
 

REGISTRO MESTRE DO PRODUTO RMP.16.004 

REV.: 02       

Pág. 1 / 36 
Manual do Usuário 

Aparelho de Raio X Odontológico MICRO 
IMAGEM – DIOX 602 

 
 
 

  

 
 

Aparelho de Raio X Odontológico 
Micro Imagem – DIOX 602  

MANUAL DO USUÁRIO 
Versão 02 – 15 de Março de 2017 

 
 

 
 
 
 

QUADRO DE 
APROVAÇÕES 

Elaborado por  

(Nome e setor): Paulo A. B. Pereira - RT 

 

Visto: 

Aprovado por (Nome e setor):  

Carla R. Santaniello - DIR 

 

Visto: 

 



 

REGISTRO MESTRE DO PRODUTO RMP.16.004 

REV.: 02 

Pág. 2 / 36 

Manual do Usuário 

Aparelho de Raio X Odontológico MICRO 
IMAGEM – DIOX 602 

 
 
 

 
 

Agradecemos sua escolha! 

 
 
Elaboramos este Manual com a finalidade de orientá-lo sobre a melhor forma de utilizar seu equipamento de 
Raio-X Odontológico Portátil MICRO IMAGEM. Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros e 
colaboradores por nos ajudarem na melhoria contínua e na inovação de nossos produtos e serviços. 
 
 

Política da Qualidade 
 

 
Melhorar continuamente nossos produtos, processos e serviços através do cumprimento dos requisitos 
regulatórios. Aprimorar o trabalho em equipe e de técnicas de desenvolvimento de projeto com ênfase na 
satisfação de nossos clientes. 
 
 

Visão 

 
 
Estar entre as melhores empresas do segmento que contribui e oferece através de seus produtos tecnologia 
de altíssima qualidade para nossos clientes, com competência e confiabilidade em todos os aspectos do 
nosso negócio. 
 
 

Valores 
 

 
Ética, Profissionalismo, Qualidade, Transparência, Respeito, Biossegurança e Responsabilidade sócio-
ambiental, com práticas coerentes e direcionadas para o desenvolvimento do ser humano e atendimento ao 
nosso cliente. 
 
 

 
 
Para quaisquer observações ou sugestões sobre nossos produtos, por favor entre em contato com o SAC – 
Setor de Atendimento ao Cliente através do endereço abaixo : 
 
 
 
Micro Imagem Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda 
Alameda Vênus, 233 
Distrito Industrial   Indaituba   SP 13347-659 
Telefone : (19) 3936.8090 
E-Mail : suporte@microimagem.com.br 
 
Horário de Atendimento : 
Segunda à Sexta-feira 
Das 09:00 às 17:00 Horas 
 
 

 

mailto:suporte@microimagem.com.br
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NÃO UTILIZE ESSE APARELHO ANTES DE LER ESSE MANUAL 
 
Esse manual contém instruções de instalação, operação e manutenção do equipamento de Raio-X 
Odontológico Portátil MICRO IMAGEM – DIOX-602. A utilização deve ser realizada por dentistas, 
radiologistas ou pelo serviço técnico, cujo profissional apresenta experiência e conhecimento na 
instalação e manutenção em equipamentos de Raios-X Odontológicos. 
 

Aviso: DIOX-602 é somente vendido com o entendimento que o usuário assume qualquer responsabilidade 
pela segurança da radiação (bem como qualquer conformidade regulatória local do município, estado ou leis 
federais ) e a MICRO IMAGEM e seus representantes não aceitam a responsabilidade por: 

 
a) Lesão ou risco pela exposição pessoal aos raios –x; 
b) Sub-exposição ou sobre-exposição de radiação por procedimentos ou técnicas de 

posicionamento inadequadas.  
c) Instalação ou manutenção não apropriada do equipamento em acordo com as instruções 

contidas neste Manual e, 
d) Equipamento que tenha sido danificado, modificado ou alterado em qualquer forma. 
 
 
As logomarcas do DIOX-602 são marcas registradas mundialmente.  
 
Os símbolos usados nesse Manual ou no próprio equipamento tem os seguintes significados: 
  
 

 
ATENÇÃO, consulte os documentos que acompanham o produto 

 
Radiação Ionizante 

 

Equipamento tipo B (Aparelho em conformidade com a norma NBR IEC 60601-1, com relação à proteção contra 
choque eletrico – corrente de fuga) 

  

Instruções para o manuseio do produto após a vida útil  

 
Fabricante 

 
Data da fabricação do produto 

 
SN.  Número de série do equipamento 

 
Perigo de choque elétrico 
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CONFORMIDADE COM AS NORMAS: 
 

O RAIO-X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL –DIOX -602 - MICRO IMAGEM está de acordo com as 
Normas: 

. ABNT NBR IEC 60601-1:2016 

. ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 

. ABNT NBR IEC 60601-1-3:2011 

. ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 

. ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014 

. ABNT NBR IEC 60601-2-65:2014 
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O fabricante, MICRO IMAGEM, reserva-se o direito de modificar os seus produtos ou as suas especificações com o objectivo de melhorar os desempenhos, 
a qualidade ou a produtividade. As especificações dos produtos ou acessórios podem ser modificadas sem aviso prévio. 
Não se pode reproduzir qualquer parte deste manual sem a autorização expressa da empresa MICRO IMAGEM. 
Idioma de redação do documento original: português. 
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1 Introdução 
 

 

 

Essa unidade de RAIO-X pode ser perigosa para o paciente e para o operador a 
menos que fatores de exposição segura e as instruções de operação sejam 
observadas. Para proteção do paciente e do operador da radiação ionizante durante 
a geração de raio-x, recomenda-se fortemente o uso do disparador remoto, aventais 
de chumbo e do suporte (braço de parede ou coluna). 

 

1.1 Descrição do Produto 

O sistema de RAIO-X portátil – DIOX-602- é um avançado aparelho de Raio-X odontológico de alta frequência, com 
60kV DC (corrente contínua)  fixa e corrente de tubo 2 mA o qual é projetado para um diagnóstico de alta qualidade 
de raio-x que pode ser utilizado tanto no sensor digital como para filmes convencionais ou película de fósforo. O 
equipamento pode ser utilizado como portátil ou com o opcional de braços fixados em paredes ou um tripé 
 

1.2 Uso Pretendido 

O Sistema de RAIO-X DIOX 602 é de uso pretendido por profissionais da área de odontologia, dentistas, 
radiologistas, técnicos como uma fonte de radiação ionizante  atuando conjuntamente com sensores digitais ou filmes 
convencionais, podendo ser utilizados em adultos e crianças.  
 
Principais Vantagens 

 Leve peso e tamanho compacto. 
 Alta frequência de raio-x. 
 Microprocessador e circuitos especializados que monitora precisamente as técnicas de exposição. 
 Painel de fácil visualização. 
 Configuração de exposição de raio-x simples e fácil. 
 Pré programação do tempo de exposição torna a operação rápida e fácil. 
 Proteção de vidro externa para proteger o operador e o paciente da dispersão de radiação. 
 Tecnologia de emissão com potência constante (redução da dosagem de radiação comparada aos raios-x 

convencionais). 
 

 

2 PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

2.1 Verificação da Embalagem do Equipamento  

Desembalar individulamente os acessórios da embalgem protetora e verificar quaisquer sinais notáveis de dano. Segue 
abaixo os itens inclusos na embalagem padrão: 
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ITEM VERIFIQUE 

ETIQUETA Número de série do equipamento colocado na parte traseira da unidade 

CONE 
PROLONGADOR 

E ANEL DE 
PROTEÇÃO 

Esses dois itens promovem a proteção do operador e devem ser 
inspecionados após o recebimento, não podem estar com fissuras ou 
quebrados.  

