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1 TIPS VOOR DE GEBRUIKER

1.1 GEGEVENS OVER DE PRODUCENT

SICAT GmbH & Co. KG

Brunnenallee 6

53177 Bonn

Duitsland

+49 (0)228 / 854697-11

E-mail: softwaresupport@sicat.com

Internet: www.sicat.com

1.2 OPBOUW VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

De gebruikershandleiding van het SICAT JMT⁺-systeem voor kaakregistratie bestaat
uit twee delen:

1. SICAT JMT⁺-systeem Technische gegevens en gebruikershandleiding

2. SICAT JMT⁺-Gebruikershandleiding van de toepassingssoftware

Het gedeelte SICAT JMT⁺-systeem Technische gegeven en de gebruikershandleiding
bevat in de eerste plaats informatie betreffende de technische gegevens en de
bediening van het SICAT JMT⁺-systeem, alsook aanwijzingen over de veilige werking
in combinatie met het patiëntentoebehoren zoals SICAT Fusion Bite. Aanwijzingen
betreffende toebehoren beperken zich tot belangrijke veiligheids- en
onderhoudsmaatregelen of hygiënemaatregelen.

VOORZICHTIG

De stipte naleving van de aanwijzingen in beide delen van de
gebruikershandleiding vormt een voorwaarde voor een
reglementair gebruik.

1.3 GEBRUIKTE SYMBOLEN

Groene markeringen aan de zijrand van de gebruikershandleiding
markeren nieuwe informatie in verband met de productveiligheid.

Waarschuwingen wijzen op een potentieel gevaar voor de gezondheid
en de veiligheid van gebruikers en/of patiënten. De info verwijst naar
de aard van het gevaar en deelt mee hoe dit kan worden vermeden.
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INFO

Info duidt op een potentieel gevaar dat schade aan
het apparaat kan veroorzaken. De info verwijst
naar de aard van het gevaar en deelt mee hoe dit
kan worden vermeden.

Het CE-kenteken met kennummer 0197 van de aangeduide instantie
TÜV Rheinland LGA Products GmbH bevestigt de conformiteit van het
meetsysteem met de richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn inzake de medische
producten).

Symbool voor fabrikant en fabricagedatum

Apparaat van het type BF volgens DIN EN 60601-1

USB-aansluiting

Het symbool wijst erop dat een product volgens de richtlijn met
betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(2012/19/EG) en de nationale wetten niet samen met het huisvuil mag
worden verwijderd en binnen Europa op een speciale manier moet
worden verwijderd.

Symbool voor HF-zenders (Bluetooth-interface)

Artikelnummer van het meetsysteem/toebehoren

Serienummer van het meetsysteem

Toebehoren dat voor het eenmalige gebruik voor een individuele
patiënt tijdens een individuele behandeling is voorzien.

Gebruikershandleiding volgen.
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2 TOEPASSINGSGEBIED EN VEILIGHEID

2.1 GEBRUIKSDOEL

Het JMT⁺-systeem berekent op basis van de geregistreerde bewegingen van de
onderkaak van de patiënt alle nodige parameters met als doel de ondersteunende
diagnose voor volgende indicaties:

■ ondersteunende diagnose voor de behandeling van een ziek kaakgewricht
■ ondersteunende diagnose voor de fabricage van occlusale beetsplints
■ ondersteunende diagnose voor de fabrikant van een tandvervanging
■ ondersteunende diagnose voor de esthetisch functionele reconstructie met of

zonder tandimplantaten
■ ondersteunende diagnose voor de behandeling van craniomandibulaire

dysfunctie (CMD)

Het meetsysteem laat bovendien de export van de gemarkeerde gegevens toe voor
de verdere verwerking met CAD/CAM- of PACS-systemen.

Het meetsysteem mag uitsluitend door geschoolde tandartsen worden gebruikt. De
toepassingsomgeving beperkt zich tot tandheelkundige inrichtingen. Een meting
vindt binnen 15 minuten plaats en mag niet bij open wonden in het orale deel en in
het hoofddeel worden toegepast. Het systeem mag worden gebruikt bij patiënten
ouder dan 10 jaar en die geestelijk in staat zijn om de aanwijzingen van de bedienaar
exact te volgen.

2.1.1 TOEPASSING

Het SICAT JMT⁺-systeem is een elektrisch registratiesysteem dat op 3D-
ultrasoonmetingen is gebaseerd. SICAT JMT⁺-systemen registreren de individuele
bewegingen van de onderkaak van de patiënt in alle vrijheidsgraden.

De 3D-weergave van de posities en bewegingssporen van occlusale meetpunten of
van meetpunten dicht bij het gewricht geeft belangrijke informatie over het
bewegingsgedrag van het kaakgewricht en over de tanden in de onder- of
bovenkaak. De 3D-weergave van markante posities in het gezicht geeft een
toewijzing van de gezichtssymmetrie voor de opstelling van de tandprothese. Bij een
functioneel vooronderzoek kunnen discoördinaties en bewegingsbeperkingen
worden geanalyseerd en gedocumenteerd.

De elektronische positieanalyse van de condylen maakt de vergelijking van
verschillende occlusieposities mogelijk en kan door aanwijzingen betreffende
mogelijke pijnvectoren in het gewricht geven.
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Door middel van een afzonderlijke softwaremodule worden de kaakbewegingen
geanalyseerd. De XML-exportfunctie maakt het mogelijk om gebruik te maken van de
door het SICAT JMT⁺-systeem berekende kaakbewegingen in CAD/CAM-systemen en
PACS-systemen voor de functionele optimalisering van tandprothese en beetsplints.

Het meetsysteem mag uitsluitend door geschoold personeel worden gebruikt, d.w.z.
door tandartsen in tandheelkundige inrichtingen.

Het SICAT JMT⁺-systeem wordt ter ondersteuning van de functiediagnose gebruikt.
De meetsensoriek bestaat uit een ontvangersensor en een zendersensor. Deze wordt
aangebracht aan het hoofd van de patiënt. De sensoriek van de onderkaak is door
een speciaal vergrendelmechanisme voor de bevestiging aan het attachment
uitgerust. De gelaatsboog wordt vooraan door middel van de steun op de nasion
opgezet en aan het achterhoofd boven de oren aangelegd. Daarna kan de meting
gebeuren, volgens de gewenste instellingen en meetparameters in de software.

Alle meet- of analyseresultaten van het SICAT JMT⁺-systeem moeten altijd door
aantoonbaar geschoold vakkundig personeel worden geïnterpreteerd en op
relevantie worden gecontroleerd, rekening houdend met de klinische anamnese van
de patiënt en in de context van de verdere diagnostische procedure. Als invasieve
maatregelen worden genomen, mag het meetsysteem alleen als extra
expertisemiddel worden gebruikt. Er kunnen of mogen in geen geval invasieve
ingrepen plaatsvinden of er mogen geen maatregelen worden genomen die
gevaarlijk zijn voor de patiënt en die alleen gebaseerd zijn op de meetresultaten.

2.1.2 SICAT GEGEVENSEXPORT

De JMT-exportfunctie maakt en CAD/CAM-systemen en PACS-systemen mogelijk voor
de functionele optimalisering van tandprothesen en opbeetsplints. Als interface voor
de referering dient de SICAT Fusion Bite. Deze draagt referentiemarkeringen die
door beeldgevende systemen zoals oppervlaktescanners of DVT's kunnen worden
geregistreerd.
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2.2 VEILIGHEID

2.2.1 OMGEVINGSVOORWAARDEN

Het SICAT JMT⁺-kaakregistratiesysteem is geschikt voor het gebruik in droge
binnenruimten zoals in klinieken, dokterspraktijken en labo's.

