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INTRODUCERE

Laser dentar PLUSER

Laserul PLUSER este un dispozitiv hi-tech pentru diverse aplicatii dentare pe tesut tare si
moale, ce poate fi adaptat si extins pentru utilizarea in dermatologie.
In  stomatologie,  laserul  PLUSER asigura  taiere,  conturare,  incizie,  ablatie  si  coagulare
sigura si eficienta a tesutului. Laserul PLUSER poate fi, de asemenea, folosit pentru aplicatii
endodontice  si  parodontale.Instrumentul  manual  fara  duza  BOOST livreaza  un  fascicul
focusat de 400µm care taie cu viteza si precizie mare. Lipsa schimbarilor duzei inseamna
mai putina contaminare indirecta si mai usoara mentenanta.

Laserul PLUSER poate fi adaptat cu usurinta pentru a extinde gama posibila de tratament la
domeniul dermatologiei.  Versiunea DERMA include instrumentul manual Full  Field pentru
tratamentul  leziunior pielii.  Modelul  Fractional  ofera software si  hardware complet pentru
refacerea pielii.

Utilizarea acestui dispozitiv necesita instructaj corespunzator clinic si tehnic. Acest manual
furnizeaza  instructiuni  de  utilizare  pentru  chirurgic  si  practicanti  stomatologi.  Instalarea
laserului in zona dvs de lucru trebuie efectuata numai de catre un technician autorizat.
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Acest manual de utilizare este emis cu referire la produsul laser erbium PLUSER.
Acest echipament laser este un dispozitiv medical si domeniul sau de aplicare este:

 stomatologie
 dermatologie

Fabricantul  nu  este  responsabil  pentru  efectele  directe  si  indirecte  datorate  utilizarii
sistemului.  Aceste efecte  raman sub responsabilitatea  directa  a personalului  medical  ce
efectueaza operatia.

Prin urmare, recomandam utilizatorului sa respecte urmatoarele instructiuni:
Sistemul trebuie utilizat in conformitate cu instructiunile cuprinse in acest manual, privind
atat masurile de siguranta, cat si utilizarea sistemului;

Instalarea  si  orice  modificare,  recalibrare  si  mentenanta  trebuie  executate,  exclusiv,  de
personal calificat si autorizat de fabricant;

Sistemul electric al mediului pentru care este destinat laserul trebuie sa fie in conformitate
atat cu regulamentele IEC, cat si cu prescriptiile locale in vigoare;

Fabricantul,  asamblorul,  instalatorulsiimportatorulnu  se  considera  ei  insisi  responsabili
pentru  siguranta,  fiabilitatea  si  performanta  dispozitivului,  cu  exceptia  cazului  in  care
punctele mentionate mai sus sunt respectate. Fabricantul pune la dispozitie detaliile tehnice
ale liniilor de proiectare, anterior solicitarii scrise, astfel incat personalul calificat si autorizat
de fabricant sa fie in stare sa repare sau sa intretina acele parti  ale sistemului  pe care
fabricantul le considera posibil de reparat.

Evacuarea  Echipamentului  Electric  si  Electronic  vechi
(Aplicabil in Uniunea Europeana si alte tari  europene cu
sistem separate de colectare)

Acest simbol pe produs sau pe coletul acestuia indica faptul ca produsul nu va fi tratat ca si
deseu electrocasnic. In schimb, acesta va fi predat punctului de colectare aplicabil pentru
reciclarea echipamentului electric si electronic. Prin asigurarea evacuarii corecte a acestui
produs,  veti  ajuta  la  prevenirea  unor  consecinte  potential  negative  asupra  mediului  si
sanatatii  umane,  care  pot  fi  cauzate,  in  alt  mod,  de  manipularea  necorespunzatoare  a
deseului acestui produs. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru informatii  mai  detaliate  despre reciclarea acestui  produs,  va rugam sa contactati
biroul dvs local, serviciul de evacuare deseuri electrocasnice, sau magazinul de unde ati
achizitionat produsul.

Marcaj de conformitate CE
Acest produs este marcat cu placuta CE in conformitate cu standardul European 
aplicabil pentru dispozitive medicale: CEE 93/42. Numarul 0476 raportat sub 
aceasta placuta indica organismal competent care a emis acest certificat.

Fabricantul acestui produs este:
LAMBDA SpA
via dell'Impresa 1
36040 Brendola (VI)- Italia
+39 0444 349165
info@lambdaspa.com
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1. ANTERIOR INSTALARII

VERIFICARE LA LIVRARE

La sosirea marfii  si  in  prezenta transportatorului,  este important  sa acordati  o atentie
precisa ca materialul transportat sa fie correct si intact. Este important sa notificati imediat
transportatorul de toate neconformitatile posibile gasite in timpul verificarii. Va rugam sa
verificati:

• Numarul de colete si codurile corespondente.
• Conditiile externe de coletare si interne pentru piese deteriorate.

Fabricantul declara ca in conformitate cu legislatia nationala si international, clientul isi
asuma deplina responsabilitate pentru marfa expediata. Cu exceptia cazului in care se
specifica anterior, marfa este transportata, intotdeauna, fara asigurare.

CONDITII INCINTA/MEDIU DE LUCRU

INSTALAREA TREBUIE EFECTUATA NUMAI DE PERSONAL AUTORIZAT.
INAINTE DE A TRECE LA INSTALARE,  VERIFICATI  FAPTUL CA URMATOARELE
CONDITII  SUNT  DISPONIBILE  LA  LOCUL  UNDE  PLANIFICATI  SA  INSTALATI
LASERUL.

Nerespectarea acestor conditii poate avaria grav echipamentul. Fabricantul nu isi
asuma  nici  o  responsabilitate  pentru  daune  rezultate  dintr-o  instalare
necorespunzatoare.

In  camera  pregatita  anterior  pentru  utilizarea  laserului,  indepartati  toate  materialele
inflamabile  ce  nu  sunt  necesare  si  verificati  ca  tabloul  de  energie  electrica  sa  fie  in
conformitate cu normele de siguranta referitoare la curentul electric. Verificati alimentarea
cu  energie  electrica  pentru  a  vedea  daca  se  potriveste  cu  conditiile  electrice  ale
sistemului  laser.  Locul  de  utilizare  a  laserului  va  trebui  identificat  cu  placate
corespunzatoare furnizate impreuna cu accesoriile laserului.

 Pastrati laserul intr-un loc uscat cu o temepratura de la 10°C la 30°C si  30% la 70% 
umiditate relativa

 Asigurati-va ca dispozitivul a fost mentinut in aceste conditii de mediu pentru cel putin
2 ore inainte de a porni dispozitivul.

 Protejati laserul impotriva razelor directe ale soarelui pentru a evita o posibila 
supraincalzire a sistemului.

 Nu amplasati laserul langa pereti care ar putea scadea schimbul de aer. Nu acoperiti
aerisirile nici chiar partial in timpul utilizarii. 

 Amplasati dispozitivul laser la o distanta sigura de alte utilaje pentru a evita posibila
interferenta electromagnetica.

 In timpul lucrului, nu acoperiti masina cu obiecte sau haine.
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1. ANTERIOR INSTALARII

INSPECTIA CONEXIUNILOR ELECTRICE/ALIMENTARII 
CU ENERGIE ELECTRICA

Este foarte important sa se verifice ca cablul  de alimentare electrica nu este deteriorate
inainte de a folosi sistemul laser. In special, fisa cablului trebuie sa fie compatibila cu priza
retelei de curent. Nu folositi adaptoare sau prize multiple de nici un fel. Mai mult de atat,
reteaua electrica trebuie sa asigure o protectie de impamantare eficienta. 
Verificati  ca  tensiunea  de  retea  sa  fie  la  50Hz  sau  la  60Hz  (utilajul  accepta  ambele
frecvente), de asemenea, verificati ca datele tinta ale masinii sa fie aceleasi cu tensiunea
nominala  tinta  a  retelei:230±10%VAC @ 8.0A @ 1.8KW.  sau  115±10%VAC @ 15A @
1.8KW.

CONDITII APA PULVERIZATA

Este fundamental ca numai  apa osmotica sau distilata  sa fie folosita pentru sistemul de
pulverizare apa. Utilizarea apei normale sau potabile poate avaria serios sistemul. Daca apa
osmotica nu este rapid disponibila in districtul dvs, este posibil sa folositi un distilator pentru
a obtine apa cu grad scazut de reziduuri.

DACA LASERUL NU VA FI  FOLOSIT PENTRU O LUNGA PERIOADA DE TIMP,  goliti
COMPLET rezervorul de pulverizare. Insurubati inapoi rezervorul, porniti masina, selectati
100% la apa si 0% la aer (OFF), setati masina in modul READY si apasati pedala pana cand
toata apa a iesit din instrumentul manual.

CONDITII AER COMPRIMAT

Verificati daca aerul comprimat utilizat pentru laser (sistemul de racire si pulverizare) este
furnizat  de un  compresor  uscat:  acest  compresor  nu  trebuie  sa emita  in  aer  reziduuri
uleioase si  trebuie  sa  detina  un  uscator  (sau  un  filtru)  pentru  a  reduce  procentajul  de
umiditate din aerul comprimat. Presiunea aerului furnizat catre masina trebuie sa fie intre 3
(44psi) si 8,2 Bar (120psi). Nerespectarea acestor conditii pentru aerul comprimat poate
avaria grav echipamentul.A se vedea capitolul 4 pentru instructiuni de instalare.

CONDITII SISTEM DE RACIRE

Sistemul  de  racire  al  laserului  necesita  aproximativ  5  litri  de  apa  demineralizata  (sau
distilata). Folosirea de apa normala sau potabila poate avaria grav sistemul.  Daca apa
osmotica nu este rapid disponibila in districtul dvs, este posibil sa folositi un distilator pentru
a  obtine  apa  cu  grad  scazut  de  reziduuri.  Pentru  a  umple  sistemul  de  racire,  urmati
instructiunile din capitolul 4.

TRANSPORT SI MANIPULARE

Daca aveti nevoie sa mutate sau sa transportati laserul, este recomandat sa urmati, in mod 
scrupulous, aceste indicatii:

 Folositi intotdeauna materialul de ambalare furnizat la livrare pentru transport. ORICE
LASER TRANSPORTAT FARA AMBALAJUL ORIGINAL NU VA FI ACCEPTAT 
PENTRU SERVISARE.

 Comutatorul de alimentare trebuie sa fie pe pozitia inchis.
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 Deconectati toate cablurile cuplate la corpul principal al sistemului laser, in special 
cablul de alimentare.

 Conectorul de fibra de pe laser si de pe fibra trebuie acoperit cu capace speciale 
pentru a evita deteriorarea grava a laserului si a fibrei.
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2.  SIGURANTA 

MASURI GENERALE DE 
SIGURANTA

Acest dispozitiv laser a fost fabricat conform normelor prezente privind siguranta pentru
dispozitive electrice si medicale. In ciuda acestui fapt, este necesar sa se adopte o serie
de masuri de siguranta importante pentru a evita accidentele grave.

Pe durata utilizarii  sale normale,  laserul  PLUSER expune corpul  uman la radierea cu
lumina laser; prin urmare, este important sa se citeasca si sa se urmeze cu rigurozitate
toate dispozitiile de siguranta listate in acest capitol.
 Nu lasati niciodata deschiderea fibrei de pe laser fara protectie. Optica plasata la interior
este foarte delicata si poate fi supusa spargerii usoare in caz de patrundere a lichidelor,
fumului, aburului sau obiectelor de alta natura. Evitati, in mod absolut, punerea degetelor
in interiorul diafragmei laserului sau privirea directa in interiorul acesteia.

ZONA DE LUCRU

Dupa ce dispozitivul  a fost livrat  si  continutul  sau verificat,  este
necesar sa se pregateasca un loc unde laserul va fi folosit. Usile
trebuie sa limiteze zona de lucru si fiecare din aceste usi trebuie sa
poarte  in  mod vizibil  o  placuta  de  siguranta  ca  cea  indicata  in
aceasta figura.

Nimeni altcineva decat personalul autorizat nu poate avea acces la zona de utilizare a
sistemului de laser. Intreg personalul present trebuie sa urmeze cu scrupulozitate toate
masurile individuale de siguranta.

Laserul PLUSER este echipat cu sistem de siguranta prin interblocare. Daca sistemul de
interblocare nu se afla pe pozitie, laserul nu va functiona. Daca comutatorul de picior al
laserului nu se afla pe pozitie, laserul nu va functiona.
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2.  SIGURANTA

MASURI INDIVIDUALE DE 
SIGURANTA

Toate masurile de siguranta descrise aici trebuie urmate cu scrupulozitate pentru a 
evita expunerea accidentala la radiatia laserului.

 Personalul autorizat sa lucreze in interiorul zonei de
lucru  a  laserului  trebuie  sa  poarte  echipament  de
protectie a ochilor.

 Niciodata  nu  directionati  fasciculul  de  laser  spre
ochi.

 Niciodata nu priviti in conectorul de fibra.

 Conectorul  de  fibra  trebuie  intotdeauna  acoperit  fie  de  fibra,  fie  de  capacul  de
protectie.

 Eliminati din zona operativa toate obiectele reflectoare si metalice, inclusiv bunurile
personale, cum ar fi ceasuri si inele, intrucat aceste obiecte prezinta riscul de a reflecta
fasciculul de laser.

 In caz de pericol, apasati imediat butonul de urgenta.

 Inchideti comutatorul principal cand laserul nu se afla in uz.

 Caracteristicile intrinsece ale razei laser cu semiconductoare, daca nu este folosita
corect,  ar  putea  conduce  la  aprinderea  de  materiale  nemetalice.  Prin  urmare,  este
recomandat sa se urmeze aceste reguli simple cu mare atentie:

 Nu indreptati raza de laser spre nici un articol de imbracaminte.

 Este recomandat sa fie purtate numai haine usor colorate si complet uscate.

 Indepartati toate materialele potential inflamabile, cum ar fi hartie, lemn sau plastic.

 Nu folositi niciodata gaz inflamabil in timpul utilizarii laserului.

 Orice  solvent  sau  solutii  inflamabile  trebuie  sa  fie  lasate  sa  se  evapore  complet
inainte de utilizarea laserului.

 Evitati folosirea oricaror anestezice sau gaze potential inflamabile, cum ar fi oxigenul
sau gazul ilariant. Saturatia de oxigen poate aprinde multe tipuri de material, cum ar fi
bumbacul  sau lana expuse la  radiatia  laser.   Este,  de asemenea,  important  ca toate
solutiile inflamabile utilizate, in mod normal, pentru dezinfectie sa fie lasate sa se evapore
inainte de a folosi aparatul laser.

