
Introduktionsvejledning
Illustrationer til brug for enkel opsætning af apexlokatoren 
som sikrer, at du får optimalt udbytte af den.

Propex IQ® apexlokator
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Pakkens indhold

Ge�ing Started Guide

User manual

Propex IQ®Cleaning, Disinfe�ion
and Sterilization Guide

Ge�ing Started Guide

G

Efter brug skal delene altid rengøres, desinficeres og steriliseres som beskrevet nedenfor. 
Desuden skal engangshylsteret i polyethylen anvendes samt udskiftes for hver patient. Der 
findes flere oplysninger om oparbejdning i brugsanvisningen.

Dele Før de anvendes første gang, og hver gang 
de har været i brug

Propex IQ® apexlokator Rengøring, desinfektion

Propex IQ® målekabel Rengøring, desinfektion

X-Smart IQ® målekabel Rengøring, desinfektion

Propex IQ® klemme Rengøring, desinfektion

Propex IQ® Fil-clips Rengøring, desinfektion, sterilisering

Propex IQ® Læbeclips Rengøring, desinfektion, sterilisering

!

Propex IQ® apexlokator

Brugsanvisning 
(1 hæfte på 5 EU-sprog)

Propex IQ® Læbeclips (5 stk.)

Ekstern testenhed

Introduktionsvejledning  
(på 5 EU-sprog)

X-Smart IQ® målekabel

Propex IQ® 
Fil-clips (2 stk.)

Propex IQ® Målekabel

Adapterstik (EU, 
UK, US, ANZ samt 
universaladapter)*

AC-adapter

Engangshylstre*

Propex IQ® klemme 
(tilbehør)*

Vejledning til 
rengøring, desinfektion 
og sterilisering af 
Propex IQ®
(på 5 EU-sprog)

* Disse komponenter medfølger ikke i alle sæt
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Betjening af Propex IQ® apexlokator
Indikatorer og knapper

 

Batteri

Propex IQ® apexlokatoren skal oplades helt for at optimere batteriets levetid.

A

B

!

ON/OFF/standby-knap

OFF

ON

Denne indikator viser også 
batteristatus (se afsnit B 

nedenfor)

Visning af filstatus

Bluetooth® knap

Bluetooth® OFF/ikke 
tilsluttet

Bluetooth® ON/søger efter 
enhed

Enhed sluttet til appen 
Endo IQ®

Forbindelsen er afbrudt 
(se fejlfindingsafsnittet i 
brugsanvisningen)

Forbindelsen er afbrudt.
Standardindstillingerne for 
arbejdslængden er hentet

Batteristatus

Grøn: opladet

Grønt blink: enheden oplader/standby-tilstand

Orange: lavt batteri

Rød: meget lavt batteri

Rødt blink: kritisk lavt batteri

Stik til lader, målekabel og 
ekstern tester

Fuld opladning: 6 timer 
Batteriets levetid: 1 dags brug*
* 8 patienter pr. dag, 12 min. pr. 
patient



Propex IQ® apexlokator Introduktionsvejledning

Driftstilstande

Ikke kombineret

Propex IQ® apexlokator - frakoblet.

Propex IQ® apexlokator anvendes kun med fil-clips.
Enheden anvendes ikke sammen med appen Endo IQ®.

 

Propex IQ® apexlokator - sluttet til appen Endo IQ®.

Propex IQ® apexlokator anvendt med fil-clips sammen med appen Endo IQ®.

C
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I kombination 
Med X-Smart IQ® håndstykket.
 
Der skal være en kablet forbindelse mellem X-Smart IQ® håndstykket og Propex IQ® 
apexlokatoren.
Brug altid beskyttelseshylstrene til X-Smart IQ® håndstykket og Propex IQ® apexlokatoren 
for at sikre, at systemet fungerer korrekt.
Propex IQ® apexlokator & X-Smart IQ® håndstykke - frakoblet.

Propex IQ® apexlokator anvendt med X-Smart IQ® håndstykke, men uden appen Endo IQ®.
 

