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Sissejuhatus
 
iTero Element 5D suukaudne skänner on Align Technology uusima 
põlvkonna integreeritud skänner ja tarkvarasüsteem. See võimaldab 
arstidel teha 3D-digitaalseid skaneeringuid patsientide hammastest ja 
hambumustest, teha skaneeringutes muudatusi reaalajas ja edastada 
tulemusi juhtmevabalt. 

Käesolev kasutusjuhend sisaldab üldist teavet ja ülevaadet rakendusest.

Kasutusotstarve
 
iTero Element 5D on suukaudne skänner, millel on järgmised 
funktsioonid ning kasutusotstarve: 

1. iTero Element 5D optilise kuvamise (CAD/CAM) funktsioon 
on mõeldud hammaste ja suukoe topograafiliste kujutiste 
salvestamiseks. iTero poolt loodud andmeid võib kasutada koos 
hambaraviseadmete (nt klambrite, breketite, vahendite jms.) ja 
lisaseadmete tootmisega. 

2. iTero Element 5D tarkvara kasutatakse iTero Element 5D skänneriga 
hammaste, suuõõne pehmete kudede ja struktuuride 3D digitaalsete 
jäljendite ning hambumuse ülesvõtmiseks. iTero tarkvara kontrollib 
andmete töötlemist, hõlbustab andmete integreerimist ja andmete 
eksportimist CAD / CAMi hammaste restaureerimise, ortodontia 
seadmete, abutmentide ja tarvikute valmistamiseks.  Lisaks 
skännimisandmetele saab importida/eksportida mitmesugust 
patsiendi ja ravijuhu kohta käivat informatsiooni või kasutada 
simulatsiooni eesmärgil. Süsteemi verifitseerimiseks ja hooldamiseks 
ning selle kasutamiseks tellimuse haldamise vahendina on saadaval 
muud funktsioonid. 

3. iTero Element 5D NIRI funktsionaalsus on diagnostiline abivahend 
igemete kohal olevate hammaste vahelise kaariese kahjustuste 
tuvastamiseks ja selliste kahjustuste progresseerumise jälgimiseks.

Kõik-ühes süsteem on saadaval monitoril koos täielikult interaktiivse 
puutetundliku ekraaniga ja lihtsasti kasutatava skänneriga. Patsiendi 
hammaste topograafiat saab vaadata skaneerimise ajal ekraanilt ning 
skaneerimise lõppedes on võimalik hambumust analüüsida. 

Koos skänneriga hõlbustab rakendus järgmisi ülesandeid: 

• Hammaste, suuõõne pehmete kudede ja struktuuride 3D-digitaalsete 
jäljendite kuvamine skännimise ajal. 

• Visuaalse hambumuse suhte reaalajas vaatamise võimalus pärast 
skännimise lõpetamist. 

• Andmete töötlemise haldamine. 

• Andmete saatmine läbi traadita ühenduse vastavatele 
teenusepakkujatele hammaste restaureerimise, ortodontia seadmete, 
abutmentide ja tarvikute valmistamiseks. 

• Andmete kasutamine simulatsiooni eesmärgil. 

Rakendus sisaldab ka haldussuutlikkust, mis võimaldab kasutajal: 

• Alustada uut skännimist. 

• Teha uus tellimus olemasolevale või uuele patsiendile. 

• Vaadata täitmisel olevaid tellimusi. 

Vaadata üle ja/ või jälgida varasemaid tellimusi.
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Peatükk 1:

Süsteemi registreerimine

Demorežiim
Vajutage demorežiimile (Demo Mode), et tutvuda skänneri 
funktsioonidega ja teostada skaneerimist ilma skaneeringuid esitamata. 
Demorežiim on mõeldud uute töötajate koolitamiseks ja harjutamiseks. 
Demorežiim on saadaval igal ajal, et harjutada hambaravi iTero Element 
5D seadmega, skaneerimisvõtteid, retspeptivormide juhiste järgimist, 
ravijuhtude tüüpe ja tutvuda iTero liidesega. Demorežiim kajastab 
skännimisprotsessi kõiki aspekte ning sisaldab laia valikut erisuguseid 
ravijuhte. Pakutavad näidisjuhtumid hõlmavad teie mugavuse huvides 
kliinilisi ravijuhte, Invisalign ravijuhte ja taastavaid ravijuhte.

