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Inleiding
 
De iTero Element 5D intra-orale scanner is het nieuwste scanner- en 
softwaresysteem van Align Technology. Het stelt artsen in staat om 
3D-digitale scans van tanden en kiezen van patiënten te maken, de scan 
in realtime aan te passen en de resultaten draadloos door te geven. 

Deze gebruikershandleiding biedt algemene informatie en een overzicht 
van de toepassing.

Beoogd gebruik
 
De iTero Element 5D is een intra-orale scanner met de volgende 
kenmerken en bedoeld/bestemd voor: 

1. De optische afdruk (CAD/CAM)-functie van iTero Element 5D is 
bedoeld/bestemd om de topografische afbeeldingen van tanden 
en mondweefsel vast te leggen. Gegevens die door iTero werden 
gegenereerd kunnen worden gebruikt in combinatie met de 
productie van tandheelkundige apparaten (zoals aligners, beugels, 
instrumenten, enz.) en accessoires. 

2. iTero Element 5D-software wordt gebruikt met de iTero-scanner om 
3D-digitale afdrukken vast te leggen van tanden, zacht mondweefsels 
en -structuren, en beetverwantschap. iTero-software regelt de 
verwerking van de gegevens, vergemakkelijkt de integratie van 
gegevens en exporteert de gegevens voor CAD/CAM-fabricage 
van dentale restauraties, orthodontische apparaten, bruggen en 
accessoires.  Naast het scannen van gegevens, kunnen verschillende 
patiënt- en dossiergegevens worden geïmporteerd/geëxporteerd of 
gebruikt voor simulatiedoeleinden. Andere functies zijn beschikbaar 
voor verificatie en onderhoud van het systeem en als hulpmiddel voor 
orderbeheer. 

3. De Element 5D NIRI-functie is een diagnostisch hulpmiddel voor de 
opsporing van interproximale cariëslaesies boven het tandvlees en 
om de voortgang van dergelijke laesies te bewaken.

Dit alles-in-één systeem is beschikbaar op een monitor met een volledig 
interactief aanraakscherm en een gebruiksvriendelijke scanner. De 
topografie van de tanden van een patiënt kan tijdens het scannen op het 
scherm worden bekeken en terwijl de scan wordt voltooid kan de mate 
van occlusie van de beet worden geanalyseerd. 

In combinatie met de scanner vergemakkelijkt de applicatie de volgende 
taken door: 

• 3D-digitale impressies van tanden, oraal zacht weefsel en structuren 
vast te leggen terwijl ze worden gescand. 

• Het in realtime bekijken van de visuele beetverhouding mogelijk te 
maken zodra de scan is voltooid. 

• Beheer van de gegevensverwerking . 

• De gegevens draadloos te verzenden naar aangewezen leveranciers 
voor de fabricage van dentale restauraties, orthodontische 
apparaten, bruggen en accessoires, enz. 

• Gebruik van de gegevens voor simulatiedoeleinden. 

De applicatie bevat ook administratieve functies voor het gemak van de 
gebruiker: 

• Start een nieuwe scan. 

• Plaats een nieuwe bestelling voor een bestaande of nieuwe patiënt. 

• Bekijk lopende bestellingen. 

Bekijk en/of volg eerdere bestellingen.
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Hoofdstuk 1:

Systeemregistratie

Demomodus
Druk op Demomodus om vertrouwd te raken met de functies van de 
scanner en oefenscans uit te voeren zonder de scans in te dienen. 
Demomodus is ontworpen voor het trainen van nieuwe personeelsleden 
en om te oefenen. Demomodus kan door tandartspraktijken steeds 
worden gebruikt om te trainen op een iTero Element 5D-apparaat, voor 
scantechnieken, richtlijnen voor voorschriftformulieren, dossiertypes en 
om vertrouwd te raken met de iTero-interface. Demomodus bevat alle 
aspecten van het scanproces en omvat een gevarieerd dossieraanbod. 
Voorbeelddossiers bevatten klinische dossiers, Invisalign-dossiers en 
restauratieve dossiers voor uw gemak.

Wanneer de demomodus wordt gebruikt voor scanoefeningen, geeft 
een licht gestreepte achtergrond en rode tag in de linkerbovenhoek de 
demomodus aan. Scans die in demomodus zijn gemaakt kunnen niet 
worden opgeslagen of ingediend voor behandeling van een patiënt. 
Demomodus is beschikbaar vanaf het welkomstscherm of eender waar 
door op de iTero Element logoknop op het startscherm te klikken.