RISCUL 
OCULAR

Ochii pot fi serios afectati in caz de expunere neprotejata la lumina laserului. Din acest
motiv, este obligatoriu sa se poarte ochelari de protectie atat pentru operator, cat si pentru
oamenii prezenti in zona de lucru.
Ochelarii de protectie pusi la dispozitie sunt in conformitate cu norma europeana EN 207 
si au o Densitate Optica >4 la lungimea de unda de emisie de la laserul erbium  
(2940nm).
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In conformitate cu standardul EN 60825 CEI 76-2 editia II, urmatoarele cantitati au fost 
estimate:
Densitate Optima Minima: 4.02 (a 0.01 metri)
Distanta Nominala a Riscului Opt: 2.457 metri

Folositi exclusiv ochelari cu aceleasi specificatii ca a celor asigurati.
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Suport fibra 
optica

Ecran tactil

indicator
led

stop /ready

stand by/
salvare energie

start /
retea prezenta

Suport 
instrument 
manual

Roti de blocare

maner

3.  PRIVIRE DE ANSAMBLU

CORPUL LASERULUI PLUSER
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Sigurante 
comutator 
principal

Admisie aer

Aer comprimat 

Tava 
accesorii

Sistem racire 
in/out

Rezervor 
pulverizare

interblocare

pedala

Sistem racire 
in/out

maner USB

Identificare fibra (indisponibila)

Racire  (rosu)
apa (albastru)

aer (transparent)

Conector laser si capac protectie

Piulita 
blocare

Cablu fibra optica

Ax optic 
Protectie ax 
optic

Duza safir

Instrument manual 
BOOST

Instrument manual 
standard 90° cu duza 

(optional)

Instrument manual 
drept cu duza 

(optional)
Capac spate instrument 

manual Capac frontal instrument 
manual

Protectie ax 
optic

Ax optic

SISTEM OPTIC

FIBRA/FILAMENTUL

AVERTIZAR
E:

INTOTDEAUNA  REPUNETI  CAPACUL  DE  PROTECTIE  DE  PE
CONECTORUL  LASERULUI  AL  FIBREI  DUPA  INDEPARTARE.
INTOTDEAUNA  REPUNETI  PROTECTIA  AXULUI  OPTIC  DUPA
INDEPARTAREA INSTRUMENTULUI MANUAL DE LA FIBRA.

COMPONENTE INSTRUMENT MANUAL

AVERTIZARE
:

REPUNETI  PROTECTIA  TIJEI  OPTICE  DUPA  INDEPARTAREA
INSTRUMENTULUI  MANUAL  DE  LA  FIBRA.  REPUNETI  CAPACELE
SPATE  (SI  FRONTAL  DACA  E  APLICABIL)  ALE  INSTRUMENTULUI
OPTIC  DUPA  INDEPARTAREA  INSTRUMENTULUI  MANUAL  SI  IN
TIMPUL STERILIZARII.

Laserul PLUSER poate fi echipat, de asemenea, cu alte instrumente manual pentru aplicatii
in  dermatologie.  Va rugam sa vedeti  instructiunile  specifice  incluse cu  instrumentele  de
mana:
• Instrument manual FULL FIELD (optional) pentru tratamentul leziunilor pielii.
• SCANNER FRACTIONAL (optional) pentru refacerea pielii.
• INSTRUMENT MANUAL FRACTIONAL (optional) pentru refacerea pielii.

4.   INSTALARE
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Instalarea  initiala  a  laserului  Pluser  trebuie  efectuata  numai  de  personal  autorizat.  Nu
incercati instalarea decat daca este autorizata de LAMBDA. Nerespectarea acestei conditii
va cauza incetarea imediata a garantiei.
Faceti referire la manualul de instalare pentru instructiuni ulterioare.

AVERTIZARE:  INSTALAREA
TREBUIE  EFECTUATA  NUMAI  DE
PERSONAL AUTORIZAT.
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5.  PREGATIREA 
INSTRUMENTULUI MANUAL

STERILIZAREA

AVERTIZARE:  La  livrarea  echipamentului,  instrumentul  manual  nu  este  steril.  Sterilizati
inainte de fiecare utilizare.

Toate piesele care vin in contact cu pacientul trebuie sa fie sterilizate. In special, piesele 
sistemului care pot fi sterilizate sunt:

 Corpul instrumentului manual cu capacele de protectie;
 Duzele pentru instrumentul manual (optional);

Pentru a steriliza piesele indicate folositi metodologia standard din autoclava (la 121°C 
pentru 20 min.). Numarul ciclurilor de sterilizare din autoclava este limitat si ar trebui sa 
faceti o inspectie atenta a pieselor sterilizate dupa fiecare ciclu pentru a verifica integritatea.

In special:

 Pentru instrumentul manual si pentru duza: verificati daca sunt prezente semne de 
abraziune, rupere sau modificari in dimensiune, structura.

Daca vreuna din  piese rezulta  ca  fiind  deteriorata  sau  daca  exista  vreun dubiu  despre
aceasta, inlocuiti imediat cu o componenta noua.

AVERTIZARE:   Imediat  dupa  indepartarea  instrumentului  manual  inchideti
deschiderile cu capacele de protectie spate si frontal.Daca exista vreun reziduu organic
solid,  indepartati-l  cu  grija.  Evitati  atingerea  deschiderilor  cu  orice  fel  de  substanta.
Patrunderea oricarui lichid sau particule va cauza deteriorarea ireparabila a partilor interne
delicate ale instrumentului manual.

1.Introduceti  capacul
de fund

2.  Introduceti  capacul
protector  frontal  (numai
pentru  instrumentele  manual
drepte standard 90°)

3.Instrumentul manual gata 
pentru sterilizare

Sterilizarea duzei (optional)
Duzele din safir pot fi sterilizate in autoclave la 121°C pentru 20 minute. Carcasa duzei si
partea folosita pentru indepartarea duzei pot fi, de asemenea, sterilizate.
Duzele sunt foarte fragile. Evitati lasarea acestora acolo unde acestea ar putea cadea.

Nu evacuati fibrele si duzele utilizate sau deteriorate in mediu. Evacuarea trebuie sa
se conformeze intotdeauna legislatiei nationale si/sau regionale in vigoare. Puteti
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duce fibrele pentru evacuare la dealerul dvs care va intreprinde demersurile pentru
evacuarea corespunzatoare a acestora, asa cum e solicitat in mod legal. 
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PORNIREA SISTEMULUI

AVERTIZARE: Inainte de a urma procedura de initializare/configurare a sistemului,
asigurati-va ca au fost puse in opera toate masurile de siguranta descrise in acest
manual.

NU PORNITI LASERUL FARA A AVEA FIBRA CORECT INSTALATA. Inlaturarea fibrei
poate conduce la o expunere de laser periculoasa.

PRECAUTII  IMPORTANTE  DE
INTRETINERE FIBRA OPTICA 

FIBRA  OPTICA  NU  ESTE
ACOPERITADE  GARANTIE.  LUATI
MASURI  SPECIALE  DE  PRECAUTIE
CAND O MANEVRATI.

Tubul protector permite fibrei optice sa aiba intotdeauna un diametru de indoire minim mai
mare de 40 cm (conditie pentru utilizarea optima). Nu fortati, indoiti sau rasuciti niciodata
tubul pentru a nu deteriora partile interne de fibra.

AVERTIZARE: INSTRUMENTUL M ANUAL TREBUIE INTRODUS DUPA PORNIREA 
SISTEMULUI.

 Verificati ca a fost conectat cablul de alimentare corect

 Porniti laserul folosind comutatorul principal de pe spatele masinii

Apasati butonul verde de start

Este necesar aproximativ un minut pentru laser pentru a pregati emisia laser. Cand sistemul 
este gata, acesta va arata un ecran de pornire care va cere o parola de acces.

1. Introduceti parola de fabrica 11111. Este
recomandat  ca  dvs  sa  schimbati  parola
(vedeti  detaliile  de  meniu)  pentru  o
siguranta mai sporita .

2. Meniul principal
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PAROLA DE FABRICA 11111
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5.  PREGATIREA 
INSTRUMENTULUI MANUAL

CUM SA INTRODUCETI INSTRUMENTUL 
MANUAL

AVERTIZARE: la livrarea dispozitivului, instrumentul manual si toate celelalte componente
furnizate in colet nu au fost sterilizate. Inainte de a incepe utilizarea, asigurati-va ca aceste
piese sunt sterilizate si inainte de fiecare utilizare. 

CURATAREA INSTRUMENTULUI
BOOST

Este recomandat ca instrumentul BOOST sa fie curatat zilnic pentru a asigura putere 
optima. Folositi numai tampoane din bumbac si lichid de curatare pentru aplicatiile laser (kit 
LAACS079.1).

Plasati tamponul langa deschidere si apasati
varful spray-ului de curatare cu lichid.

Stergeti suprafata instrumentului BOOST cu 
grija.

INTRODUCERE BOOST

Din meniul principal apasati icon-ul T.  Fluxul de aer va preveni orice particule sa intre 
in instrumentul manual.

Indepartati  capacul  de  protectie  de  fund  de  pe
instrument prin apasarea pe lateralele marcate cu
PUSH.
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                                                                   APASAT
I

Indepartati  capacul protector de
pe  tija  optica  prin  apasarea pe
lateralele marcate cu PUSH.

Verificati  ca  tija  este  curata  si
uscata.  Daca  exista  vreo
picatura  de  apa,  eiliminati-o  cu
un prosop de hartie.

ATENTIE: nu lasati niciodata tija
optica  fara  capacul  protector
pentru  a  evita  deteriorarea
accidentala.

Asigurati-va ca tija este uscata si fara 

picaturi de apa

NU  ATINGETI  SAU  CURATATI  VARFUL  TIJEI
OPTICE. ORICE MURDARIE SAU ZGARIETURA
PE SUPRAFATA SA VA DETERIORA FIBRA.

NU FOLOSITI NICI UN FEL DE LICHID PENTRU
A CURATA VARFUL TIJEI OPTICE.

Plasati tija optica in pozitie verticala si introduceti
cu grija corpul instrumentului manual.

Asigurati-va ca nu exista apa sau umiditate pe
interiorul sau exteriorul corpului instrumentului
manual.

Glisati  corpul  instrumentului  manual  pana  cand
acesta se potriveste perfect in tija optica.

Apasati icon-ul T pentru a opri fluxul de aer odata
ce instrumentul manual se afla pe pozitie.
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5.  PREGATIRE INSTRUMENT 
MANUAL

CUM SE INTRODUCE INSTRUMENTUL 
MANUAL

INSTRUMENT MANUAL DREPT/90° 
(OPTIONAL)

Din meniul principal apasati icon-ul T.  Fluxul de aer va preveni orice particule sa intre 
in instrumentul manual.
Instrumentele manuale de 90° si drepte sunt compuse din diferite piese separabile:

 Corpul instrumentului manual.
 Capac spate.
 Capac varf.                                                       Punctul de eliberare (strangeti aici)

Inlaturati capacul spate apasand pe “PUSH”.

Inlaturati capacul protector al tijei optice.

AVERTIZARE: NICIODATA sa nu lasati tija
optica fara capac protector sau fara 
instrumentul manual pentru a preveni 
deteriorarile si acumularea de mizerie.

                                                      APASATI
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                                    Asigurati-va ca tija optica este uscata si nu are picaturi de apa

Verificati ca tija optica sa fie complet uscata
si fara picaturi de apa sau umiditate. Daca e
necesar, uscati-o cu prosop de hartie.

AVERTIZARE:

NU  ATINGETI  SAU  CURATATI  VARFUL
TIJEI OPTICE.

ATINGEREA,  CURATAREA  SAU
ZGARIEREA VARFULUI TIJEI OPTICE VA
CAUZA DETERIORAREA FIBREI OPTICE.

NU  FOLOSITI  NICI  UN  FEL  DE  LICHID
PENTRU  A  CURATA  VARFUL  TIJEI
OPTICE.

Plasati  tija  optica  in  pozitie  vertical  si
introduceti  cu  grija  corpul  instrumentului
manual.

Asigurati-va  ca  nu  exista  apa  sau
umiditate  pe  interiorul  sau  exteriorul
corpului instrumentului manual.

Glisati  corpul  instrumentului  manual  pana
cand  acesta  se  potriveste  perfect  in  tija
optica.

Apasati  icon-ul  T  odata  ce  instrumentul
manual se afla pe pozitie.

doctor smile pluser manual de utilizare - LIEDD001.8_UK 10/2013 22



INDEPARTAREA/DEMONTAREA
INSTRUMENTULUI MANUAL

AVERTIZARE: Intotdeauna efectuati aceasta procedura inainte de a demonta 
instrumentul manual pentru a evita deteriorarea permanenta a fibrei optice.

BOOST

Plasati  instrumentul  manual  in  suportul  de  instrument.
Este  posibil  sa  scape  cateva  picaturi  de  apa in  timpul
operatiei.

Apasati butonul H de pe panoul de comanda.

Butonul  va  deveni  rosu  si  apa  prezenta  la
interiorul  fibrei  va fi  indepartata.  Dupa cateva secunde,
icon-ul  va  deveni  alb  si  un  sunet  va  indica  sfarsitul
procedurii. 

Indepartati instrumentul manual apasand pe lateralele cu insemnul PUSH. Imediat, montati
capacul  protector  pe  tija  optica.  Introduceti  capacul  de  protectie  spate  pe  instrumentul
manual.

INSTRUMENT MANUAL DREPT/90° 
(OPTIONAL)

Daca folositi un instrument manual standard, demontati varful inainte de a demonta 
instrumentul manual.

A se vedea urmatorul paragraf pentru detalii.

Plasati  instrumentul  manual  in  suportul  de  instrument.
Este  posibil  sa  scape  cateva  picaturi  de  apa in  timpul
operatiei.
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Apasati butonul H de pe panoul de comanda.

Butonul  va  deveni  rosu  si  apa  prezenta  la
interiorul  fibrei  va fi  indepartata.  Dupa cateva secunde,
icon-ul  va  deveni  alb  si  un  sunet  va  indica  sfarsitul
procedurii. 

Indepartati instrumentul manual apasand pe lateralele cu
insemnul PUSH. Imediat, montati capacul protector pe tija
optica.  Introduceti  capacul  de  protectie  spate  pe
instrumentul manual.