Automatisk Bluetooth®-tilslutning er kun tilgængelig, når både X-Smart IQ® håndstykket og 
Propex IQ® apexlokatoren er tilsluttet via kabel.
Tilslutter automatisk den anden enhed, når Bluetooth® forbindelsen er oprettet med den 
første.
Propex IQ® apexlokator & X-Smart IQ® håndstykke - sluttet til appen Endo IQ®.

Propex IQ® apexlokator anvendt med X-Smart IQ® håndstykke sammen med appen Endo IQ®.

Hvis en af disse to enheder sluttes til appen Endo IQ® App via Bluetooth®, sluttes den anden 
enhed automatisk til appen Endo IQ®, når der tændes for den. 

!

!

!

!

Håndstykkets hylster kan se 
anderledes ud i visse lande.

Håndstykkets hylster kan se 
anderledes ud i visse lande.
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Filfremføring

Der skal altid udføres en closed-loop-test, før behandling udføres (se kapitel 3).

Koronalt og medialt område: 
Før the endodontik-filen mod apex.

Område koronalt på referencepunktet til bestemmelse af arbejdslængden: 
Endodontik-filen kan føres længere i retning mod referencepunktet.

Referencepunkt til bestemmelse af arbejdslængden: 
Dette er den relevante position til bestemmelse af arbejdslængden.

D

!

Indikator: Lyser blåt fast
Lyd: Langsomt pulserende 
tone

Indikator: Lyser grønt fast
Lyd: Lyder kontinuerligt

Indikator: Blinker grønt
Lyd: Hurtigt pulserende tone
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Område uden for referencepunktet: 
Yderligere filfremføring ud over referencepunktet visualiseres.

Foramen apex (foramen apex major eller diameter) passeret/overinstrumentering:

Den sidste grønne indikator angiver foramen apex.

I kombineret funktion er Apical Reverse (AR) som standard deaktiveret på X-Smart IQ® 
håndstykket. Hvis AR er slået til, bevæges X-Smart IQ® håndstykket tilbage på det sted, hvor 
referencepunktet er indstillet (LED-indikatoren lyser grønt fast, og der lyder en kontinuerlig 
tone).

Indstillingerne SHAPING TARGET og Apical Reverse (AR) samt lydstyrke og indstillinger kan 
ændres i appen Endo IQ®.

!

!

!

Indikator: Lyser grønt fast
Lyd: Lyder kontinuerligt

Indikator: Blinker rødt
Lyd: Hurtigt pulserende tone
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Closed-loop-test
Denne funktion kontrollerer kablerne. Denne test skal udføres før hver behandling.

Tænd for Propex IQ® apexlokatoren (1).

 

Slut Propex IQ® eller X-Smart IQ® målekablet (2 eller 5) til Propex IQ® apexlokator (1).

 

Slut Propex IQ® læbeklemmen (3) og Propex IQ® fil-clipsen (4) eller X-Smart IQ® håndstykket 
(6) til Propex IQ® eller X-Smart IQ® målekablet (2 eller 5). Sørg for, at der er sat en endodontik-
fil i X-Smart IQ® kontravinklen.

 

Lav en closed-loop-kreds ved hjælp af Propex IQ® eller X-Smart IQ® målekablet: 
Fastgør Propex IQ® fil-clipsen (4) til læbeklemmen (3), eller lad læbeklemmen (3) berøre 
endodontik-filen, som er indsat i X-Smart IQ® kontravinklen. Propex IQ® apexlokatorens (1) 
centrale LED lyser hvidt for at angive, at kablerne kan anvendes.

Andre resultater end hvid angiver en testfejl.

Hvis der opstod en fejl i closed-loop-testen, bedes du læse Propex IQ® Brugsanvisning - 
10 Fejlfinding.

!

A

D

!

1

1

2
3

4
5

3
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Tilslutning af enheder til appen Endo IQ®

Åbn appen Endo IQ®.

 

- Tryk på knappen ON/OFF/Standby for at tænde for Propex IQ® 
apexlokatoren.

- Tryk på Bluetooth® knappen for at aktivere Bluetooth®, og kontrollér, at 
Bluetooth® indikatoren blinker blåt.