Toegelaten bedrijfstemperatuur: 10°C tot 40°C

Relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 70%

VOORZICHTIG

Het apparaat mag niet in natte zones, vochtige ruimten
(zwembaden, sauna's) of klimaatkamers worden gebruikt.

De meetsystemen zijn niet bedoeld voor gebruik in
explosiegevaarlijke omgevingen van ruimten die voor medisch
doeleinden worden gebruikt, of in brandbevorderlijke
atmosferen (verrijking met zuurstof).

De apparaten mogen niet in de buurt van bijv. motoren of
transformatoren met groot aansluitvermogen of
sterkstroomleidingen worden gebruikt, omdat elektrische of
magnetische stoorvelden correcte metingen vervalsen of
onmogelijk kunnen maken.

Om wederzijdse storingen te vermijden, mogen twee SICAT
JMT⁺-systemen nooit in dezelfde ruimte of in de buurt van
andere ultrasoon uitzendende apparaten (bijv. ultrasone
reinigingsapparaten, Marderschreck, alarminstallaties) worden
gebruikt, omdat dit de meetwaarden zou kunnen vervalsen.

2.2.2 OPSLAG EN TRANSPORT

Lagering en transport van het meetsysteem mogen alleen in de door SICAT ter
beschikking gestelde originele verpakking gebeuren.

Lagertemperatuur: -20°C tot +70°C

Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 90%

Luchtdruk: 700 hPa tot 1060 hPa
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2.2.3 PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER
■ De algemeen geldende richtlijnen en/of de nationale wetten voor

medische producten, de nationale verordeningen en de regels
van de techniek moeten worden nageleefd bij de inbedrijfstelling
en tijdens de werking van het SICAT-product voor het voorziene
gebruiksdoel. In Duitsland zijn de exploitanten, de
verantwoordelijken voor het apparaat en de gebruikers verplicht
hun apparaten te gebruiken, rekening houdend met de
reglementeringen inzake medische producten.

■ Het is de plicht van de gebruiker:

– alle veiligheidsaanwijzingen van de gebruikershandleiding in
acht te nemen.

– de inspectie- en onderhoudswerken die in de
gebruikershandleiding worden voorgeschreven, geregeld uit
te voeren.

– alleen onberispelijke werkmiddelen te gebruiken.

– zich voor ieder gebruik van het apparaat te overtuigen van
de goede werking en de onberispelijke toestand.

– alle meegeleverde gebruikershandleidingen als bestanddeel
van het meetsysteem altijd toegankelijk voor alle gebruikers
in de buurt van het meetsysteem te bewaren.

– zichzelf, de patiënt en derden tegen gevaren te beschermen.

– een contaminatie door het product te vermijden.
■ Bij gebruik moeten de nationale, wettelijke bepalingen worden

nageleefd, in het bijzonder:

– de geldende bepalingen inzake de arbeidsveiligheid.

– de geldende maatregelen ter voorkoming van ongevallen.
■ Voor de veiligheid, betrouwbaarheid en het prestatievermogen

van de door SICAT geleverde meetsystemen en het toebehoren
wordt de aansprakelijkheid aanvaard voor zover:

– de montage, de uitbreidingen, nieuwe instellingen,
wijzigingen of reparaties door SICAT gebeuren of door
techniekers van geautoriseerde derden die door SICAT
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werden geschoold, of door het personeel van geautoriseerde
handelaars. De opslag en het transport mogen alleen in de
door de producent geleverde originele verpakking gebeuren.

– het product in overeenstemming met de
gebruikershandleiding wordt gebruikt.

– de door de exploitant beschikbaar gestelde componenten
van de informatietechniek voldoen aan de technische
vereisten aan hard- en software die in deze
gebruikershandleiding worden vermeld en deze volgens de
beschrijvingen die voor deze componenten gelden werden
geïnstalleerd en ingesteld.

– de opstelruimte voldoet aan de vooropgestelde
milieuvoorwaarden van het meetsysteem en de geldende
installatievoorschriften.

– uitsluitend de door SICAT ter beschikking gesteld software
en de in deze gebruikershandleiding vermelde componenten
en toebehoren met het systeem worden gebruikt.

2.2.4 ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
■ Het gebruik en de bediening van het systeem en de evaluatie van

meetgegevens en hun interpretatie mag alleen door geschoold
vakkundig personeel gebeuren. Voor persoonlijke letsels of
materiële schade en gegevensverlies veroorzaakt door een
onvakkundig gebruik van de software, het apparaat of zijn
toebehoren, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

■ Patiënt- en meetgegevens mogen alleen met behulp van de door
SICAT toepassingsprogramma's ter beschikking gestelde
databasefunctie worden gekopieerd, verschoven of gewist. Bij
moedwillig wijzigen van gegevens zonder de databasefuncties
draagt alleen de gebruiker het volle risico.

■ Alle meet- of analyseresultaten moeten altijd door aantoonbaar
geschoold vakkundig personeel worden geïnterpreteerd en op
relevantie worden gecontroleerd, rekening houdend met de
klinische anamnese van de patiënt en in de context van de
verdere diagnostische procedure. Als invasieve maatregelen
worden genomen, mag het meetsysteem alleen als extra
expertisemiddel worden gebruikt. Er kunnen of mogen in geen
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geval invasieve ingrepen plaatsvinden of er mogen geen
maatregelen worden genomen die gevaarlijk zijn voor de patiënt
en die alleen gebaseerd zijn op de meetresultaten.

■ Bij vastgestelde en/of veronderstelde storingen of defecten moet
het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld, als
"buiten bedrijf" worden gekentekend en tegen gebruik worden
beveiligd. Gelieve in ieder geval meteen contact op te nemen met
de producent of uw verdeler.

■ Het meetsysteem moet met geregelde intervals op de goede
werking van de meetfunctie worden gecontroleerd. U vindt meer
informatie in het hoofdstuk Functiecontroles, voorbereiding,
verwijdering [▶ Pagina 30] van deze gebruikershandleiding.

■ Stel het kaakregistersysteem niet op in de buurt van een
verwarming of in het direct zonlicht achter een venster, omdat
sterke opwarming verkeerde meetresultaten kan veroorzaken.

■ Controleer of alle net- en aansluitkabels zo gelegd zijn dat er niet
op wordt getrapt en dat niemand erover kan vallen. Controleer
alle kabels en aansluitstekkers geregeld op beschadigingen.
Beschadigde adapters, steekverbinders en leidingen moeten voor
het verdere bedrijf worden vervangen.

■ Het meetsysteem is niet tegen het binnendringen van vloeistoffen
beschermd. Als er vloeistof in het meetsysteem zou
binnendringen, schakel het dan uit en neem in ieder geval
contact op met de technische dienst van SICAT GmbH & Co. KG.

■ Steek nooit enige voorwerpen in de componenten van het
meetsysteem.

■ Voor het begin van iedere meting moet de correcte keuze worden
gemaakt en moet de correcte bevestiging van de zenders of de
applicatiehulpmiddelen worden gecontroleerd. De kabels of de
applicatiehulpmiddelen kunnen letselgevaar voor de patiënt
veroorzaken. Let hiertoe vooral op de aanwijzingen in de
handboeken van de applicatiesoftware en laat vooral kinderen en
verstandelijk gehandicapte patiënten niet zonder toezicht achter
in de buurt van het apparaat.
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2.2.5 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN PACEMAKERS / DEFIBRILLATORS
■ In de magneetkoppeling voor de bevestiging VK sensortype 24T

aan de Para-occlusaal Attachment 90 bevinden zich sterke
continumagneten zoals deze ook worden gebruikt voor
koptelefoons van MP3-spelers. Deze magneten kunnen onder
zeer ongunstige omstandigheden op korte afstand (< 15cm) de
werkwijze van bepaalde geïmplanteerde pacemarkers en
defibrillatoren negatief beïnvloeden. Daarom mag de VK
sensortype 24T bij patiënten met elektronische implantaten niet
op het bovenlichaam van de patiënt worden gelegd.