PREGATIREA VARFULUI 
(OPTIONAL)

CUM SA CURATATI VARFURILE

Inainte  de  fiecare  utilizare  varfurile  trebuie  sa  fie  curatate  complet  pentru  a  evita
deteriorarea. Pentru cele mai bune rezultate, folositi lichid specific si tampoane de bumbac
pentru lasere. Kitul de curatare doctor smile este disponibil pentru a fi achizitionat la dealerul
dvs (cod LAACS079.1).

Plasati tamponul langa deschidere si apasati
pe varful spray-ului de curatare cu lichid.

Curatati capatul varfului cu o micare 
circulara.
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5.  PREGATIRE INSTRUMENT 
MANUAL

OCUM SA INTRODUCETI
VARFURILE

Este  recomandat  ca  varfurile  sa  fie  introduse  in  instrumentul  manual  numai  cu
masina pornita. Aerul ce iese din instrumentul manual va evita patrunderea oricaror
particule si praf in instrument.

AVERTIZARE:  Folositi  suportul  de varf  pe durata instalarii  si  cand schimbati  varful.  NU
INDEPARTATI  varful  cu  degetele.  Pentru  a  preveni  deteriorarea  instrumentului  manual,
capacul  protector  al  instrumentului  trebuie introdus oricand varful  nu este instalat  si/sau
laserul nu se afla in uz.

Apasati butonul T de pe ecranul principal. Fluxul de aer
va  preveni  intrarea  accidentala  a  mizeriei  sau  apei  in
instrument.

Selectati varful si indepartati capacul de plastic. Asigurati-
va ca varful  este introdus corect  in suportul  de varf  la
punctul  indicat  in  figura.  Curatati  partea  de  intrare  a
varfului cu lichid si tampoane speciale de curatare.

Canelura Varfului

Introduceti  varful  mentinandu-l  perpendicular  pe
instrument.
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footswitch interlock cooling system
in/out

cooling air (red)

Asigurati-va  ca  varful  este  complet  introdus:  baza
metalica  circulara  trebuie  sa  fie  in  contact  cu  capul
instrumentului manual.

Glisati suportul varfului intr-o parte, cu grija. Acum, varful 
este instalat si instrumentul manual este gata de utilizare.

AVERTIZARE: Nu folositi niciodata laserul sau sistemul aer/apa fara ca varful sa nu fie
introdus in instrumentul manual.

Dimensiuni disponibile ale varfului erbium si codul de culori al suportului de varf:

 Ø400     Ø600   Ø600    Ø800   
Ø800

     L.8mm      L.8mm    L.12mm  
L.8mm   L.12mm

ERBIUM TIPS

doctor smile pluser manual de utilizare - LIEDD001.8_UK 10/2013 26



DEMONTAREA/INDEPARTAREA
VARFULUI (OPTIONAL)

AVERTIZARE: Folositi suportul de varf pentru a demonta sau schimba varfurile. NU
FOLOSITI degetele. Pentru a preveni deteriorarea instrumentului manual, intotdeauna
introduceti  capacul  protector  al  instrumentului  ori  de  cate  ori  varfurile  nu  sunt
instalate.  

Apasati  butonul  T  de  pe  ecranul  principal
inainte de a demonta varful. Fluxul de aer va
preveni  intrarea  accidentala  a  mizeriei  sau
apei in instrument.

Introduceti suportul de varf in canelura 
corespunzatoare.

Demontati varful prin tragere si imediat 
introduceti capacul protector pe instrumentul 
manual.

 ALTE 
INSTRUMENTE 
MANUALE

PLUSER DERMA
PLUSER FRACTIONAL

Pentru tratamentul leziunii pielii, laserul PLUSER poate fi echipat cu instrumentul manual 
FULL FIELD (optional).

Pentru refacerea pielii, laserul PLUSER poate fi echipat cu un scanner fractional sau cu un 
instrument manual fractional (optional).

Faceti referire la instructiunile specific continute in accesoriile pentru instalare.
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6. SISTEMUL DE OPERARE - EXPLOATARE

ACTIVAREA LASERULUI

ATENTIE: Inainte de inceperea operatiunilor cu laserul, verificati daca toate 
masurile de securitate au fost respectate si daca intregul personal prezent la lucru 
poarta echipamentul de protectie adecvat.

AVERTIZARE: Orice abateri de la instructiuni, sau aplicarea unor proceduri diferite
fata de cele specificate in prezentul document pot produce nivele periculoase de
radiatii.

Înainte de a activa sursa laser, asigurati-va că sistemul laser  a fost instalat corect, ca toate 
componentele au fost conectate şi că tot personalul din zona de lucru a adoptat toate 
măsurile de siguranţă individuale descrise în secțiunea 2.

Pentru a începe lucrul, se efectuează următoarea succesiune:

STAND BY:

 Sursa laser nu este activa.
......................................E Parametrii de emisie sunt setati ca la ultimul program 
utilizat.

     Comutatorul pedalei de picior nu este activat.

Apasati tasta standby/ready/operate pentru a continua.

READY / GATA DE FUNCTIONARE:  De la regimul stand by,
sistemul laser va trece la regimul  Ready / Gata de functionare.
Va apare  o  pictogramă de culoare  galbenă:  sursa  laser  este
acum activa,  dar  nu este posibil  să înceapă secventa  lasing.
Atunci  când  este  apăsata  pedala  de  picior,  se  poate  activa
spray-ul de apă si pot fi modificaţi parametrii de tratament. 
 

OPERARE: Apasati din nou tasta standby/ready/operate pentru
a incepe secventa lasing. Pictograma va trece la culoarea rosie,
iar  indicatorul  luminos va incepe sa clipeasca.  Se va aprinde
butonul  STOP.  Daca  se  apasa  pedala  de  picior,  va  incepe
emisia laser.

• Directionati piesa de mana spre tesutul tinta;

• Apasati pedala de picior;
• Sistemul va începe să emită radiaţii laser după o temporizare de trei secunde. Acest 
lucru este indicat atât de semnalizarea sonora, cat si de indicatorul luminos (ledul 
portocaliu);
• Eliberati pedala de picior, pentru a opri emisia laser.
Daca sunt apasate alte taste sau daca este selectat un alt tratament., sistemul va intra in
regimul  Ready /  Gata de functionare.  Apasati  din nou tasta  standby/ready/operate key
pentru a reporni secventa lasing. 
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Sistemul se va dezactiva in mod automat (va intra in regimul STAND BY) daca nu este
utilizat timp de cateva minute. Nu lasati niciodata laserul nesupravegheat daca sursa
laser este activata. Deconectati laserul atunci cand acesta nu se utilizeaza.

REGIMUL SLEEP / BUTONUL PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI 

Laserul  Pluser  poate  fi  pus  într-un  repaus  temporar  atunci  când
acesta nu este utilizat pentru perioade scurte de timp, de exemplu, in
pauzele dintre pacienti. Aceast lucru va economisi nu numai energie,
dar mai ales timp: pentru a începe să se lucreze cu laserul, atunci
când acesta este în regimul de repaus, apăsaţi butonul de culoare
verde  START. Laserul va trece imediat in regimul  Ready / Gata de
functionare, fără a fi nevoie să aşteptaţi pentru întreaga secventa de
activare.

DECONECTAREA SISTEMULUI / OPRIREA DE URGENTA-AVARIE 

IN  CAZ  DE  URGENTA-AVARIE puteţi  deconecta  echipamentul,
apăsând pur şi simplu butonul  STOP. Orice apasare pe acest buton
va bloca imediat sistemul laser, precum şi emisia de radiaţii aflata în
curs de desfăşurare. După apăsarea butonului de urgenţă, nu uitaţi să
apăsaţi comutatorul principal, dispus in partea din spate.

Scoateti piesa de mana de la pozitia de lucru, în cazul în care aparatul nu va fi utilizat pentru
mai multe zile. Urmaţi procedura de scoatere a piesei de mana descrisa mai sus. Amintiţi-vă 
sa introduceti capacul protector optic. Puneti sistemul în regimul Stand by.
Apasati butonul rosu STOP de pe panoul frontal.

Apasati comutatorul principal dispus in partea din spate. .
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PANOUL DE CON-
TROL

Legenda figurii:

Coloana din stanga

Putere; energie; frecventa; meniu pentru tratamente; fascicul tinta; aer; scoatere varfuri;
regimurile standby, gata de functionare, functionare.

Coloana din dreapta

Regim;  timer  (cronometru);  setare  meniu;  spray  cu  apa;  scoaterea  piesei  de  mana;
diametrul recomandat pentru varfuri.

Panoul  de comanda este un afisor color de tipul  touch screen care permite activarea
laserului,  selectarea  tratamentului  dorit,  selectarea  intrarilor  de  meniu,  procedurile  de
scoatere a piesei de mana si varfurilor de la pozitie.

Cresterea valorii parametrului 
selectat.

Regimul Stand By 

Descresterea valorii 
parametrului selectat.

Regimul Ready / 
Gata de functionare

Activare fascicul tinta (indicator 
d culoare rosie)

Regimul Operate / 
Functionare 

Dezactivare fascicul tinta 
(indicator d culoare rosie).

Butonul Menu 
Pentru introducerea 
setarilor de meniu.

Activeaza / Dezactiveaza 
sistemul de aer pentru a 
introduce / scoate piesa de 
mana sau varfurile.

Activeaza / 
Dezactiveaza 
procedura de scoatere 
a piesei de mana
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6.  SISTEMUL DE OPERARE 

SELECTAREA
TRATAMENTULUI 

Software-ul PLUSER intern deţine o bază de date vastă referitoare la tratamente presetate
pentru diferite tipuri de operaţiuni. Aceste programe au fost setate cu valori implicite, care
sunt destinate a fi doar un punct de plecare pentru medicul ce va utiliza acest echipament.
Toţi  parametrii  pot  fi  modificati  şi  apoi  salvati.  Meniul  pentru  Tratamente vă  permite  să
vizualizati, sa modificati şi sa salvati parametrii  pentru tratamentul dorit. Pentru a intra în
Meniul pentru Tratamente, apăsaţi pe denumirea tratamentului respectiv, viziila în mijlocul
panoului de control principal.

PICTOGRAMELE MENIULUI PENTRU TRATAMENTE 

Derulare in sus 
Confirmare tratament / 
Meniul principal 

Derulare in jos
Actualizarea denumirii 
tratamentului 

Rechemare parametrii 
impliciti pentru tratamentul 
selectat.

Inapoi la meniul principal, 
mentinand parametrul / 
tratamentul selectat 

Salvare parametrii impliciti 
pentru tratamentul selectat.

Tratamente stomatologice

Tratamente dermatologice

Vizionare video

Meniul pentru Tratamente contine doua zone, Lista de Tratamente Stomatologice si Lista 
de Tratamente Dermatologice.Tratamentele dermatologice sunt optionale si necesita o 
actualizare specifica de software. In zona pentru stomatologie, alegeti tratamentul dorit - 

GUM/TOOTH/BONE tab Pentru a alege un tratament din campul de 
aplicatii selectat, apasati pe denumirea tratamentului pentru a se afisa setarile acestuia. 

Vizualizati toata lista de tratamente cu ajutorul sagetilor. 

Selectaţi tratamentul dorit prin apasarea pe numele său. Acesta se va colora in verde. 
Parametrii de emisie pentru fiecare tratament selectat sunt vizibili pe partea de jos a 
ecranului.

Apasati butonul  pentru a încărca tratamentul selectat şi a reveni la ecranul principal.

Tratamentele care conţin clipuri video sunt marcate cu o pictograma V (Video). Apasati 
pictograma din partea dreapta pentru a vizualiza. Dacă doriţi să modificaţi configuraţia de 
parametrii de emisie laser, utilizaţi tastele de funcţii dispuse pe panoul principal.

Pentru a salva noile valori, apasati tasta .

doctor smile pluser manual de utilizare - LIEDD001.8_UK 10/2013 32



Pentru a modifica denumirea tratamentului, apasati tasta .

Pentru a reseta parametrii impliciti ai tratamentului si denumirea initiala, apasati tasta .
Pentru a iesi din meniu si a reveni la panoul de comanda cu tratamentul selectat, apasati

tasta .

6.  SISTEMUL DE OPERARE

SETARE PARAMETILOR 
FASCICUL TINTA / INDICATOR DE CUOARE ROSIE 
Apăsaţi butonul cu indicator de culoare roşie, pentru a activa / dezactiva cursorul. Graficul 
arată starea indicatorului.

ALIMENTAREA ELECTRICA DE PUTERE
Utilizati zona afisata in stanga sus pentru a creşte
sau a reduce puterea de emisie. Apăsaţi (touch
screen)  pe  zona  de  putere  A  pentru  a  afişa
butonul săgeată care creste / descreste puterea
B.  În  cazul  în  care  săgeţile  nu  sunt  folosite,
acestea  vor  dispărea  automat  de  pe  afisaj.
Apăsaţi pe zona de putere din nou pentru a le re-
afişa.
 

...............................................................................................................................
În colţul din stânga-jos, apăsaţi pe zona C pentru
AER .  Utilizati  sagetile  D,  pentru  a  mări  sau
reduce  cantitatea  de  aer.  Se  poate  intrerupe
alimentarea cu  aer,  apăsând de  două  ori  zona
respectiva.  Acesta  va  afişa  OFF  -
DECONECTARE.

SPRAY CU APA

În colţul din dreapta-jos, apăsaţi zona H2O pentru
a mări sau micşora valoarea setarii pentru apă cu
ajutorul săgeţilor.  Se poate intrerupe alimentarea
cu  apa,  apăsând  de  două  ori  zona  respectiva.
Acesta va afişa OFF - DECONECTARE.

Verificati periodic nivelul apei în rezervor. Dacă acesta este vizibil scăzut, puneti sistemul în 
regimul Stand by. Deşurubaţi rezervorul extern şi trageţi-l în jos cu grijă. Umpleti rezervorul 
cu apa osmotica. Insurubati rezervorul înapoi în locul sau.
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Toff

DURATA TRATAMENTULUI

Emisia laser începe în starea de Operare, atunci când este apăsata Pedala de picior. Va
porni Contorul. Dacă pedala de picior este eliberata, emisie laser este întreruptă imediat,
chiar în cazul în care contorul nu a terminat numărarea. Dacă pedala este ţinut apăsata,
atunci  când contorul  va termina timpul  stabilit,  el  va întrerupe cu emisia laser.  Pentru a
începe un alt  tratament,  eliberati   şi  apăsaţi  din  nou pedala  de picior.  În  cazul  în  care
numărătoarea inversă este întrerupta înainte de sfârşitul timpului stabilit, atunci când pedala
este  apăsata  din  nou,  timerul  reporneşte  contorul  de  unde  acesta  s-a  oprit.  În  timpul
tratamentului, valoarea de timp rămasa este afisata vizibila pe ecran. Valorile pentru setare
variază de la  1  secunda la  15  minute,  cu  pasi  de  o  secundă până la  patru  minute,  si
respectiv pasi de un minut, de la patru pana la 15 minute. Aceasta durata de timp este
vizualizata în formatul "mm:ss".  Indicatorul "--:--"  semnifica faptul  că, controlul  duratei  de
timp nu este activ.

