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مقدمة
إن الماسح الضوئي داخل الفم iTero Element 5D هو أحدث جيل مدمج للماسح الضوئي والبرمجيات 

لنظام Align Technology. ويمّكن األطباء من إجراء مسح رقمي ثالثي األبعاد ألسنان المرضى 
وعّضتهم وإجراء تعديالت على الفحص في الوقت الفعلي وإرسال النتائج السلكياً. 

يوفر دليل المستخدم هذا معلومات عامة ونظرة عامة على التطبيق.

المقصود االستخدام 
إن جهاز iTero Element 5D عبارة عن ماسح ضوئي داخل الفم يتضمن الميزات التالية واالستخدام 

المراد / المشار إليه: 

ميزة االنطباع البصري )CAD / CAM( في iTero Element 5D مخصصة الستخدامها . 1
في تسجيل الصور الطبوغرافية لألسنان واألنسجة الفموية. ويمكن استخدام البيانات التي تم إنشاؤها 
من iTero جنباً إلى جنب مع إنتاج أجهزة طب األسنان )على سبيل المثال, راصفات تقويم األسنان, 

والتركيبات, الخ( وملحقاتها. 

يستخدم برنامج iTero Element 5D مع الماسح الضوئي iTero Element 5Dفي التقاط . 2
انطباعات رقمية ثالثية األبعاد لألسنان واألنسجة والتركيبات اللينة عن طريق الفم وعالقتها بالعضة. 

 CAD / CAM في معالجة البيانات وتسهيل تكامل البيانات وتصدير البيانات لتصنيع iTero تتحكم
لترميم األسنان وأجهزة تقويم األسنان والدعامات والملحقات. باإلضافة إلى بيانات المسح, فإن مختلف 

المعلومات المتعلقة بالمرضى والحالة المرضية يمكن استيرادها/تصديرها أو استخدامها ألغراض 
المحاكاة. الوظائف األخرى المتاحة من أجل التحقق وخدمة النظام وتكون بمثابة أداة إدارة النظام. 

وظائف NIRI iTero Element 5D, هو أداة تشخيصية للكشف عن آفات تسوس األسنان المتباينة . 3
فوق اللثة ومراقبة تقدم هذه اآلفات.

هذا النظام متعدد اإلمكانات متوفر على شاشة العرض مع شاشة تفاعلية تعمل باللمس بالكامل, وماسح 
ضوئي سهل االستخدام. يمكن االطالع على تضاريس أسنان المريض على الشاشة أثناء فحصها, ويمكن 

تحليل درجة انسداد اللدغة أثناء اكتمال الفحص. 

بالتزامن مع الماسح الضوئي, يسهل التطبيق المهام التالية من خالل: 

التقاط انطباعات رقمية ثالثية األبعاد لألسنان واألنسجة الناعمة الفموية والهياكل أثناء فحصها. 	 

تمكين المشاهدة في الوقت الفعلي لعالقة العضة المرئية بمجرد اكتمال الفحص. 	 

إدارة معالجة البيانات. 	 

إرسال البيانات السلكيا إلى مقدمي الخدمات المعينة لتصنيع ترميم األسنان, وأجهزة تقويم األسنان, 	 
والدعامات ، والملحقات, إلخ. 

استخدام البيانات ألغراض المحاكاة. 	 

يتضمن التطبيق أيًضا قدرات إدارية تمّكن المستخدم من: 

بدء مسح جديد. 	 

ضع طلبًا جديًدا لمريض موجود أو مريض جديد. 	 

عرض الطلبات جاري العمل عليها. 	 

مراجعة و / أو تتبع الطلبات السابقة.
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الفصل 1:

النظام تسجيل 

التجريبي الوضع 
اضغط على وضع العرض التوضيحي للتعّرف على ميزات الماسح الضوئي وإجراء عمليات الفحص 

التمريضي دون إرسال الفحوصات. تم تصميم وضع العرض التوضيحي لتدريب الموظفين الجدد والممارسة. 
 ,iTero Element 5D يتوفر وضع العرض التوضيحي في أي وقت لممارسة تدريب األسنان على جهاز
 .iTero من أجل تقنيات المسح الضوئي, وإرشادات األشكال الطبية, وأنواع الحاالت, والتعرف على واجهة

سيعرض الوضع التجريبي جميع جوانب عملية المسح الضوئي ويتضمن مجموعة متنوعة من الحاالت. 
ستشمل حاالت العينة المقدمة الحاالت السريرية, حاالت تقويم األسنان، والحاالت الترميمية لراحتك.