■ Apparaten van de variant BT bevatten een Bluetooth-zender als
interface met de PC. Hoewel er tot nu geen aanwijzingen zijn voor
een mogelijke beïnvloeding van pacemakers/defibrillatoren door
Bluetooth-zenders, wordt aanbevolen dat SICAT JMT⁺-systeem
bij patiënten met elektronische implantaten niet met de
omhangband te gebruiken, maar minstens 15 cm
veiligheidsafstand tot de borstkas van de patiënt in acht te
nemen.

■ Vanwege de in het meetsysteem gebruikte ultrasone zenders zijn
geen beïnvloedingen van elektronische implantaten te
verwachten, want SICAT JMT⁺-systeem werkt met luchtgeluiden
en een zeer laag geluidsvermogen van enkele Milliwatt. De
geluidsintensiteit van de meetsignalen wordt door de ongunstige
koppeling bij de overgang uit de lucht in het menselijk lichaam zo
sterk afgezwakt dat een beïnvloeding van implantaten, maar ook
iedere andere beschadiging van weefsel is uitgesloten.
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2.2.6 VERBODEN GEBRUIK
■ Een onvakkundig en/of verboden gebruik van het meetsysteem is

niet toegelaten en wordt uitdrukkelijk voor gewaarschuwd.
■ Probeer in geen geval om het meetsysteem op een andere wijze

dan in de gebruikershandleidingen beschreven te onderhouden
of voor te bereiden. De zeer gevoelige sensoriek zou hierdoor in
zijn meetnauwkeurigheid worden beïnvloed.

■ Bij vastgestelde en/of veronderstelde storingen of defecten moet
het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld, als
"buiten bedrijf" worden gekentekend en tegen gebruik worden
beveiligd door de aan/uit-schakelaar met een kleefband af te
drukken.

■ Het is niet toegelaten om het meetsysteem of zijn toebehoren
zonder schriftelijke vrijgave van SICAT op enige manier te
wijzigen of aan te passen. Als het apparaat zonder vrijgave wordt
gewijzigd, is de gebruiker verplicht om de onderzoeken en
controles uit te voeren om een veilig gebruik te garanderen.

■ In andere omgevingsomstandigheden dan diegene vermeld in het
hoofdstuk Technische gegevens van het SICAT JMT⁺-meetsysteem
[▶ Pagina 14] mogen de SICAT-meetsystemen niet worden
gebruikt (bijv. in een met zuurstof aangerijkte omgeving, natte
zones, vochtige ruimten, klimaatkamers, onderdruk-, overdruk-
of hoogtekamers, etc.).
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3 PRODUCTBESCHRIJVING

3.1 SYSTEEMCOMPONENTEN

In de basisconfiguraties bestaat het SICAT JMT+-systeem uit volgende componenten:
■ Basiseenheid SICAT JMT⁺
■ VK sensortype 24T (Zender)
■ Hoofdboog type 13R (Ontvanger)
■ USB-netadapter voor de stroomvoorziening van het meetsysteem voor BT-

apparaten
■ USB-adapter voor SICAT JMT⁺ (Type A naar bajonetstekker, 3 m lang)
■ SICAT JMT⁺-toepassingssoftware

3.2 TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET SICAT JMT⁺-MEETSYSTEEM

VERSIE SICAT JMT⁺ BT

Afmetingen (B x H x D) 111 x 86 x 31 mm

Gewicht 205 g

Stroomvoorziening 5V DC / 1W (USB voor acculading)

Accu ja

Meetbereik 60 - 120 mm

Omschakelfrequentie 40 kHz

Max. meetsnelheid 50 Hz

Positienauwkeurigheid in het occlusale
deel

± 0,1 mm (y); ± 0,2 mm (x, z)

Interface USB

Bluetooth ja
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3.3 MEETPRINCIPE VAN HET SICAT JMT*-KAAKREGISTRATIESYSTEEM

Het kaakregistratiesysteem omvat de VK sensortype 24T en de ultrasone
ontvangstmodule op de Hoofdboog type 13R. De sensoriekcomponenten van de
ontvanger- en zendermodule zijn telkens in geometrisch gedefinieerde posities
aangebracht. De markeringspunten bestaan uit kleine sequentieel gebruikte
ultrasone zenders. De bijbehorende kopboog omvat zes ultrasone microfoons. Beide
modules worden via een aansluitkabel met de evaluatie-elektonica in de
Basiseenheid SICAT JMT⁺ verbonden.

Tijdens het gebruik geven de ultrasone zenders doorlopend impulsen af. Uit de
looptijd tussen zenders en ontvangstmicrofoons berekent de evaluatie-elektronica
door middel van de triangulatiemethode de absolute ruimtelijke coördinaten van de
markers.

De berekening van de meetcoördinaten en andere meetparameters en de
compensatie van stoorgrootten gebeurt PC-beschermd in de evaluatieprogramma's.

BLOKSCHAKELBEELD VAN HET MEETSYSTEEM
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3.4 BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN

VOORAANZICHT

1

2

Hoofdboog type 13R

VK sensortype 24T

AANZICHT VAN DE ZIJKANT

1

Aan/uit-schakelaar
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BOVENAANZICHT

1
2

3

4

5

Bluetooth (blauw)

Bedrijfsled (groen)

Meting (oranje)

Stroomvoorziening / accu (geel)

IR-Sync

ONDERAANZICHT

1

2

Houder voor de Witte omhangband

Typeplaatje
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3.5 BETEKENIS VAN DE LED-LAMPEN

LED AAN/UIT-SCHAKELAAR BETEKENIS

Groen / Bedrijfsled

uit 0 (uit) Het meetsysteem is NIET
in gebruik

brandt I (aan) Het meetsysteem is in
gebruik

Oranje/Meting

uit I (aan) Het meetsysteem is geï-
nitialiseerd en gereed
voor de meting.

knippert I (aan) Het meetsysteem wacht
op initialisering, meting
is nog niet mogelijk.

brandt I (aan) De meting is gestart/ul-
trasone zenders zijn ac-
tief.

Geel / Laadtoestand accu

uit I (aan) USB-adapter voor
SICAT JMT⁺ resp. USB-
netadapter aangesloten,
gereduceerde lading zo-
dra laadtoestand > 95%
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LED AAN/UIT-SCHAKELAAR BETEKENIS

knippert 0 (uit) USB-adapter voor
SICAT JMT⁺ resp. USB-
netadapter aangesloten,
accu wordt geladen <
95%

I (aan) Accu-laadtoestand kri-
tisch < 20%

Meteen USB-adapter
voor SICAT JMT⁺ of USB-
netadapter aansluiten,
omdat bij voortzetten
van de meting het gevaar
van gegevensverlies be-
staat.

brandt 0 (uit) USB-adapter voor
SICAT JMT⁺ resp. USB-
netadapter aangesloten,
accu volledig opgeladen,
laadtoestand 100%

Blauw / Bluetooth verbinding

uit I (aan) Het meetsysteem is geï-
nitialiseerd en gereed
voor de meting.

brandt I (aan) De meting is gestart/
meetsysteem is per Blue-
tooth met PC verbonden



3 PRODUCTBESCHRIJVING

Pagina 20 van 52 SICAT JMT⁺-Meetsysteem voor de kaakregistratie

3.6 BEZETTING VAN DE AANSLUITBUSSEN

VK SENSORTYPE 24T / DIGITALE INGANG (LICHTGROEN)