ACIONADOR 
MANUAL 

O botão deve trabalhar livremente.  

GABINETE Não deve haver fissuras ou trincas. 

 
 

 

Não abra o gabinete. Não faça nenhum tipo de desmontagem pois a garantia será 

invalidada. Todo e qualquer reparo deve ser feito por uma assistência técnica 

autorizada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMENTO DIOX-602 

 
ANEL DE    

PROTEÇÃO 
 

MANUAL DO 
USUÁRIO 

 
CONE 

PROLONGADOR 

ACIONADOR 
MANUAL 

(OPCIONAL) 

CARREGADOR DE    
BATERIA 

   
  CABO DE FORÇA 
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Rotulagem do Equipamento 
 
 

   
 
 
 

 

Por favor, tenha cuidado para não destruir ou descolar as etiquetas. 
As etiquetas são necessárias para o serviço de garantia e as leis governamentais. 

 
 

2.2 Segurança Radiológica 

 

 

• Essa unidade de RAIO-X pode ser perigosa para o paciente e para o operador a 
menos que fatores de exposição segura e as instruções de operação sejam 
observadas. 

• Não utilize o equipamento caso o anel de proteção ou o cone prolongador estejam 
quebrados! 

 
 

1) Assegurar o registro e o cumprimento adequado das regulamentações vigentes. 
2) Para implementação de um Programa de Proteção Radiológica, por favor consultar cada estado, cidade ou local 

de regulamentação de proteção Radiológica para o uso adequado do equipamento de Raio-X. 
3) O operador deve seguir as diretrizes regulatórias aplicáveis pelas normas locais sanitárias e o programa de 

proteção radiológica em relação aos pacientes e operadores gestantes ou que pretendem engravidar. 
4) Todos os funcionários autorizados a operar o equipamento devem estar totalmente familiarizados com 

recomendações de segurança e as doses de radiação máximas permissiveis. 
5) A melhor proteção do operador para a radiação existe quando: 

a. O anel de proteção é posicionado na extremidade externa do cone prolongador. 
b. O anel de proteção e o cone prolongador devem estar próximo ao paciente (no máximo 5 centímetros 

sem que o equipamento entre em contato com a pele do paciente, evitando assim contaminação 
cruzada e qualquer tipo de reação), conforme mostra figura nesse item. 

c. O paciente sentado na cadeira, inclina sua cabeça quando necessário para se acomodar às 
exposições, e 

d. O operador se mantém imediatamente dentro da zona de proteção (Significant Zone of Occupancy) e 
atrás da proteção de radiação (anel de vidro). 

6) Não inicie o DIOX-602 até que o paciente e o operador estejam posicionados e prontos para a exposição, dessa 

maneira diminui-se a chance de interrupções e previne as exposições inadvertidamente à raios-x. 
7) Não tente uma exposição se alguém estiver posicionado logo após o paciente (em linha com a direção da 

emissão de raios-x). Se outras pessoas estiverem na sala, ou que seja necessário o acompanhante, este deve 
estar com proteção apropriada (aventais de chumbo, e outras). 

8) Quando necessário o uso de posicionadores, deve se utilizar aquele que permita que o cone prolongador e o 
anel de proteção estejam próximo ao paciente. 
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9) Uma exposição pode ser finalizada prematuramente por qualquer motivo, basta soltar o gatilho pressionado 
(para maiores informações ver item 6.4 – Exposição a Raio-X). 
 

10) Conforme mostra figura a seguir, a máxima área de proteção (área branca) existe quando o DIOX-602 está 
posicionado próximo ao paciente, está perpendicular ao operador (com a cabeça do paciente inclinada se 
necessário), e o anel de proteção e o cone prolongador estão totalmente estendidos em direção ao paciente e 
paralelo ao operador. 
 

 
 

 

Máxima Proteção Proteção Reduzida 

Posição Apropriada 
Equipamento não encostado no 

paciente 
Não perpendicular 

   
 

 
11) A utilização do equipamento fora da zona de proteção (ou em uma zona de proteção reduzida) requer 

precauções apropriada, tais como coletes, aventais e luvas de chumbo.   
12) Não use detectores de imagens de classes inferiores  
13) Use filme: maior que classe E - Use Sensores Digitais com resolução maior que 10 Ip/mm e Placa de Fósforo:  

com resolução maior que 10 Ip/mm). 
 
 
 

Dados comparativos para exposição do corpo inteiro (exposições anuais totais do operador) 
 

Limite de Dose Ocupacional 1 50 mSv 

Limite de Dose Ocupacional para uso de dosímetro1 5 mSv 

Medida da radiação de fundo natural  3.65 mSv 

Média da exposição de radiação ocupacional de uma tripulação de vôo3 2.19 mSv 

Limite de dose para público geral 1 1.00 mSv 

 
Faixa de exposição para o profissional usando raios X convencionais2 

0.20~0.70 mSv 

Média de dose usando DIOX-602 com filme D-Speed 4 0.25 mSv 

Média de dose usando DIOX-602 com F-Speed Film ou Digital Sensor4 0.10 mSv 
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1) Padrão de Proteção Radiológica, 10 CFR 20 (US Federal Standards), 1994 (veja também NCRP Report No. 116) 

2) NCRP Report No. 145 (National Council on Radiation Protection and Measurements), p7-9 

3) "Estimated Cosmic Radiation Doses for Flight Personnel", Feng YJ et al, Space Medicine and Medical Engineering, 

15(4) 2002, p265-9. 

4) Assumindo 7,200 exposições por ano e tempo de expoição E-speed Film = 0.20 segundos, digital sensor = 0.10 

segundos. 

 
 

*Dados comparativos de exposição para mãos e extremidades (exposição anual no 

operador) 

Limite de Dose Ocupacional 1 500 mSv 

Limite de Dose Ocupacional para uso de dosímetro1 50 mSv 

Média de dose usando DIOX-602 com filme D-Speed 2 0.40 mSv 

Média de dose usando DIOX-602 com F-Speed Film ou Digital Sensor2 0.20 mSv 

1) Padrão de Proteção Radiológica, 10 CFR 20 (US Federal Standards), 1994 (veja também NCRP Report No. 116) 

2) Incluindo radiação de fuga e radiação refletida do paciente e assumindo 7,200 exposições por ano e tempo de 

expoição E-speed Film = 0.20 segundos , digital sensor = 0.10 segundos 

 

  
 

  
 

 

Anel de 
proteção 

Campo de proteção primária  

Ponto Focal do 
gerador de raio-x 

Dispositivo limitante 
do feixe 
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Zona de Proteção (Zone of Significant Occupancy) 
 
O DIOX-602 requer a presença de um operador, com pelo menos uma zona de proteção demarcada no piso, 

correspondente a uma área não menor do que 60 x 60 centímetros de largura, e não inferior a 200 centímetros de altura, 

incluindo a sinalização a seguir : 

 

1) O tipo de exames radiográficos que serão realizados na área de proteção. 

2) A localização da zona de ocupação siginificativa inclui sinalização de limites da área de proteção e é relativa às 

características do equipamento de RAIO-X. 

3) Identificação dos dispositivos removíveis de segurança para uso dos equipamentos de Raio-x e informações 

sobre sua aplicação e utilização (coletes, aventais, protetores de gônodas e pescoço). 

 

 

 
 

2.3 Uso e Ciclo de Trabalho 

O DIOX-602 é projetado para evitar quaisquer danos causados por super aquecimento. A taxa máxima de ciclo de 

trabalho (a relação entre a duração e frequência de exposições) é 1 :120. O operador pode utilizar a referência abaixo 

como exemplo para otimizar o uso. 