Kui skännimise harjutamiseks kasutatakse demorežiimi, viitab 
demorežiimile kergelt triibutatud taust ning punane silt ülemises vasakus 
nurgas. Demorežiimis võetud skaneeringuid ei ole võimalik salvestada 
ega patsiendi raviks esitada. Demorežiim on ligipääsetav tervitusekraanil 
või mistahes hetkel, vajutades avakuval iTero Element logoga nuppu.

Make it Mine
Skänneri registreerimiseks vajutage Make It Mine nuppu. 
Registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks pange palun valmis oma 
kasutajanimi, kasutaja parool ning ettevõtte ID. Teile saadetakse iTero 
esindajalt e-mail koos sisselogimiseks vajalike andmetega ja detailse 
teabega, kuidas Make it Mine protseduur töötab. 

Demorežiim

Make it Mine

1

2

1 2
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1. Valige sobiv võrguühendus

2. Võrguühenduse verifitseerimine

3. Registreerige süsteem

4. Süsteem on registreeritud
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5. Nõustuge litsentsilepinguga 7. Süsteem on valmis kasutamiseks

6. SW uuendamine värskeimale versioonile
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Sisselogimine
Kui skänner on sisse lülitatud, ilmub iTero Element 5D sisselogimiseks 
mõeldud kuva.

1

2 3 4

iTero skännerisse sisselogimisel palume valmis panna oma MyiTero konto 
andmed. Teil läheb vaja oma nime, kontoga seotud e-maili ning parooli. 
Täitke kõik nõutud väljad ja klõpsake logi sisse (Login) nuppu.

Konto loomine
Konto loomiseks vajutage allosas olevale nupule nimega Loo konto 
(Create Account). Sisestage e-posti aadress ja looge konto, mida 
kasutada iTero skänneriga ja MyiTero.com lehel. 

Unustasin parooli
Kui olete unustanud oma parooli, vajutage allosas olevale nupule nimega 
Unustasin parooli (Forgot Password). Sisestage oma registreeritud konto 
e-posti aadress ja teie e-postile saadetakse ajutine parool. Alternatiivse 
võimalusena saate vastata eelnevalt määratud turvaküsimusele ning 
tagada nii juurdepääsu skänneri kontole.

Peatükk 2: 

Skänneri rakendusse sisselogimine 

Kasutaja teave

Konto loomine

Unustasin parooli

Sisselogimine

1

2

3

4
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Avakuva
iTero Element 5D avakuva võimaldab ligipääsu kõigile iTero tarkvara 
põhifunktsioonidele.

Allpool on toodud pilt iTero Element 5D rakenduste avakuvast. 

1

2

Peamised töölauaikoonid
iTero Element 5D tarkvaral on neli peamist töölauaikooni. 

Uus skännimine (New Scan): Patsiendi uue skännimise alustamiseks 
valige uue skännimise (New Scan) ikoon. See avakuva ikoon viib teid 
iTero Rx vormile, et täita patsiendi retsepti vorm ja alustada skännimist.

Patsiendid (Patients): Patsiendi leidmiseks süsteemist valige patsientide 
(Patients) ikoon. See avakuva ikoon viib teid patsientide lehele. Otsige 
konkreetset patsienti, sirvige hiljuti skaneeritud patsiente, vaadake üle 
skaneeringuid, avage iTero TimeLapse, vaadake patsiendi ajalugu, lisage 
uusi skaneeringuid või lisage raviplaan. 

Tellimused (Orders): Tellimuste oleku vaatamiseks valige tellimuste 
(Orders) ikoon. See avakuva ikoon viib teid täitmisel olevate tellimuste või 
varasemate tellimuste nimekirja. 

Sõnumid (Messages): Sõnumite lugemiseks valige sõnumite (Messages) 
ikoon. See avakuva ikoon viib teid sõnumite sisendkausta, kus te 
saate lugeda Aligni meeskonna poolt saadetud märguandeid uute 
värskenduste, täiustatud funktsioonide, täiustatud tööriistade ning 
viimaste muutuste kohta.

Peatükk 3:

iTero Element 5D põhijooned 

Peamised töölauaikoonid

Rakenduste ikoonid

1

2
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Rakenduste ikoonid
Aku: iTero välise aku laadimise taseme vaatamiseks vajutage aku ikoonil. 
Ekraanile ilmub aku indikaator, mis näitab, kui kaua peab aku vastu, kuni 
iTero Element 5D vajab uuesti laadimist. Kui aku ikoonil on välgunoole 
sümbol, näitab see, et aku on laadimas. Märkus: See funktsioon 
kuvatakse ainult toetatud iTero Element 5D skänneritel.

