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Introduktion
 
ITero Element 5D intra-oral scanner er Align Technologys nyeste 
generation integreret scanner og software system. Det gør det muligt 
for lægerne at tage 3D digitale scanninger af patientens tænder og bid, 
foretage justeringer af scanningen i realtid og transmittere resultaterne 
trådløst. 

Denne brugervejledning indeholder generelle oplysninger og et overblik 
over applikationen.

Påtænkt anvendelse
 
iTero Element 5D er en intra-oral scanner med følgende funktioner og 
tiltænkt/beregnet til brug: 

1. iTero Element 5D bærbar-konfigurationens  optiske indtryks-
funktion (CAD/CAM) er tiltænkt/beregnet til brug for optagelse af 
topografiske billeder af tænder og oralt væv. Data genereret fra iTero 
kan anvendes i forbindelse med fremstilling af tandtekniske apparater 
(f.eks. skinner, bøjler, apparater m.v.) og tilbehør. 

2. iTero Element 5D bærbar-konfigurationssoftware bruges sammen 
med iTero Element 5D scanneren til at fange 3D digitale billeder af 
tænder, oralt blødt væv og strukturer, og bidforhold. iTero software 
styrer behandlingen af data, letter integrationen af data og eksport 
af data til CAD/CAM-fremstilling af tandfyldninger, ortodontiske 
enheder, støtter og tilbehør.  Ud over at scanne data kan forskellige 
patient- og journaloplysninger importeres/eksporteres eller 
anvendes til simuleringsformål. Andre funktioner er tilgængelige 
til kontrol og vedligeholdelse af systemet og til at fungere som et 
ordrestyringsværktøj. 

3. iTero Element 5D NIRI-funktionaliteten er en diagnostisk hjælp til 
påvisning af interproximale carieslæsioner over tandkødet og til 
overvågning af udviklingen af sådanne læsioner.

Dette all-in-one-system er tilgængeligt på en skærm med et fuldt 
interaktivt touchscreen-display og en brugervenlig scanner. Topografien 
af en patients tænder kan ses på skærmen, når de scannes, og 
bestemmelse af graden af okklusion af bidet kan analyseres, når 
scanningen er afsluttet. 

I forbindelse med scanneren letter applikationen følgende opgaver ved at: 

• Indfangning af 3D digitalt billede af tænder, mundtligt blødt væv og 
strukturer, når de scannes. 

• Aktiverer realtidsvisning af det visuelle biteforhold, når scanningen er 
afsluttet. 

• Håndtering af behandlingen af dataene. 

• Sende data trådløst til udvalgte udbydere til fremstilling af dental-
restaureringer, ortodontiske enheder, anlæg og tilbehør mv. 

• Brug af data til simuleringsformål. 

Programmet indeholder også administrative muligheder, som gør det 
muligt for brugeren at: 

• Starte en ny scanning. 

• Indsætte en ny ordre for en eksisterende patient eller ny patient. 

• Se ordrer i gang. 

Gennemgå og / eller følge tidligere ordrer.
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Kapitel 1:

Systemregistrering

Demo Mode
Tryk på Demo Mode for at gøre dig fortrolig med scannerens 
funktioner og udføre øvelsesscanninger uden at sende scanningerne. 
Demo Mode er designet til at træne nye medarbejdere og til øvelse. 
Demo Mode er til enhver tid tilgængelig for tandpleje til at træne 
på en iTero Element 5D-enhed, til scanningsteknikker, vejledende 
retningslinjer for receptformularer, case-typer og for at gøre sig bekendt 
med iTero-grænsefladen. Demo Mode vil omfatte alle aspekter af 
scanningsprocessen og dække et bredt udvalgt af eksempler. Eksempler, 
der tilbydes, vil blandt andet omfatte nyttige kliniske eksempler, 
Invisalign-eksempler og genopretningseksempler.