SIGNAAL PIN

Marker 1 Pin 1

Marker 2 Pin 2

Marker 3 Pin 3

Marker 4 Pin 4

SSWBus Pin 5

n.c. Pin 6

SDA (I²C) Pin 7

Signaal Pin

SCL (I²C) Pin 8

+3,3 Volt Pin 9

DRY_A Pin 10

DRY_G Pin 11

Dig. Input Pin 12

AARDING Pin 13

AARDING Pin 14
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HOOFDBOOG TYPE 13R / DIGITALE INGANG (WIT)

SIGNAAL PIN

Microfoon 1 Pin 1

Microfoon 2 Pin 2

Microfoon 3 Pin 3

Microfoon 4 Pin 4

SSWBus Pin 5

Mic-Select Pin 6

SDA (I²C) Pin 7

SCL (I²C) Pin 8

+3,6 - 12Volt Pin 9

DRY_A Pin 10

DRY_G Pin 11

Dig. Input Pin 12

AARDING Pin 13

AARDING Pin 14
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3.7 TOEBEHOREN EN RESERVEDELEN

OMSCHRIJVING AFBEELDING

Basiseenheid SICAT JMT⁺
voor werking op accu met Bluetooth-interface

Hoofdboog type 13R

voor Basiseenheid SICAT JMT⁺
Compleet met Neussteun, Band achterhoofd, grijs en
Voorhoofdband, wit

Neussteun

passend voor Hoofdboog type 13R

Steunplaat

passend voor Hoofdboog type 13R

Steunlager, grijs

passend voor Steunplaat

Verpakkingseenheid 5 stuks
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OMSCHRIJVING AFBEELDING

Neuskussen, grijs

Verpakkingseenheid 5 stuks

Band achterhoofd, grijs

Verpakkingseenheid 5 stuks

Voorhoofdband, wit

Omhangband, wit

VK sensortype 24T

voor Basiseenheid SICAT JMT⁺

Para-occlusual Attachment 90

voor de bevestiging aan de snijtanden

L = 60 mm / B = 90 mm, medisch staal, steriliseerbaar
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OMSCHRIJVING AFBEELDING

SICAT Fusion Bite

uit LEXAN, geschikt voor gas- en dampsterilisatie

Info: Eenmalig artikel, niet voorzien voor meervoudig ge-
bruik

SICAT Fusion Bite Adapter

voor de bevestiging van de VK sensortype 24T op de SICAT
Fusion Bite

USB-netadapter

voor acculading van de Basiseenheid SICAT JMT⁺

EU - adapter USB-netadapter

VK - Adapter USB-netadapter

VS- Adapter USB-netadapter

Australië - Adapter USB-netadapter

World - Adapter USB-netadapter

USB-adapter voor SICAT JMT⁺
Gegevensverbinding van meetsysteem en PC
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OMSCHRIJVING AFBEELDING

SICAT JMT⁺ USB-kaart

Datadrager die de SICAT JMT*-software bevat
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4 MEETSYSTEEM IN BEDRIJF NEMEN
Voor de inbedrijfstelling van de kaakregistratiesystemen zijn een USB-kabel en een
datadrager met de SICAT JMT⁺-toepassingssoftware nodig. Alle componenten zijn in
de levering van het SICAT JMT⁺-systeem inbegrepen.

4.1 SPANNINGSTOEVOER EN OPLADEN VAN DE ACCU'S

Om de accu van de Basiseenheid SICAT JMT⁺ in uitgeschakelde toestand snel op te
laden, verbind u de USB-netadapter met een stopcontact en een USB-kabel met de
USB-bus van de Basiseenheid SICAT JMT⁺.
Alternatief kan de Basiseenheid SICAT JMT⁺ ook direct op de USB-bus van een PC
worden opgeladen of gebruikt. Verbind de PC daartoe direct met behulp van een
USB-kabel.

VOORZICHTIG

Gebruik uitsluitend de door SICAT toegelaten, meegeleverde
USB-netadapter en stel het meetsysteem zo op dat het
stopcontact voor de aansluiting op het stroomnet altijd goed
toegankelijk is en het apparaat van het stroomnet kan worden
losgekoppeld.

INFO

Vergelijk voor de aansluiting van de USB-netadapter op het
stroomnet de gegevens op het kenplaatje op de USB-
netadapter met betrekking tot de nominale spanning en de
netfrequentie met de plaatselijke kengegevens. Aansluiting
alleen bij overeenstemming.
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VOORZICHTIG

Onderwerp de USB-netadapter, de stroomkabel en het
stopcontact, alsook de beschermcontacten voor de aansluiting
of het gebruik van het meetsysteem aan een visuele controle.
Beschadigde adapters, leidingen, of steekvoorzieningen
moeten onmiddellijk door de hiervoor bevoegde persoon
worden vervangen.

4.2 COMPUTERVEREISTEN

De vereisten die het SICAT JMT⁺-systeem stelt aan een PC/laptop vindt u in de
gebruikershandleiding bij de SICAT JMT⁺-software.

VOORZICHTIG

SICAT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schadegevallen
of functionele storingen die door een foutieve software-
installatie of door ongeschikte computer-hardware ontstaan.
Als de gebruiker bijkomende hardware of externe software
installeert, gebeurt dit uitsluitend op aansprakelijkheid van de
gebruiker en wordt niet gedekt door de aansprakelijkheid van
de fabrikant. De computer moet EG-gekentekend zijn en de
vereisten van DIN EN 60950 resp. DIN EN 60601-1 volstaan.

VOORZICHTIG

Het SICAT JMT⁺-systeem is niet voorzien voor gebruik in een
netwerk/bij gemeenschappelijk gegevensgebruik. De
verbinding van het systeem met een netwerk/bij
gemeenschappelijk gegevensgebruik kan onvoorziene risico's
voor patiënten of derden veroorzaken. Als de database van de
SICAT JMT⁺-software in een netwerk/bij gemeenschappelijk
gegevensgebruik moet worden geïnstalleerd, is de gebruiker
verplicht om de daarmee gepaard gaande risico's te bepalen,
te analyseren, te beoordelen en te controleren. Vooral de
aspecten gegevensbescherming, gegevens, bijwerkingen van
het besturingssysteem en regelmatige veiligheidskopies van
belang. De risico-invloeden moeten ook navolgende
wijzigingen aan het netwerk/het gemeenschappelijke
gegevensgebruik mee opnemen, zoals het bijwerken/
opwaarderen van apparaten en componenten die met het
netwerk zijn verbonden.
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4.3 INSTALLEER DE SICAT JMT⁺-SOFTWARE

In de gebruikershandleiding bij de SICAT JMT⁺-software vindt u informatie over de
installatie.

INFO
Voordat u een meetsysteem en de PC met USB-kabels of via
Bluetooth verbindt, moet u controleren of de SICAT JMT⁺-
software geïnstalleerd is.

Als deze stap wordt overgeslagen, kunnen zich problemen voordoen bij de installatie
van de apparaatdriver, want het Windows-besturingssysteem registreert bij de eerste
verbinding van het SICAT JMT⁺-systeem en de PC de plaats van de driver op de harde
schijf.

Als op dit moment nog geen overeenkomstige SICAT JMT⁺-software op de PC is
geïnstalleerd, mislukt de toewijzing van de driver om de hierboven vermelde reden
en werkt het SICAT JMT⁺-systeem eventueel niet correct.

INFO

Als zich problemen voordien met de hardwaredriver van het
SICAT JMT⁺systeem, maak de USB-kabel dan los van de PC en
start deze opnieuw. Installeer nu opnieuw de SICAT JMT*-
software en maak vervolgens weer verbinding.