Õpikeskus: Et pääseda ligi oma iTero Element 5D õppematerjalidele ja 
õppevideotele, vajutage õpikeskuse ikoonil.

Lukustus: Kontolt väljalogimiseks, kui iTero Element 5D ei ole kasutuses, 
vajutage lukustuse ikoonil. See aitab tagada, et hambaravi on vastavuses 
HIPAA nõuetele ja kogu meditsiiniline teave on turvatud.

Seaded: iTero Element 5D eelistuste, nagu näiteks proovivõtturi 
seadistamine, lokaliseerimine, kasutaja seaded jms. kohandamiseks 
vajutage seadete ikoonil.

Abi: Avakuva ikoonide vahel navigeerimiseks ja kasulike näpunäidete 
saamiseks vajutage abi ikoonil. Ekraanile ilmub läbikumav abistav aken, 
mis aitab navigeerida funktsioonide ja tööriistade vahel. Mistahes ajal abi 
saamiseks vajutage abi (Help) nupule. Vajutage mistahes ekraani osale, et 
sulgeda abistav aken ning naaseda tavalisele ekraanivaatele. Klienditugi 
on saadaval igas abistavas aknas.
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Liigutused puutetundlikul ekraanil 

iTero Element 5D rakendus toetab puutetundlike ekraanide (samuti tuntud 
ka kui multi-touch) liigutusi. Need liigutused on eelnevalt kindlaks määratud 
liigutused, mida kasutatakse multi-touch seadmetega suhtlemiseks. 

Näited tavalistest puutetundliku ekraani liigutustest:

x1

Vajutus

Kerimine

Kahe sõrmega vajutus

Panoraam

Topeltvajutus

Pööramine

Suurendamine / sõrmede kokkulibistamine

Pikk vajutus

Libistamine

Vähendamine

x2
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Proovivõtturi juhtimine

Külgnupud: Vajutage ja vabastage ükskõik kumba proovivõtturi küljel 
olevat nuppu, et alustada või peatada skaneerimisprotsess.  Puuteplaadi 
aktiveerimiseks vajutage mõlemat nuppu samaaegselt.

Puuteplaat: Pärast aktiveerimist pühkige vasakule või paremale, et liikuda 
skaneerimissegmentide vahel.
Puuteplaadil vajutamine ja hoidmine võimaldab güroskoopi funktsiooni, et 
pöörata ekraanil olevat mudelit. 

Demorežiim
Demorežiimi avamiseks vajutage avakuva ülemises vasakus servas 
olevat iTero Element logo. Seejärel ilmub menüü, kus on võimalik valida 
demorežiim (Demo Mode) või tühistada ja naaseda tagasi avakuvale. 
Demorežiimis on saadaval kõik samad funktsioonid, nagu tavalise 
skännimise puhul. Andmeid ei salvestata püsivalt.

1

2

3

Külgnupud

Puuteplaat

1

1 2

2

Demorežiim

Windowsi väljumine

Tühista

1

2

3
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Demorežiim (Demo Mode): Käivitage harjutamiseks demorežiim ilma 
andmete salvestamiseta.

Windowsisse väljumine: iTero liidesest väljumiseks ja Windowsi 
naasemiseks. Märkus: Saadaval ainult iTero sülearvuti konfiguratsiooni 
seadmetes.

Tühista Ekraanilt väljumiseks ja tavakasutusse naasmiseks. 

1

2

Demorežiimi silt: Punase sildiga indikaator, mis näitab, et kasutate 
demorežiimi.

Triibuline taust: Skaneerimise ajal kuvatakse triibuline taust. Selle 
eesmärk on takistada reaalsete patsientide skaneerimist demorežiimis. 

Harjutage patsiendi skaneerimisprotsessi mistahes osa. Demorežiimi 
ajal tehtud skaneeringuid ei ole võimalik esitada raviks. Demorežiimist 
väljumiseks minge tagasi avakuvale ja vajutage iTero Element logo. 
Demorežiimist väljumiseks ilmub demorežiimi menüü.

Demorežiimi silt

Triibuline taust

1

2
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1

2

Align Technology poolt saadetud teavituste, värksenduste ja teiste 
sõnumite vaatamiseks vajutage töölaual sõnumite (Messages) ikooni. 
Lehe vasakus servas on võimalik kiiresti otsida konkreetseid sõnumeid 
teema pealkirja järgi või vajutage ekraani paremal küljel ning kerige lehe 
allosasse, et otsida ja leida konkreetne sõnum. Sõnumi märkimiseks 
lugemata sõnumiks vajutage nupule Mark as Unread.