 

Vent nogle sekunder, til appen Endo IQ® registrerer enheden.
 

Kontrollér enhedens serienummer bag på enheden, og klik på det tilhørende nummer på 
skærmen på din iPad®.

 

Når Propex IQ® apexlokatoren er koblet til appen Endo IQ®:

Se Introduktionsvejledning til X-Smart IQ® håndstykket for oplysninger om tilslutning af 
X-Smart IQ® håndstykket, som gør det muligt at ændre indstillinger for frakoblet samt 
indstillinger for Apical Reverse.

A

B

C

D

E

!

Dette ikon vises nederst på skærmen i 
appen Endo IQ®

Bluetooth® indikatoren 
på enheden skifter til at 
lyse blåt fast

SN  12345
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Brug af appen Endo IQ®

Startskærm

Se kapitel 10 for en detaljeret symbolforklaring.

A

!

Start behandlingen

Adgang til Endo IQ® app-
parametre (lydstyrke, sprog 
mm.), statistik og oplysninger

Søg i filbibliotektet, og opret 
eller redigér filsekvenser

Brugsanvisninger

Oplysninger og indstillinger for Propex IQ® apexlokator

Visning og redigering af behandlingsrapporter

Adgang til brugerdata og log af

Klik på den for at få vist den tilsvarende 
dialogboks med parametre

Bluetooth® 
forbindelsens 
styrke (vises ved 
kritiske niveauer)

Propex IQ® apexlokator og X-Smart IQ® håndstykke i kombineret 
funktion

Batteriniveau 
(vises ved 

kritiske 
niveauer)
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Behandlingsskærm i ikke-kombineret funktion 
(kun Propex IQ® apexlokator)

 

Behandlingsskærm i kombineret funktion med X-Smart IQ® håndstykket

B

C

Filfremføring

Oplysninger om X-Smart IQ® 
håndstykket

Opret eller vælg et 
patientjournalnummer

Angiv behandlingsdata (noter, 
arbejdslængder, senest anvendte fil, 
fyldningsmetode)

Vælg filsekvensen (eller filsystemet)

Visualisér det drejningsmoment, 
der blev anvendt på filen og 
filfremføringen

Stop optagelsen af behandlingen, og send 
en PDF-rapport via e-mail
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Standardvisualisering af Propex IQ® apexlokator

Der skal altid udføres en closed-loop-test, før behandling udføres (se kapitel 3).

I kombineret funktion er Apical Reverse (AR) som standard deaktiveret på X-Smart IQ® 
håndstykket.

D

!

!

Filens position

Angiver brug af for mange 
instrumenter

Der lyder en 
intermitterende tone

Indikatoren på hardwaren 
blinker rødt

Dette er referencepunktet for 
bestemmelse af arbejdslængden

Når dette niveau nås, 
lyder en kontinuerlig tone

Indikatoren på hardwaren 
lyser grønt fast
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Tilpas visualiseringen af Propex IQ® apexlokatoren

Der skal altid udføres en closed-loop-test, før behandling udføres. (Se kapitel 3).

Når X-Smart IQ® håndstykket kombineres med Propex IQ® apexlokatoren, er funktionen 
Apical Reverse (AR) som standard deaktiveret. For oplysninger om brug af AR, se kapitel 6, 
Enhedsindstillinger i appen Endo IQ®.

Indstillingerne kan ændres i appen Endo IQ®.
Se kapitel 7 for oplysninger om tilpasning af den relevante arbejdslængdesektion.

E

!

!

!

Placering af filen

Angiver brug af for mange 
instrumenter

Der lyder en 
intermitterende tone

Indikatoren på hardwaren 
blinker rødt

Dette er DIT tilpassede 
referencepunkt for bestemmelse 
af arbejdslængden 

Når dette niveau nås, lyder 
en kontinuerlig tone

Indikatoren på hardwaren 
lyser grønt fast

Dette er 
standard- 
referencepunktet 
for bestemmelse af 
arbejdslængden
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Enhedsindstillinger i appen Endo IQ®

Indstillinger for Propex IQ® apexlokatoren

 

Indstillinger for 
X-Smart IQ® 
håndstykket

Der findes flere oplysninger om indstillinger for X-Smart IQ® 
håndstykket i dokumentationen til X-Smart IQ® håndstykket.