عندما يكون وضع العرض التوضيحي قيد االستخدام من أجل التمرن على الممارسة, فإن الخلفية تكون 
مخططة بشكل خفيف والعالمة الحمراء في الزاوية العلوية اليسرى ستشير إلى وضع العرض التوضيحي. 

ال يمكن حفظ أي فحوصات تم التقاطها في الوضع التجريبي أو تقديمها لعالج المريض. يتوفر وضع العرض 
التوضيحي للوصول على شاشة الترحيب أو في أي نقطة بالضغط على زر شعار iTero Element على 

الرئيسية. الشاشة 

Make it Mine
اضغط Make It Mine لتسجيل الماسح الضوئي الخاص بك. يرجى أن يكون اسم المستخدم وكلمة مرور 
المستخدم ومعرف الشركة جاهًزا إلكمال عملية التسجيل. ستتلقى بريًدا إلكترونيًا من أحد ممثلي iTero مع 

بيانات اعتماد تسجيل الدخول ومعلومات مفصلة حول كيفية إجراء هذا اإلجراء. 

الوضع التجريبي

Make it Mine

1

2

1 2
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 تعليمات iTero Element 5D لالستخدام العربية

1. حدد اتصال الشبكة المناسب

2. التحقق من اتصال الشبكة

3. تسجيل النظام

4. تم تسجيل النظام
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7. النظام جاهز اآلن5. اقبل اتفاقية الترخيص

6. تحديث البرنامج إلى أحدث إصدار
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الدخول تسجيل 
.iTero Element 5D عند تشغيل الماسح الضوئي, ستظهر شاشة تسجيل الدخول الخاصة بـ

1

2 3 4

يرجى أن تكون معلومات حساب MyiTero جاهزة عند تسجيل الدخول إلى iTero Scanner. ستحتاج 
إلى اسمك, والبريد اإللكتروني للحساب ، وكلمة المرور. امأل جميع الحقول الالزمة وانقر على زر تسجيل 

الدخول.

إنشاء حساب
إلنشاء حساب, يرجى الضغط على الزر السفلي المسمى إنشاء حساب. أدخل بريًدا إلكترونيًا وقم بإنشاء 

 .MyiTero.com و iTero Scanner حساب الستخدامه على

نسيت كلمة المرور
إذا نسيت كلمة المرور, فاضغط على الزر السفلي المسمى نسيت كلمة المرور. أدخل البريد اإللكتروني 

المسجل للحساب الخاص بك وسيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة إلى بريدك اإللكتروني. بدالً من ذلك ، قم بالرد 
على سؤال األمان المحدد مسبقًا والحصول على حق الوصول إلى الحساب من الماسح الضوئي.

الثاني:  الفصل 

الضوئي  الماسح  تطبيق  إلى  الدخول  تسجيل 

المستخدم معلومات 

إنشاء حساب

نسيت كلمة المرور

تسجيل الدخول

1

2

3

4
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الرئيسية الشاشة 
.iTero الوصول إلى جميع الميزات الرئيسية لبرنامج iTero Element 5D توفر الشاشة الرئيسية

فيما يلي صورة لشاشة تطبيق iTero Element 5D الرئيسية. 

1

2

رموز سطح المكتب الرئيسية
 .iTero Element 5D هناك أربعة رموز الشاشة الرئيسية الرئيسية لبرنامج

فحص جديد: لبدء مسح جديد للمريض, اختر رمز المسح الجديد. يتنقل رمز الشاشة الرئيسية هذا إلى نموذج 
iTero Rx لملء نموذج وصفة طبية للمريض والبدء في المسح الضوئي.