Peatükk 4:

Sõnumid
Sisendkaust

Märkige lugemata sõnumiks

1

2
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Vajutage tellimuste (Orders) ikoonile, et näha või üle vaadata täitmisel 
olevaid tellimusi (In Progress) või varasemaid tellimusi (Past Orders).

1

2

Täitmisel olevad tellimused: Skaneeringud, mida ei ole veel esitatud.

Varasemad tellimused: Esitatud tellimused. Vajutage mistahes tellimusel, 
et kontrollida skaneeringu olekut. 

Varasematel tellimustel klõpsamine näitab teile lähtuvalt ravijuhu tüübist 
järgmisi valikuid.

Vaadake Rx-i: Vaadake selle tellimuse retsepti.

Vaatlus: Vaadake selle tellimuse skaneeringuid.

Lisage Rx: Lisage sellele tellimusele retsept (kehtib ainult ortodontiliste 
tellimuste puhul ja on saadaval kuni 21 päeva pärast skännimist).

Invisaligni arstid võivad valida ka Invisalign funktsioone, nagu näiteks 
Invisalign tulemuste simulaator (Invisalign Outcome Simulator).

Peatükk 5:

Tellimused

Täitmisel

Varasemad tellimused

1

2
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Alustage uut skännimist
Uue skännimise alustamiseks vajutage avakuval uue skännimise 
(New Scan) ikoonil või vajutage uue skännimise nuppu patsiendi lehel. 

Retsepti ikoon: Esimene etapp uue skännimise töövoos. Täitke retsepti 
vorm patsiendi andmete, ravijuhu tüübi ja vajalike lisamärkustega.

Skännimise ikoon:Teine etapp uue skännimise töövoos. Skännige 
patsienti, et saada uus skaneering. 

Vaatamise ja ülevaatamise ikoon: Kolmas etapp uue skännimise töövoos. 
Kontrollige skaneeringut ja vaadake üle, et kõik vajalikud andmed oleksid 
salvestatud. 

Ravijuhtumi saatmise ikoon: Viimane etapp uue skännimise töövoos. 
Allkirjastage kinnitusvorm ja saatke ravijuhtum sihtkohta, kus see 
hoiustatakse või kus toimub selle edasine töötlemine. 

1 2

3

Taastavate ravijuhtumite puhul valige vastava näidustusega ravijuhtumi 
tüüp ja taastamise vajadused. Ortodontiliste ravijuhtumite puhul, nagu 
Invisalign või iRecord, valige ravijuhtumi tüüp ja sisestage patsiendi 
andmed.

Peatükk 6:

Skännimine

Patsiendi andmed 

Ravijuhtumi tüüp 

Märkmed

1

2

3
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Pärast patsiendi juhtumi tüübi valimist alustage skännimist.

Skännimise alustamiseks vajutage skännimise ikoonil. 

1

2

3

4

5 6

Skaneerimise tagasiside: Puuduvate hammaste, pehmete kudede või 
suuõõne struktuuri vaatamiseks skaneerimise ajal.

Värv: Vahetamaks skännimisest värvi vaatesse. 

Pildiotsija: Vaadake proovivõtturi praegust positsioneerimist. 

Vaate vahetamine: Vahetage pildiotsijas värvi pildi ja NIRI pildi kuvamise 
vahel. 

Suurendage vaadet: Lülitage suurele pildiotsijale ekraani keskosas.

1

Valige labor, kuhu ravijuhtum saata

Valige rippmenüüst taastamise tüüp

1

2

2

Reaalajas modelleerimine 

Pildiotsija 

Värv

Skännimise tagasiside

Vaate vahetamine

Vaate suurendamine

1

2

3

4

5

6
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Pärast skaneeringu ülevaatamist allkirjastage Rx vorm ja saatke 
skaneering ravijuhtumi lõpetamiseks.

1

2

3

Allkirjakast: Kirjutage siia oma sõrmega allkiri. Valige “Salvesta allkiri/
Save Signature”, et salvestada allkiri tulevikus kasutamiseks. Valige “Ära 
näita enam/Don’t show again”, et kõrvaldada see samm.

Tühjenda: Allkirja kustutamiseks allkirja kastist.

Kinnita ja saada: Kinnitage, et skaneering on üle vaadatud ja saatke 
skaneering laborisse või iTero salvestusmällu. 