 

Duração 0.1 seg 0.25 seg 0.46 seg 0.5 seg 0.99 seg 

Ciclo 
A cada 6 
segundos 

A cada 15 
segundos 

A cada 28 
segundos 

A cada 30 
segundo 

A cada 60 
segundos 
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• DIOX-602 deve ser utilizado fixo em um suporte de parede para segurança de radiação 
ou de maneira portátil desde que, a legislação sanitária local permita. 

• DIOX-602 não deve ser utilizado em ambientes com agentes inflamáveis presentes. 
• Utilize o carregador de bateria fora do ambiente que está o paciente. 
• DIOX-602 não funciona com tensão de voltagem insuficiente.  
A tensão adequada para a bateria do DIOX-602 é de 22.2V. 

 

 

2.4 Limpeza 

 
1) Certifique-se de que o carregador da bateria esteja desconectado antes da limpeza e verifique se a energia está 

desligada durante a limpeza. 

2) A limpeza pode ser realizada com lenços desinfetantes sem álcool, pano com desinfetantes ou spray. 

(Operadores devem ter cuidados para não umedecer o equipamento com qualquer líquido, álcool ou spray. A 

área de controle não foi projetada para ser impermeável). 

3)  DIOX-602 e o carregador de bateria não são projetados para serem submetidos a qualquer processo de 

esterilização. O DIOX-602 não foi concebido para ser esterilizado. 

 

 

O sitema está classificado para IPX0 ; Não utilize o sistema ou o carregador de 
bateria se qualquer um desses foram imersos em líquido ou sujeito a uma 
quantidade excessiva de umidade. 

 

 

2.5 Armazenamento e Transporte 

 

 

• Armazene esse equipamento em lugar que não seja afetado por pressão, 
temperatura, (frio), umidade (seco), ventilação, luz solar, poeira, sal e sulfurosos, 
etc, por longo período de armazenamento. Por favor, tenha cuidado para não 
deixar cair ou bater o equipamento durante o armazenamento ou transporte.  

• O funcionamneto do equipamento e o carregamento da bateria devem ser 
verificados a cada 2-3 meses. 

 
1) Condições de temperatura 

  

Condição Armazenamento Transporte Uso 

Temperatura -20 ~ 60°C -20 ~ 60°C 10 ~ 35°C 
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2) Condições de Umidade 

 

Condição Armazenamento Transporte Uso 

Porcentagem 5 ~ 90 %RH 5 ~ 90 %RH 10 ~ 85 %RH 

 

 

 

3) Pressão Atmosférica 

 

Condição Armazenamento Transporte Uso 

Pressão 800 ~ 1060 hPa 500 ~ 1060 hPa 800 ~ 1060 hPa 

 

 

2.6 Manutenção Periódica 

Recomenda-se fazer manutenções anuais por um técnico qualificado para medir o desempenho e segurança do 
equipamento, bem como garantia de níveis precisos de tempo de exposição. Não existe manutenção corretiva que possa 
ser feita pelo usuário (comprador), os trabalhos de reparo deverão ser efetuados somente pela Assitência Técnica 
autorizada. 
 

 

- Equipamentos eletromédicos requerem precauções especiais relativas à EMC 
(compatibilidade eletromagnética) e devem ser instalados e colocados em serviço de 
acordo com as informações de EMC fornecidas nesse manual. 
- Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel podem afetar o funcionamento do 
equipamento. 
- O uso de acessórios que não sejam os especificados no manual do usuário pode resultar 
em aumento das emissões e anular a garantia. 

 

 
 

2.7 Orientação e Declaração do Fabricante 

O sistema DIOX-602 foi testado e está em conformidade com os limites de compatibilidade eletromagnética com padrões 

de compatibilidade para dispositivos médicos (IEC 60601-1-2:2010), que proporciona proteção contra interferência 
prejudiciais em um ambiente tipicamente médico / odontológico. 
  
DIOX-602  pode gerar e emitir energia de rádio-frequência que pode causar interferências em outros dispositivos nas 

proximidades, caso não for utilizado de acordo com as instruções. (embora não haja nenhuma garantia de que a 
interferência não ocorrerá em uma configuração particular). 
 
Se houver interferência em outros dispositivos, recomenda-se que o usuário tente as seguintes medidas corretivas: re-
orientar ou alterar o dispositivo de recepção, aumentar a distância entre o Diox e o dispositivo ou consulte o fabricante 
do dispositivo ou técnico para obter ajuda.  
 

1) Emissões Eletromagnéticas 
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Emissão Eletromagnética  

O DIOX-602 é destinado ao uso em ambiente eletromagnético especificado a seguir. 
Convém que o usuário ou comprador do DIOX-602 garanta que esse seja utilizado em tal ambiente. 

Teste de Emissão Conformidade Ambiente Eletromagnético 

Emissões de 
radiofrequência 

CISPR 11 

Group 1 
Classe A 

O DIOX-602 utiliza energia de radiofrequência apenas para 

suas funções internas. Portanto essas emissões são muito 
baixas e provavelmente não causarão qualquer interferência 
em equipamento eletrônicos nas proximidades. 

Emissões de 
radiofrequência 

CISPR 11 

Group 1 
Classe A 

O DIOX-602 é adequado para o uso em todos os 

estabelecimentos, incluindo domicílios e aqueles diretamente 
conectados à rede pública de energia de baixa tensão que 
fornece aos edifícios utilizados como domicílios. 

Emissões Harmônicas 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Flutuações de Tensão/ 
Emissões de Flicker 

IEC 61000-3-3 

Conforme 

 

2) Imunidade Eletromagnética 

 

Orientação e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética 

O DIOX-602 é destinado ao uso em ambiente eletromagnético especificado a seguir. 
Convém que o usuário ou comprador do DIOX-602 garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

Teste de 
Imunidade Nível de Teste IEC 60601-1-2 Nível de Conformidade 

Orientação do Ambiente 
Eletromagnético 

Descarga 
Eletrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

Direct 
Application 

Contact: 

±2, ±4, ±6 (kV) 

Air: 

±2, ±4, ±8 (kV) 

Direct 
Application 

Contact: 

±2, ±4, ±6 (kV) 

Air: 

±2, ±4, ±8 (kV) 

Os pisos são de madeira, concreto 
ou piso frio ou cobertos de material 
sintético e a umidade relativa é de 
pelo menos 30 %. 
 

Indirect 
Application 

Contact: 
±2, ±4, ±6 (kV) 

Indirect 
Application 

Contact: 
±2, ±4, ±6 (kV) 

Imunidade  
IEC 61000-4-3 

1) Frequency: 80 ~ 2,500 MHz 
2) Position: Front, Rear, Left, Right 
3) Polarity: Horizontal, Vertical 
4) Field Strength: 3 V/m 
5) Modulation: 80%AM (1 kHz) 
6) Frequency Step: 1 % 
7) Dwell Time: 3 s 

1) Frequency: 80 ~ 2,500 MHz 
2) Position: Front, Rear, Left, Right 
3) Polarity: Horizontal, Vertical 
4) Field Strength: 3 V/m 
5) Modulation: 80%AM (1 kHz) 
6) Frequency Step: 1 % 
7) Dwell Time: 3 s 

Campo Magnético 
IEC 61000-4-8 

1) Frequency: 50, 60 Hz 
2) Axis of Orientation: X, Y, Z 
3) Test Level: 3 A/m 

1) Frequency: 50, 60 Hz 
2) Axis of Orientation: X, Y, Z 
3) Test Level: 3 A/m 
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Transiente  
IEC 61000-4-4 