Når Propex IQ® apexlokatoren anvendes i kombineret funktion med 
X-Smart IQ® håndstykket, er funktionen Apex Reverse (AR) aktiveret 
som standard.
Den aktiveres ved at trykke på ikonet på X-Smart IQ® håndstykket for 
at åbne dialogboksen for parametre, hvor funktionen Apical Reverse 
(AR) kan aktiveres og deaktiveres.

Tekniske data for Propex IQ® 
apexlokatoren 

Lydstyrke- og lydindstillinger for 
Propex IQ® apexlokatoren

Parametre for SHAPING TARGET

Test enhedens basisfunktion
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Indstillinger for SHAPING TARGET
Foretag den ønskede tilpasning af referencen for standardarbejdslængde.

Indstillingen for SHAPING TARGET er som standard deaktiveret og er kun tilgængelige, når 
Propex IQ® apexlokatoren er sluttet til appen Endo IQ®.

!

Aktivér eller deaktivér 
tilpassede indstillinger for 

filfremføring
Flyt referencepunktet op eller ned 

inden for den grønne zone 

Aktivér/deaktivér 
funktionen SHAPING 
TARGET
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Forholdsregler vedrørende Propex IQ® 
apexlokatoren

Det er påbudt at bruge et hylster til X-Smart IQ® håndstykket i kombineret funktion 
(REF A105800000000 hylstre til X-Smart IQ® håndstykke).

Det er påbudt at bruge et engangshylster til Propex IQ® apexlokator (REF B00PPIQ1ACBAR 
engangshylstre til Propex IQ® apexlokator).

!

!

Anvend kofferdam under det 
endodontiske indgreb.
Filen eller læbeklemmen må 
ikke komme i kontakt med 
dentalstrukturer i metal

Rodfrakturer, perforationer, 
dyb karies eller store laterale 
kanaler kan give unøjagtige 
resultater

En ekstremt tør rodkanal 
fugtes med Glyde File Prep® 
for at sikre en stabil aflæsning

Tænder med store 
apex kan give falske 
aflæsningsresultater

Tør adgangskaviteten

Brug en filstørrelse, der 
er tilpasset rodkanalens 

diameter

En apexlokator kan ikke 
anvendes i en obtureret 

rodkanal

Fil-clipsen må ikke monteres 
på filen, når filen sidder i 
håndstykket
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Terminologi

Funktion i X-Smart IQ® håndstykket, når det er sluttet til Propex IQ® apexlokatoren
Apical Reverse (ON)
Funktionen AR gør det muligt at 
stoppe X-Smart IQ® håndstykket, når 
referencepunktet er nået, og starter 
rotationen af X-Smart IQ® håndstykket i 
modsat retning.

Torque Reverse (ON)
Hvis det anvendte moment på X-Smart IQ® 
håndstykket overstiger det maksimale 
moment, roterer X-Smart IQ® håndstykket 
automatisk i den modsatte retning, indtil 
momentet er under den maksimale værdi (i 
kontinuerlig funktion), eller indtil der trykkes 
på START/STOP-knappen på X-Smart IQ® (i 
reciprokerende rotation).

Apical Reverse (OFF)
X-Smart IQ® håndstykket stopper ikke og 
roterer ikke i den modsatte retning.

Torque Reverse (OFF)
Hvis det anvendte moment på X-Smart IQ® 
håndstykket overstiger det maksimale 
moment, stopper X-Smart IQ® håndstykket. 
Brugeren skal trykke på START/STOP-
knappen på X-Smart IQ® for at genstarte 
X-Smart IQ® håndstykket.

Funktion i Propex IQ® apexlokatoren, når den er sluttet til appen Endo IQ®.
SHAPING TARGET
Med funktionen SHAPING TARGET kan brugeren tilpasse referencepunktets placering til 
bestemmelse af arbejdslængden.