المرضى: للبحث عن أي مريض على نظامك, حدد أيقونة المرضى. يتنقل رمز الشاشة الرئيسية هذا إلى 
صفحة المرضى. ابحث عن مريض معين, قم بالتمرير عبر المرضى الذين تم فحصهم حديثًا, أو مراجعة 

الفحص, أو الوصول إلى iTero TimeLapse, أو عرض تاريخ المريض,أو إضافة فحوصات جديدة, أو 
إضافة خطة عالجية. 

طلبات: لعرض حالة طلباتك, حدد رمز الطلبات. يتنقل رمز هذه الشاشة الرئيسية إلى قائمة الطلبات قيد التقدم 
أو الطلبات السابقة. 

الرسائل: لقراءة الرسائل, حدد أيقونة الرسائل. يتنقل رمز الشاشة الرئيسية هذا إلى صندوق الرسائل الوارد, 
حيث يمكنك االطالع على أحدث اإلخطارات من فريق Align بخصوص التحديثات الجديدة والميزات 

المحسنة واألدوات المحسنة وآخر التطورات.

الثالث: الفصل 

 iTero Element 5D الرئيسية  الخصائص 

رموز الشاشة الرئيسية الرئيسية

رموز األدوات

1

2
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رموز األدوات
البطارية: لعرض مستوى شحن بطارية iTero الخارجية, اضغط على رمز البطارية. سوف يظهر مؤشر 

البطارية ويحدد مدة بقاء البطارية حتى يحتاج iTero Element 5D إلى الشحن مرة أخرى. عندما 
يعرض رمز البطارية رمز صاعقة, يتم شحن البطارية. مالحظة: ال تظهر هذه الميزة إال في أجهزة المسح 

الضوئي iTero Element 5D المدعومة.

مركز التعلم: للوصول إلى مواد تدريبية ومقاطع فيديو تعليمية لـ iTero Element 5D, اضغط على رمز 
مركز التعلّم.

قفل: لتسجيل الخروج من الحساب عندما ال يكون iTero Element 5D قيد االستخدام, اضغط على أيقونة 
القفل. سيساعد هذا على ضمان أن ممارسة طب األسنان متوافقة مع HIPAA وأن جميع المعلومات الطبية 

آمنة.

اإلعدادات: لضبط التفضيالت الخاصة بـ iTero Element 5D مثل إعدادت العصا ، والتعريب, 
وإعدادات المستخدم, والمزيد, اضغط على أيقونة اإلعدادات.

مساعدة: للتنقل بين الرموز للشاشة الرئيسية وتلميحات مفيدة, اضغط على رمز المساعدة. تظهر نافذة 
تعليمات شفافة على الشاشة للمساعدة في التنقل بين الميزات واألدوات. في أي وقت, انقر على رمز المساعدة 

للحصول على المساعدة. انقر في أي مكان إلغالق شاشة المساعدة والعودة إلى الشاشة ذات الصلة. تتوفر 
خدمة دعم العمالء في كل نوافذ المساعدة.
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x1

 إيماءات الشاشة التي تعمل باللمس

يدعم تطبيق iTero Element 5D إيماءات الشاشات التي تعمل باللمس )والتي تعرف أيًضا باسم اللمس 
المتعدد(. هذه اإليماءات عبارة عن حركات سابقة التعريف تستخدم للتفاعل مع أجهزة اللمس المتعدد. 

أمثلة على إيماءات الشاشات التي تعمل باللمس الشائعة:

اللمس مرة واحدة

التمرير

ً اللمس مرة واحدة باصبعين معا

إدارة كاملة

اللمس مرتان متتاليتان

التدوير

التكبير

لمسة واحدة طويلة

السحب

التصغير

x2
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1

2

العصا ضبط 

أزرار جانبية: اضغط على أي من األزرار الجانبية الموجودة على العصا وقم بتحريرها لبدء عملية المسح أو 
إيقافها. اضغط على األزرار في نفس الوقت لتنشيط لوحة اللمس.