1) 2.0 kV on AC IN 
2) 1.0 kV on Signal 

1) 2.0 kV on AC IN 
2) 1.0 kV on Signal 

A qualidade da fonte de energia é 
de um ambiente comercial e/ou 
hospitalar 

Surto 
IEC 61000-4-5 

1) 0.5, 1.0 kV on L1-L2 
2) 0.5, 1.0, 2.0 kV on L1-PE 
3) 0.5, 1.0, 2.0 kV on L2-PE 

1) 0.5, 1.0 kV on L1-L2 
2) 0.5, 1.0, 2.0 kV on L1-PE 
3) 0.5, 1.0, 2.0 kV on L2-PE 

Imunidade 
Conduzida. 
IEC 61000-4-6 

1) Frequency: 0.15 ~ 80 MHz 
2) Test Point: AC IN, Signal 
3) Coupling: CDN, Clamp 
4) Voltage Level: 3 V 
5) Modulation: 80 % AM (1kHz) 
6) Frequency Step: 1 % 
7) Dwell Time: 3 s 

1) Frequency: 0.15 ~ 80 MHz 
2) Test Point: AC IN, Signal 
3) Coupling: CDN, Clamp 
4) Voltage Level: 3 V 
5) Modulation: 80 % AM (1kHz) 
6) Frequency Step: 1 % 
7) Dwell Time: 3 s 

Quedas de tensão, 
curtas interrupções e 
variações de tensão 
nos cabos de entrada 
de fornecimento de 
energia IEC 61000-4-
11 

1) Test Level: 0, 70, 40 % UT  

2) Voltage Dip/Int: > 95, 30, 60 % 
UT 

3) Duration ms/Cycle: 0,5 cycle, 5s, 
25 cycle, 5 cycle 

1) Test Level: 0, 70, 40 % UT  

2) Voltage Dip/Int: > 95, 30, 60 % UT 
3) Duration ms/Cycle: 0,5 cycle, 5s, 

25 cycle, 5 cycle 

Obs.: UT é a tensão 
principal CA antes da 
aplicação do nível de 
teste. 

Obs.: UT é a tensão principal CA 
antes da aplicação do nível de 
teste. 

1) Nominal Voltage: 230 V, 100 V, 
120 V 
2) Nominal Frequency: 50 Hz, 50/60 
Hz, 60 Hz 
3) Deviation: ≤1 Hz 

A qualidade da fonte de energia é 
de um ambiente comercial e/ou 
hospitalar 

Obs.: UT é a tensão principal CA antes da aplicação do nível de teste. 

 

3 Especificações do Equipamento 
1) Grau ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  Classe II B 

2) Classificação ----------------------------------------------------------------------------------  B parte aplicada 

3) Gerador de Raio-X 

• Tensão do Tubo ------------------------------------------------------------------------------------------ 60 kV (Fixo) 

• Corrente do Tubo ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 mA (Fixo) 

• Circuito Gerador de Alta Tensão --------------------------------------- Método de Alta Frequência Invertida 

• Método de Contrôle de Raio-x----------------------------------------------- Controlado por Micro-processador 

• Intervalo de Tempo ------------------------------------------------------- 0.01~1.6 segundos (0.01 passo seg) 

4) Tubo de Raio-X 

 • Tipo ---------------------------------------------------------------------------- tubo de raios-X com ânodo estacionário 

 • Modelo do Tubo de Raio-X--------------------------------------------------------------------- D-081BS (Toshiba) 

 • Tamanho Focal do Tubo de Raio-X------------------------------------------------------------------------ 0.8 mm 

   • Ângulo do Alvo --------------------------------------------------------------------------------------------------------  20° 

 • Filtração Total------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.6 mm Al 

(Filtração Inerente : 0.8 mm Al, Filtração Fixa Adicionada : 0.8 mm Al) 

5) Método de Exibição dos Parâmetros------------------------------------------------------------------------ LCD display 
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6) Fonte para Distância da pele (SSD) ----------------------------------------------------------------------- -- 200 mm 

7) Campo de Raio-x ------------------------------------------------------------------------------------  53 mm (Estilo Round) 

8) Peso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1.8 kg 

9) Tamanho do Corpo Principal----------------------------------------------------------- 135 (L) ×250 (C) ×175 (A) mm 

10) Tensão de Utilização 

• Bateria -------------------------------------------------------------  Bateria de polímero de Lítio (DC 22.2 V) 

• Carregador -------------------------------- (Entrada : 100~240VAC, 50~60Hz 1.0A / Saída : DC25.2V 0.75A) 

 

4 Componentes do Produto  
A embalagem padrão contém os seguintes componentes: 
 

DIOX-602 (PN490) 
 ANEL DE PROTEÇÃO (PN4904) E O  

CONE LONGO (PN4903) 

 

 

         

ACIONADOR MANUAL (PN4901)  CARREGADOR DA BATERIA (PN4902) 

 

 

 

 

SUPORTE/BRAÇO DE COLUNA 
(ILUSTRATIVO) (PN4925) 

 SUPORTE/ BRAÇO DE PAREDE 
(ILUSTRATIVO) (PN4926) 
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• Acionador Manual e os suporte/braços são partes opcionais. 
 

• O Aparelho de Raio-X Odontológico MICRO IMAGEM sob o registro da ANVISA 80840260002 é capaz 

de operar dentro dos parâmetros estabelecidos pela portaria n° 453/98 da SVS/MS quando utilizado 
conjuntamente com o suporte de parede ou coluna. 
Vale ressaltar que a portaria é de 1998 e não previa a tecnologia continda no equipamento citado.  
 

 

5 Descrições do Equipamento 

5.1 Partes e Peças 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alça Lateral 

2. Tampa da Bateria 
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3. Conector do acionador manual 

4. Conector para o carregador de bateria 

5. Acionador do raio-x 

6. Encaixe do suporte/braço 

7. Painel de controle 

8. Cone 
 

5.2  Descrição do Painel de Controle e Funções do display 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

                                          Painel de Controle 
   

No. Função Descrição 

1 Chave Liga/Desliga 
Pressione o Botão ON ( ) por 1 (um) segundo para ligar.  

Para desligar, pressione, o botão OFF ( ) por 2 (dois) segundos. 

2 
Indicação de Tensão e 
corrente no tubo de RAIO-X 

Corrente e Tensão do tubo de Raio-x (Valores fixos) 

3 
Condições de operação do 
equipamento 

1. READY : Pronto para o disparo  
2. EXPOSURE : Gerar e expor o raio-x 
3. WAIT : a unidade está sob o ciclo de trabalho 
4. SETTING : mudança de condição de exposição 
5. Error code display : Situação de erro. Consulte o capítulo 10 : Lista 

de erros. 

4 Indicador do nível de bateria Exibe a energia da bateria restante 

5 Indicação adulto/criança Altera o paciente para cada tipo de exposição 

6 
Indicação Anatômica do 
dente 

Exibe Incisivo, canino e molares da mandíbula superior e inferior   

7 Modo de operação 
1. Film : Filme convencional 
2. Sensor : Sensor Digital 

① 

② ③ 

⑥ ⑦ ⑧ ⑤ 

④ 

⑩ 

⑨ 

⑪ 
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3. Manual : Modo manual 

8 Tempo de exposição Tempo de exposição de raio-x 

9 Botão de controle  Utilizado para trocar e selelcionar o tempo de exposição 

10 
Botão de modo de controle 
(M) 

Para iniciar o modo de ajuste, pressione a tecla "M" uma vez. 
Sob a modalidade de "Configuração", o botão funciona como uma 
função de "próxima" 

11 Botão de controle fino (S) 

Sob a modalidade de "Configuração", cada vez que pressionar altera a 
configuração como abaixo. 
1. filme, Sensor, ou modo Manual 
2. Modo : adulto ou criança 
3. Seleção de dente para 6 tipos de exposição 

 
 
 

6 Montagem e Verificação da Energia 

6.1 Anel de Proteção 

Para proteger o operador contra radiação durante a operação, o ANEL DE PROTEÇÃO (mais que 0,25 mm de chumbo, 
equivalente a 6 polegadas de diâmetro) DEVE ser usado. O anel de proteção deve ser posiciondado na borda exterior do 
CONE LONGO do raio-x antes de manusear o equipamento no caso de uma exposição de raio-x. Uma vez o anel de 
proteção fixado na extermidade do cone externo, não tente removê-los.  
 