Når Demo Mode bruges til at øve scanning, vil en let stribet baggrund 
og et rødt tag i øverste venstre hjørne indikere Demo Mode. Eventuelle 
scanninger fanget i Demo Mode kan ikke gemmes eller indsendes til 
patientbehandling. Demo Mode er tilgængelig fra velkomstskærmen eller 
fra et hvilket som helst sted  ved at trykke på iTero Element logo knappen 
på startskærmen.

Gør den til min
Tryk på Gør den til min for at registrere din scanner. Venligst hav 
dit brugernavn, brugeradgangskode og firma-id klar til at fuldføre 
registreringsprocessen. Du vil modtage en e-mail fra en iTero-
repræsentant med loginoplysninger og detaljerede oplysninger om 
hvordan man Gør den til min-proceduren. 

Demo Mode

Gør den til min

1

2

1 2
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1. Vælg den relevante netværksforbindelse

2. Kontrol af netværksforbindelse

3. Registrer systemet

4. Systemet er registreret
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5. Acceptér licensaftalen 7. Systemet er nu klar

6. Opdatering af SW til den nyeste version
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Log ind
Når scanneren tændes, vises loginskærmbilledet for iTero Element 5D.

1

2 3 4

Hav dine MyiTero-kontooplysninger klar, når du logger ind på iTero 
Scanner. Du skal bruge dit navn, konto-e-mail adgangskode. Udfyld alle 
de nødvendige felter, og klik på Login-knappen.

Opret konto
For at oprette en konto skal du trykke på den nederste knap, der er 
mærket Opret konto. Indtast en e-mail og opret en konto til brug på iTero 
Scanner og MyiTero.com. 

Glemt adgangskode
Hvis du har glemt dit kodeord, skal du trykke på den nederste knap, der 
hedder Glemt adgangskode. Indtast din registrerede konto-e-mail og en 
midlertidig adgangskode vil blive sendt til din e-mail. Alternativt kan du 
besvare dit forudbestemte sikkerhedsspørgsmål og få adgang til kontoen 
fra scanneren.

Kapitel 2: 

Log ind på scannerprogrammet 

Brugeroplysninger

Opret konto

Glemt adgangskode

Log ind

1

2

3

4
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Startskærm
ITero Element 5D-startskærmen giver adgang til alle de vigtigste 
funktioner i iTero-softwaren.

Nedenfor ses et billede af iTero Element 5D-programmets startskærm. 

1

2

Vigtigste skrivebordsikoner
Der er fire hoved-startskærmikoner til iTero Element 5D-softwaren. 

Ny scanning: For at starte en ny scanning af en patient, vælg ikonet 
Ny scanning. Dette startskærmikon leder til iTero Rx-formularen for at 
udfylde receptformularen til en patient og begynde at scanne.

Patienter: Vælg Patienter-ikonet for at finde en patient på dit system. 
Dette startskærmikon leder til Patientsiden. Søg efter en bestemt patient, 
rul gennem nyligt scannede patienter, gennemgå scanninger, få adgang 
til iTero TimeLapse, se patienthistorik, tilføj nye scanninger eller tilføj en 
behandlingsplan. 

Ordrer: For at se status for dine ordrer, vælg ikonet Ordrer. Dette 
startskærmikon leder til en liste over igangværende eller tidligere ordrer. 

Meddelelser: For at læse meddelelser skal du vælge ikonet Meddelelser. 
Denne startskærmikon leder til meddelelsesindbakken, hvor du kan læse 
om de seneste nyheder fra Align-teamet vedrørende nye opdateringer, 
forbedrede funktioner, forbedrede værktøjer og seneste udviklinger.

Kapitel 3:

iTero Element 5D hovedfunktioner 

Startskærmikoner

Værktøjsikoner

1

2
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Værktøjsikoner
Batteri:   Tryk på ikonet Batteri for at se ladningen af iTero-eksternt 
batteri. En batteriindikator vises, som angiver, hvor længe batteriet har 
tilbage indtil iTero Element 5D kan behøve at blive ladet op igen. Når 
batteriikonet viser et lynsymbol, oplades batteriet. Bemærk: Denne 
funktion vises kun i understøttede iTero Element 5D-scannere.