4.4 AANSLUITEN VAN HET TOEBEHOREN

Verbind de Hoofdboog type 13R en VK sensortype 24T met de overeenkomstig
gekleurde bussen van de Basiseenheid SICAT JMT⁺. (Afbeeldingen zie
Bedieningselementen en aansluitingen [▶ Pagina 16])

INFO

Let er bij de aansluiting van Hoofdboog type 13R en VK
sensortype 24T aan de Basiseenheid SICAT JMT⁺op dat de
stekkers door middel van de codeerneus tegen een verkeerde
aansluiting van de polen resp. het insteken in de verkeerde bus
worden beschermd. Alle stekkers moeten altijd soepel en
zonder grote krachtinspanning in de bussen glijden.

Verbind tot slot de Basiseenheid SICAT JMT⁺ en een USB-interface van uw computer
met de meegeleverde USB-kabel, of maak een Bluetooth-verbinding. Hiervoor moet
het meetsysteem ingeschakeld zijn. Uw meetsysteem is nu gebruiksklaar. In de
gebruikershandleiding van de SICAT JMT⁺-software vindt u uitvoerige info over de
bediening van het SICAT JMT⁺-systeem.
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4.5 MEETSYSTEEM BUITEN BEDRIJF STELLEN

Om het meetsysteem buiten bedrijf te stellen, sluit u eerst de SICAT JMT⁺-software ,
dan sluit u de PC af en schakelt u deze uit. Aansluitend schakelt u de Basiseenheid
SICAT JMT⁺ uit en verbreekt u indien nodig de USB-verbinding met de PC of USB-
netadapter. Trek aansluitend eventueel de USB-netadapter uit het stopcontact.
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5 FUNCTIECONTROLES, VOORBEREIDING, VERWIJDERING
■ Een regelmatig onderhoud en een goede verzorging van het

meetsysteem helpen om beschadigingen te voorkomen en
waarborgen een duurzame veiligheid. Alle in deze
gebruikershandleiding vermelde werkzaamheden voor het
onderhoud en de voorbereiding van het systeem moeten
geregeld gebeuren.

■ Als het meetsysteem of het toebehoren beschadigingen vertoont,
stuur deze dan voor een veiligheidscontrole naar de fabrikant. Bij
vastgestelde en/of veronderstelde storingen of defecten moet het
apparaat onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld, als "buiten
bedrijf" worden gekentekend.

■ Alle onderhouds- en servicewerken van het meetsysteem of
individuele delen die verder gaan dan de activiteiten beschreven
in de gebruikershandleidingen, mogen uitsluitend door SICAT of
door een door SICAT uitdrukkelijk daartoe geautoriseerde dienst
worden uitgevoerd.

■ Schakel het meetsysteem altijd uit en koppel het volledig los van
het stroomnet voordat u met de voorbereiding begint.

5.1 VOORGESCHREVEN TERUGKERENDE CONTROLES EN
VEILIGHEIDSTECHNISCHE CONTROLE

■ Voor het SICAT JMT⁺-systeem schrijft SICAT GmbH & Co. KG geen
veiligheidstechnische controle voor.

■ Om de elektrische bedrijfsmiddelen in goede staat van werking te
houden, zijn herhaaldelijke controles en veiligheidstechnische
controles nodig (bijv. binnen Duitsland volgens BGV A3,
voorschriften ter voorkoming van ongevallen en
veiligheidstechnische controles volgens de verordening
betreffende exploitanten van medische hulpmiddelen). Let erop
dat het hier niet om specifieke maatregelen voor SICAT gaat,
maar om gangbare voorschriften voor elektrische apparaten.

■ Om veiligheidsredenen is het aanbevolen om voor ieder gebruik
van het meetsysteem de correcte toestand van alle
aansluitleidingen, zoals stroomkabels, USB-netadapter en
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stopcontacten te controleren. Als delen beschadigd zijn, moeten
deze worden vervangen voordat het meetsysteem verder wordt
gebruikt.

■ Er zijn meteen servicemaatregelen door SICAT nodig als:

– er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen.

– de kabels of stekkers schade vertonen.

– Delen van de sensoriek beschadigd zijn.

– afdekkingen beschadigd of gevallen zijn.

– een defect of een fout wordt vermoed of werd vastgesteld.
■ Als het typeplaatje of andere kentekeningen (bijv.

waarschuwingen) op het meetsysteem beschadigd of onleesbaar
zijn, moet u deze laten vervangen.

5.2 CONTROLE VAN DE MEETFUNCTIE

VOORZICHTI
G

De goede werking van de meetfunctie van het
SICAT JMT⁺-systeem moet geregeld worden
gecontroleerd om de veiligheid voor de patiënt
duurzaam te waarborgen.

Na harde stoten of als de Hoofdboog type 13R of
VK sensortype 24T op de grond is gevallen, moet
de meetfunctie onmiddellijk worden
gecontroleerd.

Bij zichtbare schade aan systeemcomponenten
(vervorming, deuken, barsten) mogen geen
verdere metingen worden uitgevoerd.

■  De goede werking van de ultrasone zenders van de VK
sensortype 24T kan worden gecontroleerd door tijdens een
meting te controleren of een regelmatig geluid uitgaat van iedere
zender.

■ Om het systeem te controleren, kan de gebruiker bij bekende
afmetingen van de kaakfuncties (bijv. bekende maximale
openingsbreedte, bekende omvang van de condylenbeweging bij
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protrusie, bekende horizontale kanteling van de condylenbaan)
zichzelf met het meetsysteem meten. Deze meetresultaten
moeten met de bekende waarden overeenstemmen.

■ De SICAT JMT⁺-software moet bij bewegingsloze sensoren een
rustig staand beeld van de onderkaak tonen. Eventuele
afwijkingen (Spikes of sprongen van de meetcurven ondanks
onbeweeglijke markers, een verkeerde weergave van de
onderkaak enz.) duiden op een gestoorde meting en beïnvloeden
de evaluatie.

■ Bij twijfels inzake de meetnauwkeurigheid, wordt aangeraden om
het SICAT JMT⁺-systeem bij SICAT te laten controleren, om de
aangeduide meetnauwkeurigheid te waarborgen.

5.3 VERHELPEN VAN STORINGEN

Bij storingen moet u eerst de volgende punten controleren:
■ Is het SICAT JMT⁺-systeem ingeschakeld en wordt het van

spanning voorzien? (groene bedrijfsled op het meetsysteem
brandt, accu's zijn geladen of USB-netadapter of USB-kabel is
aangesloten)

■ Is er een correcte de USB-verbinding resp. Bluetooth-verbinding
tussen het meetsysteem en de meet-PC?

■ Zijn alle andere componenten van het meetsysteem (Hoofdboog
type 13R, VK sensortype 24T) correct aangesloten?

INFO
In de gebruikershandleiding van de SICAT JMT⁺-
software vindt u verdere aanwijzingen betreffende
foutmeldingen en het verhelpen ervan.
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CHECKLIST VOOR DE OPNAME VAN FOUTMELDINGEN

INFO
Om uw SICAT JMT⁺-systeem bij bedrijfsstoringen
optimaal te kunnen ondersteunen, hebben onze
servicemonteurs de volgende informatie nodig:

■ Serienummers van Basiseenheid SICAT JMT⁺ en VK sensortype
24T/Hoofdboog type 13R

– De serienummers vindt u op de kenplaatjes aan de
achterzijde van de Basiseenheid SICAT JMT⁺ of op de kabels
van Hoofdboog type 13R en VK sensortype 24T.

