





operações apresentadas na lista filtrada.
Uma janela pop-up permite selecionar o formato de
exportação.

Uma janela pop-up permite selecionar o formato de
exportação:

Nota 25
B. Toque em Export as .pdf (Exportar como .pdf) ou Export as .csv
(Exportar como .csv).

B. Toque em Export as .pdf (Exportar como .pdf) ou Export as .csv
(Exportar como .csv).



É apresentado o ecrã Operation report (Relatório de operação)
(exportar como .pdf) ou a tabela de dados operatórios
(exportar como .csv).

FIG. 20
C. Toque no botão Relatório de exportação (1) para selecionar o
destino de exportação.







É apresentado o pop-up com a barra de progresso da
exportação (a exportação pode demorar algum tempo,
consoante a quantidade de operações):

O pop-up EXPORT COMPLETE (Exportação concluída) é
apresentado quando o ficheiro .zip contendo os dados .pdf ou
.csv para cada operação tiver sido criado com sucesso:

Uma janela pop-up permite selecionar o destino de exportação
(2).

D. Selecione o destino de exportação de entre os suportes de
armazenamento de ficheiros na web ou de entre as aplicações
instaladas compatíveis com ficheiros .csv ou .pdf.



É apresentado o pop-up da aplicação correspondente.

Nota 24
Ou toque em Close (Fechar) (ou Done (Concluído), para a
exportação .csv) (3) para retroceder.

7.10.4 Exportar todos os relatórios de
operações
A. No ecrã da página Operations history (Histórico de operações)

20



Uma janela pop-up permite selecionar o destino de exportação
(1).

D. Selecione o destino de exportação de entre os suportes de
armazenamento de ficheiros na web ou de entre as aplicações
instaladas compatíveis com ficheiros .zip.



É apresentado o pop-up da aplicação correspondente.

Nota 24

FIG. 21

toque em

C. Toque em qualquer ponto do ecrã para confirmar a mensagem.

(2) para exportar como ficheiro .zip todas as

⚠ CUIDADO
Se o ficheiro .zip gerado for grande, poderá não ser possível
exportá-lo através do processo descrito acima.
Neste caso, consulte “ Processo de exportação de todos os relatórios
com iTunes” na página 21
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FIG. 22

FIG. 22
D. Clique no ícone do iPad ligado (7).
E. Clique em Apps (Aplicações) (6) e desça até encontrar a área File
Sharing (Partilha de ficheiros) (5).
F. Clique na linha da aplicação iChiropro (4).
G. Clique na linha iChiropro Operation Archive format-dd.mm.yy
hh-mm.zip (Arquivo de operações iChiropro formato-dd.mm.aa
hh-mm.zip) (2), na área iChiropro Documents (Documentos
iChiropro) (1).
H. Clique em Save to (Guardar em) (3) e selecione o destino onde
guardar.

FIG. 23

NOTAS
24 Só é possível exportar como e-mail se uma conta de e-mail já
tiver sido criada e configurada no iPad.

PRT

Processo de exportação de todos os relatórios com iTunes
A. Ligue o iPad a um computador por intermédio de um cabo
USB.
B. Toque em Trust (Confiar) se a janela pop-up Trust This
Computer? (Confiar neste computador?) for apresentada no iPad.
C. Lance a aplicação iTunes no computador.

0123

25 Quando se acede ao ecrã Operations history (Histórico de operações) a partir da janela pop-up Patient (Paciente), só são exportadas as operações registadas relativas ao paciente
correspondente.
26 Esta função só está ativa quando o iPad está ligado à Internet.

7.11 Atualizar a aplicação iChiropro
FIG. 23
Quando a aplicação é iniciada, verifica se está disponível uma
nova versão na App Store ©.
Se estiver disponível uma nova atualização, é apresentada uma janela
de mensagem no ecrã da declaração de exoneração de
responsabilidade, para informar o utilizador de que deve transferir a
aplicação.
Nota 26
• Download (Transferir): o utilizador pode aceder
automaticamente à página da aplicação na App Store ©.
• Remind Me Later (Lembrar-me mais tarde): o utilizador pode
adiar a atualização e continuar a trabalhar com a versão da
aplicação instalada (a mensagem é apresentada uma vez
por dia).
• Ignore (Ignorar): o utilizador pode ignorar a atualização e
continuar a trabalhar com a versão da aplicação instalada (a
mensagem só volta a ser apresentada se estiver disponível
uma nova versão).
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FIG. 24

FIG. 25

7.12 Informações

7.12.1 Sobre

FIG. 24

FIG. 26
O ecrã About (Sobre) apresenta as seguintes informações:
• Dados de contacto do fabricante (1);
• Nome e versão da aplicação (2);
• Modelo do iPad e versão iOS (3);
• Unidades dentárias compatíveis (4);
- iChiropro;
- iChiropro Gnatus;
- iChiropro Surgery;
- OsseoCareTM Pro;
• Nome da placa de interface e versão de firmware (5);
• Tipo de controlador do micromotor MX-i e versão de
firmware (6).

A. Toque em
para abrir o ecrã Information (Informações)
(também é possível aceder-lhe a partir do ecrã Página inicial).
FIG. 25



Este ecrã permite navegar para as seguintes páginas:
• Latest news (Últimas novidades) (1) (abre a página das
últimas novidades do website Bien-Air);
• User manual (Manual do utilizador) (2) (a aplicação deteta o
idioma do iPad e transfere o Manual do Utilizador no mesmo
idioma);

Nota 27 - 28
• Catalogue (Catálogo) (3) (abre o catálogo online (ficheiro
pdf));
• Web TV (Televisão web) (4) (abre a televisão web da BienAir);
• About (Sobre) (5) (Consulte o capítulo “7.12.1 Sobre” na
página 22);
• Contact us (Contacte-nos) (6) (abre a aplicação de email, com
o endereço predefinido iChiropro@bienair.com);
• Implants update (Atualização de implantes) (7) (apresenta os
implantes atualizados / lista de protocolos, FIG. 26).
Nota 29
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FIG. 26
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FIG. 27

FIG. 28

FIG. 29

7.12.2 Atualização de implantes

7.13 Leituras de valores ISQ
FIG. 28
Por predefinição, a área de leituras dos valores ISQ (1) apresenta
unicamente o botão

NOTAS
27 Se o Manual do Utilizador não estiver disponível no idioma em
causa, é transferido o manual em inglês.

PRT

FIG. 27
O ecrã Implants update (Atualização de implantes) apresenta os
implantes e protocolos atualizados automaticamente. O tipo de
atualização é indicado através dos seguintes símbolos:
•
para os implantes adicionados;
•
para os implantes com protocolos existentes que foram
atualizados;
•
para os implantes removidos.

28 O utilizador pode exportar o Manual do Utilizador para destinos como e-mails, impressoras ou qualquer outro destino de exportação suportado.
29 Latest News (Últimas novidades), Catalogue (Catálogo), Web
TV (Televisão web) e Contact us (Contacte-nos) estão indisponíveis
se o iPad não estiver ligado à Internet.

(3). É possível adicionar até cinco campos

ISQ editáveis, tocando no botão
Delete (Eliminar) (2).

(3), e eliminá-los, tocando em

Toque em
(4) para aceder a um pop-up com explicações
sobre o ISQ ou toque no botão (5) para visualizar um gráfico (FIG.
29) das diferentes leituras ISQ em relação ao tempo.
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FIG. 2

FIG. 3

8 Operação - modo implantologia
8.1 Aceder ao modo implantologia

8.3 Planear uma operação

FIG. 1

A. No ecrã Setup (Configuração), toque em Add new operation
(Adicionar nova operação) para adicionar uma nova operação.

Toque em IM
para aceder ao modo implantologia.
O modo implantologia permite a execução de operações com
colocação de até 8 implantes. A colocação de cada implante é
constituída por várias etapas, que podem ser editadas pelo
utilizador.



É apresentado o ecrã da página Setup (Configuração).

8.2 Descrição do ecrã de configuração
FIG. 2
O ecrã Setup (Configuração) permite planear uma operação,
iniciar uma operação planeada ou selecionar um único implante
para colocação direta:
(1) Campo Search (Procura) (para localizar informações
específicas na lista de operações planeadas)
(2) Importar uma operação a partir de um software de planeamento (consulte “8.4 Importar uma operação” na
página 26)
(3) Regressar ao ecrã anterior
(4) Área de operação Direct (Direta)
(5) Planear uma nova operação (consulte “8.3 Planear uma
operação” na página 24)
(6) Área de operações Planned (Planeadas)
Nota 1

24



É apresentado o ecrã da página Operation setup (Configuração
da operação).