Learning Center: For at få adgang til træningsmaterialer og 
undervisningsvideoer til dit iTero Element 5D, tryk på ikonet  
Learning Center.

Lås: Hvis du vil logge af en konto, når iTero Element 5D ikke er i brug, 
skal du trykke på låsikonet. Dette vil medvirke til at sikre, at tandklinikken 
er HIPAA-kompatibel, og at al medicinsk information er sikker.

Indstillinger: Hvis du vil justere præferencer for din iTero Element 5D som 
fx konfiguration af staven, lokalisering, brugerindstillinger mm., skal du 
trykke på ikonet Indstillinger.

Hjælp: Hvis du vil navigere i ikoner for startskærmen og nyttige tip, 
skal du trykke på ikonet Hjælp. Et gennemsigtigt hjælpeark vises over 
skærmen for at hjælpe med navigering af funktioner og værktøjer. Du kan 
til enhver tid trykke på Hjælp-ikonet for at få hjælp. Tryk et vilkårligt sted 
for at lukke hjælpeskærmen og vende tilbage til den relevante skærm. 
Kundesupport er tilgængelig på alle hjælpeark.
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Berøringsskærmbevægelser 

iTero Element 5D-programmet understøtter berøringsskærm- 
(også kendt som multi-touch-) bevægelser. Disse bevægelser er 
foruddefinerede bevægelser, der bruges til at interagere med multi-
touch-enheder. 

Eksempler på almindelige berøringsskærmbevægelser:

x1

Tryk

Rul

2-fingertryk

Panorér

Dobbelttryk

Rotér

Zoom ind / knib

Langt tryk

Stryg

Zoom ud

x2
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Stav-kontroller

Sideknapper: Tryk og slip en af sideknapperne på staven for at starte 
eller stoppe scanningen.  Tryk på knapperne samtidigt for at aktivere 
touchpad.

Touchpad: Når det er aktiveret, skal du trække til venstre eller højre på 
touchpad for at navigere mellem scannings-segmenter.
Ved at trykke og holde touchpad vil det gøre det muligt for 
gyrofunktionen at rotere modellen på skærmen. 

Demo Mode
For at få adgang til Demo Mode skal du trykke på iTero Element-logoet 
øverst til venstre på startskærmen. En menu vises for at trykke på Demo 
Mode eller for at annullere og vende tilbage til startskærmen. Demo 
Mode vises med samme funktionalitet som ved normal scanning. Ingen 
data gemmes permanent.

1

2

3

Sideknapper

Touchpad

1

1 2

2

Demo Mode

Afslut til Windows

Annuller

1

2

3
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Demo Mode: Start Demo Mode til øvelse uden at gemme data.

Afslut til Windows: For at afslutte iTero-grænsefladen og vende 
tilbage til Windows. Bemærk: Kun tilgængelig på iTero laptop 
konfigurationsenheder.

Annuller: For at afslutte skærmen og vende tilbage til normal brug. 

1

2

Demo Mode tag: Den røde tag indikator, når du bruger Demo Mode.

Stribet baggrund: En stribet baggrund vises under scanningen. Det er 
designet til at forhindre scanning af rigtige patienter i Demo Mode. 

Øv enhver del af patientens oplevelse. Scanninger lavet i Demo Mode 
kan ikke indsendes til behandling. For at forlade Demo Mode, skal du gå 
tilbage til startskærmen og trykke på iTero Element-logoet. Menuen for 
Demo Mode vises for at afslutte Demo Mode.