Make it Mine (personaliseren)
Druk op Make It Mine om uw scanner te registreren. Houd uw 
gebruikersnaam, gebruikerswachtwoord en bedrijfs-ID gereed om het 
registratieproces te voltooien. U ontvangt een e-mail van een iTero-
vertegenwoordiger met inloggegevens en gedetailleerde informatie over 
de "Make it Mine"-procedure. 

Demomodus

Make it Mine (personaliseren)

1

2

1 2
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1. Kies de juiste netwerkverbinding

2. Verificatie van de netwerkverbinding

3. Registreer het systeem

4. Het systeem is geregistreerd
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5. Aanvaard de licentieovereenkomst 7. Het systeem is nu klaar

6. SW bijwerken naar de nieuwste versie
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Inloggen
Wanneer de scanner is ingeschakeld, verschijnt het inlogscherm voor de 
iTero Element 5D.

1

2 3 4

Houd uw MyiTero-accountgegevens bij de hand wanneer u zich 
aanmeldt bij de iTero-scanner. U heeft uw naam, account e-mailadres 
en wachtwoord nodig. Vul alle verplichte velden in en klik op de knop 
Inloggen.

Account aanmaken
Om een account aan te maken, drukt u op de onderste knop "Account 
aanmaken". Voer een e-mailadres in en maak een account aan om te 
gebruiken op de iTero Scanner en MyiTero.com. 

Wachtwoord vergeten
Als u uw wachtwoord bent vergeten, drukt u op de onderste knop 
"Wachtwoord vergeten". Voer het geregistreerde e-mailadres van 
uw account in en een tijdelijk wachtwoord zal naar uw e-mailadres 
worden verzonden. U kunt ook uw vooraf gestelde beveiligingsvraag 
beantwoorden en vanaf de scanner toegang krijgen.

Hoofdstuk 2: 

Inloggen bij de scantoepassing 

Gebruikersinformatie

Account aanmaken

Wachtwoord vergeten

Inloggen

1

2

3

4
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Startscherm
Het startscherm van iTero Element 5D biedt toegang tot alle belangrijke 
functies van de iTero-software.

Hieronder ziet u een afbeelding van het startscherm van de iTero 
Element 5D-toepassing. 

1

2

Belangrijkste bureaubladpictogrammen
Er zijn vier belangrijke startschermpictogrammen voor de iTero Element 
5D-software. 

Nieuwe scan: Selecteer het pictogram Nieuwe scan om een nieuwe scan 
voor een patiënt te starten. Dit startschermpictogram leidt naar het iTero 
Rx-formulier om het voorschriftformulier voor een patiënt in te vullen en 
te beginnen met scannen.

Patiënten: selecteer het pictogram Patiënten om eender welke patiënt 
in uw systeem op te zoeken. Dit startschermpictogram leidt naar 
de Patiëntenpagina. Zoeken naar een specifieke patiënt, scrollen 
door recent gescande patiënten, scans bekijken, iTero TimeLapse 
openen, patiëntgeschiedenis bekijken, nieuwe scans toevoegen of een 
behandelplan toevoegen. 

Bestellingen: Selecteer het pictogram Bestellingen om de status van uw 
bestellingen te bekijken. Dit startschermpictogram leidt naar een lijst met 
lopende of eerdere bestellingen. 

Berichten: selecteer het pictogram Berichten om berichten te lezen. 
Dit startschermpictogram leidt naar het Postvak IN van het bericht, 
waar je de nieuwste meldingen van het team Aligning kunt lezen over 
nieuwe updates, verbeterde functies, verbeterde tools en de nieuwste 
ontwikkelingen.

Hoofdstuk 3:

Belangrijkste kenmerken van de iTero Element 5D 

Belangrijkste pictogrammen op het startscherm

Nuttige pictogrammen

1

2
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Nuttige pictogrammen
Batterij: als u de lading op de iTero externe batterij wilt bekijken, drukt 
u op het Batterijpictogram . Er zal een batterij-indicator verschijnen die 
aangeeft hoe lang de batterij heeft tot de iTero Element 5D opnieuw moet 
worden opgeladen. Wanneer het Batterijpictogram een bliksemsymbool 
weergeeft, wordt de batterij opgeladen. Opmerking: deze functie wordt 
alleen weergegeven in ondersteunde iTero Element 5D-scanners.