FIG. 3
B. Toque em



(6) para aceder à lista pop-up Pacientes.

É apresentada a lista pop-up Pacientes.

1
1
3
2

FIG. 4
C. Toque na linha do paciente pretendido para selecionar o paciente.
Consulte o capítulo “7.9.1 Adicionar ou editar paciente” na página 16
se o paciente pretendido não estiver presente ou para modificar os
dados do paciente.



O ecrã da página Operation setup (Configuração da operação) é
apresentado novamente e os seguintes campos de informações do
paciente são preenchidos automaticamente,
FIG. 3:

• First and last names (Nome e apelido)* (7);
• Date of birth (Data de nascimento) (1);
• Patient Number (Número do paciente) (5).
D. Toque nos seguintes campos de operação para os preencher, FIG.
3:
• Operation date (Data da operação)* (2);
• Bone density (Densidade óssea) (de 1 a 4 ou desconhecida)
(3).

FIG. 5

FIG. 6

NOTAS
1 Os nomes dos pacientes e as datas das operações podem ser
ordenados, tocando nos títulos das colunas respetivas (6).

PRT

FIG. 4

2 Os campos assinalados por um asterisco têm de ser preenchidos antes de guardar.
3 Caso algum implante de entre os favoritos tenha sido atualizado ou se tiver sido adicionada uma nova marca, é apresentada
a janela pop-up Implants update (Atualização de implantes):

Nota 2
E. Toque em



(4) para selecionar um implante.

É apresentada a janela pop-up Implant brand selection (Seleção
da marca de implante).

Nota 3
FIG. 5
F. Toque numa Marca para aceder à janela de tipos de implantes ou
toque em Close (Fechar) (1) para retroceder.



É apresentada a janela pop-up Implant type selection (Seleção
do tipo de implante).

Os implantes adicionados estão assinalados com o símbolo
,
os implantes com protocolos atualizados com o símbolo
e os
implantes removidos com o símbolo
.
Toque em Close (Fechar) para confirmar.
4

Os implantes definidos pelo utilizador são representados por
. Os implantes predefinidos são representados por

.

Consulte a secção “8.11 Assinalar ou remover marcas” na página 37
para assinalar ou remover marcas ou “8.10.1 Adicionar implante” na
página 34 se a marca pretendida não estiver presente.
FIG. 6
Nota 4
G. Quando disponível, selecione entre Guided (Assistido) (implante)
e Non-guided (Não-assistido) (1).
H. Toque no sistema de implante pretendido (3) e no respetivo
diâmetro (2).
Se o implante pretendido não estiver disponível, consulte“8.10
Adicionar, editar ou remover implantes” na página 34.



A aplicação regressa ao ecrã da página Operation setup
(Configuração da operação).
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FIG. 7

FIG. 7
I. Toque em



FIG. 9

8.4 Importar uma operação
(7) para ler o código de barras de um implante.

A câmara é ativada e o ecrã da página Leitura é apresentado.

J. Alinhe o retângulo amarelo com o código de barras.



FIG. 8

O pop-up Scan completed! (Leitura concluída!) é apresentado
quando o código de barras tiver sido lido com sucesso:

A. No ecrã Setup (Configuração), toque em
Import from
[Planning software logo] (Importar a partir de [logótipo do
software de planeamento]) para importar uma operação a
partir do software de planeamento correspondente.



A câmara é ativada e a página de leitura do código de
planeamento é apresentada.

Nota 13
FIG. 8
B. Alinhe o retângulo amarelo com o código QR pretendido de um
software de planeamento.



K. Se estiver correto, toque em Done (Concluído) ou no próprio popup Scan completed! (Leitura concluída!).



Os seguintes campos de informações do implante são preenchidos
automaticamente:
• Reference / GTIN (Referência/GTIN) (8);
• Lot number (Número do lote) (6);
• Expiration date (Data de validade) (2), se disponível.

Nota 5 - 6 - 7
L. Defina a posição do implante, tocando no dente correspondente
na representação do maxilar.



O dente selecionado é substituído por um implante realçado a
azul (3).

M. Toque em
toque em

(9) para adicionar outros implantes à operação ou
(1) para remover implantes da operação.

Nota 8 - 9
N. Toque em ou faça deslizar Notes (Notas) (5) para escrever
comentários relativos à operação.
Nota 10
O. Toque em Save (Guardar) (4) para validar.



A operação é apresentada na lista de operações planeadas.

Nota 11
P. Toque em
para regressar ao ecrã da página Setup
(Configuração) ou toque em
para iniciar a operação.
Nota 12
Consulte o capítulo “8.6 Iniciar ou retomar uma operação planeada”
na página 28 para iniciar uma operação planeada.
26

O pop-up Scan completed! (Leitura concluída!) é apresentado
quando o código QR tiver sido lido com sucesso.

FIG. 9
C. Se estiver correto, toque em Done (Concluído) (1) ou em Scan
completed! (Leitura concluída!).



As informações da operação são importadas e é apresentado o
ecrã da página Operation setup (Configuração da operação).

Nota 14
FIG. 10
As seguintes informações da operação são definidas
automaticamente para cada etapa e não é possível modificá-las:
• Ordem de colocação dos implantes (12)
• Implant brand (Marca do implante) (2)
• Implant type (Tipo de implante) (3)
• Implant position (Posição do implante) (5)
D. Se necessário, modifique a Bone density (Densidade óssea) (8) e
as informações gerais do paciente preenchidas automaticamente
(13).
E. Toque no campo Operation date (Data da operação)* (1) para
definir a data da operação.
Nota 15
F. Toque em



(10) para ler o código de barras de um implante.

A câmara é ativada e o ecrã da página Leitura é apresentado.
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FIG. 10
G. Alinhe o retângulo amarelo com o código de barras.
O pop-up Scan completed! (Leitura concluída!) é apresentado
quando o código de barras tiver sido lido com sucesso:

NOTAS
5

O campo Reference (Referência) é substituído por um campo

GTIN quando o código GTIN está disponível nos dados do código de

PRT



barras.
6 Apenas são suportados os códigos de barras Code 128 e DataMatrix.

H. Se estiver correto, toque em Done (Concluído) ou no próprio popup Scan completed! (Leitura concluída!).



Os seguintes campos de informações do implante são preenchidos
automaticamente:
• Reference / GTIN (Referência/GTIN) (11);
• Lot number (Número do lote) (9);
• Expiration date (Data de validade) (4), se disponível.

Nota 5 - 6 - 7
I. Toque em ou faça deslizar Notes (Notas) (7) para escrever
comentários relativos à operação.
Nota 10
J. Toque em Save (Guardar) (6) para validar.



A operação é apresentada na lista de operações planeadas.

Nota 16
K. Toque em
para regressar ao ecrã da página Setup
(Configuração) ou toque em
para iniciar a operação.
Consulte o capítulo “8.6 Iniciar ou retomar uma operação planeada”
na página 28 para iniciar uma operação planeada.

7 Também é possível preencher estes campos manualmente,
tocando nos mesmos.
8 É possível adicionar até 8 implantes. Cada implante encontrase numerado na representação do maxilar, consoante a ordem da
operação. O último tipo de implante utilizado para a operação é
proposto por predefinição para implantes adicionais.
9 Toque longamente nos ícones dos implantes e desloque-os
para reordenar.
10 As Notes (Notas) são guardadas automaticamente.
11 Caso os campos obrigatórios estejam vazios, não é possível
guardar até que os campos sejam preenchidos. Os campos obrigatórios vazios ficam a piscar no ecrã.
12 Não é possível iniciar uma operação se a posição e as informações do implante não estiverem definidas. Os campos obrigatórios vazios ficam a piscar no ecrã.
13 Para importar uma operação a partir de um software de planeamento, o utilizador tem de ativar a funcionalidade de importação na janela pop-up Profile (Perfil) (consulte a secção “7.9.1
Adicionar ou editar paciente” na página 16).
14 Quando as informações do paciente importado correspondem às informações de um paciente já existente (mesmo First
name (Nome), Last name (Apelido), Date of birth (Data de nascimento) e Patient number (Número do paciente)), os pacientes são
unidos automaticamente. Se apenas alguns destes campos coincidirem, continua a ser possível uni-los manualmente (consulte a
secção “7.9.4 Unir pacientes” na página 17).
15 Os campos assinalados por um asterisco têm de ser preenchidos antes de guardar.
16 Se a operação tiver sido importada, é apresentado o ícone do
software de planeamento correspondente.
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FIG. 11

FIG. 12

⚠ CUIDADO

8.5 Remover uma operação
FIG. 11
A. No ecrã da página Setup (Configuração), arraste para a
esquerda e toque em Delete (Eliminar) (1) para remover a
operação pretendida.