Demo Mode tag

Stribet baggrund

1

2
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1

2

Tryk på ikonet Meddelelser fra startskærmen for at få vist meddelelser, 
opdateringer og andre meddelelser fra Align Technology. På venstre side 
af siden søger du hurtigt efter bestemte meddelelser efter emne, eller 
trykker på højre side af skærmen og ruller siden ned for at søge og finde 
en bestemt meddelelse. Hvis du vil markere en meddelelse som ulæst, 
skal du trykke på Marker som ulæst.

Kapitel 4:

Meddelelser
Indbakke

Markér som ulæst

1

2
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Tryk på ikonet Ordrer for at få vist eller gennemgå I gang eller 
Tidligere ordrer.

1

2

I gang: Scanninger, der ikke er indsendt.

Tidligere ordrer: Ordrer, der er indsendt. Tryk på en ordre for at 
kontrollere scanningsstatus. 

Hvis du klikker på en tidligere ordre, vises følgende muligheder, 
afhængigt af sagstypen.

Se Rx: Se recepten for denne ordre.

Viewer: Se scanningerne for denne ordre.

Tilføj Rx: Tilføj en recept til denne ordre (kun gældende for ortodontiske 
ordrer og tilgængelig op til 21 dage efter en scanning).

Invisalign-læger kan også vælge Invisalign-funktioner som Invisalign 
Outcome Simulator.

Kapitel 5:

Ordrer

I gang

Tidligere ordrer

1

2
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Start en ny scanning.
For at starte en ny scanning skal du trykke på ikonet Ny scanning fra 
startskærmen eller trykke på den nye scanningsknap fra patientsiden. 

Recept-ikon: Det første skridt i Ny scanning-arbejdsprocessen. Udfyld 
receptformular med patientoplysninger, sagstype og eventuelle noter, der 
skal medtages.

Scan-ikon: Det andet trin i Ny scanning-arbejdsprocessen. Scan 
patienten for at opfange en ny scanning. 

Vis og gennemgå-ikon: Det tredje trin i Ny scanning-arbejdsprocessen. 
Gennemse scanningen og kontrollér, at alle nødvendige data er blevet 
fanget. 

Send Case-ikon: Det sidste trin i Ny scanning-arbejdsprocessen. Signer 
bekræftelsesformularen og send sagen til sin destination for opbevaring 
eller yderligere nødvendigt arbejde. 

1 2

3

Ved restaurerings-sager skal du vælge sagstype og restaureringsbehov 
for den relevante indikation. For ortodontiske tilfælde, som f.eks. 
Invisalign eller iRecord, skal du vælge sagstype og indtaste 
patientoplysninger.

Kapitel 6:

Scan

Patientinformation 

Sagstype 

Noter

1

2

3
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Efter at have valgt sagstype for en patient, skal du begynde at scanne.

For at starte en scanning, skal du trykke på scan-ikonet. 

1

2

3

4

5 6

Scan feedback: For at se evt. manglende tand, blødt væv eller oral 
struktur under scanningen.

Farve: For at skifte fra scanning til farvevisning. 

View finder: Se stavens nuværende positionering. 

Toggle View: Skift mellem at vise et farvebillede eller et NIRI-billede i 
søgeren 

Forstør visning: Skift til en stor søger midt på skærmen

1

Vælg et laboratorium for at sende sagen

Vælg restaureringstypen fra rullelisten

1

2

2

Realtids-modellering 

View finder 

Farve

Scan feedback

Skift visning

Forstør visning

1

2

3

4

5

6
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Efter gennemgangen af scanningen skal du underskrive Rx-formularen 
og sende scanningen for at fuldføre sagen.

1

2

3

Signaturboks:  Skriv din underskrift her med en finger. Marker "Gem 
signatur" for at gemme en signatur til enkel brug fremover. Marker "Vis 
ikke igen" for at fjerne dette trin.

Ryd: For at rydde en signatur fra signaturboksen.