Leercentrum: om toegang te krijgen tot trainingsmateriaal en educatieve 
video's voor uw iTero Element 5D, drukt u op het Leercentrum-pictogram.

Vergrendelen: als u zich wilt afmelden bij een account wanneer de iTero 
Element 5D niet in gebruik is, drukt u op het pictogram Vergrendelen. Dit 
zal helpen ervoor te zorgen dat de tandartspraktijk voldoet aan HIPAA en 
dat alle medische informatie veilig is.

Instellingen: om voorkeuren voor uw iTero Element 5D aan te passen, 
zoals staafconfiguratie, lokalisatie, gebruikersinstellingen enz., drukt u op 
het pictogram Instellingen.

Help: druk op het pictogram Help om door pictogrammen voor het 
startscherm en handige hints te navigeren. Er verschijnt een transparante 
Help-overlay op het scherm om te helpen bij het navigeren door functies 
en hulpmiddelen. Tik op elk gewenst moment op het pictogram Help voor 
hulp. Tik eender waar om het helpscherm te sluiten en terug te keren 
naar het relevante scherm. Klantendienst is beschikbaar op elke Help-
overlay.
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Touchscreen-bewegingen 

iTero Element 5D-applicatie ondersteunt touchscreen-bewegingen 
(ook bekend als multi-touch). Deze bewegingen zijn vooraf bepaalde 
bewegingen die worden gebruikt om te communiceren met multi-touch-
apparaten. 

Voorbeelden van veelvoorkomende bewegingen van het touchscreen:

x1

Tik

Scroll

tweevingerig tikken

Pannen

Dubbeltik

Draaien

Inzoomen/knijpen

Lang indrukken

Vegen

Uitzoomen

x2
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Staafbedieningen

Knoppen op de zijkant: Indrukken en loslaten van eender welke knop aan 
de zijkant van de staaf om het scanproces te starten of stoppen.  Druk de 
knoppen tegelijkertijd in om het touchpad te activeren.

Touchpad: Veeg naar links of rechts op het touchpad om tussen 
scansegmenten te navigeren.
Houd de touchpad ingedrukt om de gyro-functie in te schakelen om het 
model op het scherm te draaien. 

Demomodus
Om toegang te krijgen tot de demomodus, drukt u op het logo van iTero 
Element linksboven op het startscherm. Een menu verschijnt om op 
Demo Mode te drukken of om te annuleren en terug te keren naar het 
startscherm. Demomodus verschijnt met dezelfde functionaliteit als bij 
het maken van een normale scan. Er worden geen gegevens permanent 
opgeslagen.

1

2

3

Knoppen aan de zijkant

Touchpad

1

1 2

2

Demomodus

Sluit af en ga terug naar Windows

Annuleren

1

2

3
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Demomodus: Start demomodus om te oefenen zonder gegevens op te 
slaan.

Terug naar Windows: om de iTero interface te verlaten en terug 
te keren naar Windows. Opmerking: alleen beschikbaar op iTero-
laptopconfiguratieapparaten.

Annuleren: om het scherm te verlaten en terug te keren naar normaal 
gebruik. 

1

2

Demomodus-tag: de rode tag-indicator bij gebruik van de demomodus.

Gestreepte achtergrond: er verschijnt een gestreepte achtergrond 
tijdens het scannen. Dit moet voorkomen dat echte patiënten in de 
demomodus worden gescand. 

Oefen elk deel van de patiëntenervaring. Scans die in demomodus 
zijn gemaakt kunnen niet worden opgeslagen of ingediend voor 
behandeling van een patiënt. Om de demomodus te verlaten, gaat u 
terug naar het startscherm en drukt u op het logo van iTero Element. Het 
menu voor demomodus verschijnt om de demomodus af te sluiten.

Demomodus-tag

Gestreepte achtergrond

1

2
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1

2

Druk vanuit het startscherm op het pictogram Berichten om meldingen, 
updates en andere berichten van Align Technology te bekijken. Zoek aan 
de linkerkant van de pagina snel naar specifieke berichten op onderwerp 
of druk aan de rechterkant van het scherm en scrol omlaag op de pagina 
om te zoeken en een specifiek bericht te vinden. Als u een bericht als 
ongelezen wilt markeren, drukt u op Markeren als ongelezen.