Apăsaţi pe secţiunea de sus dreapta de pe 
panoul de control, pentru a mări / micşora 
indicatiile timer-ului laserului. Cronometrul 
poate fi suspendat, apăsând de două ori zona.
--:--. Timpul Lasing va fi setat cu ajutorul 
pedalei de picior.

SETAREA FRECVENTEI
În  zona  centrală  superioară  de  pe  panoul  de
control  se  poate  modifica  setarea  frecvenţei.
Atunci  când  este  apasata  suprafaţa  respectiva,
vor  apărea  săgeţile  și  valorile  frecvenţei  de  la
10Hz (5Hz pentru dermatologie) la 50Hz, care pot
fi setate în paşi de cate 5 Hz.
Frecvenţa indică numărul de impulsuri laser care
se  repetă  într-o  secundă,  conform  ecuației
următoare:

Durata impulsului, in secunde, este reprezentata de suma dintre Ton si Toff
  Ton : durata impulsului

 Toff : timpul dintre doua impulsuri 
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SETAREA REGIMULUI IMPULSURILOR 

Acceasti zona centrală superioară a ecranului, pentru a selecta regimul impulsului emisiilor 
laser. Apăsaţi în zona indicata tasta M pentru a alege tipul dorit de impuls laser. În 
stomatologie impulsul laser SP0 fundamental este folosit în mod normal şi este setat ca 
valoare implicită. Echipamentul Multiple Square Pulse MSP oferă tipuri speciale de impulsuri
pentru aplicaţii specifice in Dermatologie.

TABELUL PENTRU IMPULSURI 

Denumirea 
impulsului 

Durata 
impulsului 
(µs)

Tipul 
impulsului 

Utilizarea 
impulsului 

Puterea 
maxima 

Campul de 
frecventa 

SP0 Impuls 
fundamental 

Stomatologie 10w @ 
20Hz

10Hz-50Hz

SSP 75 rectangular Dermatologie 3w @ 20Hz 5Hz-20Hz

SP 1 100 rectangular Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz

SP 2 200 rectangular Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz

SP 3 300 rectangular Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz

SP 4 400 rectangular Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz

SP 5 500 rectangular Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz

LSP 1000 rectangular Dermatologie 3w @ 20Hz 5Hz-20Hz

Denumirea 
impulsului

Tipul impulsului Utilizarea 
impulsului

Puterea 
maxima

Campul de 
frecventa

DP 2 DP 2 Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz

DP 3 DP 3 Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz

DP 4 DP 4 Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz

DP 5 DP 5 Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz

DP 6 DP 6 Dermatologie 5w @ 20Hz 5Hz-20Hz
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6.  SISTEMUL DE OPERARE

CUM SE SALVEAZA UN TRATAMENT
MODIFICAT 

Introduceti  meniul  de  tratament,  prin  apasarea pe
denumirea tratamentului pe panoul de control. Daca apar
un  asterisk  *  pe  tratamentul  selectat,  aceasta
inseamna ca parametrii emisiei pentru tratament au fost
modificati fata de valorile implicite. Asteriskul apare,
deasemenea,  daca  dvs  ati  modificat  numai
denumirea  tratamentului,  nu  si  parametrii  emisiei.
Parametrii  curenti  sunt  afisati  in  partea  de  jos  a

ecranului.  Salvati  datele  prin  apasarea  tastei  

Confirmati noile setari . 

Note: Modificarile tratamentului nu vor fi salvate dupa ce laserul este deconectat, daca 
aceste modificari nu au fost salvate.

CUM SE RECHEAMA SI SE SALVEAZA PARAMETRII IMPLICITI PENTRU TRATAMENT 

Introducereti meniul de tratament. Asteriscul apare alături de o denumire de tratament, se 

poate reveni la valorile implicite, şi la denumirea originala prin apăsarea tastei: 

Note: în cazul în care acest simbol nu apare, înseamnă că valorile actuale sunt deja valorile 

implicite. Confirmati rechemarea parametrilor impliciti.

Note: Modificarile tratamentului nu vor fi memorate in laser dupa deconectarea acestuia, 
daca modificarile nu au fost in prealabil salvate.

CUM SE MODIFICA DENUMIREA
TRATAMENTULUI 

Intrati in meniul pentru tratamente. Se apasa tasta
pentru  a  modifica  denumirea  tratamentului.
Utilizati tastatura pentru a scrie denumirea dorita, apoi
apasati  tasta  SAVE  pentru  a  introduce  noua
denumire tastata, sau apasati tasta BACK pentru a iesi din meniu, fara salvarea modificarii.
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6.  SISTEMUL DE OPERARE

Meniul de SETARE

Se apasa tasta pentru a introduce meniul de setare de la panoul de comanda. Aceasta 
manevra va permite accesul la functiile de management avansat ale sistemului laser, 
grupate in trei sectiuni:

Paramentri Utilizator Detalii tehnice

Setari pentru volum
Functii usb avansate
Actualizari Software ;

Denumire Laser 
Modificare parola 
Alegerea limbii de dialog 
Alegerea alimentarii electrice 
Imaginea fundalului de 
afisare 

Testare sistem avansat

PARAMETERI

Selectare parametri 

Reglarea volumului la nivelul dorit.

Se apasa de 2 ori pe pictograma destinata avertizarii 
sonore, pentru a activa / dezactiva avertizarea sonora. 

Cand se porneste echipamentul, functia de avertizare sonora este intotdeauna activa, in 
mod implicit. AVERTIZARE: Dezactivarea avertizarii sonore limiteaza capacitatea sistemului
de a atentiona pe operator despre nivelul radiatiei laser. Chiar daca indicatiile afisate sunt 
inca vizibile, va sugeram ca avertizarea sonora sa fie mentinuta activa, pentru a 
asigura o securitate maxima a echipamentului laser.

Functiile USB:
Se apasa tasta system param. / parametrii sistemului, pentru a salva in memoria USB toate 
datele tehnice referitoare la laser.
Se apasa tasta user settings / setarile utilizatorului, pentru a salva in memoria USB toate 
setarile si tratamentele utilizatorului.
Se apasa tasta Update / Actualizare, pentru a incepe descarcarea actualizarii software de pe
suportul USB, daca aceasta nu a pornit in mod automat.

UTILIZATOR
In sectiunea User / Utilizator se poate personaliza 
echipamentul dvs. Pluser. Se apasa tasta default name / 
nume implicit, pentru a introduce numele propriu al 
utilizatorului. 

Se apasa tasta password / parola, pentru a modifica codul
de acces.
Se introduce codul curent.
Se introduce codul nou de acces.
Se re-introduce, pentru confirmare, noul cod de acces.
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NOTA: noul cod de acces nu va fi salvat daca vechiul cod de acces este introdus incorect, 
sau daca se tasteaza doua coduri noi, diferite.
ATENTIONARE: Va sugeram ca, codul de acces sa fie modificat imediat de beneficiar, 
pentru a se asigura ca numai personalul autorizat sa poata utiliza sistemul laser.
In cazul in care a fost uitat codul de acces , contactati dealerul dvs. sau serviciul tehnic, 
pentru a reseta sistemul laser.
 
Selectati limba dorita pentru dialog, din lista cu limbile disponibile.

Selectati unitatile de masura pentru alimentare electrica pentru afisare: puterea pentru 
aplicatii in stomatologie (W), respectiv unitatile de masura pentru energie, pentru aplicatii in 
dermatologie (J/cm2).

Selectati Tema / Imaginea fundalului de afisare pentru panoul de comanda.

ASISTENTA TEHNICA  

Selectati tasta . In aceasta zona se poate verifica functionarea corespunzatoare a 
laserului.
Inregistrati intotdeauna orice eroare detectata de catre sistemul laser si raportati-o serviciului
de asistenta tehnica. 

AVERIZARE: verificati periodic daca 
valorile afisate pe markerii de culoare 
verde raman in intervalul afisat de cei doi 
markeri de culoare rosie.
CONTACTATI SERVICIUL DE SUPORT 
TEHNIC DACA SE AFISEAZA VALORI IN 
AFARA SOMENIULUI DE SECURITATE.

AVERIZARE: verificati periodic daca valorile afisate pe markerii de culoare verde 
raman in intervalul afisat de cei doi markeri de culoare rosie.
CONTACTATI SERVICIUL DE SUPORT TEHNIC DACA SE AFISEAZA VALORI IN AFARA
DOMENIULUI DE SECURITATE.

Testul Peltier: Se apasa butonul de testare Peltier si se asteapta ca echipamentul sa 
afiseze o valoare.

Debitmetrul Sistemului de racire: Valorile acestui debitmetru se actualizeaza in mod 
continuu, in timp real.

Temperatura Sistemului de racire :  Valorile senzorului temperaturii interne sunt 
actualizate in mod continuu.
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Contorul: afiseaza numarul de ore de functionare, respectiv shooting time / timpul de emisie
de radiatii laser.
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7. RECOMANDARI CLINICE 

BENEFICIILE LASERULUI DE TIP 
ERBIUM 

Laserul de tip PLUSER erbium emite o lungime de unda de 2940 nm, ce are o mare afinitate
cu apa si hydroxiapatita. Aceasta asigura efecte excelente la fotoablatia pe smalt, dentina si 
tesut osos.
Rata de absorbţie mare a lungimii de undă, împreună cu acţiunea pulsatorie a laserului sunt 
capabile sa dea rezultate excelente pentru ablaţia pe ţesuturile moi şi minimizeaza efectele 
termice.

Deşi laserul Erbium nu posedă aceleaşi proprietăţi hemostatice ca  o diodă laser, este 
posibil sa se obţina un rezultat hemostatic bun pe ţesut moale, folosind laserul erbium la 
puteri mici (aproximativ 1 Watt) si cu o setare adecvata pentru parametrii apa-aer.
Marea afinitate între lungimea de undă a laserului erbium și substanțele conținute în ţesutul 
osos permite taieri osoase foarte precise, micrometrice, adesea mult mai bine decât in cazul
instrumentelor tradiţionale de taiere rotative (de exemplu, turbine, instrumentele de 
intervenţie chirurgicală piezoelectrice).

În comparaţie cu instrumentele similare convenţionale, laserul erbium are mai multe 
avantaje:
Tolerabilitatea extrema de tratament poate reduce nevoia de anestezie în cele mai multe 
operaţiuni. Acest lucru asigură o mai bună relaţie cu pacienţii, în special cu copiii sau cu 
pacienţii ortodonfobici.
Este o metoda mult mai puţin invaziva, în comparaţie cu tehnicile convenţionale, deoarece 
aceasta nu operează în contact cu tesutul.
Laserul are o mare putere împotriva bacteriilor, asigurand  astfel o sterilizare şi o acţiune 
anti-inflamatorie aprofundate în timpul funcţionării.

Acţiunea ablativa foarte selectiva permite o funcţionare foarte conservatoare şi minimizează 
riscul de modificari în structura osoasă, precum şi de micro-fracturi cauzate de vibrații.
Tratamentul cu laser necesită un număr redus de sesiuni pentru pacient, precum şi un timp 
mai scurt de sedere a acestuia pe scaunul stomatologic, pentru cele mai multe tratamente.

BENEFICII PENTRU MEDICUL DENTIST BENEFICII PENTRU PACIENTI

• Dezvoltarea si diferentierea sa profesionala 
practica
• Incizii, excizii, ablatii precise
• Calitate superioara a muncii
• Curatenie, loc de de operare curat
• Reducerea stresului
• Flux mai mare de pacienţi
• Creşterea veniturilor
• O mai mare eficienţă
• Fibrele asigura un acces mai bun 
• Vizibilitatea în cavitatea bucală
• Instrument versatil pentru mai multe aplicatii

• Nici o umflătură, vindecarea mai rapida
• Reduce infecţiile postoperatorii
• Anestezie minima sau deloc 
• Dureri si neplaceri minime
• Mai puţin timp în scaunul stomatologic,
mai puţina anxietate
• Tratament de înaltă calitate
• Mai puţin timp consumat, rezultate 
predictibile
• Poate fi folosit pentru gravide şi pentru 
cazurile de pacienti cu stimulator 
cardiac
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6. RECOMANDARI CLINICE

SECURITATE

Pacienţii şi personalul prezent atunci când se operează cu laser trebuie să poarte 
ochelari de protecţie.

Pentru a asigura că echipament laser este utilizat in mod corect şi că toate posibilele riscuri 
pentru sănătate sunt abordate în mod corespunzător, este necesar să se prevadă un 
personal clinic cu pregatire adecvata in domeniul securitatii muncii. În special, scopul de 
formare – instruirea pe probleme de siguranţă dat angajaţilor este pentru a se asigura că 
toate persoanele care lucrează într-o clinică dotata cu echipamente laser sunt:
Competente în problemele de funcţionare şi control al echipamentelor laser;
Conştiente de riscurile pentru sănătate care pot apărea la utilizarea necorespunzatoare a 
echipamentului;
Înţeleg sensul semnelor de avertizare şi altor instrucţiuni referitoare la siguranţă;
Ştiu cum să utilizeze toate echipamentele de siguranță prevăzute.

Cele mai periculoase riscuri care pot apărea la o aplicare greşită a luminii laser se refera la 
deteriorari la nivelul retinei, în cazul în care este îndreptată spre ochi, fara o protectie 
adecvata.
O utilizare necorespunzătoare a echipamentului laser poate duce la consecinţe nedorite şi, 
uneori, periculoase. Laserul poate produce efecte benefice in tesutul uman, dacă este folosit
la parametrii adecvati. Echipamentul laser poate fi utilizat la pacienţii cu stimulator cardiac şi 
la femeile gravide.