Bekræft og send: Bekræft at scanning er blevet gennemgået og send 
scanningen til et laboratorium eller iTero-lagring. 

underskriftsboks

Ryd

Bekræft og send

1

2

3
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Kapitel 7:

iTero Element 5D skærme
Ud over scanningen har iTero Element 5D-scanneren en Near Infra-Red 
Imaging (NIRI) -tilstand. NIRI- og ViewFinder-farvebillederne indfanges 
under scanningen og kan gennemgås, når scanningen  
er afsluttet.

Gennemsynsværktøj til iTero Element 5D 
billeddannelsessystem
Når scanningen er afsluttet, skal du gå til Vis og gennemgå-ikonet, 
inspicere scanningen og undersøge, at alle relevante data er blevet 
fanget, herunder NIRI- og farvebilleder på bestemte steder i munden.

1

2

Gennemsynsværktøj: Viser farver og NIRI-billeder, der er fanget under 
scanningen

Lup: Når luppen trækkes til scanningen, vises farve- og NIRI-billederne 
i overensstemmelse med den specifikke placering af luppen på 
scanningen

 

Gennemsynsværktøj

lup

1

2
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Zoom ind-knappen: Søgervinduet forstørres, og kun det specifikke 
billede vises i søgeren.

Værktøjslinje for lysstyrke og kontrast: Åbner værktøjslinjen til lysstyrke- 
og kontrastjustering.

Efter gennemgang og bekræftelse af, at scanningen er fanget med 
tilstrækkelige data, kan følgende funktioner bruges til at få vist 
scanningen i farve eller sort / hvid, redigere scanningen, fjerne eventuelle 
ekstra scannede genstande og slette yderligere scannede materialer.

Brug af NIRI 
NIRI giver billeder af den indre tandstruktur. 

Struktur-translucens oversættes i NIRI-billedet til lysstyrkeniveau; jo 
mørkere objektet jo højere er dets gennemskinnelighed og omvendt.

Sund emalje vises mørk, gennemskinnelig, mens dentin eller karies er 
mindre gennemskinnelige og vises lysere.

Proximal læsion vil fremstå som lyse striber / kileagtige egenskaber som 
i billedet ovenfor, i dette tilfælde kommer proksimal læsion helt til  
dentinen.

Zoom ind-knappen

Lysstyrke og kontrast værktøjslinje

1

2

1

2
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Ændring af synsvinkel omkring et sådant område kan give mere 
information om dets dybde, mens brugen af farvebilledet kan hjælpe med 
at differentiere diagnosen såvel som læsionernes alvorlighed. 

Ud over NIRI er farvebillederne der også for at give mere information om 
tandens sundhed og hjælpe med diagnosen.

NIRI ovenfor demonstrerer to proksimale læsioner, der er cirklet i rødt, 
og når helt til dentinen, mens farvebilledet hjælper til at bestemme, at 
læsionerne er proximale og ikke occlusale, da der ikke forekommer 
hvide / brune pletter i de korrelerende områder af okklusaloverfladen i 
farvebilledet. De mørke linjer markeret med de blå pile indikerer okklusale 
sprækker. 

Bemærk: Meget uigennemsigtige tænder vil have lavt 
gennemskinnelighed af emaljen, hvilket får dem til at virke lysere. 
Det kan medføre vanskeligheder med at forstå indre tandstrukturer 
og differentiere mellem emalje og dentin, hvilket påvirker evnen til at 
detektere proksimal karies. Derudover er flere dentale restaureringer 
såsom amalgamfyldninger ikke gennemskinnelige for NIRI, hvilket 
betyder, at de kan maskere læsioner under dem. 

NIRI sammen med farvebillederne kan hjælpe til påvisning af  
proksimal karies.
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Proksimal karies
Scoring leveret i henhold til ICDAS-II standard

• Sund emalje vil fremstå uden nogen mærkbare lyse pletter, hvilket 
betyder, at den vil ligne en mørk ring, der cirkler en lys indre cirkel, 
som repræsenterer dentinet. 

• Emalje-karies fremstår som en lyst plet, der ikke når dentinen.  

• Karies, der når EDJ, vil fremstå som et lyst punkt i den emalje-mørke 
ring, som forbinder til den lyse dentin. 