Hoofdstuk 4:

Berichten
Postvak IN

Markeren als ongelezen

1

2
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Tik op het pictogram Bestellingen om lopende of eerdere bestellingen te 
bekijken of herzien.

1

2

Wordt uitgevoerd: scans die niet zijn verzonden.

Eerdere bestellingen: bestellingen die zijn verzonden. Druk op eender 
welke bestelling om de status van de scan te controleren. 

Als u op een eerdere bestelling klikt, worden de volgende opties 
weergegeven, afhankelijk van het dossiertype.

Rx bekijken: bekijk het voorschrift voor deze bestelling.

Viewer: bekijk de scans voor deze bestelling.

Rx toevoegen: voeg een recept voor deze bestelling toe (alleen van 
toepassing voor orthodontische bestellingen en tot 21 dagen na een scan 
beschikbaar).

Invisalign doctors may also select Invisalign features such as Invisalign 
Outcome Simulator.

Hoofdstuk 5:

Bestellingen

Wordt uitgevoerd

Eerdere bestellingen

1

2
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Start een nieuwe scan
Om een nieuwe scan te starten, drukt u op het pictogram Nieuwe scan in 
het startscherm of drukt u op de nieuwe scanknop op de Patiëntpagina . 

Voorschriftpictogram: de eerste stap in de workflow van de nieuwe scan. 
Voer de patiëntinformatie, het dossiertype en eventuele opmerkingen in 
op het voorschriftformulier.

Scanpictogram: de tweede stap in de workflow van de nieuwe scan. Leg 
een nieuwe scan vast van de patiënt. 

Bekijken en herzien-pictogram: de derde stap in de workflow van 
de nieuwe scan. Inspecteer de scan en onderzoek of alle geschikte 
gegevens zijn vastgelegd. 

Dossier verzenden-pictogram: de laatste stap in de workflow van de 
nieuwe scan. Onderteken het bevestigingsformulier en stuur het dossier 
naar zijn bestemming voor opslag of om verder te worden bewerkt. 

1 2

3

Voor restauratieve gevallen selecteert u het dossiertype en de 
restauratieve behoeften voor de juiste aanwijzing. Voor orthodontische 
gevallen, zoals Invisalign of iRecord, selecteert u het dossiertype en voert 
u patiëntinformatie in.

Hoofdstuk 6:

Scan

Patiëntgegevens 

Dossiertype 

Opmerkingen

1

2

3
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Nadat u het dossiertype voor een patiënt hebt geselecteerd, begint u met 
scannen.

Tik op het scanpictogram om een scan te starten. 

1

2

3

4

5 6

Feedback scannen: om tijdens het scannen een ontbrekende tand, 
zachte weefsels of orale structuren te bekijken.

Kleur: om van scan- naar kleurweergave te gaan. 

Beeldzoeker: bekijk de huidige positie van de staaf. 

Weergave wisselen: schakelen tussen weergave van een 
kleurenafbeelding of een NIRI-afbeelding in de beeldzoeker 

Beeld uitvergroten: schakel over naar een grote zoeker in het midden 
van het scherm

1

Selecteer een lab om de dossier te verzenden

Selecteer het restauratietype in het dropdown 
keuzemenu

1

2

2

Real-time modellering 

Beeldzoeker 

Kleur

Scan-feedback

Weergave schakelen

Weergave vergroten

1

2

3

4

5

6
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Na het doornemen van de scan ondertekent u het Rx-formulier en 
verzendt u de scan om ht dossier te voltooien.

1

2

3

Handtekeningvak: zet hier uw handtekening met een vinger. Vink 
"Bewaar handtekening" aan om een handtekening op te slaan voor later 
gebruik. Vink "Niet meer weergeven" aan om deze stap te verwijderen.

Wissen: om een handtekening uit het handtekeningvak te wissen.

Bevestigen & verzenden: bevestig dat de scan werd beoordeeld en stuur 
de scan naar een lab of iTero-opslag. 

Handtekeningenvak

Wissen

Bevestigen & verzenden

1

2

3
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Hoofdstuk 7:

iTero Element 5D-schermen
Naast scannen, biedt de iTero Element 5D-scanner een Near Infra-Red 
Imaging (NIRI)-modus. NIRI en kleurafbeeldingen van de Beeldzoeker 
worden vastgelegd tijdens het scannen, en kunnen opnieuw worden 
bekeken nadat de scan werd  
voltooid.