SETAREA SISTEMULUI DE AVERTIZARE

ASIGURAŢI-VĂ CĂ LASERUL A FOST CORECT INSTALAT LA POZITIE DE CĂTRE UN 
TEHNICIAN AUTORIZAT ÎNAINTE DE A ÎNCERCA SĂ-L FOLOSSITI. CONSULTAŢI 
MANUALUL UTILIZATORULUI PENTRU INSTRUCŢIUNILE DESPRE CUM SĂ 
STERILIZAŢI ŞI SA INSTALAŢI LA POZITIE PIESA DE MANA.
PENTRU A NU PROVOCA DEFECTAREA ECHIPAMENTULUI, VĂ RUGĂM SĂ 
VERIFICAŢI DACĂ:
La compresorul de aer: verificati calitatea sistemului de racire cu aer a echipamentului. Vă 
rugăm să fiti informat că alimentarea cu aer trebuie să fie furnizata de un COMPRESOR 
USCAT. Compresorul nu trebuie să aiba scapari de orice reziduuri de ulei în fluxul de aer. 
Pentru a reduce procentul de umiditate din aerul de răcire, compresorul trebuie dotat cu 
uscator.
În plus, verificati prezenţa a două filtre de aer pe priza de aer a utilajului: acesta este un filtru
de 5 microni cu un set de filtre de 0,01 microni. În cazul în care filtrele nu au fost montate, 
continuati cu instalarea lor. Presiunea aerului de intrare trebuie să fie mai mare de 2.5 bar şi 
mai mica de 8 bar.
Utilizaţi numai apa distilată sau osmotica: niciodată nu umpleti sticla de apa dispusa in 
partea din spate cu apa de la robinet sau apă demineralizată. Apa demineralizată poate fi 
utilizata numai pentru sistemul de răcire.
Avertisment: Nerespectarea procedurilor menționate anterior poate conduce la 
deteriorari grave ale echipamentului.
Producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru daunele provenite din 
nerespectarea procedurilor de instalare mentionate mai sus.
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6. RECOMANDARI CLINICE

PARAMETRII LASERULUI

Lungime de undă (nm)
Din punct de vedere tehnic, lungimea de undă este definita ca distanţa fizică între oricare 
două puncte care corespund unor unde succesive din fascicul laser. Aceasta se măsoară în 
nanometres (nm). Laserul Er:Yag are o lungime de undă de 2940 nm.
Putere (W)
Puterea reprezinta rata la care energia este produsă de laser: unitatea de măsură este Watt,
cantitatea de jouli (măsură pentru energie) emisa în 1 secundă.
Frecventa (Hz)
Er:Yag nu emite lumina laser în unde continue, ci in impulsuri. Aparatul Hertz măsoară câte 
impulsuri apar într-o secundă.
Impulsuri de energie (J)
Aceasta este energia pe care dispozitivul cu laser o concentrează într-un singur impuls 
laser.
Vârf de putere (W)
Varful de putere se referă la puterea emisa în timpul un singur impuls laser.

Diametru variabil al vîrfului şi distanţa de la vârf sunt parametri folositi pentru a 
determina dimensiunea secţiunii fascicului laser care interactioneaza cu tesutul: de fapt un 
diametru mai mic al varfului şi o distanţă mai aproape de fibra, vor conduce la cea mai mare 
densitate de putere.

Este folosita o putere aplicată variabila, care, împreună cu cei doi parametri anteriori, 
determina densitatea de putere.

Timpul de aplicare variabil este folosit pentru a determina energia totală sau densitatea 
totală de energie necesara pentru un tratament. Un timp de aplicare mai mare va conduce la
o temperatura mai mare pe ţesut.

Regimul de emisie variabil este foarte important, deoarece permite a se decide puterea de
vârf şi puterea medie livrată. În stomatologie, impulsul fundamental SP0 oferă performanţe 
mai bune. Pentru dermatologie sunt disponibile alte tipuri de impulsuri.

DATELE TEHNICE ALE IMPULSULUI

Denumirea 
impulsului

Durata 
impulsului 
(µs)

Tipul 
impulsului

Utilizarea 
impulsului

Puterea Max Frecventa de
camp 

SP0 Impuls 
fundamental 

stomatologie 10w la 20Hz 10Hz-50Hz

SSP 75 Rectangular dermatologie 3w la 20Hz 5Hz-20Hz

SP 1 100 Rectangular dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

SP 2 200 Rectangular dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

SP 3 300 Rectangular dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

SP 4 400 Rectangular dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

SP 5 500 Rectangular dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

SP 6 600 Rectangular dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

LSP 1000 Rectangular dermatologie 3w la 20Hz 5Hz-20Hz
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Denumirea 
Impulsului

Tipul impulsului Utilizarea 
impulsului

Puterea Max Frecventa de
camp 

DP 2 DP 2 dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

DP 3 DP 3 dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

DP 4 DP 4 dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

DP 5 DP 5 dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

DP 6 DP 6 dermatologie 5w la 20Hz 5Hz-20Hz

Timpul (microsecunde)
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6. RECOMANDARI CLINICE

INTRODUCERE IN PROTOCOALELE CLINICE

Este important să se înţeleagă că, diferit de ţesuturile moi, in operațiunile cu ţesut dur, 
caracteristicile fizice şi, în consecinţă, modul de operare pot varia sensibil la un caz la altul. 
De aceea, este extrem de dificil de a sugera instrucţiuni universal valabile pentru operațiuni 
pe ţesuturi dure, deoarece parametrii de funcţionare variază în funcție de conținutul mai 
mare sau mai mic de anumite substanţe în ţesutului osos.
AVERTISMENT: indicațiile referitoare la putere, specificate în paginile următoarele, sunt 
doar indicaţii de referinţă bazate pe numeroase studii şi articole ştiinţifice importante, 
elaborate de cercetători stiintifici in domeniul laserului. De aceea, acestea NU trebuie să fie
considerate valori fixe, ci doar ca puncte de plecare in decizia proprie a medicului.
După selectarea protocolului presetat, reglati parametrii la valorile corespunzătoare pentru 
tratamentul dorit. Întotdeauna începeti operațiunea cu setarea cea mai mică de putere 
recomandată, şi măriti sau micşorati cat este necesar, utilizand propria dvs apreciere si 
experienta clinică pe ţesutul ţintă.
Numai profesionistii care au absolvit o pregatire adecvata pentru lucrul cu laser, care au citit 
şi înţeles această broşură şi manualul de utilizare şi care ştiu cum funcţioneaza corect  
sistemul, ar trebui să folosească echipamentu laser.

PRECAUTIUNI DE OPERARE

Toate procedurile clinice efectuate cu laserul Erbium ® Doctor Smile trebuie să fie subiectul 
aceleiasi aprecieri clinice si cu aceeaşi şi grijă ca si in cazul tehnicilor tradiţionale. În special,
este recomandabil să se manifeste prudenţă pentru unele afecţiuni medicale, cum ar fi 
alergia la anestezice topice, bolile de inima, sau tulburările de sângerare, care ar putea fi 
contraindicate pentru o procedură locala.
În plus, există alte lucruri care trebuie să fie luate in considerare înainte de a continua 
tratamentul. 

Aceste considerente sunt menţionate in continuare, pe scurt:
Anestezia
Deşi în majoritatea cazurilor anestezia ar putea sa nu fie necesara, pacienţii ar trebui 
monitorizati îndeaproape pentru semnele de durere sau disconfort. Dacă există astfel de 
semne, reglați setările, aplicati anestezia adecvata  sau întrerupeti tratamentul, dacă este 
necesar.
Setările pentru tratament
Laserul Doctor Smile ® Eerbiu este livrat cu un set de tratamente pre-stabilite, care includ 
atât operaţiunile pentru tesut moale cat si pentru tesut dur. Este important să se sublinieze, 
că iesirea pre-stabilita de putere, precum şi setările pentru apă şi aer, nu sunt cu deloc valori
fixe, ci doar puncte de pornire pentru utilizatorii  laserului. Observati si respectati riguros 
efectele clinice şi folositi evaluarea dumneavoastră pentru a determina cele mai bune valori 
ale parametrilor şi ajustaţi-le în mod corespunzător pentru a compensa efectul specific 
pentru diferite tesuturi, in ceea ce priveste compoziția, densitatea şi grosimea. O atenţie 
deosebită trebuie acordată setãrilor pentru apă şi aer: în cele mai multe cazuri este suficient 
a creşte procentul de aer pentru a obţine un "efect spray".
Regimul de operare non-contact
Este fundamental sa se evidenţieze faptul că vârful Erbium nu trebuie să intre in contact cu 
tesuturile dure. La tesut dur, taierea apare în regimul non-contact cu vârful 1mm fata de 
suprafata. Vârful este foarte fragil şi s-ar putea rupe dacă este presat pe ţesuturile dintelui 
sau osului, sau dacă fortat printr-o cale îngustă sau curbata sau pe canalul radicular.
Materiale stomatologice
Nu directionati energie spre amalgam, aur sau paste cu conținut de argint sau mercur, 
folosite ca materiale de umplere, deoarece aceasta poate deteriora vârful şi sistemul de 
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livrare al echipamentului. Din același motiv, acordati atenţie deosebita atunci cand se 
operează pe materialul de umplere care conţin oxifosfat şi eugenol-zinc oxid de zinc.
Notă: orice dezvoltare de ţesut (neoplasm, chist sau alte leziuni) trebuie depuse la un 
laborator calificat pentru evaluare histopatologica.

POSIBILE EFECTE COLATERALE

Laserul, de fapt, asigura efecte benefice imense in tesutul uman daca se utilizeaza valorile 
corecte pentru parametrii functionali: putere, frecvenţa şi timp de aplicare, dar în acelaşi 
timp, la anumite valori mari de putere, acesta poate provoca vaporizarea sau necrozarea 
tesutului radiat, prin urmare, chiar dacă acest lucru nu ar trebui să fie printre efectele 
"dorite", se poate dovedi a fi un mare pericol pentru pacient.
Daca necroza unui anumite locatii ar fi, de fapt, dorita, precum in terapia fotodinamica sau în
utilizari echivalente de bisturiu, va fi inevitabil ca alături de ţesutul "ţintă", ţesutul din jur mai 
apropiat ar putea fi, deasemene, uşor deteriorat. Importanţa acestor prejudicii, în esenţă, 
este determinata de doi parametri: densitatea energiei furnizate la acel moment spre ţesut şi
de timpul expunere. În multe cazuri dezavantajul s-ar putea dovedi a fi tolerabil în 
comparaţie cu beneficiile dobândite.

LISTA TRATAMENTELOR DENTARE CE POT FI 
EXECUTATE 

GUM DINTE OS

Pregatire flap Tratament manual Rezectia osului 

Gingivectomie BOOST Chirurgie pentru oase, 
rădăcină

Gingivoplastie Indepartare smalt Apicectomie

Vestibuloplastie Indepartare dentina MAX Os- lungirea coroanei

Frenectomie Indepartare dentina Pregatirea locului pentru 
Implant 

Lungirea coroanei Carii adanci - Profunda Tehnica Sinus lift

Descoperirea implantului Indepartare materiale de 
umplere 

Tehnica Split Crest

Tesut Rem. granulomatuos Pregatire cavitate Regenerare osoasa

Indepartare Fibrom Gravarea cu laser Eliberare dinte de impact 

Chiuretaj De-epitelizare Eroziune dentara 

Operculectomie Obturare canale 

Indepartare leziuni orale Tehnica Direct pulp Capping

Gangrenă răni Desensibilizare 

Indepartare Amalgam Tattoo Pregatire Veneers

Depigmentare Gum Lipire Orto
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PROTOCOALE CLINICE

INDEPARTAREA SMALTULUI 

PUTERE: 6W
TIMP: CONTOR LIBER / FREE COUNTER
APA: 60%
AER:80%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 
90°/piesa de mana dreapta – varf H8/8)

Procedura: Lungimea de undă laser erbium de 2940 nm are cea mai mare absorbţie în apă 
şi hydroxiapatit şi astfel este o alegere optimă pentru ablatia tesutului dentar dur in conditii 
de eficienta, , fiind şi minim invaziva. Echipamentul Er:YAG cu laser este instrumentul ideal 
pentru tăierea de carii dentare, deoarece la dezintegrarea tesutului exista un continut mare 
de apă şi substante organice, care fac ablatia rapida si foarte precisa. Protocolul clinic nu 
necesită intotdeauna utilizarea de anestezie pentru pacient.
Tăierea cu laser Erbium este mult mai conservatoare decat atunci cand se folosesc 
tradiţionalele sisteme rotative. Pe suprafeţele examinate cu un SEM (microscop electronic 
Scanning) nu sunt vizibile fisuri sau fracturi tipice de utilizare a unei turbine. Acţiunea cu 
laser Er:Yag pe smalt determină, de asemenea, un efect ca de gravura, care va îmbunătăţi 
cu siguranţă poziţionarea succesiva şi lipirea compozitului.

Ablatia smaltului trebuie efectuata cu o mişcare lentă de operare şi cu fascicul perpendicular
pe zona, cu utilizarea de piesa de mana de tip Boost la o distanţă de 5mm, pentru a efectua 
o tăietură adâncă şi exacta pe smaltul respectiv.
De asemenea, este posibil să se utilizeze o setare pentru eliminarea maxima de smalt, 

astfel: în condiţii de smalt hidratat, laserul erbium poate funcţiona iniţial cu o setare de 3, 5 

waţi pentru putere şi setari pentru apă de 60 % şi de 80 % pentru aer. În cazul unui smalt 

slab hidratat sau deosebit de compact, ca în cazul dezintegrarii ocluzale de molari, puterea 

laserului poate fi mărită până la un maxim de 6 Watt. Setarile pentru apa si aer sunt 

modificate, respectiv la 90 % şi 100 %.

