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iTero Element 5D návod k použití v češtině

Úvod
Intra-orální skener iTero Element 5D je integrovaný skener a softwarový
systém nejnovější generace společnosti Align Technology. Umožňuje
lékařům provést 3D digitální kontroly zubů a skusu pacientů, provádět
úpravy skenu v reálném čase a bezdrátově přenášet výsledky.
Tato uživatelská příručka poskytuje obecné informace a přehled o
aplikaci.

Zamýšlené použití
iTero Element 5D je intraorální skener s následujícími vlastnostmi
určenými/zamýšlenými pro použití:
1. Funkce optického otisku (CAD/CAM) iTero Element 5D je určena/
zamýšlena pro použití při záznamu topografických obrazů zubů a
ústní tkáně. Data, generovaná z iTero, mohou být dále použita při
výrobě zubních přístrojů (např. ortodontických zarovnávačů, rovnátek,
zubařských nástrojů apod.) a příslušenství.
2. Software iTero Element 5D se používá se scanerem iTero Element
5D při snímání 3D digitálních otisků zubů, ústní měkké tkáně a
struktur a soustředění. Software iTero řídí zpracování dat, usnadňuje
integraci dat a export dat pro CAD/CAM výrobu zubních náhrad,
ortodontických zařízení, čepů a příslušenství. Kromě údajů o
skenování mohou být pro účely simulace importovány/exportovány
různé informace o pacientovi a jeho stavu. Další funkce jsou k
dispozici pro ověření a servis systému a slouží také jako nástroj pro
správu objednávek.
3. Funkce iTero Element 5D NIRI je diagnostickou pomůckou pro detekci
interproximálních kazových lézí pod dásní a pro sledování průběhu
těchto lézí.
Tento tzv. vše-v-jednom systém je k dispozici na monitoru s plně
interaktivním, dotykovým displejem a snadno použitelným skenerem.
Topografii zubů pacienta lze při skenování sledovat na obrazovce a po
dokončení skenování lze analyzovat stanovený stupeň okluze skusu.

2

Aplikace ve spojení se skenerem umožňuje následující úkoly:
•

Zachycení digitálních 3D otisků zubů, ústní měkké tkáně a struktur při
jejich skenování.

•

Po dokončení skenování je možné vizuální prohlížení skusu v reálném
čase.

•

Spravování zpracování dat.

•

Bezdrátové odesílání dat určeným poskytovatelům pro výrobu
zubních náhrad, ortodontických zařízení, čepů, a příslušenství atd.

•

Použití dat pro simulační účely.

Součástí aplikace jsou také administrativní funkce, které uživateli
umožňují:
•

Spustit nové skenování.

•

Zadejte novou objednávku pro stávajícího nebo nového pacienta.

•

Zobrazit probíhající objednávky.

Prohlížení a/nebo hledání předešlých objednávek.
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Kapitola 1:

Registrace systému

1

1

Demo režim

2

Make it Mine

2

Demo režim
Stiskněte tlačítko Demo režim, abyste se seznámili s funkcemi skeneru
a provedli zkušební skeny, bez toho aby byly tyto skeny odeslány. Demo
režim je určen pro školení nových zaměstnanců a cvičení. Demo režim je
kdykoli k dispozici pro výcvik zubních lékařů na zařízení iTero Element 5D,
pro techniky skenování, pokyny návodů pro předpisy, ukázkové případy a
pro seznámení s rozhraním iTero. Demo režim obsahuje všechny aspekty
procesu skenování a zahrnuje celou řadu různých případů. Jsou vám k
dispozici poskytnuté ukázkové případy zahrnující klinické případy, případy
Invisalign a případy ošetření.
Když je Demo režim používán pro cvičné skenování, rozpoznáte ho
podle lehce pruhovaného pozadí a červené značky v levém horním
rohu. Jakékoli skeny zachycené v Demo režimu nelze uložit ani odeslat
pro léčbu pacienta. Demo režim je dostupný na úvodní obrazovce
nebo kdykoliv stisknutím tlačítka s logem iTero Element na domovské
obrazovce.