É apresentada uma janela
operation(Eliminar operação).

de

FIG. 13

mensagem:

Delete

Se o som estiver desligado antes de entrar em modo operatório, é
apresentada a mensagem de aviso "Please switch ON sound
volume on your iPad and set it to an appropriate level according
to the ambient noise level in your practice room." (Ligue o som do
seu iPad e regule o volume para um nível adequado ao ruído no
seu consultório).
O micromotor MX-i não entrará em funcionamento até que o som
esteja ligado.
FIG. 14

⚠ CUIDADO
B. Toque em Cancel (Cancelar) ou Delete (Eliminar) para confirmar.

8.6 Iniciar ou retomar uma operação
planeada

A primeira vez que se acede ao ecrã da página Operative
(Operatório) é visualizado um pop-up para apresentar o
funcionamento do botão laranja do pedal de controlo. Toque em
qualquer ponto do ecrã para fechar o pop-up ou toque em Don’t
show me again (Não mostrar novamente) para confirmar:

FIG. 12
A. No ecrã da página Setup (Configuração), na área de operações
Planned (Planeadas), toque na operação que tem de ser iniciada
ou toque numa operação assinalada pelo símbolo
, para a
retomar e ir diretamente para a etapa C.



É apresentado o ecrã da página Operation setup (Configuração
da operação) (iniciar operação) ou o ecrã da página Operative
(Operatório) (retomar operação).

C. Para operar e controlar a velocidade do micromotor MX-i, prima o
pedal de controlo.
Se necessário, toque em
(1) para registar a etapa.

Nota 17

Nota 19 - 20

FIG. 13
B. Verifique se as informações da operação estão corretas e toque
em
para aceder ao ecrã da página Operative (Operatório).

⚠ CUIDADO

Nota 18

D. Navegue ao longo das etapas da operação:
• Prima brevemente o botão laranja do pedal de controlo ou
toque na área de navegação (9) para passar à etapa
seguinte;
• Toque no ícone da etapa pretendida (4).

⚠ CUIDADO
Se o pedal de controlo for premido antes de entrar em modo
operatório, é apresentada a mensagem de aviso "Please release
pedal…" (Solte o pedal).
O micromotor MX-i não entra em funcionamento até que o pedal
de controlo seja solto e novamente premido.

O registo de etapas só é possível com o contra-ângulo CA 20:1 L
criado pela Bien-Air Dental SA.

Nota 22 - 23 - 24
(2) para visualizar o protocolo cirúrgico gerado
E. Toque em
pelo software de planeamento, se necessário.
Nota 25
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FIG. 14
F. Se necessário, toque em
(3) para visualizar a posição do
instrumento a utilizar para a etapa atual na peça.

NOTAS

G. Ajuste os parâmetros operatórios (7), se necessário.
Consulte o capítulo “8.8 Parâmetros operatórios” na página 32.

17 Caso os campos obrigatórios estejam vazios, não é possível
guardar até que os campos sejam preenchidos. Os campos obrigatórios vazios ficam a piscar no ecrã.

H. Toque longamente nos ícones dos implantes (11) ou prima
longamente o botão laranja do pedal de controlo para efetuar a
colocação dos outros implantes planeados.

18 Não é possível iniciar uma operação se a posição e as informações do implante não estiverem definidas. Os campos obrigatórios vazios ficam a piscar no ecrã.

Nota 22
I. Selecione a densidade óssea (10) para a posição de implante
atual; é possível definir ou modificar o valor de densidade óssea
a qualquer momento, ao longo da operação (? = desconhecido).
J. Toque em Data (Dados) (5) para alterar os dados do paciente, se
necessário.

19 Os valores em tempo real de velocidade e de binário são apresentados quando o micromotor MX-i está em funcionamento.



É apresentado o ecrã da página Operation data (Dados
operatórios).

Consulte o capítulo “7.10.2 Dados operatórios” na página 19 para
obter mais detalhes.
K. Toque no botão Concluir (6) para terminar a operação.



É apresentada uma janela de mensagem: Finish operation
(Concluir operação).

L. Toque em Finish (Concluir), para confirmar o fim da operação, ou
em Cancel (Cancelar) para continuar a operação.

PRT

Nota 26
Consulte o capítulo “8.9 Visualização do instrumento na peça” na
página 34 para obter mais detalhes.

20 Quando a solicitação de potência do micromotor MX-i é excessiva, o Ecrã operatório apresenta o símbolo de sobreaquecimento
. Neste caso, a unidade iChiropro reduz automaticamente o
binário, de modo a evitar o sobreaquecimento do micromotor MXi. Para repor o binário a 100%, pare o motor ou deixe-o funcionar
em vazio durante alguns segundos.
21 As informações específicas da cirurgia assistida (8) são apresentadas para operações importadas a partir do coDiagnostiX™
com implantes assistidos Straumann™
22 Consulte as instruções de utilização da peça de mão, se for
necessário mudar de instrumento.
23 Por motivos de segurança, o indicador de velocidade e o ícone
de etapa das etapas de alta velocidade encontram-se realçados a
laranja. O seguinte aviso pop-up é apresentado ao mudar de uma
perfuração a baixa velocidade para uma a alta velocidade (≥ 100
rpm):

Toque em OK ou prima brevemente o botão azul do pedal de controlo para confirmar o aviso pop-up e autorizar o início de funcionamento do micromotor MX-i.
24 O ícone de etapa de colocação de implante é assinalado pelo
símbolo

no canto superior direito.

25 A visualização do protocolo cirúrgico só está disponível para
operações importadas a partir do coDiagnostiX™.
26 A visualização do instrumento na peça só está disponível para
operações que utilizem implantes não assistidos Straumann™.
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FIG. 15

FIG. 16

⚠ CUIDADO

8.7 Iniciar uma operação direta
O modo de operação direta permite a execução de uma operação
sem qualquer planeamento.
FIG. 15
A. No ecrã da página Setup (Configuração), toque em

(2) na

área de operações Direct (Diretas), para selecionar a marca e o
tipo de implante,



É apresentada a janela pop-up Implant brand selection (Seleção
da marca de implante).

Ou toque em
(1) se a seleção de implante pretendida já estiver
a ser apresentada e passe diretamente para a etapa E.



É apresentado o ecrã da página Operative (Operatório).

FIG. 16
B. Toque numa marca para aceder à janela Implant type selection
(Seleção do tipo de implante).



FIG. 17

Se o som estiver desligado antes de entrar em modo operatório, é
apresentada a mensagem de aviso "Please switch ON sound
volume on your iPad and set it to an appropriate level according
to the ambient noise level in your practice room." (Ligue o som do
seu iPad e regule o volume para um nível adequado ao ruído no
seu consultório).
O micromotor MX-i não entrará em funcionamento até que o som
esteja ligado.
FIG. 17

⚠ CUIDADO
A primeira vez que se acede ao ecrã da página Operative
(Operatório) é visualizado um pop-up para apresentar o
funcionamento do botão laranja do pedal de controlo. Toque em
qualquer ponto do ecrã para fechar o pop-up ou toque em Don’t
show me again (Não mostrar novamente) para confirmar.

É apresentada a janela Implant type selection (Seleção do tipo
de implante).

Consulte o capítulo “8.10.1 Adicionar implante” na página 34 se a
marca pretendida não estiver presente ou consulte “8.11 Assinalar
ou remover marcas” na página 37 para gerir marcas.
Nota 27
C. Quando disponível, selecione entre Guided (Assistido) (implante)
e Non-guided (Não-assistido) (1).
D. Toque no sistema de implante (2) e no respetivo diâmetro (3) para
selecionar o implante pretendido.
Se o implante pretendido não estiver disponível, consulte“8.10
Adicionar, editar ou remover implantes” na página 34.



A aplicação regressa ao ecrã da página Setup (Configuração).

E. Toque em
(1) para aceder ao ecrã da página Operative
(Operatório), FIG. 15.

⚠ CUIDADO
Se o pedal de controlo for premido antes de entrar em modo
operatório, é apresentada a mensagem de aviso "Please release
pedal…" (Solte o pedal).
O micromotor MX-i não entra em funcionamento até que o pedal
de controlo seja solto e novamente premido.