 

   

6.2 Acionador Manual 

Conecte o disparador remoto na parte traseira do equipamento. 
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6.3 Verificando a Energia 

 
Pressione o botão power e verifique o indicador de energia da bateria no canto superior direito do painel de controle do 
LCD. Se o indicador mostrar quatro (4) barras, a bateria está completamente carregada. Quando o indicador mostrar 
apenas uma única barra, o equipamento deverá ser recarregado com o carregador de bateria fornecido pelo fabricante. 
Se a bateria não estiver carregada o suficiente para realizar a exposição de raio-x, o LCD mostrará o código do erro 
(E01). 
 
 

 

 

 

 

 

Completa  Bateria baixa  Erro – bateria baixa 

 
 

 

7 Operação 

7.1 Iniciando e Finalizando o Sistema 

 

1) Botão on 

Pressione o botão do lado esquerdo do LCD (ON) e 

espere até que a luz azul acenda.  

LCD mostra “MICRO IMAGEM ” durante a inicialização.  

2) Botão off 

Para desligar o equipamento, pressione o botão 

« OFF », por dois (2) segundos. E o sistema apagará as 

luzes e o equipamento desligará.  

 

 

7.2 Indicadores da tela de LCD 

Imagem Função  Imagem Funcão 

 

Modo de exposição : adulto 
 

Incisivo (Maxilar) 

 
Modo de exposição : criança 

 
Canino (Maxilar) 



 

REGISTRO MESTRE DO PRODUTO RMP.16.004 

REV.: 02 

Pág. 22 / 36 

Manual do Usuário 

Aparelho de Raio X Odontológico MICRO 
IMAGEM – DIOX 602 

 
 
 

 
 

READY 
A exposição do raio-x está 
pronto 

 
Premolar, Molar (Maxilar) 

WAIT 
Pausa durante o ciclo de 
trabalho  

 
Incisivo (Mandíbula superior)  

EXPOSURE Exposição de raio-x 
 

Canino (Mandíbula superior) 

 
Indicador de bateria 

 

Premolar, Molar (Mandíbula 
superior) 

 
Ajuste do tempo de exposição 

 
  

Sensor Modo intraoral de sensor digital 
 

Incisivo (Mandibula Inferiror) 

Filme Filme convencional  
 

Canino (Mandibula Inferiror) 

Manual 
Modo de configuração do 
usuário 

 

Premolar, Molar (Mandibula 
Inferiror) 

 
 
 

7.3 Configuração de modo de exposição de raios-x 

 

1) Ajuste  

1. Pressione o botão M. 

2. Em seguida o ícone do dente pisca na janela do LCD.  
3. Cada vez pressionado o botão S há a troca do ícone do dente do lado direito. 

(Ha 6 (seis) ícones, cada vez pressionado o botão. 
4. A configuração do tempo de exposição de cada ícone de dente pode ser 

controlada com os botões das setas para cima / para baixo  
5. Para sair do modo de configuração pressione 3 vezes o botão M. 

 

 

2) Configurações de Condições de Exposição (Adulto/Criança) 
1. Pressione o botão M duas vezes. 

2. Em seguida o ícone adulto (  ) ou ícone criança (  ) piscará. 
3. Selecionar a condição de exposição com o botão S.  

4. Quando sair das configurações após as condições de exposição, pressione o 

botão M duas vezes. 
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3) Configuração do modo de exposição 
 

 
 
Pressione o botão M 3 (tres) vezes. 
2. Pressione o botão S e escolha o modo de exposição (Filme, Sensor ou manual). 
3. Quando sair das configurações após os modos de exposições, pressione o botão 

M uma vez. 
 

 

4) Configuração Manual do Tempo 

Pressione os botões com as setas para cima / para baixo para definir o tempo de 
exposição.  

 

 

5) Voltar para os ajustes de fábrica. 
 
 
Enquanto o equipamento estiver iniciando, pressione e segure o botão “M” por 5 segundos. 

 
 

7.4 Exposição de RAIO-X 

 

1) Equipamento pronto  
 
Definir o modo de exposição de raio-x necessário, conforme explicado na seção 7.3. 

 
 

2) Posicionador 

Coloque o filme analógico ou o sensor digital na cavidade bucal do paciente e fixe-o 
entre o dente e a captura de imagem. 

 
 

3) Posicionamento do Equipamento de Raio-X 

Coloque a borda do cone do emissor de raio-x encostado no posicionador, e concentre 

o cone no filme analógico ou no sensor digital na cavidade oral do paciente (tenha 

cuidado para não tocar a pele do paciente). Recomenda-se utlizar um posicionador que 

minimize a distância entre o emissor e o paciente, de modo que distância entre o final 

do cone e o paciente fique no maximo 5 cm.  
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4) Iniciando a exposição de raio-x 
 

 

1. Mantenha o botão de exposição pressionado, e haverá uma alteração de 

"READY" para “EXPOSURE”.  

 
 
 
 
2. Uma vez, a exposição de raio-x é iniciada, um único flashe amarelo é disparado e 

ao mesmo tempo um som de beep é acionado.  

 
 

 
 

5) Completando uma Exposição de Raio-x 

1. O operador deve pressionar e segurar o botão de exposição até que o som de 
alerta da exposição cessar.  Caso solte o botão antes de completar a exposição 
(durante o processo), a radiação do raio-x cessa e o LCD mostra um código de 
erro (BU TIMER). 

 

2. Após o processo de exposição de Raio-x terminado corretamente, o som do 
alarme cessa e o LED é desligado  

6) Auto recuperação após o disparo  (ciclo de trabalho) 

Após a exposição do raio-x, o LCD mostra “WAIT” e inicia-se uma contagem regressiva, que varia de acordo com o 

tempo de exposição. 
Quando o equipamento está pronto para realizar a próxima exposição de raio-x, o LCD mostra “READY”. 

7.5 Técnicas de exposição de Raio-X 

 

1) Montagem e Suporte 
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Consulte a regulamentação local e veja se há recomendação ou obrigatoriedade do uso do 
suporte.  

 Image Description 

Encaixe a parte 1 do equipamento 
com a parte 1 do suporte e o 
mesmo com a parte 2   

 

1. Conecte a unidade no suporte  
Conforme a figura  

 

Alinhe os furos  

  

1. Segure firme para evitar a 
queda nesse momento 

 

Aperte os parafusos  

 

1. Aperte até chegar em um 
travamento. 
 

 
 
 
 
 
 

3) Posicionamento do Equipamento 

• DIOX-602 deve ser posicionado adequadamente ao lado oposto do sensor digital de imagem, filme convencional ou 

placa de fósfoto na cavidade oral do paciente. Operadores devem utilizar o posicionador para o correto ângulo de 
exposição de raio- x.  
A imagem obtida pode sofrer algum tipo de corte se o emissor não estiver adequadamente alinhado com o sensor. 
O tempo de exposição pode variar quanto ao ângulo entre o emissor e o sensor, teremos o menor tempo para 90° 
entre o emissor e o sensor  
Para obter a melhor proteção de doses de raio-x do operador e paciente, incline a cabeça do paciente (dentes alvos) 
para a posição do DIOX-602 conforme necessário. Operadores podem vestir ou usar proteções para radiações se 
necessário. 
• Para evitar qualquer contaminação cruzada, certifique-se para não tocar o paciente com o anel de proteção e cone.  