لوحة اللمس: بمجرد تنشيطها, اسحب إلى اليسار أو اليمين على لوحة اللمس للتنقل بين أجزاء المسح.
اضغط مع االستمرار على لوحة اللمس سيتم تمكين وظيفة الدوران لتدوير النموذج على الشاشة. 

التجريبي الوضع 
للوصول إلى وضع العرض, اضغط على شعار iTero Element على الجانب األيسر العلوي من الشاشة 

الرئيسية. ستظهر قائمة للضغط على وضع العرض التوضيحي أو لإللغاء والعودة إلى الشاشة الرئيسية. 
سيظهر الوضع التجريبي مع جميع الوظائف نفسها عند إجراء الفحص العادي. لن يتم حفظ أي بيانات بشكل 

دائم.

1

2

3

أزرار جانبية:

لوحة اللمس

1

2

الوضع التجريبي

الخروج إلى ويندوز

إلغاء

1

2

3
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وضع العرض التوضيحي: بدء وضع العرض التوضيحي للممارسة دون حفظ أي بيانات.

الخروج إلى Windows: للخروج من واجهة iTero والعودة إلى Windows. مالحظة: ال تتوفر إال 
.iTero على أجهزة تكوين الكمبيوتر المحمول

إلغاء: للخروج من الشاشة والعودة إلى االستخدام العادي. 

1

2

عالمة وضع العرض التوضيحي: مؤشر العالمة الحمراء عند استخدام وضع العرض.

خلفية مخططة: ستظهر خلفية مخططة أثناء الفحص. وهي مصممة لمنع مسح المرضى الحقيقيين في وضع 
العرض. 

ممارسة أي جزء من تجربة المريض. ال يمكن تسجيل أي عمليات مسح تم إجراؤها أثناء "وضع العرض" 
للمعالجة. للخروج من الوضع التجريبي, يرجى الرجوع إلى الشاشة الرئيسية والضغط على شعار 

iTero Element. ستظهر قائمة "وضع العرض التوضيحي" للخروج من "وضع العرض التوضيحي".

الوضع التجريبي

مخططة خلفية 

1

2
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1

2

اضغط على أيقونة الرسائل من الشاشة الرئيسية لعرض اإلخطارات والتحديثات والرسائل األخرى من 
Align Technology. على الجانب األيسر من الصفحة, ابحث عن رسائل محددة حسب عنوان الموضوع 

بسرعة, أو اضغط على الجانب األيسر من الشاشة وقم بالتمرير ألسفل الصفحة للبحث عن رسالة محددة 
.Mark as Unread والعثور عليها. لوضع عالمة على أية رسالة كغير مقروءة, اضغط على

الفصل 4:

الرسائل
صندوق الوارد

تحديد كغير مقروء

1

2
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انقر على أيقونة الطلبات لعرض أو مراجعة التقدم أو الطلبات السابقة.

1

2

 جاري العمل: عمليات المسح التي لم ُتقدم.

الطلبات السابقة: الطلبات التي تم تقديمها. اضغط على أي طلب للتحقق من حالة الفحص. 

النقر على طلب سابق يظهر الخيارات التالية, وفقًا لنوع الحالة.

عرض Rx: شاهد الوصفة الطبية لهذا الطلب.

مشاهد: عرض عمليات الفحص لهذا الطلب.

إضافة Rx: إضافة وصفة طبية لهذا الطلب )ينطبق فقط على طلبات تقويم األسنان ومتاح لمدة 21 يوًما بعد 
إجراء الفحص(.

قد يقوم أطباء Invisalign أيًضا بتحديد خصائص Invisalign مثل 
.Invisalign Outcome Simulator

الخامس: الفصل 

طلبات

جاري العمل

السابقة الطلبات 

1

2
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بدء مسح جديد.
لبدء مسح جديد, اضغط على رمز المسح الجديد من الشاشة الرئيسية أو اضغط على زر المسح الضوئي 

الجديد من صفحة المريض. 

رمز الوصفة الطبية: الخطوة األولى في سير عمل المسح الجديد. امأل نموذج الوصفة مع معلومات المريض 
ونوع الحالة وأية مالحظات يجب تضمينها.