30

F. Para operar e controlar a velocidade do micromotor MX-i, prima o
pedal de controlo.
Se necessário, toque em
(1) para registar a etapa.
Nota 28 - 29

⚠ CUIDADO
O registo de etapas só é possível com o contra-ângulo CA 20:1 L
criado pela Bien-Air Dental SA.
G. Navegue ao longo das etapas da operação:
• Prima brevemente o botão laranja do pedal de controlo ou
toque na área de navegação (7) para passar à etapa
seguinte;
• Toque no ícone da etapa pretendida (3).
Nota 30 - 31 - 32
(2) para visualizar a posição do
H. Se necessário, toque em
instrumento a utilizar para a etapa atual na peça.

I. Ajuste os parâmetros operatórios (6), se necessário.
Consulte o capítulo “8.8 Parâmetros operatórios” na página 32.
J. Selecione a densidade óssea (8); é possível definir ou modificar o
valor de densidade óssea a qualquer momento, ao longo da
operação (? = desconhecido).
K. Toque em Data (Dados) (4) para alterar os dados do paciente, se
necessário.



É apresentado o ecrã da página Operation data (Dados
operatórios).

Consulte o capítulo “7.10.2 Dados operatórios” na página 19 para
obter mais detalhes.
L. Toque no botão Concluir (5) para terminar a operação.



É apresentada uma janela de mensagem: Finish operation
(Concluir operação).

M. Toque em Finish (Concluir), para confirmar o fim da operação, ou
em Cancel (Cancelar) para continuar a operação.



É apresentado o ecrã da página Operation data (Dados
operatórios). Preencha as informações necessárias e toque
em Save (Guardar).

Consulte o capítulo “7.10.2 Dados operatórios” na página 19 para
obter mais detalhes.

NOTAS
27 Os implantes definidos pelo utilizador são representados por
.Os implantes predefinidos são representados por

.

PRT

Nota 33
Consulte o capítulo “8.9 Visualização do instrumento na peça” na
página 34 para obter mais detalhes.

28 Os valores em tempo real de velocidade e de binário são apresentados quando o micromotor MX-i está em funcionamento.
29 Quando a solicitação de potência do micromotor MX-i é excessiva, o Ecrã operatório apresenta o símbolo de sobreaquecimento
. Neste caso, a unidade iChiropro reduz automaticamente o
binário, de modo a evitar o sobreaquecimento do micromotor MXi. Para repor o binário a 100%, pare o motor ou deixe-o funcionar
em vazio durante alguns segundos.
30 Consulte as instruções de utilização da peça de mão, se for
necessário mudar de instrumento.
31 Por motivos de segurança, o indicador de velocidade e o ícone
de etapa das etapas de alta velocidade encontram-se realçados a
laranja. O seguinte aviso pop-up é apresentado ao mudar de uma
perfuração a baixa velocidade para uma a alta velocidade (≥ 100
rpm):

Toque em OK ou prima brevemente o botão azul do pedal de controlo para confirmar o aviso pop-up e autorizar o início de funcionamento do micromotor MX-i.
32 O ícone de etapa de colocação de implante é assinalado pelo
símbolo

no canto superior direito.

33 A visualização do instrumento na peça só está disponível para
operações que utilizem implantes não assistidos Straumann™.
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FIG. 18

FIG. 19

8.8 Parâmetros operatórios

8.8.2 Sentido de rotaçãodo micromotor MX-i

A disposição dos parâmetros operatórios pode diferir
ligeiramente, consoante sejam apresentados a partir de uma
operação direta, de uma operação planeada ou de um protocolo
de processo. Contudo, os processos constantes deste capítulo
são válidos para todos os tipos de operações. Todos os
parâmetros de operação podem ser alterados temporariamente
durante uma operação, no ecrã Operative (Operatório).

FIG. 20
Toque em
para selecionar o modo de rotação do micromotor
MX-i:
• Para a frente (sentido dos ponteiros do relógio)
• Reverse (Inverso) (sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio)
Nota 35 - 36

8.8.1 Velocidade e binário do micromotor
MX-i
FIG. 18
Os valores máximos atingíveis de velocidade (3) e de binário (2)
são apresentados quando o micromotor MX-i não está em
funcionamento. Os valores em tempo real de velocidade (3) e de
binário (2) são apresentados quando o micromotor MX-i está em
funcionamento.
Nota 34
Deslize, para regular os valores máximos de velocidade e de
binário.
Ou toque nos ícones
para ativar a roda de
deslocamento e obter uma regulação mais precisa.
FIG. 19
Deslize, para regular com precisão os valores máx. de velocidade
e de binário do motor e toque em Cancel (Cancelar) ou Done
(Concluído) para validar.
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FIG. 20

FIG. 21

FIG. 22

FIG. 23

8.8.3 Nível de irrigação

8.8.4 Relação da peça de mão
FIG. 22
Toque e selecione para alterar a relação da peça de mão.

⚠ CUIDADO
Assegure-se de que a peça de mão corresponde à sua seleção.
Nota 37 - 38

8.8.5 Intensidade da luz
FIG. 23
Deslize ou toque no ponto apropriado para regular a intensidade
da luz do micromotor MX-i.
São possíveis 11 níveis de regulação:
• desligada, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e
100% do valor máximo de intensidade da luz.

NOTAS
34 O valor de binário máx. atingido é representado pela seta verde (1).

PRT

FIG. 21
Deslize ou toque no ponto apropriado, para regular o nível de
irrigação.
São possíveis 6 níveis de regulação:
irrigação desligada, 30 ml/min, 60 ml/min, 90 ml/min, 120 ml/
min, 150 ml/min.

35 O ecrã operatório apresenta sempre o sentido de rotação selecionado.
36 Em modo inverso (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio), o símbolo pisca e é emitido um alerta sonoro ("bips" médios
sucessivos).
37 O ecrã operatório apresenta sempre a relação da peça de
mão selecionada.
38 A relação da peça de mão é vermelha para engrenagens de
multiplicação, azul para acionamento direto e verde para engrenagens de redução.
39 O ecrã operatório apresenta sempre o valor de intensidade da
luz selecionado.

Nota 39
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FIG. 24

FIG. 25

8.9 Visualização do instrumento na peça
FIG. 24
No ecrã Operative (Operatório), toque em
para visualizar a
posição do instrumento a utilizar para a etapa atual na peça.



É apresentado o ecrã da página de visualização de
instrumentos.

FIG. 25
Esta página permite localizar o instrumento necessário na peça:
(1) Alternar Complete / Basic (Completo/Básico)
Nota 40
(2) Instrumento a utilizar na etapa atual
(3) Tabela de identificação de instrumentos
(4) Imagem da peça
(5) Botão Close (Fechar)
A. Localize o número do instrumento para a etapa atual (2) na
tabela de identificação de instrumentos (3). Se necessário,
arraste para baixo ou para cima, para aceder ao instrumento
na tabela de identificação de instrumentos (3).
B. Localize o número do instrumento para a etapa atual na imagem
da peça (4).
C. Toque em Close (Fechar) para regressar ao ecrã da página
Operative (Operatório).



É apresentado o ecrã da página Operative (Operatório).

FIG. 26

8.10 Adicionar, editar ou remover implantes
8.10.1 Adicionar implante
FIG. 26
A. Na janela pop-up Implant type selection (Seleção do tipo de
implante), toque em
(2) para criar uma cópia de um implante
de fábrica ou toque em
(1) para criar um implante com o
mesmo nome de uma Marca de Implantes existente, com
parâmetros de operação atribuídos por defeito.
Nota 41
Também é possível adicionar uma nova marca, tocando em
na
janela pop-up Implant brand selection (Seleção da marca de
implante).



É apresentado o ecrã da página Drill protocol (Protocolo de
perfuração). Se estiver a criar um implante como cópia de um
implante de fábrica ou com o mesmo nome de uma Marca de
Implantes existente, avance diretamente para a etapa E.

FIG. 27
B. Toque no botão Implant brand (Marca do implante) (1).



É novamente apresentada a janela pop-up Implant brand
selection (Seleção da marca de implante).

FIG. 28
C. Digite o nome da marca no campo Brand name (Nome da marca)
(2).
Nota 42
D. Toque em Done (Concluído) (1) para validar.