În cazul în care se utilizeaza vârful H8 opţional la o putere mai mare, pot sa apara flash 
backs sau scântei. Evitaţi mentinerea vârfului perfect perpendicular pe suprafata de lucru, 
pentru a evita deteriorarea acestuia. Curatati si verificati cu atentie varful după tratament, 
pentru a preveni deteriorarea sa.
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INDEPARTAREA DENTINEI

PUTERE: 3W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 80%
AER:95%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta - varf H6/8 sau 
H8/8 )

Procedura: Lungimea de undă laser erbium de 2940 nm are cea mai mare absorbţie în apă 
şi hydroxiapatit şi astfel este o alegere optimă pentru ablatia tesutului dentar dur in conditii 
de eficienta, precizie şi minim invaziva. Echipamentul Er:YAG cu laser este instrumentul 
ideal pentru tăierea cariilor, deoarece la dezintegrarea tesutului are un continut mare de apă 
şi substante organice, care fac ablatia rapida si foarte precisa.
Dentina, comparativ cu smaltul, este un tesut moale şi are un conţinut ridicat de apă. Astfel 
puterea necesară pentru tăiere dentinei este, de asemenea, sensibil mai mica decât la 
indepartarea smaltului.
Utilizarea anesteziei este necesară în cazul unei cariei profunde sau unui pacient foarte 
sensibil. Mentineti piesa de mana Boost la o distantata cuprinsa intre 5mm si 10 mm și 
perpendicular pe suprafața de lucru.
În cazul cariei profunde şi în apropiere de pulpă, operatorul realizeaza, de asemenea, 
ablatia laturilor, creând o cavitate pregătita pentru restaurari succesive. În majoritatea 
cazurilor, pacientul nu are nevoie de anestezie.
Un alt aspect important de tinut minte este că suprafaţa de operare trebuie să fie 
întotdeauna umeda prin pulverizare de apă continuă pe timpul ablatiei, pentru a preveni 
deshidratarea ţesutului şi scăderea ulterioară a eficacitatii ablatiei.
Laserul este setat la o putere iniţială de 3 waţi, iar acesta poate fi mărită până la 5 waţi, dacă
este necesar. Setarile pentru apă şi aer sunt, respectiv, la valorile de 80 % și 95 %.
Dacă utilizaţi piesa de mana optionala, mişcarea de ablatie nu trebuie efectuata cu contact, 
păstrând vârful cel mai apropiat posibil şi perpendicular pe în zona de operare, dar nu în 
contact, pentru a evita riscul de zgariere a vârfului.
Este recomandata utilizarea de varfuri de H 6/8 sau 8/8 (care corespund diametrelor de 0,6 
şi 0,8 mm). Este important să alegeţi diametrul adecvat pentru varfuri in functie de zona de 
operare şi de puterea necesara. Varfurile cu un diametru mai mic au o densitate de putere 
mai mare decât cele cu diametru mai mare, dar acestea trebuie să fie mentinute foarte 
aproape, dar nu în contact cu tesutul vizat. În cazul în care este de preferat să se lucreze la 
o distanţă mai mare, alegeti varfuri cu un diametru mai mare, care sa opereze un pic mai 
departe de ţesut, datorita densitatii mari de putere.
În cazul în care se utilizeaza vârfuri de putere mai mare, pot sa apara flash backs –ri sau 
scântei. Evitaţi mentinerea vârfului perfect perpendicular pe suprafata pentru a evita 
deteriorarea acestuia. Curatati si verificati cu atentie varful după tratament, pentru a preveni 
deteriorarea sa.

doctor smile pluser manual de utilizare - LIEDD001.8_UK 10/2013 47



INDEPARTAREA MATERIALULUI DE 
UMPLERE 

PUTERE: 3,5 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 60%
AER:80%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 
90°/piesa de mana dreapta – varf H8/8)

Procedura: cu ajutorul luminii laser este posibil sa se elimine toate tipurile de materiale de 
umplere estetică şi plastica (ex. compozit din răşini, cimenturi fosfatice etc.) cu excepția 
umpluturilor de amalgam, care reflectă raza laser, iar acţiunea ablativa va fi ineficienta. 
Ablatia materialului de umplere apare prin acelaşi mecanism de micro-explozii care 
determină eliminarea leziunilor cariate.
Un spray stabil de apă de răcire în timpul funcţionării, permite să nu piardă din eficacitatea 
ablatiei, păstrând ţesutul hidratat.
Protocolul clinic este presetat cu o setare de 3.5 w pentru putere şi setari pentru apă de 60 
% şi de 80 % pentru aer. Mişcarea de ablatie trebuie să fie efectuata încet şi perpendicular 
pe zona de operare.
Nu utilizaţi erbium pentru indepartarea amalgamului care conţine pasta de argint sau 
de mercur, din cauza gradului lor ridicat de reflecţie.
Dacă folositi vârful opţional, nu-l aduceti prea aproape de materialul compozit în timpul 
operatiei de indepartare a acestuia, deoarece compozitul ar putea deteriora sau contamina 
vârful, fapt ce ar conduce la scăderea eficacitatii ablative a laserului.
Fiti atent în timp ce se lucrează cu materiale de umplere care conţin zinc oxid oxyphosphat 
sau zinc-eugenol, deoarece vârful poate deveni cu uşurinţă murdar.

GRAVARE 

PUTERE: 1,5 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 30%
AER:60%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 
90°/piesa de mana dreapta – varf H6/8)
 

Procedura: Laserul Erbium poate oferi o posibila alternativa la tehnica de gravare cu acid. 
Utilizand laserul este posibil a realiza o semnificativă micro-porozitate pe smalt, care evită 
utilizarea gravarii convenţionale cu acizi  (cum ar fi acidul ortofosforic etc).

Aceste micro-porozitati şi o uşoară rugozitate a suprafeţei dintelui sunt produse de efectul 
de micro-explozii din timpul fazei de ablatie. Prin urmare, creşte retentia micromecanica şi 
lipirea de materialul compozit.

Dupa selecţia tratamentului presetat cu parametrii: 1,5 waţi pentru putere, 30 % pentru apă 
şi pentru aer 60 %, piesa de mana se poate utiliza la operarea pe smalt la o distanta 
cuprinsa între 5-10 mm distanță fata de ţesut şi cu efectuearea de mişcări lente.
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În cazul în care aplicatia stomatologica cu o setare de 30 % pentru apa nu da rezultate 
satisfăcătoare, se diminueaza setarea pentru apă la 20 % şi se creşte setarea pentru aer 
până la 75 %, iar pentru puterea electrica la 2 waţi.
După procedura, curăţaţi suprafaţa, uscati cu aer şi apoi aplicaţi adeziv şi material compozit.

OBTURARE CANALELOR

PUTERE: 1 W
TIMP: 10s 
APA: 10%
AER:70%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta – varf H6/8 sau 
H4/8 )

Procedura:
Suprafaţele ocluzale ale molarilor şi premolarilor sunt bogate in santuri si fisuri, unde 
bacteriile patogene se infiltreaza şi rămân.
Laserul Er:Yag poate oferi un ajutor substanţial şi în obturare fisurilor şi craterelor datorită 
unei ablatii rapide şi selective a părţilor afectate, cu o decontaminare selectivă a zonei şi 
fără deteriorarea ţesutului.
Pentru a elimina resturile organice în fisura, setarea pentru putere este, de obicei, de 1 Watt,
pentru apa este de 10 % şi 70 % pentru aer, care permite conservarea ţesutului sănătos. 
Mentineti piesa de mana la o distanta cuprinsa între 5 mm și 10 mm.
Mişcarea trebuie efectuata lent şi concentrându-se cu lumina laser perpendicular de-a lungul
fisurilor de pe suprafaţa ocluzală pentru aproximativ 10 secunde.
Daca operatorul nu este mulţumit de aplicatie, se va seta procentul pentru apă până la 5 % 
şi în acelaşi timp o creştere pentru aer la 75%.
Laserul permite ulterior sa se continue cu fisura din cazurile de dezvoltare a cariei sau 
craterului.
Dacă este necesar, după uscarea canalului, se continua cu utilizarea de acid ortofosforic şi 
cu stratul final de răşină.

CHIRURGIA OSULUI

PUTERE: 1,5 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 70%
AER:90%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta – varf H 4/8, 6/8 
sau 6/12)  

Procedura: lungimea de undă produsa de cristalul erbium are un vârf de mare de absorbţie 
pentru hydroxiapatite şi apa conţinută în ţesutul osos.
Laserul Er:Yag este instrumentul ideal pentru o operatie de os, întrucat interacţiunea dintre 
lungimea de undă a laserului (2940 nm) şi ţesutul osos produce un vârf de absorbţie crescut
pentru apă şi pentru hydroxiapatita conţinut în acesta.
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Ablatia laser a ţesutului osos produce o taiere  extraordinar de precisa, prin urmare, o 
conservare a ţesutului sănătos mai mult decât in chirurgia tradiţionala. Aceasta oferă, de 
asemenea, un confort mult mai mare pentru pacient, deoarece laserul nu produce nici un fel 
de vibraţii. Membranele sunt lăsat neatinse.

Procedura constă în utilizarea de laser de 1,5 Watt (până la 2 W), cu o setare pentru apă la 
70 %, iar pentru aer la 90 %. Utilizatorul trebuie să opereze lent, iar fasciculul laser trebuie 
păstrat perpendicular pe suprafața tratată la o distanţă ideala de 7 mm.

O coagulare mai buna este obţinauta prin scăderea setarii pentru apă la 50 %, sau, dacă 
este necesar, prin utilizarea unei diode. Chirurgia flap este efectuată după cum este descris 
în protocoalele clinic.

NOTĂ: rezultate mai bune pot fi obţinute cu piese de mana standard, avand cu varfuri 4/8, 
6/8 sau 6/12.

RECONTURARE COROANA

PUTERE: 1,5 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 70%
AER:90%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta – varf H 4/8)

 

Procedura: reconturarea coroanei este o operatie pre-prostetica necesara atunci când 
coroana nu este vizibila din cauza unei margini gingivale excesive.

Este necesara o evaluare preliminara interdisciplinara înainte de a efectua orice tratament 
ortognatic sau restaurativ. Înainte de operare, efectuati anestezie obisnuita.

Protocolul clinic prevede utilizarea de laser Er:Yag la setarile 1,5 W pentru putere, pentru 
apă 70 % şi 90 % pentru aer, apoi urmaţi paşii următori:

1: deschideti lent gum flap-ul şi directionati fasciculul laser perpendicular pe ţesutul gum.

2: laserul va remodela ţesutul osos de-a lungul profilului tratat, care să permită rădăcinile să 
stea afară. Suprafaţa întregului gum şi golurile dintre dinţi vor fi rapid şi fără probleme 
remodelate.

3: suturati flap-ul in forma sa nouă.

Utilizarea de diode pentru capacitatea lor de coagulare si decontaminare va produce un 
rezultat estetic perfect.
Pentru referinte bibliografice, a se vedea sectiunea de la sfârşitul manualului.

TEHNICA SPLIT CREST

PUTERE: 2 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 80%
AER:90%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta – varf H 4/8, 6/8 
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sau 6/12)  

Procedura: După o examinare în profunzime pre-chirurgicala de implant candidat, poate fi 
efectuata aceasta procedura cu laserul erbium, chiar ca o provocare pentru condiţiile 
anatomice, greu de abordat cu instrumente tradiţionale. De exemplu, pacienţii cu o creastă 
alveolară subţire şi o structură osoasă de tip 1 sau 2 nu pot primi fixare de implanturi prin 
metoda tradiţională.

Tehnica Split Crest poate spori consistenta tesutului osos si poate crea un spatiu intre 
corticali, pentru a se permite insertia de implanturi.

Cu laserul Erbium se conservă ţesutul osos şi membranele, cu o incizie rapidă şi precisă. 
Utilizaţi setarile 2 W pentru putere, apă la 80 % şi aer la 90 %. În cazul în care folositi varfuri 
opţionale, alegeti un diametru H4 sau H6.

Începeti tăierea cu laser de-a lungul fornicei gingivale, pentru a  să slăbi flapul mucoasei şi 
ajungeti la ţesutul osos. Deplasati-va lent de-a lungul crestei osoase pentru a obţine o incizie
subţire şi precisa.

După ce aveti împărţite două corticale, utilizaţi diodă laser la o putere de 1,5 waţi, timp de 40
de secunde pentru a decontamina locatia respectiva.

PREGATIREA LOCULUI PENTRU 
IMPLANT 

PUTERE: 2 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 60%
AER:80%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta – varf H 6/8 sau 
6/12)  

Procedura: înainte de a începe protocolul operativ pentru pregătirea de loculul implantului, 
executati  o analiza biotip parodontala şi efectuati un control radiografic exact.

După evaluarea clinică, plasati structura de fixare a implantului direct în ţesutul osos sau 
creşteti volumul său folosind os aloplastic sau autogen în combinaţie cu poziţionarea 
structurii de fixare.

Acţiunea laserului Erbium permite o pregătire ideală de locatii de implant prin menţinerea 
tesutului gingival al mucusului desprins si prin lărgirea unei deschideri corespunzătoare 
pentru acţiuni succesive de osteotomes.

Protocolul este setat pentru utilizarea de laser la puterea de 2 waţi, apă 60 % şi 80 % aer.
Mişcările în timpul intervenţiei chirurgicale trebuie să fie executate lent, pentru a se evapora 
cu atentie mucoasa. După ce se încheie această procedură clinica, utilizati o diodă laser 
(dacă este disponibila) pentru realizarea hemostazei in zona tratata, precum şi o 
decontaminare aprofundată.

Această procedură poate fi mai eficienta daca se utilizeaza varfuri optionale H6/8 sau H6/12.
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DESENSIBILIZARE

PUTERE: 0,2 W
TIMP: 5 s
APA: 10%
AER:70%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta - varf H 8/8)  

Procedura: hipersensibilitatea dentinei este definita ca o durere puternica si rapida, care 
provine din dentina expusa, atunci când vine în contact cu un stimul termic, mecanic sau 
chimic-osmotic. Radiatia laser Erbium poate cristaliza componentele anorganice de dentină 
şi coagula fluidele dentinale, inducand astfel închiderea la nivelul tuburilor dentinale.
Înainte de operare, testati zona care trebuie să fie desensibilizata cu aer şi apă. Laserul este
setat la 0,2 W pentru putere, apă la 10% şi aer la 70 %.
Aplicati timp de cinci secunde la o distanţă de 5-10mm cu o mişcare lentă, directionand 
fasciculul peste întreaga zonă. Repetaţi procedura în cazul în care pacientul inca simte 
durerea. La pacienţii cu forme grave de hipersensibilitate, desensibilizarea poate dura cel 
puţin şase luni.