رمز المسح الضوئي: الخطوة الثانية في سير عمل المسح الجديد. مسح المريض لعملية مسح جديدة ليتم 
التقاطها. 

رمز العرض والمراجعة: الخطوة الثالثة في سير عمل المسح الجديد. التحقق من الفحص وأن جميع البيانات 
المناسبة قد تم التقاطها. 

رمز 

إرسال الحالة: الخطوة األخيرة في سير عمل المسح الجديد. قم بتوقيع نموذج التأكيد وإرسال الحالة إلى 
وجهتها للتخزين أو العمل اإلضافي المطلوب. 

1 2

3

بالنسبة للحاالت الترميمية, حدد نوع الحالة واحتياجات االستعادة لإلشارة المناسبة. بالنسبة لحاالت تقويم 
األسنان, مثل Invisalign أو iRecord, حدد نوع الحالة وأدخل معلومات المريض.

السادس: الفصل 

مسح

معلومات عن المريض 

نوع الملف 

المالحظات

1

2

3
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بعد اختيار نوع الحالة للمريض, يرجى البدء بالمسح الضوئي.

لبدء مسح, انقر فوق رمز المسح الضوئي. 

1

2

3

4

5 6

مالحظات المسح: لعرض أي األسنان المفقودة أو األنسجة الرخوة أو البنية الفموية أثناء الفحص.

اللون: للتبديل من المسح الضوئي إلى عرض اللون. 

معين منظر: عرض المواقع الحالية في العصا. 

تبديل العرض: التبديل بين عرض صورة ملونة أو صورة NIRI في عدسة الكاميرا 

تكبير العرض: التبديل إلى عدسة الكاميرا كبيرة في منتصف الشاشة

حدد مختبر إلرسال ملف الحالة

حدد نوع االستعادة من القائمة المنسدلة

1

2

النمذجة في الوقت الحقيقي 

معين المنظر )في آلة التصوير( 

اللون:

التغذية الراجعة للفحص

تبديل العرض

تكبير العرض

1

2

1

2

3

4

5

6
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بعد مراجعة الفحص, قم بتوقيع نموذج Rx وأرسل المسح إلكمال الحالة.

1

2

3

صندوق التوقيع: وقع توقيعك هنا بإصبعك. تحقق من "حفظ التوقيع" لتخزين التوقيع من أجل السهولة في 
المستقبل واستخدامها. حدد "عدم إظهار مرة أخرى" إلزالة هذه الخطوة.

المسح: لمسح توقيع من مربع التوقيع.

 .iTero تأكيد وإرسال: تأكد من مراجعة الفحص وإرسال الفحص إلى معمل آخر أو تخزين

مربع التوقيع

مسح

تأكيد وإرسال

1

2

3
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السابع: الفصل 

iTero Element 5D شاشات
باإلضافة إلى المسح الضوئي, يوفر الماسح الضوئي iTero Element 5D وضع التصوير باألشعة 

تحت الحمراء األدنى )NIRI(. يتم التقاط الصور الملونة NIRI و ViewFinder أثناء الفحص, ويمكن 
مراجعتها, بمجرد اكتمال المسح.

iTero Element 5D أداة مراجعة لنظام التصوير
بعد اكتمال الفحص, انتقل إلى أيقونة "عرض ومراجعة", وتحقق من الفحص وتأكد أن جميع البيانات المناسبة 

قد تم التقاطها, بما في ذلك NIRI والصور الملونة, على مواقع محددة في الفم.

1

2

أداة المراجعة: يعرض صور اللون و NIRI التي تم التقاطها أثناء الفحص

العدسة: عندما يتم سحب العدسة إلى الفحص, يتم عرض صور اللون و NIRI وفقًا للموقع المحدد للعدسة 
على الفحص 

أداة المراجعة

العدسة

1

2
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زر التكبير: سيتم تكبير إطار عدسة الكاميرا وسيتم عرض الصورة المحددة فقط في عدسة الكاميرا.

شريط أدوات السطوع والتباين: يفتح شريط ضبط السطوع والتباين.