Funktionerne SHAPING TARGET og Apical Reverse (AR) kan anvendes uafhængigt af 
hinanden. Når funktionen SHAPING TARGET (en indstilling i Propex IQ® apexlokatoren) 
aktiveres, aktiveres funktionen Apical Reverse ikke automatisk. Dette kan gøres i 
dialogboksen for parametre på X-Smart IQ® håndstykket.

!
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Symboler
Statussymboler på X-Smart IQ® håndstykket

Billede Beskrivelse

X-Smart IQ® håndstykke tilsluttet, Apical Reverse (AR) er deaktiveret

Apical Reverse (AR) er aktiveret på X-Smart IQ® håndstykket

Apical Reverse (AR) er deaktiveret på X-Smart IQ® håndstykket

Data overføres til X-Smart IQ® håndstykket

Statussymboler på Propex IQ® apexlokatoren

Billede Beskrivelse

Propex IQ® apexlokator tilsluttet og SHAPING TARGET deaktiveret

Propex IQ® apexlokator tilsluttet og SHAPING TARGET aktiveret

Data overføres til Propex IQ® apexlokator

Kombinerede symboler på X-Smart IQ® håndstykket og Propex IQ® apexlokatoren

Billede Beskrivelse

X-Smart IQ® håndstykke kombineret med Propex IQ® apexlokator, og begge er 
sluttet til appen Endo IQ®

Propex IQ® apexlokator kombineret med X-Smart IQ® håndstykke, og 
funktionerne SHAPING TARGET og Apical Reverse er aktiveret på begge

X-Smart IQ® håndstykke kombineret med Propex IQ® apexlokator, men kun 
X-Smart IQ® håndstykket er sluttet til appen Endo IQ®.

Propex IQ® apexlokator kombineret med X-Smart IQ® håndstykke, men kun 
Propex IQ® apexlokatoren er sluttet til appen Endo IQ®.
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Efter brug

Forord Følg anvisningerne for rengøring, desinfektion og sterilisering i 
brugsanvisningen.

Rengøring og 
desinfektion

Engangshylsteret skal altid fjernes efter brug.

Brug kun desinfektionsmidler med kvarternære 
ammoniumforbindelser med sprit som aktive ingredienser (f.eks. 
CaviWipes™ eller CaviCide™) undtagen til Propex IQ® fil-clipsen 
eller læbeklemmen (se brugsanvisningen).
Brug kun desinfektionsmidler, der er kompatible med enheden og 
tilbehøret.
Lad desinfektionsmidlet virke i henhold til anvisningerne i 
producentens vejledning. Desinfektionsmidlet må ikke være i 
kontakt med enhedens overflader i længere tid end anbefalet af 
producenten af desinfektionsproduktet. Det kan medføre skader på 
enheden.

Må ikke sprayes

12
Yderligere oplysninger
Dette dokument erstatter ikke 
brugsanvisningen. Læs brugsanvisningen 
omhyggeligt. Den er tilgængelig fra alle 
sider i appen Endo IQ® via dette ikon          
og på dentsplysirona.com

Søg jævnligt efter opdateringer i App 
Store®.

Kontrollér altid, at appen understøtter den 
nye version, på     , før du opdaterer iOS-
versionen på din iPad®.

iPad® er ikke et varemærke tilhørende 
DentsplySirona.

Du kan også finde flere oplysninger (videoer 
med selvstudier, tip og gode råd samt ofte 
stillede spørgsmål) på dentsplysirona.com 
og på siden dentsplysirona.com/IQ
Hvis du har spørgsmål om support, skal du 
kontakte din salgsrepræsentant.

Nogle billeder i Introduktionsvejledningen 
kan afvige en smule fra selve enheden.

Billederne i Introduktionsvejledningen kan 
afvige en smule fra den aktuelle Endo IQ® 
app.
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Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3 - 1338 Ballaigues - Schweiz
Telefon +41 (0)21 843 92 92
Fax +41 (0)21 843 92 93
endo@dentsplysirona.com 
dentsplysirona.com
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