APICOECTOMIE

PUTERE: 2 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 70%
AER:90%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta - varf H 6/8)   

Procedura: apicoectomia consta in eliminarea rădăcinii apicale dintr-un element care a fost 
lovit de un proces flogistic sau de o patologie chistica. Îndepărtarea rădăcinii şi ţesutului din 
jur cu ajutorul laserului Er:Yag are avantaje clinice mai mari, în comparaţie cu chirurgia 
tradiţionala. Lungimea de unda produsa de cristalul erbium (2940 nm) are un varf mare de 
absorbţie pentru hydroxiapatita. Ablatia este nedureroasa şi extrem de precisă în reducerea 
ţesutului osos şi mucosei, păstrând astfel mai mult tesut decât in chirurgia tradiţionala.
Utilizati laserul setat la 2 W pentru puterea de alimentare, apă 70 % şi 90 % aer. Aduceti 
piesa de mana aproape de gum şi efectuati o tăietură în formă de U, pentru a evita fistula, 
dacă este prezenta.
Ablati flap-ul muco-periostal prin vaporizarea mucoasei şi eliminati tesutul de granulatie. 
Dacă ţesutul osos este eliminat, rădăcina apicala va fi expusa, si astfel se poate localiza si si
indeparta rapid ceea ce este necesar, prin orientarea unui fascicul perpendicular pe 
rădăcina infectata.
Operațiunea poate fi completata repede prin dezinfectarea rădăcinii întregi folosind laserul la
setarea de putere de 1W. Dacă este disponibilă, continuati tratarea canalului cu o diodă 
laser, iar în final suturati rana.

TEHNICA SINUS LIFT PUTERE: 2,5 W
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TIMP: FREE COUNTER
APA: 60%
AER:80%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta – varf H 6/8)   

Procedura: Dacã inaltimea alveolară este insuficienta, se poate aplica procedura sinus lift. 
După administrarea anesteziei, utilizaţi laserul erbium avand setarile de 2,5 W pentru putere 
(poate fi crescută), pentru apă la 60 % şi aer la 80 % (opţional varf H6/8). Odată ce s-a 
deschis flap-ul, se recomanda sa se utilizeze o diodă laser de coagulare, biostimulare si 
decontaminare. Se continua prin deschiderea unei fereastre pe osul alveolar cu laseru 
erbium. Utilizaţi mişcări lente şi preciese pentru a urmări perimetrul ferestrei. Când ablatia 
este evidenta, continuati prin deschiderea fereastrei antrale, cu ajutorul instrumentului de 
detaşare. Desprindeti membrana Schneider. Odată ce procedura a fost încheiată, verificati 
deschiderea tubului Eustache cu Manevra Valsava.

Pregătiţi zona care va primi implantul prin creşterea puterii la 3W, apei la 50 % şi aerului la 
70 %. Dacă folosiţi vârful opţional, acum este recomandat tipul H 8/8. Miscarea trebuie să fie
lentă. După prima desprindere, creati o deschidere paralela cu fereastra antrala. Verificaţi 
deschiderea și locatia implantului. Odată ce această etapă este incheiata, finisati locatia cu 
ajutorul laserui erbium – osteotoma Summer, pentru a stabili diametrul corespunzător.
Pregăti amestecul PRP - os şi colagen. Introduceti amestecul prin fereastra antrala. Utilizati 
dioda (dacă este disponibila) pentru a decontamina şi biostimula  regenerarea osoasa pe 
fereastra antrala şi pe locatia implantului (1 watt în CW pe minut cu piesa de mana 
defocalizata). Dupa ablatie, introduceti implantul in locatia sa (fara spray) şi suturati zona.

DECOPERTAREA IMPLANTULUI

PUTERE: 2 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 50%
AER:60%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta – varf H 6/8)    

Procedura: o alta aplicație importantă este reprezentată de decopertarea implantului, după 
ce vindecarea a fost finalizata. Decopertarea apare prin evaporarea cu laser a ţesutului, 
strat cu strat, pana ce suprafata implantului devine vizibila.
Utilizati laserul avand setarile de 2 W pentru putere, apă 50 % şi 60 % aer. Este important să
efectuaţi evaporarea prin mişcări circulare cu laserul. Evitaţi contactul, dacă folositi vârful 
opţional.
Se recomandă utilizarea diodei laser pentru regenerarea osoasa si biostimulare, dacă dioda 
este disponibila.

CHIRURGIA FLAP PUTERE: 1,5 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 70%
AER:90%
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PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta – varf H 4/8)    

Procedura: lungimea de undă de 2940 nm are un vârf de mare de absorbţie în ţesutul care 
este bogat în apă, cum ar fi gum. Interacţiunea dintre ţesut şi fascicul realizeaza o incizie 
foarte precisa şi nedureroasa. În majoritatea cazurilor anestezia nu este necesara.
Procedura prevede utilizarea laserului setat pentru putere la 1,5W (valoarea poate fi 
crescută), 60 % pentru apă şi aer 80 %. Laserul va opera o taiere rapida si nedureroasa. 
Pentru un efect coagulativ mai bun, reduceti setarea pentru apă la 20 %. În cazul în care 
folositi piesa de mana opţionala, alegeti varful  H4/8. Ablati partea desprinse a flap-ului în 
contact uşor cu un vârf din safir.
Dacă este disponibila, după ce s-a produs desprinderea, utilizaţi o diodă laser la 2W pentru 
zece secunde pentru a decontamina şi coagula întreaga zonă.

PREGATIREA CAVITATII

PUTERE: 5 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 40%
AER:60%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta - varf H 6/8 sau H 
8/8)    

Procedura: Practica stomatologia moderna este bazata pe protocoale clinice care necesita 
un minim de invazivitate şi substituirea tesutului putrezit cu materiale compozite. Laserul 
erbium este util în special pentru pregatirea cavitatii. Capacitatea de ablatie fără utilizarea de
anestezice (în majoritatea cazurilor) şi o afinitate la apa conţinută în cavitatea ţesutului, 
permit o pregătire optimă. Efectul de micro-gravură poate evita utilizarea acidului 
ortofosforic, atunci cand se procedeaza la reconstituire cu material compozit.

Pregătirea unei cavitati din clasa I implică fisuri şi cratere ale suprafaţei ocluzale a molarilor 
si premolarilor, precum şi două treimi din suprafaţa frontală şi linguala a incisivilor. Protocolul
clinic nu necesită utilizarea anesteziei. Laserul poate fi setat initial la o putere de 3,5 W şi cu 
o reducere progresiva, dacă este necesar. Apa şi aerul ar trebui setate respectiv la 70 % şi 
90 %.

Când ne apropiem de dentină, se va reduce puterea la valoarea de 2,5 W, menţinând 
aceleaşi setări pentru apă-aer, asa cum sunt mentionate în Protocolul clinic pentru smalt. 
Acest tip de pregatire a cavitatii permite determinarea cantitatii de material dentar care 
urmează a fi eliminat. Acest rezultat se datorează absorbţiei ridicate a laserului Er:Yag 
pentru apă.

Pregătirea unei cavitati din clasa II implica suprafaţa interproximala a molarilor şi 
premolarilor. Comparativ cu pregatirea cavitatii din clasa I, setările sunt diferite: puterea este
mai mare (mai ales în timpul ablatiei smaltului) iar setările de apă şi aer sunt, respectiv, de 
90 % şi de 100 %.
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Pregătirea unei cavitati din clasa III implică suprafaţa interproximala a caninilor şi incisivilor, 
dar nu unghiul.
Suprafetele interproximale din clasa IV ale incisivilor si caninilor implică, de asemenea, 
unghiul, deci urmaţi acelaşi protocol clinic ca si la pregătirea cavitatii din clasa III.

Pregătirea unei cavitati din clasa a V, implicand a treia gingivala a suprafeţelor vestibulare şi 
linguale, necesită setări specifice, în funcţie de elementul implicat. Pentru pre-molari se pot 
utiliza setari mai mari pentru putere, apă şi aer.

Pot fi folosite varfurile opţionale H6/8 sau H8/8. Miscarea trebuie să fie lentă, perpendiculara
și cât mai aproape de element. Întotdeauna evitati contactul direct între vârf şi ţesut, 
deoarece acesta s-ar putea rupe.

DEPIGMENTAREA

PUTERE: 0,8 W
TIMP: FREE COUNTER
APA: 10%
AER:40%
PIESA DE MANA: BOOST (optional 90°/ 
piesa de mana dreapta - varf H 8/8 )    

Procedura: Tratarea leziunilor pigmentate cu laser este complexă. Ea se bazează pe 
interacţiunea dintre lungimea de undă a radiatiei de lumina şi ţesutul pigmentat care conţine 
melanocite şi keratinocite, responsabile pentru sinteza de melanina.
La pigmentare naturala determinata genetic, terapia cu laser nu apare ca de foarte ultimă 
instanţă, deoarece după îndepărtare, pigmenţii se formeaza mai mult, pe masura regenerarii
epiteliului.
În cazul hiper-pigmentarii iatrogenice, induse de amalgam, care provoca pe mucoasa 
gingivala un fel de tatuaj negru sau gri, acţiunea ablativa a Laserului Er:YAG este absolut 
fără egal. Acţiunea radiaţiei erbium are ca rezultat un fel de resurfacing a pielii si elimina 
pigmentarea profundă, prin eliminarea chromoferului, responsabil pentru decolorarea 
epiteliala.
Selectaţi tratamentul din meniu: apoi, cu mişcări lente aduceti piesa de mana la o distanta 
cuprinsa între 5 şi 10 mm la nivelul mucoasei, pentru a determina de-epitelizarea pe 
mucoasa gingivala. La sfârşitul tratamentului de ablatie, tatuajul şi pigmentul de pe gum vor 
dispare complet. Apoi, se spală cu clorhexidina.

7. RECOMANDARI CLINICE
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8. SPECIFICATII

LASERUL PLUSER 

Specificatii pentru sursa laser Er:YAG

Lungime de unda 2940±10 nm

Sursa de alimentare electrica pentru 
Laser 

20W

Lungime de undă a indicatorului de 
culoare rosie al sursei 

650 nm

Puterea indicatorului de culoare rosie 
a fasciculului tinta  

1mW

SPECIFICATIA LASERULUI

Origine
Lambda SpA
Via Dell’Impresa,
36040 Brendola (VI) - Italy

Model LA EDD 001.1

Puterea de alimentare, la 
intrare 

230±10% VAC

Frecventa retelei 50 ÷ 60Hz

Consumul mediu de curent la 
puterea maxima 

5.2A (1200W)
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Sigurante Tip 10AT – 5x20mm

Iesirea maxima de putere la 
punctul de lucru 

10W

Compresorul de aer
Diametrul conductei de admisie = 6mm
PRESIUNEA MIN:   2.5 bar
PRESIUNEA MAX:  8 bar

Clasa medicala II B

Clasa de izolatie I

Parte aplicata Tip B   

Protectia la anestezie
Acest dispozitiv nu este adecvat pentru utilizarea cu un 
amestec de anestezice inflamabile, cu aer sau oxigen sau 
dioxid de azot.

Nivelul de protectie IP IPX0

Procedura de utilizare
Funcționarea continuă cu sarcină intermitentă: activ 30 de 
minute, repaus 10 minute.

Conditii de operare
TEMP.: 10 - 30 °C
UMIDITATE: 30 - 75%
PRESIUNE ATMOSFERICA: 700/1060 hPa

Conditii de pastrare-
depozitare

TEMP.: 5 - 50 °C
UMIDITATE: 30 - 75%
PRESIUNE ATMOSFERICA: 700/1060 hPa

Conditii pentru transport 
TEMP.: 5 - 50 °C
UMIDITATE: 30 - 75%
PRESIUNE ATMOSFERICA: 700/1060 hPa

Conexiuni externe 
Pedala de actionare, interblocare, aer comprimat, situatii de
umplere / golire rapida lichid de racire, port USB 

Circuit de racier Aer / apa 

Clasa Laserului 4

Dimensiuni de gabarit maxime
36x65x89 (LxPxA) cm fara ax
36x65x168 (LxPxA) cm  cu ax

Masa 44 kg ca.

Proprietati OPERATIVE 

Indicare digitala a puterii Digital de la 0.1W la 10W – in trepte de 0.1W 

Tipul de emisie Pulsatorie

Frecventa 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50Hz

Durata impulsului  75 μs la 1000 μs

Regimul de emisie Continuu sau temporizat

Reglarea duratei de emisie De la 1 sec la 15 minute

Stabilitatea puterii de emisie ± 20%

Obturator laser Comutator actionat cu piciorul 

Proprietati ale fibrei optice  

Conector SMA 905
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Lungime 2m
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7. SPECIFICATII

ETICHETE DE 
SECURITATE

Pe Laser sunt dispuse etichete de siguranță care includ notele de averizare pericole pentru 
operator şi informaţii despre caracteristicile dispozitivelor laser.
Aceste etichete trebuie să fie întotdeauna păstrate în condiţii bune şi ar trebui să fie înlocuite
în cazul în care acestea sunt deteriorate. Folositi produse noncorozive atunci când curăţaţi 
echipamentul laser.
ET-1: Etichete explicative.
ET-2: Informaţii etichetă cu simbol.
ET-3: Starea apei pentru umplerea rezervorului-spray.
ET-4: Buton – in starea de veghe.
ET-5: Buton Start.
ET-6: Buton Stop/ Eticheta opririi de urgenta-avarie.
ET-7: Deschidere laserului la capatul fibrei.
ET-8: Simbol de pericol - etichetă de avertizare.
ET-9: Deschidere Laser 
ET-10: Eticheta referitoare la conditiile de transport

Atenţie! Consultaţi manualul utilizatorului pentru 
alte  informații suplimentare 

Conector de interblocare

Connectorul actionarii cu piciorul

Reciclare –Utilizati colectarea separata

Siguranta
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9. INTRETINEREA TEHNICA

INSTRUCTIUNI GENERALE PENTRU 
CURATARE

AVERTIZARE: toate operaţiunile de curăţare se efectuează numai cu echipamentul oprit şi 
deconectat de la alimentarea electrica de putere.

Nu eliminati fibrele din corpul laserului, cu excepţia cazului în care sunt necesare pentru 
transport. Întotdeauna acoperiti apertura laserului cu un capac de protecţie pentru a evita 
deteriorarea serioasa a acestuia. Nu puneti nimic în interiorul aperturii si nu priviti direct în 
interiorul acesteia. Nu fumati în interiorul mediului ambiant în care a fost plasat echipamentul
cu laser. Fumul va deteriora ireversibil laserul.

Echipamentul nu necesită operaţiuni speciale de curăţare, dar se recomandă ca următoarele
reguli generale să fie respectate:

Păstraţi zona de lucru curata, folosind aspiratoare pentru eliminarea murdăriei şi prafului.
Utilizaţi o cârpă moale pentru a curăţa suprafaţele metalice sau din plastic ale 
echipamentului. Aveţi grijă sa nu deteriorati etichetele cu recomandari referitoare la 
siguranţa echipamentului.
Nu utilizaţi instrumente ascuţite pentru zone dificil de curăţat.
Aveţi grijă deosebită la panoul de control, evitându-se utilizarea de detergenţi agresivi de 
curăţare.