Allkirjakast

Kustuta

Kinnita ja saada

1

2

3
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Peatükk 7:

iTero Element 5D ekraanid
Lisaks skännimisele pakub iTero Element 5D skänner lähiinfrapuna pildi 
ehk Near Infra-Red Imaging (NIRI) režiimi. NIRI ja pildiotsija värvilised 
pildid võetakse üles skännimise ajal ja neid saab vaadata, kui  
skännimine on lõpule viidud.

iTero Element 5D pildiedastuse süsteemi eelvaate tööriist
Kui skännimine on lõpetatud, minge Vaatamise ja ülevaatamise (View 
and Review) ikoonile, kontrollige skaneeringut ja veenduge, et kõik 
vajalikud andmed on salvestatud, sealhulgas NIRI ja värvilised pildid suu 
konkreetsetest kohtadest.

1

2

Ülevaatamise tööriist: Kuvab skännimise ajal üles võetud värvi- ja 
NIRI pildid

Luup: Kui luup lohistatakse skaneeringule, kuvatakse värvi- ja NIRI pildid 
vastavalt luubi konkreetsele asukohale skaneeringul

 

Ülevaatamise tööriist

Luup

1

2
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Suurendamise nupp: Pildiotsija akent suurendatakse ja pildiotsijas 
kuvatakse ainult konkreetne pilt.

Heleduse ja kontrasti tööriistariba: Avab heleduse ja kontrasti 
reguleerimise tööriistariba.

Pärast ülevaatamist ja kinnitamist, et skaneering on kogutud piisavate 
andmetega, saab kasutada järgmisi funktsioone, et vaadata skaneeringut 
värviliselt või must-valgelt, muuta skaneeringut, eemaldada täiendavalt 
skännitud esemeid ja kustutada täiendavalt skännitud materjale.

NIRI kasutamine 
NIRI võimaldab näha hamba sisestruktuuri kujutist. 

Struktuuri läbipaistvus on NIRI pildil nähtav heleduse tasemega; mida 
tumedam on objekt, seda suurem on selle läbipaistvus ja vastupidi.

Terve email paistab tumedam, läbipaistev, samas kui dentiin või kaaries 
on vähem läbipaistvad ja paistavad heledamad.

Proksimaalne kahjustus ilmub heledate triipude/kiilu-kujuliste kujutistena, 
nagu on näha ülaloleval pildil. Sel konkreetsel juhul  
ulatub proksimaalne kahjustus kuni dentiini.

Suurendamise nupp

Heleduse ja kontrasti tööriistariba

1

2

1

2
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Sellise piirkonna vaatenurga muutmine võib anda rohkem teavet selle 
sügavuse kohta, samas kui värvipildi kasutamine võib aidata eristada nii 
diagnoosi kui ka kahjustuste tõsidust. 

Lisaks NIRI-le pakutakse ka värvipilte, mis annavad rohkem teavet 
hammaste tervise kohta ja aitavad diagnoosida.

Ülaltoodud NIRI demonstreerib punaste ringidega märgitud kahte 
proksimaalset kahjustust, mis ulatuvad kuni dentiinini. Samal ajal aitab 
värviline pilt kindlaks teha, et kahjustused on proksimaalsed ja mitte 
oklusaalsed, kuna värvilise pildi oklusaalse pinna vastavates piirkondades 
ei esine valgeid/pruune täppe. Siniste nooltega märgitud tumedad jooned 
näitavad oklusaalset lõhe. 

Märkus: Väga läbipaistmatutel hammastel on madala läbipaistvusega 
email, mistõttu näib see heledam. See võib tekitada raskusi hamba 
sisemise struktuuri mõistmisel ja emaili ning dentiini tuvastamisel, 
mõjutades seega proksimaalse kaariese tuvastamise võimet. Lisaks ei 
ole mitmed hambaravi taastamised, nagu näiteks amalgaami täidised 
NIRI jaoks läbipaistvad, mis tähendab, et nad võivad maskeerida nende all 
olevaid kahjustusi. 

NIRI pidlid koos värviliste piltidega võivad aidata proksimaalse  
kaariese tuvastamist.
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Proksimaalne kaaries
Hinnangud antakse vastavalt ICDAS-II standardile

• Terve email on ilma märgatavate heledate täppideta ning sarnaneb 
tumeda ringiga, mis ümbritseb dentiini esindavat heledamat siseringi. 

• Emailikaaries näib heleda täpina, mis ei ulatu dentiinini.  