34

A aplicação regressa ao ecrã da página Drill protocol (Protocolo
de perfuração).
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FIG. 28

FIG. 29
E. Quando disponível, selecione entre Guided (Assistido) (implante)
e Non-guided (Não-assistido) (9).
F. Preencha ou altere os campos Implant type (Tipo de implante) (1)
e Diameter (Diâmetro) (2).
G. Altere o Step name (Nome da etapa) (7) e os parâmetros
operatórios (6), se necessário.
Consulte o capítulo “8.8 Parâmetros operatórios” na página 32.

FIG. 29

NOTAS
40 O separador Basic (Básico) permite visualizar a tabela de
identificação de instrumentos simplificada e a imagem da peça
(não disponível para todos os implantes Straumann™).

PRT

FIG. 27

41 Os implantes definidos pelo utilizador são representados por

H. Toque em

(5) para registar a etapa por defeito.

⚠ CUIDADO
O registo de etapas só é possível com o contra-ângulo CA 20:1 L
criado pela Bien-Air Dental SA.
(8) para adicionar etapas ou toque em
(3) para
I. Toque em
remover etapas do protocolo de perfuração. Altere a respetiva
posição arrastando-as e largando-as.
Nota 43 - 44 - 45
J. Toque em Save (Guardar) (4) para validar.



O novo implante é apresentado na janela pop-up Implant type
selection (Seleção do tipo de implante), dentro da marca
correspondente. Se tiver sido criada uma marca, estará
presente na janela pop-up Implant brand selection (Seleção da
marca de implante).

Nota 46

.Os implantes predefinidos são representados por

.

42 Também é possível preencher automaticamente o campo
Brand name (Nome da marca), tocando no ícone de uma das Marcas de Implantes existentes.
43 É possível adicionar até 12 etapas para cada protocolo de
perfuração.
44 O ícone de etapa de colocação de implante é assinalado pelo
símbolo

.

45 Por predefinição, quando é criado um implante totalmente
novo, apenas a etapa de colocação do implante está presente. Não
é possível remover esta etapa, o seu registo está ativo por defeito
e não pode ser desativado.
46 Os campos Implant brand (Marca do implante) e Implant type
(Tipo de implante) têm de ser preenchidos antes de guardar.
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FIG. 30

FIG. 31

8.10.2 Editar (definido pelo utilizador)
implante

8.10.3 Remover (definido pelo utilizador)
implante

FIG. 30
A. Na janela pop-up Implant type selection (Seleção do tipo de
implante), toque em
(1) no implante definido pelo utilizador
a alterar.

Arraste para a esquerda, para remover o implante definido pelo
utilizador pretendido:



É apresentado o ecrã da página Drill protocol (Protocolo de
perfuração).

B. Altere os parâmetros operatórios pretendidos.
Consulte o capítulo “8.8 Parâmetros operatórios” na página 32.
C. Toque em Save (Guardar) para validar ou em Cancel (Cancelar)
para rejeitar as alterações.
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8.11 Assinalar ou remover marcas

Nota 47



Os ícones das marcas ficam sombreados quando a função de
assinalar ou remover marcas está ativada.

B. Toque em
(5) para assinalar uma marca ou toque em
(4) para remover uma marca.

NOTAS
47 A primeira vez que a janela pop-up de seleção da marca do
implante é apresentada, o separador de marcas favoritas (2) é selecionado. Se nenhuma marca estiver assinalada no separador de
marcas favoritas (2), é apresentado um tutorial que explica como
assinalar marcas.

PRT

FIG. 31
A. Na janela pop-up Implant brand selection (Seleção da marca
de implante), toque longamente numa marca no separador
ALL (Todas) (1) para ativar a função de assinalar ou remover
marcas.

48 As marcas presentes por defeito na aplicação (as de fábrica)
não podem ser removidas.

Nota 48
C. Toque em Done (Concluído) (3) para validar ou em Cancel
(Cancelar) (6) para rejeitar as alterações.
As marcas assinaladas são apresentadas no separador de
marcas favoritas (1). Para cancelar o assinalamento de uma
marca, aplique o processo inverso (possível no separador ALL
(Todas) e no separador de marcas favoritas).
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FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

9 Operação - modo cirurgia
9.1 Aceder ao modo cirurgia

9.3 Planear uma operação

FIG. 1

A. No ecrã Setup (Configuração), toque em
nova operação.

Toque em

para entrar no modo cirurgia.

Nota 1
O modo cirurgia permite executar operações que não incluam a
colocação de implantes.



É apresentado o ecrã da página Setup (Configuração).

9.2 Descrição do ecrã de configuração
FIG. 2
O ecrã Setup (Configuração) permite planear uma operação,
iniciar uma operação planeada ou iniciar uma operação direta:
(1) Campo Search (Procura) (para localizar informações
específicas na lista de operações planeadas)
(2) Planear uma nova operação (consulte “9.3 Planear uma
operação” na página 38)
(3) Regressar ao ecrã anterior
(4) Área de operação Direct (Direta)
(5) Área de operações Planned (Planeadas)
Nota 2



para adicionar uma

É apresentado o ecrã da página Operation setup (Configuração
da operação).

FIG. 3
B. Toque em



(6) para aceder à lista de pacientes.

É apresentada a lista pop-up Pacientes.

FIG. 4
C. Toque na linha do paciente pretendido para selecionar o paciente.
Consulte o capítulo “7.9.1 Adicionar ou editar paciente” na página 16
se o paciente pretendido não estiver presente ou para modificar os
dados do paciente.



Os seguintes campos de informações do paciente são preenchidos
automaticamente, FIG. 3:

• First and last names (Nome e apelido)* (7);
• Date of birth (Data de nascimento) (1);
• Patient Number (Número do paciente) (5).
D. Toque nos seguintes campos de operação para os preencher:
• Operation date (Data da operação)* (2);
• Bone density (Densidade óssea) (de 1 a 4 ou desconhecida)
(3).
Nota 3
E. Toque em



(4) para selecionar o processo.

É apresentada a janela pop-up Procedure (Processo).

FIG. 5
Nota 4
F. Toque no processo pretendido ou toque em Close (Fechar) (1)
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FIG. 4

FIG. 6

para retroceder.
A aplicação regressa ao ecrã da página Operation setup
(Configuração da operação).

NOTAS

Consulte “9.8.1 Adicionar processo” na página 46 para criar um
processo definido pelo utilizador.
FIG. 6
G. Na representação do maxilar, toque na posição do dente
pretendido para lhe afetar o processo.



O dente fica realçado a azul (4).

H. Toque em
toque em

(5) para adicionar outros processos à operação ou
(1) para remover processos da operação.

1 Nos EUA e no Canadá, o modo cirurgia está disponível apenas
na unidade iChiropro Surgery (REF 1600883-001).
2 Os nomes dos pacientes e as datas das operações podem ser
ordenados, tocando nos títulos das colunas respetivas (6).
3 Os campos assinalados por um asterisco têm de ser preenchidos antes de guardar.

Nota 5 - 6
I. Toque em ou faça deslizar Notes (Notas) (3) para escrever
comentários relativos à operação.

4

Nota 7
J. Toque em Save (Guardar) (2) para regressar ao ecrã da página
Setup (Configuração).

5 É possível adicionar até 8 processos por operação. Cada processo encontra-se numerado na representação do maxilar, consoante a ordem da operação.



A operação é apresentada na lista de operações planeadas.

Nota 8
Consulte o capítulo “9.5 Iniciar ou retomar uma operação” na
página 40 para iniciar uma operação planeada.

PRT



FIG. 5

2

Os processos definidos pelo utilizador são representados por
.Os processos predefinidos são representados por

.

6 Toque longamente nos ícones do processo e desloque-os
para reordenar.
7

As Notes (Notas) são guardadas automaticamente.

8 Caso os campos obrigatórios estejam vazios, não é possível
guardar até que os campos sejam preenchidos. Os campos obrigatórios vazios ficam a piscar no ecrã.
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FIG. 7

FIG. 8

⚠ CUIDADO

9.4 Remover uma operação
FIG. 7
A. No ecrã da página Setup (Configuração), arraste para a
esquerda e toque em Delete (Eliminar) para remover a
operação pretendida:



É apresentada uma janela
operation(Eliminar operação).

de

FIG. 9

mensagem:

Delete

Se o som estiver desligado antes de entrar em modo operatório, é
apresentada a mensagem de aviso "Please switch ON sound
volume on your iPad and set it to an appropriate level according
to the ambient noise level in your practice room." (Ligue o som do
seu iPad e regule o volume para um nível adequado ao ruído no
seu consultório).
O micromotor MX-i não entrará em funcionamento até que o som
esteja ligado.
FIG. 10

⚠ CUIDADO
B. Toque em Cancel (Cancelar) ou Delete (Eliminar) para confirmar.