Herzieningstool voor iTero Element 
5D-beeldvormingssystemen
Nadat de scan is voltooid, gaat u naar het pictogram Bekijken en 
controleren, inspecteert u de scan en onderzoekt u of alle geschikte 
gegevens zijn vastgelegd, inclusief NIRI- en kleurenafbeeldingen, op 
specifieke punten in de mond.

1

2

Herzieningstool: geeft de kleuren- en NIRI-afbeeldingen weer die zijn 
vastgelegd tijdens het scannen

Vergrootglas: wanneer het vergrootglas naar de scan wordt gesleept, 
worden de kleuren- en NIRI-afbeeldingen weergegeven volgens de 
specifieke positie van het vergrootglas op de scan

 

Herzieningstool

Vergrootglas

1

2
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Zoomknop: het zoekervenster wordt vergroot en alleen het specifieke 
beeld wordt in de zoeker weergegeven.

Werkbalkhelderheid en contrast: opent de werkbalk voor het aanpassen 
van de helderheid en het contrast.

Na controle en bevestiging dat de scan is vastgelegd met voldoende 
gegevens, kunnen de volgende functies worden gebruikt om de scan 
in kleur of zwart-wit te bekijken, de scan te bewerken, eventuele extra 
gescande artefacten te verwijderen en extra gescande materialen te 
wissen.

NIRI gebruiken 
NIRI biedt beeldvorming van de interne tandstructuur. 

Doorschijnendheid van een structuur vertaalt zich in het NIRI-beeld 
naar het helderheidsniveau; hoe donkerder het object, hoe hoger de 
doorschijnendheid ervan en omgekeerd.

Gezond glazuur lijkt donker, doorschijnend, terwijl dentine of cariës 
minder doorschijnend zijn en helderder lijken.

Proximale laesie zal verschijnen als heldere streep/wigachtige 
kenmerken zoals in de bovenstaande afbeelding, in dit geval een 
proximale laesie die helemaal tot aan het dentine reikt.

Zoomknop

Werkbalk helderheid en contrast

1

2

1

2
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Verandering van de kijkhoek rond een dergelijk gebied kan meer 
informatie opleveren over de diepte ervan, terwijl het kleurenbeeld kan 
helpen de diagnose te onderscheiden, evenals de ernst van de laesies. 

Naast de NIRI zijn de kleurenafbeeldingen ook beschikbaar om meer 
informatie te geven over de gezondheid van de tand en om te helpen bij 
de diagnose.

Het bovenstaande NIRI toont twee proximale laesies die in rood 
zijn omcirkeld, die helemaal tot aan het dentine reiken, terwijl het 
kleurenbeeld helpt bepalen dat de laesies proximaal en niet occlusief 
zijn, omdat er geen witte/bruine vlekken verschijnen in de correlerende 
gebieden van het occlusale oppervlak in het kleurenbeeld. De donkere 
lijnen gemarkeerd door de blauwe pijlen geven occlusale kloven aan. 

Opmerking: Zeer ondoorzichtige tanden hebben een lage 
doorschijnendheid van het glazuur, waardoor het er helderder uitziet, 
dit kan problemen veroorzaken bij het begrijpen van de structuren van 
interne tanden en differentiëren tussen glazuur en dentine, waardoor het 
vermogen om proximale cariës te detecteren wordt beïnvloed. Bovendien 
zijn verschillende dentale restauraties zoals amalgaamvullingen niet 
doorschijnend voor de NIRI, wat betekent dat ze laesies eronder kunnen 
maskeren. 

NIRI kan samen met de kleurenafbeeldingen helpen bij het opsporen van  
proximale cariës.
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Proximale cariës
Scoren verstrekt volgens de ICDAS-II-standaard

• Gezond glazuur vertoont geen merkbare lichtvlekken, waardoor het 
lijkt op een donkere ring rond een heldere binnencirkel die het dentine 
voorstelt. 

• Cariës op het glazuur wordt weergegeven als een lichtvlek die het 
dentine niet bereikt.  

• Cariës die EDJ bereikt, wordt weergegeven als een lichtvlek in de 
donkere emailring, die verbinding maakt met het heldere dentine. 