■ Versie van de SICAT JMT⁺-software
■ Versie van het besturingssysteem van uw meet-PC

– bijv. Windows 7 Professional Servicepack 1 (Oproepen onder
Windows 7: Windows startknop > Systeembesturing >
Systeem)

■ Andere aan het meetsysteem aangesloten componenten
■ Lijst van alle met de meet-PC verbonden USB-apparaten/

Bluetooth-apparaten

– bijv. muis, printer, andere meetsystemen enz.
■ Screenshot van de foutmelding of exacte beschrijving

– bijv. „Timeout reading from USB“
■ Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het proces dat de

foutmelding heeft veroorzaakt

– bijv. meting „Type A“ gestart, dan op de schakelknop „B“
geklikt, daarna beweging „C“ uitgevoerd, in functie „D“
doorgeschakeld, bij het terugschakelen verscheen de
foutmelding xyz enz.

5.4 VOORBEREIDINGSMETHODEN

INFO

Na ieder gebruik van het SICAT JMT⁺-systeem is
een nieuwe voorbereiding volgens DIN EN ISO
17664 nodig. Alle toebehoren dat met de slijmhuid
van de patiënt in aanraking komt, moet voor
gebruik worden gesteriliseerd.
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VOORZICHTI
G

Schakel het meetsysteem uit en maak de USB-
verbinding of het USB-netadapter los van het
meetsysteem voordat u met de reiniging of
desinfectie begint.

De volgende accessoires zijn voorzien voor eenmalig gebruik bij een
patiënt en mogen niet meer opnieuw worden gebruikt.

■ Para-occlusual Attachment 90
■ SICAT Fusion Bite

5.4.1 HANDMATIGE REINIGING
■ Voor het steriliseren moet het toebehoren handmatig onder

stromend water (drinkwaterkwaliteit 30 °C ± 5 °C, debiet 2 liter/
min) 30 seconden met een middelharde tandenborstel worden
gereinigd.

■ De sterilisatie vlak na de reiniging uitvoeren.
■ Reiniging van meetsystemen en elektrisch toebehoren

(Hoofdboog type 13R, VK sensortype 24T) alleen in
uitgeschakelde toestand en met uitgetrokken USB-netadapter of
USB-kabel met een bevochtigde doek.

5.4.2 HANDMATIGE DESINFECTIE

De elektrische systeemcomponenten van het meetsysteem kunnen
met veegdesinfectie met geschikte oplossingen worden ontsmet.
Desinfecteer alle elektrische componenten (Hoofdboog type 13R, VK
sensortype 24T) met een doek die met een desinfecteeroplossing is
bevochtigd.

VOORZICHTI
G

Geen sproeidesinfectie bij Hoofdboog type 13R
en VK sensortype 24T toepassen!

Sproeidesinfectie verstoort de high-precision
meetsensoren.

AANBEVOLEN DESINFECTEEROPLOSSING

Samenstelling ca. 25% ethanol, 35% propanol

bijv. Mikrozid Liquid / Schülke & Mayr; Original CaviCide / Kerr
Corporation of vergelijkbare oplossingen
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INFO
Bij gebruik van een desinfecteeroplossing moet u
de aanbevelingen van de fabrikant in acht nemen,
vooral diegene betreffende de inwerkduur.

WAARSCHUW
ING

Chemicaliën die voor de desinfectie of de reiniging
nodig zijn, mogen vanwege het gevaar voor
verwisseling uitsluitend in de daartoe voorziene
reservoirs worden bewaard, bereid en ter
beschikking worden gehouden.

5.4.3 STERILISATIE

Alle toebehoren dat met de slijmhuid van de patiënt in aanraking
komt, moet voor gebruik worden gesteriliseerd.

INFO De sterilisatie vlak na de reiniging uitvoeren.

Bijtvorken en onderkaakbevestiging met gefractioneerd voorvacuüm
4 minuten steriliseren bij 134 °C ± 1°C en 2 bar (tot max. 138 °C
steriliseerbaar).

Het volgende toebehoren moet worden gesteriliseerd:
■ Para-occlusual Attachment 90
■ SICAT Fusion Bite

5.5 VERWIJDERING

5.5.1 VERPAKKINGEN

Alle door SICAT geleverde transportverpakkingen kunnen in Duitsland
via de plaatselijke containerparken in de stofkringloop worden
opgenomen.

5.5.2 VERWIJDERING VAN ELEKTRONISCH AFVAL

Het symbool dat hiernaast is afgebeeld wijst erop dat een product
volgens de EG-richtlijn over oude elektrische en elektronische
apparaten (2012/19/EU) en de nationale wetten niet samen met het
huishoudelijk afval mag worden verwijderd en binnen Europa naar
een speciaal afvalverwerkend centrum moet worden gebracht.
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Daartoe kan het meetsysteem door de klant op eigen kosten aan het
einde van zijn levensduur aan die SICAT GmbH & Co. KG worden
teruggegeven en zal dit door SICAT zonder verdere kosten en zonder
vergoeding naar de daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven
worden gebracht.

De onvakkundige omgang met oude apparaten kan vanwege de
potentieel gevaarlijke stoffen die elektrische en elektronische
apparaten vaak bevatten, een negatieve invloed hebben op het milieu
en de menselijke gezondheid. Met de vakkundige verwijdering van dit
product draagt u bovendien bij tot een effectieve benutting van de
natuurlijke hulpbronnen.

5.5.3 ACCUMULATOREN EN BATTERIJEN

Accumulatoren en batterijen horen niet thuis bij het huishoudelijk
afval! In het belang van de milieubescherming is de eindgebruiker
wettelijk verplicht (batterijverordening) om oude en gebruikte accu's
terug te geven. Gebruikte accu's en batterijen kunnen op de
inzamelpunten van de gemeente of overal waar batterijen van het
betreffende type worden verkocht, worden afgegeven. De accu's
worden gratis voor de verbruiker teruggenomen.
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6 VEILIGHEIDSNORMEN EN CLASSIFICERING VAN HET SYSTEEM

6.1 CLASSIFICERING VOLGENS BIJLAGE IX VAN DE RICHTLIJN 93/42/EEG

Het systeem is als medisch product van Klasse I met meetfunctie geclassificeerd.

6.2 VEILIGHEID VAN MEDISCHE, ELEKTRISCHE APPARATEN

Het apparaat voldoet aan de vereisten van de norm DIN EN 60601-1:2006.

Classificering volgens DIN EN 60601-1

Type BF

Veiligheidsklasse II

Continu bedrijf

Niet geschikt voor gebruik in een met zuurstof aangerijkte omgeving

6.2.1 KOPPELING VAN HET SICAT JMT⁺-MEETSYSTEEM MET ANDERE ELEKTRISCHE
APPARATEN

(zie ook DIN EN 60601-1:2006 lid 16 Medische elektrische systemen)

VOORZICHTIG

Het SICAT JMT⁺-systeem mag alleen met andere elektrische
apparaten worden gekoppeld als deze voldoen aan de
bepalingen van DIN EN 60950 of DIN EN 60601-1 of door SICAT
GmbH & Co. KG als compatibel worden beschouwd.

VOORZICHTIG

Bij de koppeling van meerdere apparaten op een meetplaats
moet u erop letten dat er geen gevaar kan ontstaan door
cumulatie van afleidstromen.

Apparaten waarmee de patiënt direct in contact komt en die in
een medisch elektrisch systeem samen worden gebruikt,
moeten in hun totaliteit voldoen aan alle vereisten van DIN EN
60601-1:2006 hoofdstuk 11.