Make it Mine
Stiskněte Make It Mine pro registraci skeneru. Připravte si prosím vaše
uživatelské jméno, uživatelské heslo a ID společnosti pro dokončení
procesu registrace. Obdržíte e-mail od zástupce společnosti iTero s
přihlašovacími údaji a podrobnými informacemi o tom, jak postupovat při
procesu Make it Mine.
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1. Vyberte příslušné síťové připojení

3. Zaregistrujte systém

2. Ověření připojení k síti

4. Systém je registrován
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5. Přijměte licenční smlouvu

7. Systém je nyní připraven

6. Aktualizace SW na nejnovější verzi
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Kapitola 2:

Přihlášení k aplikaci skeneru
Přihlášení
Po zapnutí skeneru se objeví přihlašovací obrazovka do systému iTero
Element 5D.

1

2

3

4

Mějte prosím připravené vaše informace o účtu MyiTero při přihlašování
ke skeneru iTero. Budete potřebovat vaše jméno, e-mailový účet a heslo.
Vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko Přihlásit.

Vytvořit účet
Chcete-li vytvořit účet, stiskněte prosím spodní tlačítko Vytvořit účet.
Zadejte e-mailovou adresu a vytvořte účet, který bude používán na
skeneru iTero a MyiTero.com.

Zapomenuté heslo
Pokud jste zapomněli vaše heslo, stiskněte dolní tlačítko označené
Zapomenuté heslo. Zadejte vaši zaregistrovanou e-mailovou adresu a na
vaši e-mailovou adresu bude zasláno dočasné heslo. Případně odpovězte
na předem stanovenou bezpečnostní otázku a získáte přístup k účtu ze
skeneru.
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Informace o uživateli

2

Vytvořit účet

3

Zapomenuté heslo
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Přihlášení
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Kapitola 3:

Hlavní funkce systému iTero Element 5D
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka iTero Element 5D poskytuje přístup ke všem
hlavním funkcím softwaru iTero.
Níže je obrázek domovské obrazovky systému iTero Element 5D.
2

1

Hlavní ikony domovské obrazovky

2

Ikony nástrojů

1

Ikony na ploše
Na domovské obrazovce jsou k dispozici čtyři ikony pro software iTero
Element 5D.
Nový sken: Chcete-li zahájit nový sken pro pacienta, zvolte ikonu Nový
sken. Tato ikona domovské obrazovky vás zavede do formuláře iTero Rx
pro vyplnění formuláře pro předpis pro pacienta a zahájení skenování.
Pacienti: Chcete-li vyhledat libovolného pacienta ve vašem systému,
vyberte ikonu Pacienti. Tato ikona domovské obrazovky vás zavede
na stránku Pacienti. Vyhledávání konkrétního pacienta, procházení
nedávno skenovanými pacienty, prohlížení skenů, přístup k aplikaci iTero
TimeLapse, prohlížení historie pacienta, přidání nových skenů nebo
přidání plánu léčby.
Příkazy: Chcete-li zobrazit stav vašich příkazů, vyberte ikonu Příkazy.
Tato ikona domovské obrazovky přechází na seznam probíhajících nebo
předchozích objednávek.
Zprávy: Chcete-li si přečíst zprávy, vyberte ikonu Zprávy. Tato ikona
domovské obrazovky vás zavede do doručených zpráv, kde si můžete
přečíst nejnovější oznámení od týmu Align ohledně nových aktualizací,
vylepšených funkcí, vylepšených nástrojů a nejnovějších poznatků.
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Ikony nástrojů
Baterie: Chcete-li zobrazit stav nabíjení na externí baterii iTero, stiskněte
ikonu baterie. Zobrazí se indikátor stavu baterie, který ukazuje, jak
dlouho baterie vydrží, než bude potřeba zařízení iTero Element 5D znovu
nabít. Pokud ikona baterie zobrazuje symbol blesku, baterie se nabíjí.
Poznámka: Tato funkce se objevuje pouze v podporovaných skenerech
iTero Element 5D.
Vzdělávací centrum: Chcete-li získat přístup ke cvičným materiálům a
vzdělávacím videím pro váš iTero Element 5D, stiskněte ikonu Vzdělávací
centrum.
Zamknout: Chcete-li se odhlásit z účtu, kdykoli se zařízení iTero Element
5D nepoužívá, stiskněte ikonu Zamknout. To pomůže zajistit, aby zubní
ordinace byla v souladu s HIPAA a aby byly veškeré lékařské informace
zabezpečeny.
Nastavení: Chcete-li upravit předvolby vašeho systému iTero Element 5D
jako je nastavení hůlky, lokalizace, uživatelské nastavení a další, stiskněte
ikonu Nastavení.
Nápověda: Chcete-li provést ikonami domovské obrazovky a zobrazit
užitečné rady, stiskněte ikonu Nápověda. Na obrazovce se objeví
průhledná nápověda, pro pomoc při navigaci funkcemi a nástroji.
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Klepnutím na ikonu nápovědy můžete kdykoli požádat o pomoc. Pro
zavření obrazovky nápovědy a návrat na příslušnou obrazovku klikněte na
libovolné místo na obrazovce. Zákaznická podpora je k dispozici na každé
obrazovce nápovědy.
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Gesta pro dotykovou obrazovku
Systém iTero Element 5D podporuje gesta (známá také jako vícedotyková
gesta) pro dotykové obrazovky. Tato gesta jsou předdefinované pohyby,
které se používají k interakci s vícedotykovými zařízeními.
Příklady běžných gest na dotykové obrazovce:

x1

x2

Klepnutí

Dvojité klepnutí

Dlouhé stisknutí

Posouvání

Otočení

Přetáhnutí

Klepnutí 2 prsty

Zvětšení/přiblížení

Oddálení

Rozhlédnutí
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Ovládací prvky hůlky
2
1

1

Boční tlačítka

2

Touchpad

1

Demo režim

2

Návrat do systému Windows

3

Zrušit

Boční tlačítka: Stisknutím a uvolněním některého z bočních tlačítek na
hůlce spustíte nebo zastavíte proces skenování. Současným stisknutím
tlačítek aktivujte touchpad.
Touchpad: Jakmile je aktivován, přetahujte prstem na touchpadu vlevo
nebo vpravo pro pohyb mezi segmenty skenování.
Stisknutím a podržením touchpadu spustíte gyroskopickou funkci, kterou
můžete model na obrazovce otáčet.

Demo režim
Pro přístup k Demo režimu stiskněte logo iTero Element v levé horní části
domovské obrazovky. Zobrazí se nabídka spuštění Demo režimu nebo
zrušení a návrat na domovskou obrazovku. Demo režim obsahuje stejné
funkce jako při běžném skenování. Žádné údaje nebudou trvale uloženy.

1
2
3
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Demo režim: Spusťte Demo režim pro nácvik bez ukládání dat.
Návrat do Windows: Ukončení rozhraní iTero a návrat do systému
Windows. Poznámka: K dispozici pouze v iTero zařízeních konfigurace pro
notebook.
Zrušit: Pro opuštění obrazovky a návrat k běžnému provozu.
1

1

Značení Demo režimu

2

Pruhované pozadí

2

Značení Demo režimu: Indikátor červeného štítku při používání Demo
režimu.
Pruhované pozadí: Během skenování se objeví pruhované pozadí.
Je navržen tak, aby nedocházelo ke skenování skutečných pacientů
v Demo režimu.
Trénujte jakoukoli část testování pacienta. Žádné snímky pořízené
během Demo režimu nemohou být odeslány k léčbě. Chcete-li Demo
režim ukončit, přejděte prosím zpět na domovskou obrazovku a stiskněte
logo iTero Element. K ukončení Demo režimu se zobrazí nabídka Demo
režimu.
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Kapitola 4:

Zprávy

1

2

Stisknutím ikony Zprávy na domovské obrazovce zobrazíte oznámení,
aktualizace a další zprávy ze služby Align Technology. V levé části stránky
můžete rychle vyhledat konkrétní zprávy podle předmětu, nebo můžete
stisknout pravou stranu obrazovky a přejet dolů na stránku pro hledání
konkrétní zprávy. Chcete-li označit zprávu jako nepřečtenou, stiskněte
Označit jako nepřečtené.
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1

Doručené

2

Označit jako nepřečtené
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Kapitola 5:

Objednávky
Klepnutím na ikonu Objednávky zobrazíte nebo zkontrolujete probíhající
nebo předchozí objednávky.
1

Probíhající

2

Předchozí objednávky

1

2

Probíhající: Snímky, které nebyly odeslány.
Předchozí objednávky: Objednávky které byly odeslány. Pro
zkontrolování stavu skenování klepněte na libovolnou objednávku.
Klepnutím na předchozí objednávku se zobrazí následující možnosti v
závislosti na typu případu.
Zobrazit Rx: Zobrazit předpis pro tuto objednávku.
Prohlížeč: Zobrazit snímky pro tuto objednávku.
Přidat Rx: Přidejte předpis pro tuto objednávku (platí pouze pro
Ortodontické objednávky a může být k dispozici až za 21 dní po skenu).
Lékaři Invisalignu si také mohou zvolit funkce Invisalign, jako je Invisalign
Outcome Simulator.
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Kapitola 6:

Skenovat
Spustit nové skenování
Pro spuštění nového skenování, stiskněte na domovské obrazovce ikonu
Nové skenování nebo stiskněte tlačítko Nové skenování na stránce
Pacient.

Ikona předpisu: První krok při pracovním postupu Nové skenování.
Vyplňte do formuláře informace o pacientovi, typ případu a poznámky,
které je třeba zahrnout.
Ikona skenování: Druhý krok v pracovním postupu Nové skenování. Pro
zachycení nového snímku skenujte pacienta.
Ikona Zobrazit a prohlédnout: Třetí krok pracovního postupu Nové
skenování. Zkontrolujte snímek a ověřte, zda byla zachycena všechna
potřebná data.
Ikona Odeslat případ: Poslední krok v pracovním postupu Nové
skenování. Podepsat potvrzovací formulář a odeslat případ na místo
určení pro uložení nebo další potřebné práce.

2

1

3

U restorativních případů vyberte typ případu a potřebné ošetření pro
příslušnou indikaci. U ortodontických případů, jako je Invisalign nebo
iRecord, vyberte typ případu a zadejte informace o pacientovi.
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1

Informace o pacientovi

2

Typ případu

3

Poznámky
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1

Vyberte laboratoř pro odeslání případu

2

Z rozbalovací nabídky vyberte typ ošetření

1

Modelování v reálném čase

2

Hledáček

3

Barva

4

Zpětná vazba skenování

5

Přepnout zobrazení

6

Zvětšit zobrazení

1

2

Po výběru typu případu pro pacienta, začněte prosím skenovat.
Chcete-li zahájit skenování, klepněte na ikonu skenování.
4

1

3

2

5

6

Zpětná vazba skenování: Pro zobrazení chybějícího zubu, měkké tkáně
nebo ústní struktury během skenování.
Barva: Přepínání mezi skenováním a barevným zobrazením.
Zobrazit hledáček: Zobrazit aktuální pozici hůlky.
Přepnout zobrazení: Přepínání mezi zobrazením barevného zobrazení
nebo NIRI zobrazení v hledáčku
Zvětšit zobrazení: Přepnout na velký hledáček uprostřed obrazovky

15

iTero Element 5D návod k použití v češtině

Pro dokončení případu zkontrolujte skenování, podepište formulář Rx
a odešlete snímek.