• Een heldere vlek in het glazuur, die significant met het heldere dentine 
verbind, kan duiden op dentinecariës/cariës met caviteit.

Proximaal scoren:

0 Gezond

Klinisch Evx

1 Glazuur

2 EDJ

3  Dentine/
Cavitatie
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Druk in het startscherm op het pictogram "Patiënten" om een patiënt en 
zijn/haar scans te vinden. Druk op een patiënt om een nieuwe scan toe te 
voegen of vorige scans te bekijken.

1
2

Patiëntenpagina: bekijk patiënten, bekijk historische scans die aan de 
patiënt zijn gekoppeld, gebruik iTero TimeLapse of voeg een nieuwe scan 
toe.

Zoekbalk: zoeken naar specifieke patiënten met hun naam of 
kaartnummer.

Hoofdstuk 8:

Patiënten

Patiëntenpagina

Zoekbalk

1

2
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iTero TimeLapse vergelijkt eerder gemaakte 3D-scans van patiënten 
zodat de arts veranderingen in de tanden, tandstructuren en zachte 
mondweefsels van een patiënt kan visualiseren.

Patiënten die regelmatig worden gescand, kunnen worden geanalyseerd 
met behulp van de iTero TimeLapse-tool. 

Selecteer in het profiel van de patiënt twee scans uit de tijdlijn onder aan 
het scherm. Zodra er twee scans zijn geselecteerd, drukt u op de knop 
Vergelijk selectie om de scans te analyseren.

1

2

3

Tijdlijn: scans die in de loop van de tijd van de patiënt werden gemaakt.

Selectievakjes voor scans: geselecteerde scans om te vergelijken en te 
visualiseren in iTero TimeLapse.

Selectie vergelijken: scans analyseren met iTero TimeLapse.

Hoofdstuk 9:

iTero TimeLapse

Tijdlijn

Selectievakjes voor scans

Selectie vergelijken

1

2

3



23

iTero Element 5D gebruiksaanwijzing Nederlands

1

2

3

4 5

Kleurenlegende: gemarkeerde gebieden met de meeste wijzigingen 
tussen scans met rijke kleuren. Schaalafmetingen zijn in millimeters.

Vergrootglas: om gebieden in detail te bekijken en interessepunten 
in het animatievenster te visualiseren. Sleep het vergrootglas van het 
animatievenster naar het interessegebied om mogelijk te behandelen 
punten te vergroten. De gebieden waarin het vergrootglas verschijnt, 
worden vergroot in het animatievenster. 

Animatievenster: Visualiseer fijne details van wijzigingen voor de 
geselecteerde scans.

Kleurzichtbaarheid: schakelen tussen zwart-wit en kleur in het 
animatievenster.

Afspelen/pauzeren: het animatievenster afspelen of pauzeren.

Kleurenlegende

Vergrootglas

Animatievenster

Kleurzichtbaarheid

Afspelen/Pauzeren

1

2

3

4

5
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Hoofdstuk 10:

iTero Element 5D 
Gebruiksaanwijzing

Het iTero Element 5D-systeem wordt geleverd als een gepatenteerd 
werkstation dat vanaf een PC wordt bediend voor het uitvoeren van intra-
orale scans in de spreekkamer. Dit document beschrijft hoe het systeem 
op te starten en af   te sluiten, hoe de scaneenheid/staaf en kabel correct 
te hanteren, hoe de scaneenheid moet worden gereinigd en hoe de 
hoezen tussen patiënten in moeten worden vervangen.

Dit gedeelte wordt vermeld in de gebruiksaanwijzing 207717 van de 
Tero Element 5D

Hoofdstuk 11:

Gebruiksaanwijzing to 
iTero Element 5D laptop 
configuration

Het to iTero Element 5D laptop configuration-systeem wordt geleverd 
als een gepatenteerd werkstation dat vanaf een laptop wordt bediend 
voor het uitvoeren van intra-orale scans in de spreekkamer. Dit document 
beschrijft hoe het systeem op te starten en af   te sluiten, hoe de 
scaneenheid/staaf en kabel correct te hanteren, hoe de scaneenheid 
moet worden gereinigd en hoe de hoezen tussen patiënten in moeten 
worden vervangen.

Dit gedeelte wordt vermeld in de gebruiksaanwijzing 207749 van de 
iTero Element 5D laptop configuration
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Opmerking:
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