 

4) Tempo de exposição do Raio-X 

• As melhores configurações do tempo de exposição podem ser determinadas pelos resultados de cada tipo de 

sistemas de imagens ou sensores. Veja o capítulo 8 -Tabela de tempo de exposição para verificar as configurações 

de tempo recomendadas para cada tipo de dente, sensor de imagem e paciente, 

① 
② 

① 

② 

 

② 
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8 Configurações recomendadas de Tempo de Exposição 
As configurações de tempo de exposição de raio-x descritas abaixo são destinas apenas como uma referência. 

Leia todas as descrições da Seção 7.4 – Exposições de raio-x e 7.5 – Técnicas de Exposição de Raio-x e 

prossiga para uma correta operação. Cada resultado de um sistema de imagem de raio-x (sensor digital, filme ou 

placa de fósforo) pode variar devido a vários fatores como preferências de densidade, a variação de marcas de 

sensores digitais ou filmes, idade do paciente, densidade do dente, técnicas do operador e preferências. 

Obs : esses tempos foram obtidos sem posicionadores.  

Para o tempo mínimo : SSD* 10 cm, sem cone longo 

Para o tempo máximo : SSD* 20 cm com o cone longo.  

(*) SSD : source skin distance = distance entre a fonte de irradiação e a pele  

 

Tabela de Tempo de Exposição 

Recomendável    

Incisivo Canino  Premolar, Molar 

Sensor 
Digital  

 

 
Adulto 0.05 ~ 0.09 0.07 ~ 0.12 0.10 ~ 0.15 

 
Criança 0.03 ~ 0.07 0.05 ~ 0.09 0.05 ~ 0.12 

 

Filme 
 

Adulto 0.20 ~ 0.25 0.23 ~ 0.27 0.25 ~ 0.30 

 
Criança 0.17 ~ 0.20 0.18 ~ 0.23 0.22 ~ 0.25 

  

Placa de 
Fósforo 

 
Adulto 0.07 ~ 0.10 0.09 ~ 0.12 0.12 ~ 0.17 

 
Criança 0.05 ~ 0.08 0.07 ~ 0.10 0.09 ~ 0.15 

 
As configurações do tempo de exposição podem ser ajustadas pelo operador.  

Segue abaixo os passos para alterações : 

 

1) Pressione o botão M. (O ícone do dente começa a piscar). 

2) Pressione os botões de controle para cima/para baixo para aumentar ou diminuir o tempo de exposição. 

3) Pressione o botão S para salvar os ajustes e mover para o próximo ícone de dente. 

4) Pressione o botão de desligar   para alterar o modo de exposição (adulto/ criança, configurações de recepção de 

imagens). 

(Verifique a seção 7.3. - Configurações de modo de exposição de raio-x, para maiores informações). 

5) Uma vez as configurações salvas, a alteração é mantida em memória até um novo ajuste ou até que os padrões de 

fábrica sejam restaurados através do RESET. 

 

 

As configurações do tempo de exposição do Raio-X descritos nessa seção 
destinam-se apenas como referência.  
Cada resultado de sistema de imagem do raio-x pode variar devido a vários fatores. 
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9 Manuseio, Troca e Manutenção da Bateria 
1) Não exerça nenhuma pressão sobre o equipamento de modo a modificar o volume da bateria, caso isso ocorra o 
equipamento e a bateria de polímero-lítio pode não funcionar normalmente. 
2) A alta eficiência da bateria realiza mais que 200 disparos de exposições de raio-x (tempo 0.5 s) após estar 
completamente carregada. 
3) Caso a carga da bateria estiver muito baixa, O LCD mostra um código de erro (B.EMPTY) (Capítulo 6.3). Então, 
recarregue a unidade por 3 horas (em média). 
4) A bateria leva em média de 3 horas para obter uma carga completa.  
5) Monitore a unidade durante a recarga, e seja cauteloso de modo a evitar uma supercarga. O nível de carga da bateria 
é mostrado na tela de LCD. 
 
6) Se o equipamento não for utilizado por um longo período, será necessário uma carga a cada 3 meses, e depois de 
totalmente carregada realizar um disparo. Esse procedimento manterá a vida util da bateria de 2 anos. 
7) Utilize apenas o carregador de baterias autorizado pelo fabricante ou distribuidor autorizado. 
 8)  A bateria é uma peça consumível, o tempo de uso da bateria é encurtado lentamente. Para uma melhor função e 
segurança, a bateria deve ser substituída pelo menos 2 anos depois da primeira utilização. Substitua a bateria se a 
duração diminui pela metade quando comparada a nova. 
9) Não coloque a unidade perto de dispositivos geradores de calor. 
A bateria é vulnerável ao calor. Coloque a unidade onde a condição de ar é boa. 
10) A melhor temperatura para estocagem e recarregamento é entre : 10~25°. 
Operações em temperaturas muito frias, pode causar o rápido consumo da bateria e uma demora no carregamento. 
11) Tenha cuidado em não molhar o equipamento. 
Caso qualquer substância estranha ou umidade entrar no equipamento ou na bateria, pode causar mau funcionamento 
dos mesmos. 
12) Existe um perigo potencial para choque elétrico quando conectar ou remover o carregador do plugue no painel 
traseiro.  Não toque na saída do plugue do carregador com as mão molhadas ou realizar contato físico  

 

 

 

 

• Uma vez que a recarga da bateria esteja concluída (o LED indicador no carregador 
muda de vermelho para verde), desconecte o plugue de energia da parede e puxe o 
conector de alimentação do painel traseiro. 
• Para a substituição da bateria, consulte o fabricante ou um distribuidor autorizado. 
• Existe risco de incêndio ou explosão se a bateria no interior do dispositivo for 
substituída por pessoal de assistência não autorizado. 
• Descarte adequadamente as baterias gastas ou danificadas. 
• Devolução ao fabricante ou a um distribuidor autorizado para reciclagem comum. 
• Não decarte em lixo comum.  

 
 

10 Lista de Erros 
Caso algum erro ocorra, segue as possíveis mensagens de erros que ajudará a identificar 

problemas ou status do equipamento. 

Código do 

Erro 
Nome do Erro Causa e Tratamento 

B.EMPTY Erro : bateria baixa 
Esse erro indica que a bateria precisa ser recarregada. Por favor 
recarregue a bateria. 

LOW 
KV/HIGH KV 

Erro : kv 
Esse erro indica que a tensão do tubo de raio-x excedeu o limites 
de tolerância. Por favor contacte a assitência técnica autorizada ou 
fabricante. 
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LOW 
MA/HIGH MA 

Erro : mA 
Esse erro indica que a corrente no tubo de raio-x excedeu os limites 
de tolerância. Por favor contacte a assitência técnica autorizada ou 
fabricante. 

BU TIMER Erro : Back up time  
Esse erro indica que o tempo de irradiação de raio-x excedeu os 
limites de tolerância. Por favor reinicie o sistema. 

FILA CUT Erro : Filamento cortado 
Esse erro indica que o filamento está quebrado. Por favor contacte a 
assitência técnica autorizada ou fabricante. 

HARD ERR Erro : Hardware 
Esse erro indica que existe algum problema nas placas eletrônicas 
do equipamento. Por favor contacte a assistência técnica autorizada 
ou fabricante. 