• EDJ-ni jõudnud kaaries näib tumedas emaili ringis oleva heleda täpina, 
mis on ühendatud heleda dentiiniga. 

• Hele täpp emailil, mis on märkimisväärselt ühendatud heleda dentiiniga 
võib viidata dentiinkaariesele/hambaaugule.

Proksimaalne hindamine:

0 Terve

Kliiniline Evx

1 Email

2 EDJ

3  dentiin/
hambaauk
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Patsiendi ja nende skaneeringute leidmiseks vajutage avakuval patsiendi 
(Patient) ikoonile. Vajutage patsiendile, et lisada uus skaneering või 
vaadata eelmisi skaneeringuid.

1
2

Patsiendi leht: Vaadake patsiente, patsiendiga seotud eelnevaid 
skaneeringuid, minge iTero TimeLapse vaatesse või lisage uus 
skaneering.

Otsinguriba: Otsige konkreetseid patsiente nende nimede või patsiendi 
kaardi numbri abil.

Peatükk 8:

Patsiendid

Patsiendi leht

Otsinguriba

1

2
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iTero TimeLapse võrdleb patsiendi eelnevalt võetud 3D skaneeringuid, et 
võimaldada arstil visualiseerida patsiendi hammaste, hambastruktuuride 
ja suuõõne pehmete kudede muutusi.

Regulaarselt skännitud patsiente saab analüüsida iTero TimeLapse 
tööriista abil. 

Valige patsiendi profiilil ekraani allosas olevalt ajajoonelt kaks 
skaneeringut. Kui kaks skaneeringut on valitud, vajutage 
skaneeringute analüüsimiseks nupule Võrrelge valitud skaneeringuid 
(Compare Selected).

1

2

3

Ajajoon: Aja jooksul võetud patsiendi skaneeringud.

Skaneeringute valimise märkeruudud: Valitud skaneeringud, mida 
võrrelda ja visualiseerida iTero TimeLapse tööriistaga.

Võrrelge valitud skaneeringuid: Analüüsige skaneeringuid 
iTero TimeLapse tööriista abil.

Peatükk 9:

iTero TimeLapse

Ajajoon

Skaneeringute valimise märkeruudud

Võrrelge valitud skaneeringuid

1

2

3
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1

2

3

4 5

Värvilegend: Tumedamate värvidega on esiletõstetud alad, mis on 
skaneeringute vahel kõige rohkem muutunud. Skaala mõõdud on toodud 
millimeetrites.

Luup: Alade detailseks vaatamiseks ja huvipakkuvate punktide 
kuvamiseks animatsiooniaknas. Võimalike ravipiirkondadae 
suurendamiseks lohistage luup animatsiooniaknast huvipakkuvale alale. 
Luubis kuvatavad alad suurendatakse animatsiooniaknas. 

Animatsiooniaken: Visualiseerige detailselt valitud skaneeringute 
muutusi.

Värvide nähtavus: Vahetage animatsiooniaknas mustvalge ja värvilise 
pildi vahel.

Esitamine/paus: Animatsioonisaknas pildi esitamiseks või peatamiseks.

Värvilegend

Luup

Animatsiooniaken

Värvide nähtavus

Esitamine/paus

1

2

3

4

5
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Peatükk 10:

iTero Element 5D 
kasutusjuhend

iTero Element 5D süsteem tarnitakse omandiõigusega arvutipõhise 
tööjaamana arsti kabinetis suukaudsete skännimiste läbi viimiseks. See 
dokument kirjeldab, kuidas süsteemi käivitada ja välja lülitada, kuidas 
skaneerimisseadet/proovivõtturit ja kaablit korrektselt käsitseda ning 
kuidas puhastada skaneerimisseadet ja vahetada selle plastikümbriseid.

See jaotis on viidatud iTero Element 5D kasutusjuhendist 207718

Peatükk 11:

iTero Element 5D laptop 
configuration kasutusjuhend

iTero Element 5D laptop configuration tarnitakse omandiõigusega 
sülearvutipõhise tööjaamana arsti kabinetis suukaudsete skännimiste 
läbi viimiseks. See dokument kirjeldab, kuidas süsteemi käivitada ja välja 
lülitada, kuidas skaneerimisseadet/proovivõtturit ja kaablit korrektselt 
käsitseda ning kuidas puhastada skaneerimisseadet ja vahetada selle 
plastikümbriseid.

See jaotis on viidatud iTero Element 5D laptop configuration 
kasutusjuhendist 207750
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Notes:
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