1

2
3

Pole pro podpis: Zde se prstem podepište. Zaškrtněte "Uložit podpis",
chcete-li uložit podpis pro pohodlné použití v budoucnu. Pro odstranění
tohoto kroku zaškrtněte možnost "Nezobrazovat znovu".
Vymazat: Chcete-li vymazat podpis z pole pro podpis.
Potvrdit a odeslat: Potvrďte, že sken byl zkontrolován a odešlete snímek
do laboratoře nebo na úložiště iTero.
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Kapitola 7:

Obrazy iTero Element 5D
Kromě skenování je skener iTero Element 5D vybaven režimem NIRI
(Near Infra-Red Imaging). Barevné obrazy NIRI a ViewFinder jsou
zachyceny během skenování a po dokončení skenování
je lze prohlížet.

Nástroj pro prohlížení obrazů ze zobrazovacího systému
iTero Element 5D
Po dokončení skenování přejděte na ikonu Zobrazit a prohlédnout, zde
zkontrolujte snímek a ověřte, že byla zachycena všechna potřebná data,
včetně NIRI a barevných obrazů, z jednotlivých míst v ústech.
1

Nástroj pro kontrolu

2

Lupa

2

1

Nástroj pro prohlížení: Zobrazuje barevné a NIRI obrazy pořízené během
skenování
Lupa: Když lupu přetáhnete na snímek, barevné obrazy a NIRI obrazy se
zobrazí v závislosti na specifickém umístění lupy na snímku
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2

1

Tlačítko přiblížení: Okno hledáčku se zvětší a v hledáčku se zobrazí
pouze konkrétní obraz.
Panel nástrojů pro jas a kontrast: Otevře panel nástrojů pro úpravu jasu
a kontrastu.
Po kontrole a potvrzení, že je na snímku zachycen dostatek dat, mohou
být pro nahlédnutí snímku v barevné nebo černobílé verzi použity
následující funkce: upravit snímek, odstranit naskenované prvky navíc a
vymazat dodatečné naskenované materiály.

Používání NIRI
NIRI poskytuje zobrazení vnitřní struktury zubu.
Průsvitnost struktury je v NIRI převedena na úroveň jasu; čím tmavší
objekt, tím vyšší je jeho průsvitnost a naopak.
Zdravá sklovina vypadá tmavě, průsvitně, zatímco dentin nebo kaz je
méně průsvitný a vypadá světleji.

Proximální léze vypadá jako jasné proužky/klínovité znaky jako na
obrázku výše, v tomto případě proximální léze dosahuje až k dentinu.
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Změna pozorovacího úhlu této oblasti může poskytnout více informací
o jej9 hloubce, zatímco použití barevného obrazu může pomoci určit
diagnózu i závažnost lézí.
Kromě NIRI, barevné obrazy také poskytují více informací o zdraví zubu a
pomáhají s diagnostikou.

Výše zobrazené NIRI demonstruje dvě proximální léze zakroužkované
červeně, které dosahují až k dentinu, zatímco barevný obraz pomáhá
určit, že léze jsou proximální a ne okluzní, jelikož na barevném obrazu se
v korelačních oblastech okluzního povrchu neobjevují žádné bílé/hnědé
skvrny. Tmavé čáry označené modrými šipkami označují okluzní fisury.
Poznámka: Vysoce neprůsvitné zuby mají nízkou průsvitnost skloviny,
díky čemuž vypadají světlejší, což může způsobit potíže při posuzování
struktury vnitřního zubu a rozlišování mezi sklovinou a dentinem, a tím
ovlivnit schopnost detekovat proximální kaz. Kromě toho, některé zubní
náhrady, jako jsou amalgámové výplně, nejsou pro NIRI průsvitné, což
znamená, že mohou maskovat léze pod nimi.
NIRI spolu s barevnými obrazy může pomoci při detekci proximálního
kazu.
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Proximální kaz
Bodové hodnocení poskytované podle standardu ICDAS-II
•

Zdravá sklovina nemá žádné viditelné světlé skvrny, což znamená,
že se podobá tmavému prstenu, který obklopuje světlý vnitřní kruh
představující dentin.

•

Kaz skloviny vypadá jako světlá skvrna, která nedosahuje na dentin.