9.5 Iniciar ou retomar uma operação

A primeira vez que se acede ao ecrã da página Operative
(Operatório) é visualizado um pop-up para apresentar o
funcionamento do botão laranja. Toque em qualquer ponto do
ecrã para fechar o pop-up ou toque em Don’t show me again (Não
mostrar novamente) para confirmar:

FIG. 8
A. No ecrã da página Setup (Configuração), na área de operações
Planned (Planeadas), toque na operação que tem de ser iniciada
, para a
ou toque numa operação assinalada pelo símbolo
retomar e ir diretamente para a etapa C.



É apresentado o ecrã da página Operation setup (Configuração
da operação) (iniciar operação) ou o ecrã da página Operative
(Operatório) (retomar operação).

FIG. 9
B. Verifique se as informações da operação estão corretas e toque
em
(1) para aceder ao ecrã da página Operative (Operatório).
Nota 9

⚠ CUIDADO
Se o pedal de controlo for premido antes de entrar em modo
operatório, é apresentada a mensagem de aviso "Please release
pedal…" (Solte o pedal). O micromotor MX-i não entra em
funcionamento até que o pedal de controlo seja solto e
novamente premido.

C. Para operar e controlar a velocidade do micromotor MX-i, prima o
pedal de controlo.
Se necessário, toque em
(1) para registar a etapa.
Nota 10 - 11
D. Navegue ao longo das etapas da operação:
• Prima brevemente o botão laranja do pedal de controlo ou
toque na área de navegação (2) para passar à etapa
seguinte;
• Toque no ícone da etapa pretendida (3).
Nota 12
E. Ajuste os parâmetros operatórios (6), se necessário.
Consulte o capítulo “9.7 Parâmetros operatórios” na página 44.
F. Selecione a densidade óssea (7); é possível definir ou modificar o
valor de densidade óssea a qualquer momento, ao longo da
operação.
G. Toque nos ícones dos dentes (8) ou prima longamente o botão
laranja do pedal de controlo para executar os outros processos
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FIG. 10
da cirurgia planeada relativos à operação.



É apresentado o ecrã da página Operation data (Dados
operatórios).

NOTAS
9 Não é possível iniciar uma operação se o processo não estiver
definido.

Consulte o capítulo “7.10.2 Dados operatórios” na página 19 para obter mais detalhes.
I. Toque no botão Concluir (5) para terminar a operação.

10 Os valores em tempo real de velocidade e de binário são apresentados quando o micromotor MX-i está em funcionamento.

É apresentada uma janela de mensagem: Finish operation
(Concluir operação).

11 Quando a solicitação de potência do micromotor MX-i é excessiva, o Ecrã operatório apresenta o símbolo de sobreaquecimento



J. Toque em Finish (Concluir), para confirmar o fim da operação, ou
em Cancel (Cancelar) para continuar a operação.

PRT

Nota 12
H. Toque em Data (Dados) (4) para alterar os dados do paciente, se
necessário.

. Neste caso, a unidade iChiropro reduz automaticamente o
binário, de modo a evitar o sobreaquecimento do micromotor MXi. Para repor o binário a 100%, pare o motor ou deixe-o funcionar
em vazio durante alguns segundos.
12 Consulte as instruções de utilização da peça de mão, se for
necessário mudar de instrumento.
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FIG. 11

FIG. 12
FIG. 13

9.6 Iniciar uma operação direta
O modo de operação direta permite a execução de uma operação
sem qualquer planeamento.
FIG. 11
A. No ecrã da página Setup (Configuração), toque em

FIG. 13

(2) na

área de operações Direct (Diretas) para selecionar o processo

⚠ CUIDADO
A primeira vez que se acede ao ecrã da página Operative
(Operatório) é visualizado um pop-up para apresentar o
funcionamento do botão laranja. Toque em qualquer ponto do
ecrã para fechar o pop-up ou toque em Don’t show me again (Não
mostrar novamente) para confirmar:

de cirurgia. É apresentada a janela pop-up Procedure
(Processo).
Nota 13
Ou toque em
(1) se a operação pretendida já estiver a ser
apresentada e passe diretamente para a etapa E.



É apresentado o ecrã da página Operative (Operatório).

FIG. 12
B. Toque no processo pretendido ou toque em Close (Fechar) (1)
para retroceder.



A aplicação regressa ao ecrã da página Setup (Configuração).

Consulte o capítulo “9.8.1 Adicionar processo” na página 46 para
criar um processo definido pelo utilizador.
C. Toque em
(1) para aceder ao ecrã da página Operative
(Operatório), FIG. 11.

⚠ CUIDADO
Se o pedal de controlo for premido antes de entrar em modo
operatório, é apresentada a mensagem de aviso "Please release
pedal…" (Solte o pedal).
O micromotor MX-i não entra em funcionamento até que o pedal
de controlo seja solto e novamente premido.

⚠ CUIDADO
Se o som estiver desligado antes de entrar em modo operatório, é
apresentada a mensagem de aviso "Please switch ON sound
volume on your iPad and set it to an appropriate level according
to the ambient noise level in your practice room." (Ligue o som do
seu iPad e regule o volume para um nível adequado ao ruído no
seu consultório).
O micromotor MX-i não entrará em funcionamento até que o som
esteja ligado.
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D. Para operar e controlar a velocidade do micromotor MX-i, prima o
pedal de controlo.
Se necessário, toque em
(1) para registar a etapa.
Nota 14 - 15
E. Navegue ao longo das etapas da operação:
• Prima brevemente o botão laranja do pedal de controlo ou
toque na área de navegação (2) para passar à etapa
seguinte;
• Toque no ícone da etapa pretendida (3).
Nota 16
F. Ajuste os parâmetros operatórios (6), se necessário.
Consulte o capítulo “9.7 Parâmetros operatórios” na página 44.
G. Selecione a densidade óssea (7); é possível definir ou modificar o
valor de densidade óssea a qualquer momento, ao longo da
operação.
H. Toque em Data (Dados) (4) para alterar os dados do paciente, se
necessário.



É apresentado o ecrã da página Operation data (Dados
operatórios).

Consulte o capítulo “7.10.2 Dados operatórios” na página 19 para
obter mais detalhes.
I. Toque no botão Finish (Concluir) (5) para terminar a operação.



É apresentada uma janela de mensagem: Finish operation
(Concluir operação).

J. Toque em Finish (Concluir), para confirmar o fim da operação, ou

É apresentado o ecrã da página Operation data (Dados
operatórios). Preencha as informações necessárias e toque
em Save (Guardar).

Consulte o capítulo “7.10.2 Dados operatórios” na página 19 para
obter mais detalhes.

NOTAS
13 Os processos definidos pelo utilizador são representados por
.Os processos predefinidos são representados por

.

PRT



em Cancel (Cancelar) para continuar a operação.

14 Os valores em tempo real de velocidade e de binário são apresentados quando o micromotor MX-i está em funcionamento.
15 Quando a solicitação de potência do micromotor MX-i é excessiva, o Ecrã operatório apresenta o símbolo de sobreaquecimento
. Neste caso, a unidade iChiropro reduz automaticamente o
binário, de modo a evitar o sobreaquecimento do micromotor MXi. Para repor o binário a 100%, pare o motor ou deixe-o funcionar
em vazio durante alguns segundos.
16 Consulte as instruções de utilização da peça de mão, se for
necessário mudar de instrumento.
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FIG. 14

FIG. 15

9.7 Parâmetros operatórios

9.7.2 Sentido de rotaçãodo micromotor MX-i

A disposição dos parâmetros operatórios pode diferir
ligeiramente, consoante sejam apresentados a partir de uma
operação direta, de uma operação planeada ou de um protocolo
de processo. Contudo, os processos constantes deste capítulo
são válidos para todos os tipos de operações. Todos os
parâmetros de operação podem ser alterados temporariamente
durante uma operação, no ecrã Operative (Operatório).