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok bij aanraking van
niet apart geaarde apparaten.
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6.2.2 OMGEVING VAN PATIËNTEN / TESTPERSONEN

Om de patiëntenomgeving vast te leggen heeft de ervaring in de praktijk geleerd dat
een afstand van 1,5 m tot de patiënt nodig is.

VOORZICHTIG

Bij de bediening van het systeem moet de gebruiker [2] erop
letten dat hij nooit gelijktijdig de PC [3] en de patiënt [1]
aanraakt. Hetzelfde geldt voor alle andere niet medische,
elektrische componenten die alleen buiten de
patiëntenomgeving mogen worden gebruikt.

Verder moet de gebruiker erop letten dat hij nooit gelijktijdig
contacten van de stekkers van het meetsysteem en de patiënt
aanraakt.

Als dit wordt genegeerd, kunnen er gevaarlijke afleidstromen
ontstaan.

De volgende componenten van het SICAT JMT⁺-systeem mogen binnen de
patiëntomgeving worden gebruikt:

■ Basiseenheid SICAT JMT⁺ inclusief sensoriek
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VOORZICHTIG

De computer en ander niet medisch elektrisch toebehoren
moeten buiten de patiëntomgeving (omtrek van 1,5 m) worden
opgesteld.

6.3 ELEKTROMAGNETISCHE VERDRAAGZAAMHEID PRINCIPES / VERKLARING
VAN DE PRODUCENT

Het SICAT JMT⁺-systeem voldoet aan de vereisten van de norm EN 60601-1-2.
(Medische elektrische apparaten - Deel 1-2: Algemene bepalingen voor de veiligheid,
inclusief de belangrijkste prestatiekenmerken - Aanvullingsnorm:
Elektromagnetische verdraagzaamheid - vereisten en controles).

Keuringsinstantie:

Schwille Elektronik in Munchen

Produktions- und Vertriebs GmbH

Benzstrasse 1A

85551 Kirchheim

Gedetailleerde gegevens over de EMV-waarden en de gegevens van de fabrikant zijn
opgenomen in de tabellen van dit hoofdstuk van de gebruikershandleiding.

Medische elektrische apparaten zijn onderhevig aan bijzondere
voorzorgsmaatregelen betreffende de EMV (elektromagnetische verdraagzaamheid)
en moeten volgens de onderstaande aanwijzingen worden geïnstalleerd en in bedrijf
genomen.

VOORZICHTIG

Hoewel het SICAT JMT⁺-systeem op alle punten aan de
voorschriften van de norm DIN EN 60601-1-2 voldoet, is het
niet uit te sluiten dat mobiele telefoons het
kaakregistratiesysteem kunnen beïnvloeden. Vermijd indien
mogelijk om dergelijke apparaten bij metingen in de omgeving
van JMT-meetsystemen te gebruiken.

VOORZICHTIG

Het gebruik van toebehoren, vooral van verbindingskabels met
de PC, die niet door SICAT voor het SICAT JMT⁺-systeem
werden meegeleverd of uitdrukkelijk voor het gebruik met het
apparaat werden vrijgegeven, kan tot een verhoogde emissie
of een gereduceerde stoorbestendigheid van de JMT-systemen
leiden.
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VOORZICHTIG

Het SICAT JMT⁺-systeem mag niet in de buurt van bijv.
röntgenapparaten, motoren of transformatoren met groot
aansluitvermogen worden gebruikt, omdat elektrische of
magnetische stoorvelden de metingen kunnen beïnvloeden.
Hetzelfde geldt voor naburige sterkstroomleidingen en
apparaten zonder CE-markering. Als het gebruik in de
onmiddellijke buurt van mogelijke stoorbronnen noodzakelijk
zou zijn, is het dwingend nodig om het apparaat te observeren,
om het reglementaire gebruik van deze opstelling te
controleren.

RICHTLIJNEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - ELEKTROMAGNETISCHE
EMISSIES

De meetsystemen van de KMT-productfamilie zijn alleen voor gebruik in de hier-
onder vermelde elektromagnetische omgeving bedoeld. De klant of de gebruiker
van het JMT-meetsysteem moet waarborgen dat het in een dergelijke omgeving
wordt gebruikt.

Metingen van
storende emis-
sies

Overeenstem-
ming

Elektromagnetische omgeving -
richtlijn

HF-emissies vol-
gens CISPR 11

Groep 1 De meetsystemen van de JMT-product-
familie gebruiken HF-energie uitslui-
tend voor hun interne werking. Daarom
is zijn HF-emissie zeer gering en is het
onwaarschijnlijk dat naburige elektro-
nische apparaten worden gestoord.
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RICHTLIJNEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - ELEKTROMAGNETISCHE
EMISSIES

HF-emissies vol-
gens CISPR 11

Klasse B Het meetsysteem JMT is geschikt voor
het gebruik in alle inrichtingen, inclu-
sief voor diegene in het woonbereik die
rechtstreeks op het openbare stroom-
net zijn aangesloten dat ook stroom le-
vert aan gebouwen die voor woondoel-
einden worden gebruikt.

Hogere harmoni-
sche componen-
ten volgens IEC
61000-3-2

Klasse B

Spanningsschom-
melingen / Flikker
volgens
IEC61000-3-3

Overeenstem-
ming

RICHTLIJNEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - ELEKTROMAGNETISCHE
STOORBESTENDIGHEID

De meetsystemen van de KMT-productfamilie zijn alleen voor gebruik in de hier-
onder vermelde elektromagnetische omgeving bedoeld. De klant of de gebruiker
van het JMT-meetsysteem moet waarborgen dat het in een dergelijke omgeving
wordt gebruikt.

Testen van
interferen-
ties

IEC 60601-
Proefpegel

Overeen-
stemmings-
pegel

Elektromagnetische omge-
ving - richtlijnen

Ontlading
van statische
elektriciteit
(ESD) volgens
IEC 61000-4-2

± 6 kV Con-
tactontlading

± 8 kV Lucht-
ontlading

± 6 kV Con-
tactontlading

± 8 kV Lucht-
ontlading

Vloeren moeten uit hout of be-
ton bestaan of moeten van ke-
ramische tegels voorzien zijn.
Als de vloer van synthetisch
materiaal is voorzien, moet de
relatieve luchtvochtigheid ten
minste 30% bedragen.
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RICHTLIJNEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - ELEKTROMAGNETISCHE
STOORBESTENDIGHEID

snelle transi-
ënte elektri-
sche storings-
waarden/
bursts vol-
gens IEC
61000-4-4

± 2 kV voor
netleidingen

± 1 kV voor in-
en uitgangs-
leidingen

± 2 kV voor
netleidingen

± 1 kV voor in-
en uitgangs-
leidingen

De kwaliteit van de toevoer-
spanning moet voldoen aan
die van een typische bedrijfs-
of ziekenhuisomgeving.

Stootspan-
ningen (sur-
ges) volgens
IEC 61000-4-5

± 1 kV Diffe-
rentiële span-
ning

± 2 kV Com-
mon-mode
spanning

± 1 kV Diffe-
rentiële span-
ning

± 2 kV Com-
mon-mode
spanning

De kwaliteit van de toevoer-
spanning moet voldoen aan
die van een typische bedrijfs-
of ziekenhuisomgeving.