• Et lyst punkt i emaljen, der signifikant forbinder med den lyse dentin, 
kan indikere en tandhinde / cavitated karies.

Proximal scoring:

0 Lyd

Klinisk Evx

1 Emalje

2 EDJ

3  Dentin/Hullet
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På startskærmen trykker du på ikonet mærket Patienter for at identificere 
en patient og vedkommendes scanninger. Tryk på en patient for at tilføje 
en ny scanning eller se tidligere scanninger.

1
2

Patientside: Se alle patienter, se historiske scanninger forbundet med 
patienten, få adgang til iTero TimeLapse eller tilføj en ny scanning.

Søgelinje: Søg efter specifikke patienter ved hjælp af deres navne eller 
kortnumre.

Kapitel 8:

Patienter

Patientside

Søgelinie

1

2
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iTero TimeLapse sammenligner tidligere indfangede 3D-scanninger for 
patienten for at gøre det muligt for en kliniker at visualisere ændringer i 
patientens tænder, tandstrukturer og oralt blødt væv.

Patienter, der scannes regelmæssigt, kan analyseres ved hjælp af iTero 
TimeLapse-værktøjet. 

I patientens profil skal du vælge to scanninger fra tidslinjen nederst på 
skærmen. Når der er valgt to scanninger, skal du trykke på knappen 
Sammenlign valgte for at analysere scanningerne.

1

2

3

Tidslinje: Scanninger af patienten taget over tid.

Scanning afkrydsningsfelter: Udvalgte scanninger til sammenligning og 
visualisering i iTero TimeLapse.

Sammenlign valgte: Analyser scanninger ved hjælp af iTero TimeLapse.

Kapitel 9:

iTero TimeLapse

Tidslinje

Scanning afkrydsningsfelter

Sammenlign valgte

1

2

3
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1

2

3

4 5

Farveoversigt: Fremhævede områder med de fleste ændringer mellem 
scanninger med kraftig farve. Skalamålinger er i millimeter.

Lup: For at se områder i detaljer og visualisere punkter af interesse i 
animationsvinduet. Træk luppen fra animationsvinduet til området af 
interesse for at forstørre potentielle behandlingspunkter. De områder, der 
vises i luppen, vil blive forstørret i animationsvinduet. 

Animationsvindue: Visualiserer fine ændringsdetaljer for de valgte 
scanninger.

Farvesynlighed: Skift mellem monokrom og farve i animationsvinduet.

Afspil / pause: For at afspille eller pause animationsvinduet.

Farveoversigt

lup

Animationsvindue

Farvesynlighed

Spil/pause

1

2

3

4

5
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Kapitel 10:

iTero Element 5D 
brugervejledning

iTero Element 5D-systemet leveres som en proprietær, pc-baseret 
arbejdsstation til udførelsen af intra-orale scanninger i lægens praksis. 
Dette dokument beskriver, hvordan du tænder og slukker for systemet, 
hvordan du håndterer scanningsenheden/staven og kablet korrekt, og 
hvordan du rengør scanningsenheden og udskifter hylstrene mellem 
patienter.

Dette afsnit bliver refereret i iTero Element 5D brugervejledning 207716

Kapitel 11:

iTero Element 5D 
Laptop Configuration 
brugervejledning

iTero Element 5D Laptop Configuration systemet leveres som en 
proprietær, bærbar computer-baseret arbejdsstation til udførelse af 
intra-orale scanninger i lægepraksissen. Dette dokument beskriver, 
hvordan du tænder og slukker for systemet, hvordan du håndterer 
scanningsenheden/staven og kablet korrekt, og hvordan du rengør 
scanningsenheden og udskifter hylstrene mellem patienter.

Dette afsnit bliver refereret til i iTero Element 5D Laptop Configuration 
brugervejledning 207748



25

iTero Element 5D brugervejledning     Dansk

Bemærk:
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