بعد المراجعة والتأكيد على أن الفحص تم التقاطه باستخدام بيانات كافية, يمكن استخدام الميزات التالية 
لعرض المسح الضوئي باأللوان أو أحادية اللون, وتحرير المسح الضوئي, وإزالة أي عناصر إضافية 

ممسوحة ضوئيًا, ومسح مواد إضافية تم مسحها ضوئيًا.

 NIRI باستخدام
يوفر NIRI تصوير بنية األسنان الداخلية. 

يمثل هيكل الشفافية في الصورة NIRI إلى مستوى السطوع. كلما زاد تعتيم الجسم كلما كانت الشفافية أعلى 
والعكس صحيح.

يبدو المينا السليم مظلماً وشفافة, في حين أن العاج أو التسوس أقل شفافية ويظهران أكثر إشراقاً.

سوف تظهر اآلفة الدانية كسمات شبيهة بخطوط / إسفين كما في الصورة أعاله, في هذه الحالة تصل اإلصابة 
القريبة إلى العاج.

زر التكبير

شريط أدوات السطوع والتباين

1

2

1

2
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قد يؤدي تغيير زاوية الرؤية حول هذه المنطقة إلى توفير مزيد من المعلومات حول عمقها, في حين أن 
استخدام الصورة الملونة قد يساعد في تمييز التشخيص وكذلك شدة التضرر. 

باإلضافة إلى NIRI, يتم توفير الصور الملونة أيضاً إلعطاء مزيد من المعلومات حول صحة األسنان, 
والمساعدة في التشخيص.

يوضح NIRI أعاله اثنين من اآلفات القريبة محاطين باللون األحمر, يصل إلى الطريق العاجي,في حين أن 
الصورة الملونة تساعد على تحديد أن اآلفات القريبة وغير اإلطباق, حيث ال تظهر بقع بيضاء/بنية اللون في 

المناطق المترابطة لسطح اإلطباق في الصورة الملونة. تشير الخطوط الداكنة المميزة بالسهام الزرقاء إلى 
وجود انشقاقات طبقية. 

مالحظة: األسنان الشديدة الغمامة ستكون ذات شفافية منخفضة في المينا مما يجعلها تبدو أكثر إشراقا, وهذا 
قد يسبب صعوبة في فهم بنى األسنان الداخلية, ويفرق بين المينا والعاج, مما يؤثر على القدرة على اكتشاف 
تسوس الداني. باإلضافة إلى ذلك, فإن العديد من عمليات ترميم األسنان مثل حشوات الملغم ليست شفافة في 

NIRI, مما يعني أنها قد تخفي آفات تحتها. 

NIRI جنبا إلى جنب مع الصور الملونة يمكن أن تساعد في الكشف عن التسوس الداني.
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الداني التسوس 
ICDAS-II تم تسجيل النقاط وفقًا لمعيار

سوف يظهر المينا السليم دون أي بقع مشرقة, وهذا يعني أنه سيشبه حلقة داكنة تدور حول دائرة داخلية 	 
مشرقة تمثل العاج. 

يظهر تسوس المينا كمنطقة مشرقة, والتي ال تصل إلى العاج. 	 

سيظهر تسوس الواصل إلى EDJ كمؤشًرا مشرقًا في حلقة المينا الداكنة التي ترتبط بالعاج المشرق. 	 

البقعة الساطعة في المينا التي ترتبط بشكل كبير بالعاج المشرق, قد تشير إلى تسوس عاجي/ مجوف.	 

سجل الداني:

0 سليم

سريري Evx

1 المينا

EDJ 2

3 عاج/مجوف
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على الشاشة الرئيسية, اضغط على الرمز المسمى المرضى لتحديد المريض وعمليات المسح الخاصة به. 
اضغط على المريض إلضافة مسح جديد أو عرض عمليات الفحص السابقة.

1
2

صفحة المريض: اعرض أي مرضى, راجع الفحوصات التاريخية المرتبطة بالمريض, والوصول إلى 
iTero TimeLapse, أو إضافة مسح جديد.

شريط البحث: ابحث عن مرضى معينين باستخدام أسمائهم أو أرقام المخطط.