DEPISTAREA SI DEPANAREA 
DEFECTIUNILOR

Toate erorile identificate de Sistemul Laser Pluser vor fi afişate pe ecran. A se vedea 
capitolul 10 pentru detalii suplimentare. Retineti ca toate erorile să fie raportate la serviciul 
de asistenţa tehnică.

SIGURANTE

Dacă sunteţi în imposibilitatea de a reporni echipamentul, ar trebui să verificaţi 
integritatea sigurante de protectie. Sistemul de sigurante este situat în secţiunea din spate a 
echipamentului şi sunt direct sub priza de putere. Deschideti sertarul portabil al sigurantelor, 
utilizând o şurubelniţă, scoateti sertarul şi extrageti siguranţele. Verificaţi cu atenţie 
integritatea ambelor sigurante. Siguranţele de schimb sunt incluse in setul de accesorii. În 
cazul în care sistemul nu porneste după înlocuirea siguranţelor, contactaţi serviciul  de 
asistenţa tehnică.

AVERTIZARE: OPRIŢI SISTEMUL ŞI 
DECONECTAŢI-l DE LA SURSA DE 
ALIMENTARE ÎNAINTE DE VERIFICAREA 
ŞI ÎNLOCUIREA SIGURANŢELOR.

AVERTISMENT: SIGURANTELE ARSE 
TREBUIE ÎNTOTDEAUNA SCHIMBATE CU 
ALTELE NOI DE ACELAŞI TIP. ÎN CAZ DE 
INCERTITUDINE SE VA VERIFICA TIPUL 
DE SIGURANŢĂ CORESPUNZĂTOARE ÎN 
SECŢIUNEA DE CARACTERISTICI 
TEHNICE ALE SISTEMULUI

CALITATEA FASCICULULUI

Dacă observaţi o scădere sensibilă a puterii, se va verifica dacă fasciculul tinta este vizibil. 
Absenţa sau calitatea proastă a fasciculului tinta indică faptul că sistemul de furnizare poate 
avea unele probleme. Contactaţi imediat asistenţă tehnică şi nu continuaţi să utilizaţi laserul.
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Fascicolul tinta este un mijloc bun de verificare a intergitatii distributiei de energie. 
Dacă fascicolul tinta lipseste sau intensitatea sa este redusa ori pare a fi difuză, acest 
lucru poate indica că sistemul de transmisie s-a deteriorat ori nu funcţionează 
corespunzator.

9. INTRETINEREA TEHNICA

INTRETINERI TEHNICE PERIODICE

AVERTIZARE: toate operatiunile de intretinere menţionate mai jos se efectuează de un 
tehnician de specialitate autorizat de către producător.

ÎNLOCUIREA FILTRELOR IN SISTEMUL RACIRE
Anual se vor înlocui filtrele pentru purificarea apei în sistemul de răcire.
Contactti firma  Lambda Spa pentru aprovizionare materialelor necesare.
Deşurubaţi in sens invers orar capacul contorului. Scoateţi capacul şi evacuati rasinile.

VERIFICAREA GENERALA A PARAMETRILOR

Introduceţi meniul de asistenţă tehnică în mod regulat pentru a verifica buna 
funcţionare a laserului. Valorile testului Peltier, debitmetrul si temperatura de răcire a 
sistemului indicate de indicatorii de culoare verde trebuie să rămână în intervalul de 
siguranţă indicat de cei doi indicatori de culoare rosie. CONTACTAŢI SERVICIUL DVS 
DE SUPORT TEHNIC DACĂ SE CONSTATA CA VALORILE SE SITUEAZA IN AFARA 
INTERVALULUI DE SIGURANŢĂ.

10. ERORILE DE SISTEM 

MESAJELE DE EROARE

Sistemele avertizează operatorul despre orice defectiuni sau omisiuni print-un text afisat în 
ferestrele pentru  mesaje.

Există două tipuri de erori:
 * erori fundamentale care nu mai permit utilizarea in
continuare a echipamentului
* erori care nu sunt fundamentale pentru buna 
funcţionare a echipamentului, dar care este necesar a
fi analizate pentru utilizarea corespunzatoare a 
echipamentului.
Toate mesajele de eroare sunt însoţite de un sunet de
avertizare. La apariţia unei erori fundamentale, 
sistemul trece automat în regimul de siguranţă: sursa 
laser si pedala sunt dezactivate (regimul STAND BY ).

Sistemul nu permite operatorului sa iasa din acest regim până când cauzele pentru toate 
erorile depistate au fost rezolvate.

AVERTIZARE: după semnalizarea unei erori importante este necesară repetarea procedurii 
de activare pentru a opera cu laserul. Luati act de erorile detectate de sistem, pentru a le 
raporta la serviciul de asistenţă tehnica.
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Descrierea MESAJELOR DE EROARE 

CONECTAREA INTERBLOCARII 

În cazul în care reţeaua de interblocare externa este prezenta, verificati dacă evenimentul 
este sub control (de exemplu, deschiderea unei uşi) sau verificati corectitudinea 
conexiunilor. În cazul în care reţeaua de interblocare externa nu este prezenta, verificati 
dacă conectorul de interblocare livrat de furnizor este introdus corect în priza 
corespunzătoare. Mesajul este însoţit de un sunet de avertizare.
Daca eroarea persista, contactati serviciul de asistenta tehnica.

CONNECTAREA COMUTATORULUI ACTIONARII CU PICIORUL 

Semnalul generat în cazul în care conectorul pentru pedala de picior nu a fost introdus la 
pozitie. Introduceţi conectorul pentru actionarea pedalei si continuati procedura de activare. 
Mesajul este însoţită de un sunet de avertizare.
Daca eroarea persista, contactati serviciul de asistenta tehnica.

ERORI ELECTRICE

Mesaje cum ar fi ' Err: charge ", Err: EOC' şi “Err: swich on lamp"  (aprindere bec de 
semnalizare) indica o defecţiune electrica a echipamentului. Încercati să repetati procedura 
de activare a sursei laser. Mesajul este însoţită de un sunet de avertizare.
Daca eroarea persista, contactati serviciul de asistenta tehnica.

ERORI ALE DEBITMETRULUI

Sistemul a depistat o eroare in circuitul de răcire. În acest caz sistemul deconecteaza 
automat pompa de racire pentru a limita pierderile de apă în cazul în care există orice 
defectiune într-una din conducte. Este necesar să opriți echipamentul și să verificati să nu 
existe nicio scurgere de apă. În cazul în care nu este depistata nici o scurgere, echipamentul
poate fi repornit. Acest tip de eroare poate să apară chiar şi atunci când bulele de aer sunt 
prezente în circuitul de răcire. În acest caz ar trebui să fie suficientă o deconectare, pur si 
simplu, a pompei si o repornire a acesteia, de trei sau patru ori pentru aproximativ 10 
secunde.
Mesajul este însoţită de un sunet de avertizare.
Daca eroarea persista, contactati serviciul de asistenta tehnica.

ERORI ALE COMPRESORULUI DE AER 

Acest mesaj semnalizeaza lipsa de aer comprimat în sistem. Mesajul este insotit de un 
sunet de avertizare.
Verificaţi conexiunea corectă pentru aer comprimat a echipamentului.
Daca eroarea persista, contactati serviciul de asistenta tehnica.

SUPRAÎNCĂLZIRE

Acest tip de eroare apare atunci când in interiorul echipamentului sunt atinse temperaturi 
excesive. Sistemul trece in mod independent într-un regim de salvgardare, deconectand 
toate secţiunile de putere şi intrand în starea de veghe. Această situaţie poate fi atinsa in 
situatia unor defectiuni interne serioase sau prin utilizarea echipamentului perioade excesiv 
de lungi în condiţii critice de mediu ambiant. Atunci când apare această eroare, se va 
verifica blocarea emisiilor si a intregului echipament până când scade temperatura 
componentelor critice. Deconectati echipamentul şi lăsaţi-l oprit într-un mediu ambiant rece, 
pentru cel puţin două ore, asa cum este mentionat în specificaţiile tehnice.
Mesajul este însoţită de un sunet de avertizare.

doctor smile pluser manual de utilizare - LIEDD001.8_UK 10/2013 67



Daca eroarea persista, contactati serviciul de asistenta tehnica.

COD DE EROARE

Sistemul a depistat o eroare internă funcţională: înregistrati codul numeric care apare şi 
apelaţi serviciul de asistenta tehnica, dacă eroarea persistă.
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11. PIESE DE SCHIMB SI ACCESORII 
Accesorii INCLUSE IN SETUL DE 
LIVRARE 

In setul de livrare al laserului PLUSER sunt incluse urmatoarele accesorii:
01 Comutatorul actionarii cu piciorul
03 Ochelarii de protectie
01 Piesa de mana BOOST 
01 Fibra optica ERBIUM YAG 

01 Interblocarea 
01 Cablul de alimentare electrica 
02 Autocolant – Laser pericol
01 Cd-Rom (Protocoale Video / Manualul 
Utilizatorului)

CODURILE PENTRU 
COMANDA

Produsul Codul produsul codul

LASER TIP 
DOCTOR SMILE 
PLUSER 10W 
ERBIUM YAG 

LAEDDL001.1 PIESA DE MANA 
ERBIUM - 90°
Aplicatii: Cavitati clasa 
II^  - Endodontics - 
Perimplantitis

LOMAN018.2    

PIESA DE MANA 
BOOST 
Aplicatiii: Clasele 
de cavitatati I^ II^ 
III^ IV^ V^, 
chirurgie tesuturi 
moi si dure 

LOMAN018.6 PIESA DE MANA 
DREAPTA ERBIUM 
Aplicatii: chirurgie 
tesuturi moi si dure, 
elemente frontale
Clasele:  III^ si IV^  , 
Desensibilizare

LOMAN018.3   

SOFTWARE 
PLUSER DERMA

LSPLU001.1 FIBRA OPTICA ALBA 
PENTRU LASER 
ERBIUM 

LAFIO011.6

PIESA DE MANA 
FULL FIELD 
DERMA 
Diametre 2-3-5 mm
cu distantieri. 
Aplicatii: tratament 
leziuni ale pielii

LOMAN030.1 Varfuri din safir 

TIP H4/8 ( ø 400µ -
 L 8 mm) KIT 5 PCS

LAEH4008.5/A

TIP H4/12 ( ø 400µ - 
L 12mm) KIT 5PCS

LAEH4012.5/A

SOFTWARE 
PLUSER 
FRACTIONAL

LSPLU002.1 TIP H4/8 ( ø 400µ - 
L 8 mm) KIT 5 PCS

LAEH4008.5/A1

TIP H6/8 ( ø 600µ -
 L 8 mm) KIT 5 PCS

LAEH6008.5/A1

SCANER DERMA 
Scaner fractional
Aplicatiii: skin 
resurfacing

LAACS061.1 TIP H6/12 ( ø 600µ - 
L 12mm ) 5PCS

LAEH6012.5/A

TIP H6/12 ( ø 600µ - 
L 12mm ) KIT 5PCS

 LAEH6012.5/A1

TIP H8/4 ( ø 800µ - 
L 4mm) KIT 5 PCS

LAEH8004.5/A
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Produsul Codul Produsul Codul

CONECTOR 
INTERBLOCARE

LAACS011.1 TIP H8/4 ( ø 800µ -
 L 4mm) KIT 5 PCS

LAEH8008.5/A1

TIP H8/4 ( ø 800µ -
 L 4mm) KIT 5 PCS

LAEH8012.5/A1

TIP H8/8-
SCALPEL(3/8)
KIT 5PCS

LAEH8081.5/A

OCHELARI DE 
PROTECTIE 
Ochelari de 
protectie laser 
ERBIUM 

LOEYW009.0 CABLU DE 
ALIMENTARE 
ELECTRICA

CECAV0004

DISTILATOR 
Purifica 2 litri de 
apa in 3 ore 

LAACS067.1 COMUTATOR 
WIRELESS PENTRU 
PICIOR

LAACS001.11

KIT DE 
CURATARE 
VARFURI SI 
PIESA DE MANA 
include 100 
tampoane din 
bumbac si lichid de 
curatare 

LAACS072.25 COMUTATOR 
PENTRU PICIOR

LAACS001.8

12. GARANTIE

Producătorul garantează clienţilor săi că produsele livrate nu prezinta defectiuni si ca şi sunt 
garantate pentru o durata de un an. Această garanţie nu este valabila chiar pentru orice 
defectiune, ori nerespectare a instructiunilor de utilizare sau deteriorari cauzate de utilizarea 
echipamentului, sau de întreţinere tehnica improprie, necorespunzătoare. Producătorul nu 
este obligat să furnizeze asistență în garanţie pentru a repara defectiunile cauzate de alte 
categorii de personal care nu au fost autorizate de producător. 
Pentru a obține asistență în conformitate cu această garanţie, clientii trebuie să contacteze 
producătorul pentru a consilia problemele aparute.

Toate componentele consumabile precum fibre, varfuri şi piesa de mana nu sunt 
acoperite de garanţie.
Clientul este responsabil pentru transport şi posibilele cheltuielile de asigurare pentru 
returnarea produselor la furnizorul de servicii. Fabricantul va repara produsele aflate în 
garanţie, cu costurile de transport pe cheltuiala clientului.
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LASERELE EXPEDIATE FĂRĂ AMBALAJUL ORIGINAL NU VOR FI ACCEPTATE PENTRU
ORICE REPARATIE, CHIAR ŞI ÎN GARANŢIE. Prejudiciul cauzat în tranzit / transport sau 
din neglijenţa nu este acoperit de garanţie.
In cazul indicarii unei defectiuni, trebuie plasata o etichetă pe containerul echipamentului, cu
o scurtă descriere a defectelor depistate.
Pentru a accelera returnarea echipamentului, indicati numele şi numărul de telefon (codul 
zonei și numărul de telefon sau datele de contact direct) ale clientului.
Sub această garanţie, producătorul va repara sau va inlocui orice produs returnat la 
Departamentul de Service pentru Clienti în perioada de garanţie, după ce serviciul tehnic a 
examinat produsul şi a constatat că este defect din culpa producătorului.

Producătorul nu este responsabil din vina sau din alte motive, de orice daune sau întârzieri 
neprevăzute, directe, indirecte, accidentale sau consecutive ale echipamentului în timpul 
perioadei necesare pentru reparaţii.

info@doctor-smile.com

www.doctor-smile.com
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