OVER HT 
Erro : aquecimento do 

tanque 

Esse erro indica que a temperatura do gerador de raio-x excedeu os 
limites de tolerância. Desligue o equipamento imediantamente use-o 
somente após 30 minutos.  

 

 

• Não tente desmontar ou alterar o equipamento enquanto o paínel de controle 
mostrar os erros. 

• Contate o fabricante ou assitência autorizada imediatamente, especialmente 
quando os erros forem : erro de kV, erro de mA, erro de filamento quebrado ou 
erro de Hardware. 

 
 

11 Instruções para o início rápido 

 

Funcão Descrição 

Ligar o 
equipamento 

Pressione o botão « on » por 3 segundos (até que as luzes azuis acenderem)  

Configuração 
de exposição 

de tempo 
Ajuste o tempo de exposição usando as teclas setas para cima /para baixo  

Exposição Pressione o botão disparador ou o acionador manual 

Desligar o 
equipamneto 

Pressione o botão « OFF » por 2 segundos. 

 

 

Essas instruções são apenas para auxiliar o operador no entendimento antes da 
utilização real do equipamento. O DIOX-602 não deve ser utilizado até que o manual 
do usuário seja completamente lido e entendido.  
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12 Descrição Técnica 

12.1 Especificação Técnica Básica 

12.1.1 Ambiente  

• Operação 
Temperatura : 10°C a 35°C 
Umidade Relativa : 10% a 85% RH 

• Estoque e Transporte 

Temperatura : -20°C a 60°C 
Umidade Relativa : 5% a 90% RH 

12.1.2 Classificação/Conformidade Específica 

• MDD 93/42/EEC Directive 2007/47/EC, Anexo IX : Class II b 
• IPX 0 Não opera em condiçoes de umidade. 
•Tipo de proteção para choque elétrico : dipositivo internamente energizado  

• Grau de proteção contra choque elétrico : Parte Aplicada Tipo B [ ]. 
 

12.1.3 Elétrica 

 
• Bateria recarregável de polímero de lítio : DC 22.2 V 

• Carga máxima da bateria : DC 25.2 V 
• Corrente da Bateria de 2 mA, 60 kV output : 15 A 
• Fonte de Alimentação  
- Entrada : AC100-240 V, 50-60 HZ 1.0 A  
- Saída : DC 25.2 V, 0.75 A  
- Comprimento do cabo DC : 1000 mm 
- Comprimento do cabo AC 1700 mm 

• Comprimento do cabo do disparador 3000 mm 
 

12.1.4 Controle e Gerador de Raio-X 

• Faixa de tempo de exposição : 0.01 – 1.6 sec. 

• Ciclo de Trabalho máximo : 1 : 120 
• Filtragem Inerente Máxima : 1.6 mm Al 

• Potência Máxima de Saída : 120 W nominal de 60 kV, 2 mA  
• Faixa do Gerador : 2mA em 60 kV ±5% 
• Fatores de Técnicas de Fuga : 60 kV, 2 mA, 1.6 sec. 

12.1.5 Critérios de Medição. 

• Medição kV 
O kV é medido durante os testes de fabricação utilizando um divisor de alta tensão calibrado com ± 1% de precisão 
(relatório de calibração garantido). As medições de desempenho final são verificadas usando um medidor de raios-X 
VICTOREEN NERO mAx 8000 da FLUKE. 
• Medição de Corrente de Tubo 
A corrente do tubo é medida através de um resistor ligado em série com uma precisão de ± 1% e medida util izando 
um multímetro digital, antes da encapsulação ; DIOX-602 não tem disposição para medição externa da corrente do 
feixe após a fabricação final. O tempo de exposição é medido durante toda a exposição, referenciado a 75% de 
subida / descida, utilizando o medidor de raio X VICTOREEN NERO mAx 8000 da FLUKE. 

 
12.1.6 Cone Colimador 

  • Distância Mínima da fonte à pele : 200 mm 

• Tamanho e configuração do campo do raio-x : círculo de diâmetro de 53 mm. 
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• Blindagem de Radiação : chumbo 
 
 

 
 

 

12.2 Características e Especificações do Tanque de Raio-X 

12.2.1  Tanque de Raio-X de ânodo estacionário 

 Especialmente designado para o DIOX-602 

 Fornecido com um cilindro de isolamento (D-081BS) 

 tubo tem um foco de 0,8 mm, com uma tensão máxima do tubo de 65 kV 

 Instalado com transformador de alta tensão. 

 
2) Dados gerais 

- ELÉTRICA 

• Voltagem Nominal do tubo de Raio –X (IEC60613 : 2010) ----------------------------------------  65 kV 

•  Pon to  Foca l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  0 .8 

• Potência deEntrada no ânodo -------------------------------------------------------------------------- 600 W 

• Exposição do Ciclo de Trabalho ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 :120s  
 

 

- MECÂNICA 

• Comprimento total-------------------------------------- -----------------------------------------------------  77 mm 

• Diâmetro Máximo-------------------------------------------------------------------------------------------- 38 mm 

• Ângulo Alvo ------------------ ------------------------------ ------------------------------ -------------------------  20˚ 

• Filtragem Inerente----------------------------------- Pelo menos 0.8 mm em Al equivalente em 50 kV 

• Cobertura de raios-x--------------------------------------------------------- 354×354 mm em SID 490 mm 

• Peso ----------------------------------------- ---------------------------------------------------- -------------  140 g 

•  Mé t o d o  d e  r e f r i g e r a ç ã o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I m e r s o s  e m  ó l e o  ( 6 0 °C  Ma x . )  e  c o n ve c ç ã o 

• Tubo de retenção-----------------------------------------------------  Segurando o ci l indro de isolamento 

 

- CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA 
 (Em qualquer momento, estes valores não devem ser excedidos) 

• Máxima Tensão do Tubo----------------------------------------------------------------------------------- 65 kV 

• Mínima Tensão do Tubo------------------------------------------------------------------------------ ------ 50 kV 

• Máxima Corrente do Tubo-------------------------------------------------------------------- ------------  19 mA 

• Máxima Corrente do Filamento------------------ ----------------------------------------------- --------------  2 A 

• Tensão do Filamento : na Máxima corrente---------------------------------------------------- 2.9 a 4.0 V 

• Características Térmicas : 

Capacidade de armazenamento de ca lor  ânodo --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 .0  kJ  (8.5 kHU) 

Máxima taxa de dissipação de calor ânodo------------------- -------------- --------- 128 W (180 HU/s) 

 

Para TEMPOS DE IRRADIAÇÃO inferiores a 0,08 s em GERADORES DE ALTA TENSÃO DE UM PICO e 
GERADORES DE ALTA TENSÃO DE DOIS PONTOS onde, devido à dependência da natureza pulsada de 
ALIMENTAÇÃO, não é possível fornecer todos os valores pertencentes à série geométrica dentro da gama, valores 
faltantes e consequentemente, intervalos geométricos diferentes entre os valores fornecidos devem ser reconhecidos 
na escala. 
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3) Gráfico e Desempenho do Tubo 

 

 

 

 
As curvas de resfriamento e aquecimento para o ânodo e o alojamento do tubo são 
equivalentes às curvas de aquecimento e resfriamento do ânodo mostradas aqui. 
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4) Dimensional Outline of D-081BS 
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5) Ponto Focal e Diâmetro do campo de raio-x e distância da fonte a pele (SSD)  

 

 

 

  

 

 

 

 

Ponto Facal  

Feixe de raio-x 

Sensor de imagem  

90° 

53 mm 

200 mm 
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12.3 Verificações Opcionais de Calibração 

O DIOX-602 é calibrado de fábrica e testado antes da liberação (consulte o Laudo que acompanha o produto) e não há 

opções de ajuste. Um autodiagnóstico é concluído toda vez que o dispositivo é ligado. No entanto, as verificações 

opcionais listadas abaixo podem ser realizadas por um técnico qualificado, conforme desejado. 