الثامن: الفصل 

المرضى

صفحة المريض

شريط البحث

1

2
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يقارن iTero TimeLapse عمليات المسح الثالثية األبعاد للمريض التي تم التقاطها مسبقًا للسماح 
للطبيب بتصوير تغييرات أسنان المريض, وتركيبات األسنان, واألنسجة الرخوة الفموية.

 .iTero TimeLapse يمكن تحليل المرضى الذين يتم فحصهم بشكل منتظم باستخدام أداة

في ملف تعريف المريض, حدد اثنين من المسح الضوئي من الجدول الزمني في الجزء السفلي من الشاشة. 
بمجرد اختيار اثنين من المسح, اضغط على الزر مقارنة المحدد لتحليل عمليات الفحص.

1

2

3

الجدول الزمني: عمليات المسح التي تمت على مر الزمن لهذا المريض.

.iTero TimeLapse خانة اختيار الفحوصات: عمليات مسح محددة للمقارنة وتصور في 

.iTero TimeLapse قارن ما هو محدد: تحليل المسح باستخدام

التاسع: الفصل 

iTero TimeLapse

الجدول الزمني

مربعات اختيار الفحص للتحديد

قارن الملفات المختارة

1

2

3
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1

2

3

4 5

صندوق مفاتيح األلوان: المناطق المميزة التي تحتوي على معظم التغييرات بين عمليات الفحص ذات األلوان 
الغنية. وحدة القياس هي ملليمتر.

العدسة: لعرض المناطق بالتفصيل وتصور نقاط االهتمام في نافذة الرسوم المتحركة. اسحب العدسة من نافذة 
الرسوم المتحركة إلى منطقة االهتمام من أجل تكبير نقاط العالج المحتملة. سيتم تكبير المناطق التي تظهر في 

العدسة داخل نافذة الرسوم المتحركة. 

نافذة الرسوم المتحركة: تصور التفاصيل الدقيقة للتغييرات للفحص المحدد.

رؤية اللون: التبديل بين اللون واألحادية في نافذة الرسوم المتحركة.

تشغيل/إيقاف: لتشغيل أو إيقاف نافذة الرسوم المتحركة.

قائمة تفسيرية لأللوان

العدسة

نافذة الرسوم المتحركة

رؤية اللون

مؤقت تشغيل/إيقاف 

1

2

3

4

5
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العاشر: الفصل 

iTero Element 5D التشغيل دليل 
يتم تسليم نظام iTero Element 5D باعتباره منصة عمل معتمدة على الكومبيوتر ألداء المسح داخلي 

عن طريق الفم في مكتب الطبيب. يصف دليل التشغيل هذا تشغيل وإطفاء النظام, وكيفية التعامل الصحيح مع 
وحدة المسح الضوئي/العصا والكابالت, وكيفية تنظيف وحدة المسح الضوئي واستبدال أغلفتها بين المرضى 

بشكل صحيح.

iTero Element 5D 207712 تمت اإلشارة إلى هذا القسم من دليل التشغيل

الفصل الحادي عشر:

 iTero Element 5D تشغيل دليل 
laptop configuration

يتم تسليم نظام iTero Element 5D laptop configuration باعتباره منصة عمل معتمدة على 
الكومبيوتر المحمول ألداء المسح داخلي عن طريق الفم في مكتب الطبيب. يصف دليل التشغيل هذا تشغيل 

وإطفاء النظام, وكيفية التعامل الصحيح مع وحدة المسح الضوئي/العصا والكابالت, وكيفية تنظيف وحدة 
المسح الضوئي واستبدال أغلفتها بين المرضى بشكل صحيح.

iTero Element 5D 206520 تمت اإلشارة إلى هذا القسم من الدليل التشغيلي
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مالحظات:







Align, Invisalign, iTero, and iTero Element وغيرها, هي عالمات تجارية و / أو عالمات خدمة من Align Technology, Inc أو أحد 
فروعها أو الشركات التابعة لها و  قد تكون مسجلة في الواليات المتحدة و / أو في بلدان أخرى.
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