FIG. 16
Toque em
para selecionar o modo de rotação do micromotor
MX-i:
• Para a frente (sentido dos ponteiros do relógio)
• Reverse (Inverso) (sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio)
Nota 17 - 18

9.7.1 Velocidade e binário do micromotor
MX-i
FIG. 14
Os valores máximos atingíveis de velocidade (2) e de binário (1)
são apresentados quando o micromotor MX-i não está em
funcionamento. Os valores em tempo real de velocidade (2) e de
binário (1) são apresentados quando o micromotor MX-i está em
funcionamento.
Deslize, para regular os valores máximos de velocidade e de
binário.
Ou toque nos ícones
para ativar a roda de
deslocamento e obter uma regulação mais precisa.
FIG. 15
Deslize, para regular com precisão os valores máx. de velocidade
e de binário do motor e toque em Cancel (Cancelar) ou Done
(Concluído) para validar.
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FIG. 16

FIG. 17

FIG. 18

FIG. 19

9.7.3 Nível de irrigação

9.7.4 Relação da peça de mão
FIG. 18
Toque e selecione para alterar a relação da peça de mão.

⚠ ATENÇÃO
Assegure-se de que a peça de mão corresponde à sua seleção.
Nota 19 - 20

9.7.5 Intensidade da luz

NOTAS
17 O ecrã operatório apresenta sempre o sentido de rotação selecionado.

PRT

FIG. 17
Deslize ou toque no ponto apropriado, para regular o nível de
irrigação.
São possíveis 6 níveis de regulação:
irrigação desligada, 30 ml/min, 60 ml/min, 90 ml/min, 120 ml/
min, 150 ml/min.

18 Em modo inverso (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio), o símbolo pisca e é emitido um alerta sonoro ("bips" médios
sucessivos).
19 O ecrã operatório apresenta sempre a relação da peça de
mão selecionada.
20 A relação da peça de mão é vermelha para engrenagens de
multiplicação, azul para acionamento direto e verde para engrenagens de redução.
21 O ecrã operatório apresenta sempre o valor de intensidade da
luz selecionado.

FIG. 19
Deslize ou toque no ponto apropriado para regular a intensidade
da luz do micromotor MX-i.
São possíveis 11 níveis de regulação:
• desligada, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e
100% do valor máximo de intensidade da luz.
Nota 21
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FIG. 20

FIG. 21

9.8 Adicionar, editar ou remover processos
9.8.1 Adicionar processo
FIG. 20
(1) para
A. Na janela pop-up Procedure (Processo), toque em
criar um processo desde o início.
Ou toque em
(2) para criar uma cópia de um processo de
fábrica.
Nota 22



É apresentado o ecrã da página Procedure Protocol (Protocolo
de processo).

FIG. 21
B. Preencha ou modifique o campo Procedure name (Nome do
processo) (7).
C. Altere o Optional step name (Nome da etapa opcional) (5) e os
parâmetros operatórios (4), se necessário.
Consulte o capítulo “9.7 Parâmetros operatórios” na página 44.
D. Toque em
(3) para registar a etapa por defeito.
E. Toque em
(6) para adicionar etapas ou toque em
(1) para
remover etapas do protocolo de processo. Altere a respetiva
posição arrastando-as e largando-as.
Nota 23
F. Toque em Save (Guardar) (2) para validar.



O novo processo é apresentado na janela pop-up Procedure
(Processo).

Nota 24
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FIG. 22

9.8.2 Editar (definido pelo utilizador)
processo
FIG. 22
A. Na janela pop-up Procedure (Processo), toque em
processo definido pelo utilizador a alterar.



(1) no

É apresentado o ecrã da página Procedure Protocol (Protocolo
de processo).

B. Altere os parâmetros operatórios pretendidos.
Consulte o capítulo “9.7 Parâmetros operatórios” na página 44.
C. Toque em Save (Guardar) para validar ou em Cancel (Cancelar)
para rejeitar as alterações.

FIG. 23

9.8.3 Remover (definido pelo utilizador)
processo

NOTAS
22 Os processos definidos pelo utilizador são representados por
.Os processos predefinidos são representados por

.

PRT

FIG. 23
Arraste para a esquerda, para remover o processo definido pelo
utilizador.

23 É possível adicionar até 12 etapas para cada processo.
24 O campo de Nome de processo tem de ser preenchido antes
de guardar.
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10 Lista de erros e Resolução de problemas
10.1 Aviso de segurança (funcionamento)
Descrição do aviso

Mensagem

Causa do aviso

Ação

Solte o pedal

O pedal de controlo está premido ao aceder à página operatória.
O pedal de controlo mantémse premido ao confirmar
qualquer notificação do sistema.
O motor fica bloqueado
durante mais de 2 segundos.

Solte e prima novamente o pedal de controlo.

Limitação do binário do
motor ativa

O controlador do motor
limita o binário fornecido,
para evitar o sobreaquecimento do motor.

Evite a utilização prolongada. Deixe arrefecer
o sistema.

Transição de uma perfuração a baixa velocidade
para uma a alta velocidade

O utilizador passa de uma
perfuração a baixa velocidade para uma a alta velocidade (≥ 100 rpm) durante o
processo de implante.

Confirme a transição e a mensagem.

Altifalante do iPad desligado

O altifalante do iPad foi desligado ou o volume sonoro foi
desativado pelo utilizador. É
necessário que o altifalante
do iPad esteja ligado, de
modo a que as notificações e
os alarmes sonoros possam
ouvir-se claramente.

Ligue o altifalante do iPad e regule o volume
para um nível adequado.

A versão iOS instalada no
iPad não foi verificada de
acordo com os protocolos
de validação Bien-Air. Consequentemente, NÃO se
recomenda a utilização do
sistema com esta configuração.

NÃO atualize o iPad com novas versões iOS, a
menos que a Bien-Air o recomende.
Apesar de tudo, caso o iPad tenha sido atualizado com uma nova versão iOS, não utilize o
sistema até que a Bien-Air tenha verificado e
aprovado a nova versão iOS.

Está disponível uma atualização do Manual do Utilizador no website Bien-Air; foi
transferida automaticamente para o iPad.

Recomenda-se vivamente que consulte o
Manual do Utilizador atualizado antes de utilizar o sistema.

Mensagem

Origem do erro

Ação

O pedal de controlo não
está ligado! Verifique a
ligação do pedal de controlo.

O pedal de controlo não
está devidamente ligado.

1. Verifique a ligação do pedal de controlo.
2. Se o problema persistir, contacte a BienAir Dental SA.

Avaria na bomba de irrigação!
Contacte a Bien-Air Dental SA.

Falha elétrica da bomba
de irrigação. O motor da
bomba de irrigação
sobreaquece.

Contacte a Bien-Air Dental SA.

É necessário soltar o
pedal de controlo

Ligue o som do seu iPad e
regule o volume para um
nível adequado ao ruído
no seu consultório.

Versão iOS não verificada
em utilização

O Manual do Utilizador foi
atualizado

O Manual do Utilizador foi
atualizado e pode ser consultado na página "Information" (Informações).

10.2 Erro de funcionamento do aparelho
Descrição do erro

ERRO 1
Ligação do pedal de controlo em falta
ERRO 3
Falha geral da bomba de
irrigação
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Descrição do erro

Mensagem

Origem do erro

Ação

Motor não ligado!
Verifique a ligação do motor.

Falha de falta de fase do
motor. O motor não está
ligado corretamente.

1. Verifique a ligação do motor.
2. Se o problema persistir, contacte a BienAir Dental SA.

Anomalia no cabo do
motor!
Substitua o cabo do motor.

Falha de proteção de potência do controlador do motor.
O cabo do motor pode apresentar defeito.

1. Substitua o cabo do motor.
2. Se o problema persistir, contacte a BienAir Dental SA.

Sobreaquecimento geral
do sistema!
Aguarde até arrefecer.

Falha de excesso de temperatura do controlador
do motor.

1. Aguarde que o sistema arrefeça.
2. Se o problema persistir, contacte a BienAir Dental SA.

1. Desligue a unidade
2. Desacoplar da unidade
o dispositivo iPad
3. Fechar a aplicação
4. Volte a ligar a unidade
5. Voltar a acoplar à unidade o dispositivo iPad
6. Reiniciar a aplicação
7. Se o problema persistir,
contactar a Bien-Air Dental SA

[Código de falha] = EC100:
Falha de comunicação do
controlador do motor
[Código de falha] = EC101:
Falha de subtensão do
controlador do motor
[Código de falha] = EC102:
Falha de sobretensão do
controlador do motor
[Código de falha] = EC120:
Outra falha do controlador do motor

1. Desligue a unidade
2. Desacoplar da unidade o dispositivo iPad
3. Fechar a aplicação iChiropro
4. Volte a ligar a unidade
5. Voltar a acoplar à unidade o dispositivo
iPad
6. Reiniciar a aplicação iChiropro
7. Se o problema persistir, contacte a BienAir Dental SA.