•

Kaz který dosáhl EDJ, vypadá jako světlá skvrna v tmavém prstenci
skloviny, který se se napojuje na světlý dentin.

•

Světlá skvrna ve sklovině, která se významně spojuje se světlým
dentinem, může naznačovat zubní/kavitovaný kaz.

Proximální bodování:
Klinické
0 Zdravý

1 Sklovina

2 EDJ

3 Dentin/kaz
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Kapitola 8:

Pacienti
Na domovské obrazovce stiskněte ikonu označenou "Pacienti" a
vyhledejte pacienta a jeho snímky. Zvolte pacienta pro přidání nového
snímku nebo zobrazení předchozích snímků.

1

2

1

Stránka pacienta

2

Lišta vyhledávání

Stránka pacienta: Prohlížení libovolného pacienta, náhled na předchozí
snímky v spojené s pacientem, přístup k aplikaci iTero TimeLapse nebo
přidání nového snímku.
Lišta vyhledávání: Vyhledávejte specifické pacienty pomocí jejich jména
nebo čísla.
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Kapitola 9:

iTero TimeLapse
Funkce iTero TimeLapse porovnává dřívější pacientovy 3D snímky, aby
lékař mohl vizualizovat změny zubů, zubních struktur a měkkých tkání.
Pacienti, kteří jsou pravidelně kontrolováni, mohou být analyzováni
pomocí nástroje iTero TimeLapse.
V profilu pacienta vyberte dva snímky z časové osy ve spodní části
obrazovky. Po výběru dvou snímků použijte pro jejich analýzu tlačítko
Porovnat vybrané.

1
2

3
Časová osa: Pacientovy snímky pořízené v průběhu času.
Zaškrtávací políčka snímků Vybrané snímky budou porovnány a
vizualizovány v aplikaci iTero TimeLapse.
Porovnání vybraných snímků: Analyzujte snímky pomocí aplikace iTero
TimeLapse.
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4

5

3

1

Vysvětlivka barev

2

Lupa

3

Okno animace

4

Viditelnost barev

5

Přehrát/pozastavit

1
2

Vysvětlivka barev: Zvýrazněné oblasti s největšími rozdíly mezi snímky se
sytou barvou. Měřicí stupnice je v milimetrech.
Lupa: Pro detailní zobrazení oblastí a vizualizaci bodů zájmu v okně
animace. Přetáhněte lupu z okna animace do oblasti zájmu, abyste zvětšili
možná místa ošetření. Oblasti, ve kterých je lupa, jsou zvětšeny v okně
animace.

Okno animace: Zobrazí jemné detaily změn na vybraných snímcích.
Viditelnost barev: Přepínání mezi černobílým a barevným zobrazením v
okně animace.
Přehrát/pauza: Přehrávání nebo pozastavení okna s animací.
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Kapitola 10:

Provozní příručka pro iTero
Element 5D
Systém iTero Element 5D je dodáván jako soukromá, počítačová pracovní
stanice pro provádění intraorálních skenů v ordinaci lékaře. Tento
dokument popisuje, jak zapnout a vypnout systém, jak správně pracovat
se skenovací jednotkou/hůlkou a kabelem, a jak vyčistit skenovací
jednotku a vyměnit jednorázové nástavce mezi jednotlivými pacienty.
Tato část je zmiňována v provozní příručce 207715 pro iTero Element 5D

Kapitola 11:

Provozní příručka iTero
Element 5D laptop
configuration
Systém iTero Element 5D laptop configuration je dodáván jako patentovaná
pracovní stanice pro provádění intraorálních skenů v ordinaci lékaře. Tento
dokument popisuje, jak zapnout a vypnout systém, jak správně pracovat se
skenovací jednotkou/hůlkou a kabelem, a jak vyčistit skenovací jednotku a
vyměnit jednorázové nástavce mezi jednotlivými pacienty.
Tato část je zmiňována v provozní příručce 207747 iTero Element 5D
laptop configuration
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Poznámka:
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