Spanningsin-
breuken,
kortstondige
onderbrekin-
gen en
schommelin-
gen van de
toevoerspan-
ning volgens
IEC
61000-4-11

< 5% UT

(> 95% in-
breuk van de
UT) voor ½
periode

40% UT (60%
inbreuk van
de UT) voor 5
perioden

70% UT (30%
afname van
de UT) voor 25
perioden

< 5% UT (>
95% inbreuk
van de UT)
voor 5 s

< 5% UT (>
95% inbreuk
van de UT)
voor ½ perio-
de

40% UT (60%
inbreuk van
de UT) voor 5
perioden

70% UT (30%
afname van
de UT) voor 25
perioden

< 5% UT (>
95% inbreuk
van de UT)
voor 5 s

De kwaliteit van de toevoer-
spanning moet voldoen aan
die van een typische bedrijfs-
of ziekenhuisomgeving. Als de
gebruiker de meetsystemen
van de JMT-productfamilie
voortgezette functie ook bij
het optreden van onderbrekin-
gen van de stroomvoorziening
eist, wordt aanbevolen het
kaakregistratiesysteem JMT
uit een onderbrekingsvrije
stroomvoorziening of via een
accu van stroom te voorzien.
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RICHTLIJNEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - ELEKTROMAGNETISCHE
STOORBESTENDIGHEID

Magneetveld
bij een
stroomfre-
quentie
(50/60 Hz)
volgens IEC
61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magneetvelden bij de netfre-
quentie moeten voldoen aan
de typische waarden, zoals die
worden gebruikt in een be-
drijfs- of ziekenhuisomgeving.

OPMERKINGT is de netwisselspanning voor het gebruik van de proefpegel.

RICHTLIJNEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - ELEKTROMAGNETISCHE
STOORBESTENDIGHEID

De meetsystemen van de KMT-productfamilie zijn alleen voor gebruik in de hier-
onder vermelde elektromagnetische omgeving bedoeld. De klant of de gebruiker
van het JMT-meetsysteem moet waarborgen dat het in een dergelijke omgeving
wordt gebruikt.

Testen van
interferen-
ties

IEC 60601-
Proefpegel

Overeen-
stemmings-
pegel

Elektromagnetische omge-
ving - richtlijnen

Draagbare en mobiele radio-
apparaten mogen niet worden
gebruikt op een kleinere af-
stand tot de KMT-meetsyste-
men, inclusief de leidingen,
dan de aanbevolen veiligheids-
afstand die wordt berekend
volgens de vergelijking die
voor de zenderfrequentie
wordt gehanteerd.

Aanbevolen beschermaf-
stand:
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RICHTLIJNEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - ELEKTROMAGNETISCHE
STOORBESTENDIGHEID

Geleide HF-
stoorgroothe-
den volgens
IEC 61000-4-6

3 Veff 150 kHz
tot 80 MHz

3 Veff

Gestraalde
HF-stoor-
grootheden
volgens IEC
61000-4-3

3 V/m 80 MHz
tot 2,5 GHz

3 V/m
 voor 80 MHz

tot 800 MHz

 voor 800 MHz
tot 2,5 GHz

met P als nominaal vermogen
van de zender in Watt (W) vol-
gens de indicaties van de fabri-
kant van de zender en d als de
aanbevolen veiligheidsafstand
in meter (m).

De veldsterkte van stationaire
radiozenders is bij alle fre-
quenties volgens een onder-
zoek ter plaatse a kleiner dan
de overeenstemmingspegel. b

In de omgeving van apparaten
die het volgende pictogram
dragen, zijn storingen mogelijk

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de hogere waarde.

OPMERKING 2 Het is mogelijk dat deze richtlijnen niet in alle gevallen van toepas-
sing zijn. De uitbreiding van elektromagnetische grootheden wordt door absorp-
ties en weerkaatsingen van gebouwen, voorwerpen en mensen beïnvloed.
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RICHTLIJNEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT - ELEKTROMAGNETISCHE
STOORBESTENDIGHEID

a De veldsterkte van stationaire zenders, zoals basisstations van mobiele tele-
foons en mobiele landradioapparaten, amateurradiostations, AM- en FM-radio- en
televisiezenders, kunnen theoretisch niet nauwkeurig vooraf worden bepaald. Om
de elektromagnetische omgeving betreffende de stationaire zenders te bepalen,
kan een studie van de elektromagnetische fenomenen op de standplaats worden
overwogen. Als de berekende veldsterkte op de standplaats van het JMT-meetsys-
teem de hierboven vermelde overeenstemmingspegel overschrijdt, moet het JMT-
meetsysteem worden geobserveerd, om de reglementaire werking aan te tonen.
Als ongewone prestatiekenmerken worden vastgesteld, kunnen bijkomende
maatregelen noodzakelijk zijn, zoals een veranderde uitrichting of een andere
standplaats van het meetsysteem van de JMT-productfamilie.

b Over het frequentiedeel van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte kleiner zijn
dan 3 V/m.

AANBEVOLEN VEILIGHEIDSAFSTANDEN TUSSEN DRAAGBARE EN MOBIELE HF-
COMMUNICATIEAPPARATEN EN DE MEETSYSTEMEN VAN DE JMT-
PRODUCTFAMILIE

De meetsystemen van de JMT-productfamilie zijn voor het gebruik in een elektro-
magnetische omgeving bedoeld, waarin gestraalde HF-stoorgrootheden worden
gecontroleerd. De klant of de gebruiker van het JMT-meetsysteem kan helpen om
elektromagnetische storingen te vermijden doordat hij de minimale afstand tus-
sen draagbare en mobiele HF-communicatieaparaten (zenders) en het JMT-meet-
systeem – afhankelijk van het uitgangsvermogen van het communicatieapparaat,
zoals hieronder vermeld - in acht neemt.

Nominaal ver-
mogen van de
zender W

Beschermafstand, afhankelijk van de zenderfrequentie

m

150 kHz tot 80
MHz

80 MHz tot 800
MHz

800 MHz tot 2,5
GHz

0,01 0,12 0,12 0,23
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AANBEVOLEN VEILIGHEIDSAFSTANDEN TUSSEN DRAAGBARE EN MOBIELE HF-
COMMUNICATIEAPPARATEN EN DE MEETSYSTEMEN VAN DE JMT-
PRODUCTFAMILIE

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Voor zenders waarvan het maximale, nominale vermogen niet is vermeld in de bo-
venstaande tabel, kan de aanbevolen veiligheidsafstand d in meter (m) worden
berekend, gebruik makend van de vergelijking die bij de betreffende kolom hoort,
waarbij P het nominale vermogen van de zender is in Watt (W) volgens de indica-
ties van de fabrikant van de zender.

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiedeel.

OPMERKING 2 Het is mogelijk dat deze richtlijnen niet in alle gevallen van toepas-
sing zijn. De uitbreiding van elektromagnetische grootheden wordt door absorp-
ties en weerkaatsingen van gebouwen, voorwerpen en mensen beïnvloed.
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GLOSSARIUM

SICAT JMT⁺
De SICAT JMT⁺ slaat de
bewegingen van de onderkaak op.
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CONTACT

Fabrikant

SICAT GmbH & Co. KG

Brunnenallee 6

53177 Bonn, Duitsland

Telefoon: +49 (0)228 / 85497-0

Fax: +49 (0)228 / 854697-99

E-mail: info@sicat.com

http://www.sicat.com

Materiaalnummer: 6609403

Wijzigingsnummer: 000000

http://www.sicat.com


SICAT JMT⁺-Meetsysteem voor de kaakregistratie Pagina 51 van 52



AR
TI

KE
LN

R.
: 6

60
94

03
W

IJ
ZI

GI
N

GS
N

U
M

M
ER

:0
00

00
0

STAND: 2016-09-16

CONTACT

 Fabrikant

SICAT GmbH & Co. KG

Brunnenallee 6

53177 Bonn, Duitsland

www.sicat.com

Software-ondersteuning

SICAT GmbH & Co. KG

Brunnenallee 6

53177 Bonn, Duitsland

Telefoon: +49 228 85469711

Fax: +49 228 85469799

http://www.sicat.com
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