 

Configure um medidor de desempenho calibrado (tal como o Victoreen NERO, mAx modelo 8000) de acordo com as 

especificações do fabricante para detectar e relatar o seguinte : Tensão de Tubo de Raio-X [Modo Efectivo], Tempo de 

Radiação [Modo Eficaz] e Dose [mR Modo Média]. O cartão de filtro para o detector de teste deve estar na posição 50-

100kVp. 

 

As medições de desempenho final são feitas usando um medidor de raios-X NERO mAx, modelo 8000 da Victoreen. A 

corrente de tubo (mA) é detectada através de um resistor ligado em série com uma precisão de ± 1% e medida utilizando 

um multímetro digital, antes da encapsulação ; DIOX-602 não tem disposição para medição externa da corrente do feixe 

após a fabricação final. O tempo de exposição é medido durante toda a exposição ; Referenciado a 75% de subida / 

descida, utilizando o medidor de raios-X NERO mAx 8000. A tensão de aceleração (kV) é medida em ambas as 

condições de pico (kVp) e condições efetivas (kVeff), que é o kV equivalente como se o kV fosse constante ao longo de 

todo o tempo de exposição. A linearidade é calculada de acordo com IEC 60601-2-65, 203.6.3.1.101. 

 

 

Esta unidade de raios-X pode ser perigosa para o técnico de teste e quaisquer 
espectadores, a menos que sejam observados fatores de exposição de teste 
seguros, como colocar o Detector de Teste em uma caixa forrada com chumbo ou o 
uso de um avental protetor de chumbo. 

 
Use o DIOX-602, com o cone perpendicular ao detector de teste, faça exposições no detector de teste e capture os dados 
resultantes. E compare o resultado com os parâmetros de liberação de fábrica (indicado no gráfico abaixo). Para 
resultados fora dos limites de tolerância abaixo, interrompa o uso e entre em contato com o fabricante. 
 

Limite de Tolerância de Radiação 

 Precisão kV Não maior que ± 10% de 60 kV 54 ~ 66 kV 

Precisão mA  Não maior que ± 20% de 2 mA 1.6 ~ 2.4 mA 

Precisão de 
Tempo de 
Exposição 

Não maior que ± 5% ou ± 20 ms 1.68 sec (± 5%) 

 

12.4 Controle de Dosímetria 

O DIOX-602 é testado em fábrica com AIR KERMA para os FATORES DE CARGA selecionados. Como seguido pelo 

requisito de IEC EN, DAP Meter (Modelo : KermaX Plus TinO IDP) é usado para o teste. O desvio total do AIR KERMA 

estimado não excede 50%. 
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12.5 Controle de Qualidade  

Asseguramos a precisão e a qualidade dos itens abaixo pelo relatório de teste funcional completo de cada dispositivo. 

(O relatório de teste final é incluído em cada pacote de dispositivo pelo número de série).  Tal controle é realizado por 

um fisico credenciado pelo CNEN. 

 

No. Item do teste Exigência 

1 kV, mA, Teste de Tempo 

1) kV: Não maior que ± 10% de 60 kV 

2) mA: Não maior que ± 20% de 2 mA 

3) Time de Exposição:  
Não maior que ± 5% ou ± 20 ms 

0.2 seg 

0.7 seg 

1.6 seg 

2 
Reprodutibilidade da 
saída de radiação 

A variação de coeficiente do valor medido de AIR 
KERMA não é maior que 0,05 mGy para qualquer 
combinação. 

3 
Teste de carga de raios 
X 

Quando o tempo máximo é carregada no gerador, ela 
não deve ser quebrada 

4 
Teste do limite de feixe 
de raios X 

O diâmetro do tamanho do campo deve ser de no 
máximo 60 mm na extremidade externa do aplicador do 
feixe. 

5 Teste de Filtração Total 
Filtração Equivalente de Qualidade não inferior a 1,5 
mm Al 

 

13 Garantia 
 
 
COBERTURA MICRO IMAGEM garante que seus equipamentos médicos e odontológicos são livres de quaisquer 
defeitos no material ou manufatura por um período de um (1) ano da data de compra.  MICRO IMAGEM também 
garante que quaisquer acessórios comprados da MICRO IMAGEM estão livres de quaisquer defeitos no material ou na 
manufatura por um período de um (1) ano da data de compra. O Cartão de Registro/Garantia preenchido e enviado para 
a MICRO IMAGEM é fundamental para assegurar a cobertura da garantia.  
  
A responsabilidade da MICRO IMAGEM é limitada ao reparo ou reposição de quaisquer peças que a mesma ou 
distribuidores autorizados determinem como defeituosas.  Contate a MICRO IMAGEM para o número de Autorização de 
Retorno de Material (ARM) e instruções de envio. Peças comprovadamente defeituosas serão reparadas ou 
substituídas sem custos (exceto despesas com transporte), se o equipamento defeituoso for retornado para a MICRO 
IMAGEM ou para a localidade do centro de serviço autorizado. Equipamento reparado ou substituído sob garantia 
continuará sob o termo de garantia original. Todas reclamações de garantia devem ser feitas até dez (10) dias úteis 
após o vencimento do período de garantia aplicável.  
  
LIMITES DE COBERTURA. Esta garantia não se aplica às baterias ou para equipamentos que foram usados 
inapropriadamente, mau usados ou alterados (incluindo violação do gabinete ou abertura de tampas), manutenção 



 

REGISTRO MESTRE DO PRODUTO RMP.16.004 

REV.: 02 

Pág. 36 / 36 

Manual do Usuário 

Aparelho de Raio X Odontológico MICRO 
IMAGEM – DIOX 602 

 
 
 

 
 

inapropriada, sujeitos ao uso sob condições fora da especificação, ou danos como resultado de falta de cuidado ou 
acidente.  
  
LIMITES DE RESPONSABILIDADE. A MICRO IMAGEM não provê nenhuma outra garantia, tanto expressa ou implícita, 
com respeito a qualquer equipamento comprado da mesma, incluindo sem limitação quaisquer garantias implícitas de 
mercado ou uso para um propósito particular, sem que MICRO IMAGEM tenha sido informada do atual uso para o qual 
tal equipamento possa estar sendo usado. A MICRO IMAGEM não será responsável, sob nenhuma condição, por 
danos, indenizações ou despesas indiretas, acessórias, consequenciais ou punitivas, incluindo danos provenientes de 
limitações causadas por atrasos ou perdas de lucros. Além disso, a responsabilidade da MICRO IMAGEM quanto à 
compra, venda e uso do equipamento, ou à violação de quaisquer garantias feitas acima, em nenhum caso excederá o 
preço de compra total pago. 
 

 

14 Como Proceder em Caso de Constatação de Defeitos 
 
Antes de realizar o contato tenha sempre em mãos o modelo do seu equipamento, número de série (que se encontra no 
rótulo de identificação localizada na parte traseira do equipamento) e uma breve descrição do problema. Contate então a 
MICRO IMAGEM através do SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone (19) 3936.8090 para uma avaliação 
e eventual reparo do seu equipamento. 
 
Caso haja necessidade do envio da mercadoria para o nosso laboratório, abra uma ARM (Autorização de Retorno de 
Mercadoria) com o técnico autorizado e envie para o endereço:  
Alameda Vênus, 233 – Distrito Industrial – Indaituba – SP 13.347-659 
Telefone: (19) 3936.8090 – www.microimagem.com.br – suporte@microimagem.com.br 

http://www.microimagem.com.br/
mailto:suporte@microimagem.com.br