ERRO 4
Ligação do motor em falta
ERRO 5

Falha do cabo do motor

ERRO 6
Excesso de temperatura
do controlador do motor

Falha elétrica do sistema

PRT

ERRO GEN [Código de falha]

10.3 Erros de compatibilidade iOS (ecrã da declaração de exoneração de responsabilidade)
Cor

Versão iOS (alteração do dígito de
identificação)

Versão texto

Restrição (recomendações)

Verde

• Nenhuma.
• O iOS atualmente instalado é idêntico
ao iOS detetado durante a validação
da aplicação.

A secção de texto x.y.z do iOS atualmente instalado é apresentada a
verde.

Sem restrições

Laranja

• O último dígito é diferente: iOS x.y.Z.
• O iOS atualmente instalado foi atualizado com uma pequena alteração, relativamente ao iOS detetado durante a
validação da aplicação.

A secção de texto x.y.z do iOS atualmente instalado é apresentada a
laranja.
O utilizador tem de estar ciente de
que a configuração que está a utilizar
é ligeiramente diferente da configuração recomendada.

• A configuração que está a ser utilizada é
ligeiramente diferente da configuração recomendada.
• Sem restrições

Vermelho

• O primeiro e/ou o segundo dígito(s) é/
são diferente(s): iOS X.y.z ou iOS X.Y.z.
• O iOS atualmente instalado foi atualizado com uma alteração profunda, ou,
no mínimo, significativa, relativamente ao iOS detetado durante a validação da aplicação.

A secção de texto x.y.z do iOS atualmente instalado é apresentada a vermelho.

• A configuração que está a ser utilizada é
significativamente diferente da configuração recomendada.

⚠ CUIDADO
A configuração atual NÃO deve ser utilizada!

49

1

2
FIG. 1

11 Manutenção
⚠ CUIDADO
Utilize apenas produtos de manutenção e peças originais da
Bien-Air Dental ou recomendados pela Bien-Air Dental. A
utilização de outros produtos ou peças pode provocar defeitos de
funcionamento e/ou a anulação da garantia.

11.1 Assistência
Nunca desmonte o dispositivo. Para quaisquer modificações e
reparações, recomendamos-lhe que contacte o seu fornecedor
regular ou a Bien-Air Dental diretamente.
Nota 1

11.4 Importante
Para a manutenção: ...............................Consulte as instruções de
utilização
Micromotor MX-i LED ..............................REF 2100245
Cabo para micromotor............................REF 2100163
Contra-ângulo CA 20:1 L, luz ................REF 2100209
Contra-ângulo CA 20:1 L
Micro-Series, luz.......................................REF 2100209
Contra-ângulo CA 20:1 L KM, luz .........REF 2100209
Contra-ângulo CA 20:1 L KM
Micro-Series, luz.......................................REF 2100209
Peça de mão reta 1:1 .............................REF 2100046
Peça de mão reta 1:2 ..............................REF 2100103

11.2 Informações
As especificações técnicas, as ilustrações e os valores
apresentados nestas instruções são meramente indicativos.
Não podem servir de fundamento a qualquer reclamação.
O fabricante reserva o direito de introduzir melhoramentos
técnicos no seu equipamento, sem que estas instruções sejam
alteradas. Para quaisquer informações adicionais, contacte a
Bien-Air Dental SA através do endereço indicado na contracapa.

11.3 Limpeza
• Limpe as superfícies da unidade iChiropro e do pedal,
esfregando suavemente com um pano limpo embebido num
produto adequado (por exemplo, Spraynet da Bien-Air
Dental ou álcool isopropílico) durante 15 s,
aproximadamente.
• Não mergulhe em solução desinfetante.
• Não está preconizado para banho de ultrassons.
• Utilize um novo tubo de irrigação esterilizado para cada
paciente.
• Utilize uma nova película de proteção esterilizada para cada
paciente.
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11.5 Mudança do adaptador para iPad
A. Desligue a unidade iChiropro "O".
B. Retire o iPad do adaptador.
C. Retire o suporte da haste e desligue todos os cabos da unidade
iChiropro.
D. Abra a tampa da bomba peristáltica e retire a peça peristáltica.
FIG. 1
E. Incline a unidade iChiropro a 45°, aproximadamente, e retire
ambos os parafusos (2).
F. Retire o suporte para iPad (1) e instale o pretendido, seguindo as
instruções acima pela ordem inversa.
Consulte o capítulo “4.2 Conjuntos fornecidos” na página 6 para
obter detalhes sobre os adaptadores disponíveis.
Consulte o capítulo “5.2 Instalar o sistema iChiropro” na página 11
para obter detalhes sobre a instalação.

1

1
FIG. 2

2
FIG. 3

11.6 Substituição de fusíveis

FIG. 2
C. Retire a caixa de fusíveis (1) com uma chave de fendas.

NOTAS
1 A Bien-Air Dental SA recomenda que os utilizadores solicitem
a verificação ou a inspeção dos seus instrumentos dinâmicos uma
vez por ano, no mínimo.

PRT

A. Desligue a unidade iChiropro "O".
B. Retire o iPad do adaptador.

FIG. 3
D. Substitua os fusíveis (2) por fusíveis novos e volte a colocar a
caixa de fusíveis (1) na devida posição.

⚠ ATENÇÃO
Utilize apenas fusíveis T4.0AH 250 VCA REF 1307312-010.
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12 Informações legais e gerais
12.1 Informações gerais
O dispositivo tem de ser utilizado por profissionais qualificados,
de acordo com as disposições legais em vigor relativas à
segurança e saúde no trabalho, com as medidas de prevenção de
acidentes e com as presentes instruções de utilização. Em
conformidade com estes requisitos, os operadores:
• devem utilizar exclusivamente dispositivos que estejam em
perfeito estado de funcionamento; em caso de
funcionamento irregular, vibração excessiva, aquecimento
anormal ou outros sinais que possam indicar uma anomalia
do dispositivo, o trabalho tem de ser parado de imediato;
neste caso, contacte um centro de reparação autorizado
pela Bien-Air Dental SA;
• devem assegurar que o dispositivo é utilizado apenas para a
finalidade preconizada, que se protegem a si próprios, bem
como os seus pacientes e terceiros, contra qualquer perigo.

12.2 Marcas registadas
iPad Air®, iPad Pro® e iPad® são marcas registadas da Apple Inc.

12.3 Termos de garantia
A Bien-Air Dental SA confere ao utilizador uma garantia contra
qualquer defeito funcional, material ou de produção.
O dispositivo está coberto por esta garantia, a contar da data de
faturação, durante:
• 12 meses, para o tubo;
• 24 meses, para a unidade iChiropro e o CA 20:1 L MicroSeries;
• 36 meses para o micromotor MX-i.
Em caso de pedido justificado, a Bien-Air Dental SA ou o respetivo
representante autorizado honrará as obrigações da empresa nos
termos da garantia, reparando ou substituindo o produto
gratuitamente.
Quaisquer outros pedidos, independentemente da sua natureza,
em particular pedidos de indemnização e de juros, estão
excluídos.
A Bien-Air Dental SA está isenta de qualquer responsabilidade
por danos, e pelas respetivas consequências, resultantes de:
• desgaste excessivo
• utilização inadequada
• não observância das instruções de instalação,
funcionamento e manutenção
• influências químicas, elétricas ou eletrolíticas invulgares
• ligações incorretas, independentemente de se tratarem de
ligações de ar, água ou eletricidade.
A garantia não abrange condutores de luz flexíveis tipo "fibra
ótica" ou quaisquer peças produzidas em materiais sintéticos.
A garantia considera-se nula se os danos e as respetivas
consequências se deverem à utilização incorreta do produto ou a
alterações efetuadas no mesmo por indivíduos não autorizados
pela Bien-Air Dental SA.
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Os pedidos efetuados ao abrigo da garantia só serão
considerados mediante apresentação, juntamente com o produto,
da fatura ou da guia de remessa, na qual a data de aquisição, a
referência do produto e o n.º de série devem estar claramente
indicados.
Consulte os Termos e Condições de Venda Gerais em
www.bienair.com.

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com
Other adresses available at
www.bienair.com
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