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Εισαγωγή
 
Ο ενδοστοματικός σαρωτής iTero Element 5D συνιστά τον πιο ολοκληρωμένο 
ενσωματωμένο σαρωτή με λογισμικό τελευταίας γενιάς της Align Technology. 
Παρέχει στους γιατρούς τη δυνατότητα να λαμβάνουν 3D ψηφιακές σαρώσεις των 
δοντιών και της οδοντικής σύγκλισης (δάγκωμα) των ασθενών, να προσαρμόζουν 
τη σάρωση σε πραγματικό χρόνο και να μεταδίδουν ασύρματα τα αποτελέσματα. 

Αυτός ο οδηγός χρήσης παρέχει γενικές πληροφορίες και μια επισκόπηση 
της εφαρμογής.

Προοριζόμενη χρήση
 
Το iTero Element 5D είναι ένας ενδοστοματικός σαρωτής με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά και προορίζεται/ενδείκνυται για χρήση: 

1. Η λειτουργία οπτικής αποτύπωσης (CAD/CAM) της iTero Element 5D 
προορίζεται/ενδείκνυται για χρήση με στόχο την καταγραφή των 
τοπογραφικών εικόνων των δοντιών και των ιστών του στόματος. Τα δεδομένα 
που παράγονται από το iTero μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά 
με οδοντιατρικές συσκευές (π.χ. νάρθηκες, σιδεράκια, συσκευές κλπ.) και με 
διάφορα άλλα εξαρτήματα. 

2. Το λογισμικό ρύθμισης φορητού υπολογιστή iTero Element 5D χρησιμοποιείται 
χρησιμοποιείται με το σαρωτή iTero για τη λήψη ψηφιακών τρισδιάστατων 
αποτυπωμάτων των δοντιών, των μαλακών ιστών και των δομών του στόματος 
καθώς και για την καταγραφή της σχέσης δαγκώματος. Το λογισμικό iTero ελέγχει 
την επεξεργασία των δεδομένων, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση και εξαγωγή 
των δεδομένων για την κατασκευή CAD/CAM οδοντικών αποκαταστάσεων, 
ορθοδοντικών συσκευών, υποστηριγμάτων και εξαρτημάτων. Εκτός από τα 
δεδομένα σάρωσης, διάφορες πληροφορίες για τον ασθενή και την περίπτωση 
μπορούν να εισαχθούν/εξαχθούν ή να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 
προσομοίωσης. Διαθέτει επίσης λειτουργίες για την επαλήθευση και τη συντήρηση 
του συστήματος οι οποίες χρησιμεύουν ως εργαλείο διαχείρισης παραγγελιών. 

3. Η λειτουργικότητα NIRI του iTero Element 5D είναι ένα διαγνωστικό βοήθημα 
για την ανίχνευση των ενδιάμεσων βλαβών της τερηδόνας πάνω από τα ούλα 
και για την παρακολούθηση της εξέλιξης τέτοιων αλλοιώσεων.

Αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα είναι διαθέσιμο σε μια οθόνη με πλήρως 
διαδραστική οθόνη αφής και έναν εύχρηστο σαρωτή. Η τοπογραφία των 
δοντιών ενός ασθενούς μπορεί να προβληθεί στην οθόνη καθώς αυτά 
σαρώνονται και ο προσδιορισμός του βαθμού της οδοντικής σύγκλισης 
(δάγκωμα) μπορεί να αναλυθεί όταν ολοκληρωθεί η σάρωση. 

Σε συνδυασμό με το σαρωτή, η εφαρμογή διευκολύνει τις παρακάτω εργασίες 
ως έξης: 

• Καταγράφει τρισδιάστατα τα ψηφιακά αποτυπώματα των δοντιών, των 
μαλακών ιστών και των δομών κατά την σάρωση. 

• Επιτρέπει την απεικόνιση της οδοντικής σύγκλισης με προβολή σε 
πραγματικό χρόνο μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης. 

• Διαχειρίζεται την επεξεργασία των δεδομένων. 

• Αποστέλλει τα δεδομένα ασύρματα σε καθορισμένους παρόχους για 
την κατασκευή οδοντικών αποκαταστάσεων, ορθοδοντικών συσκευών, 
υποστηριγμάτων και εξαρτημάτων κτλ. 

• Χρησιμοποιεί τα δεδομένα για σκοπούς προσομοίωσης. 

 
Η εφαρμογή παρέχει επίσης χρήσιμες δυνατότητες που επιτρέπουν στο χρήστη 
να πραγματοποιεί τα εξής: 

• Έναρξη μιας νέας σάρωσης. 

• Τοποθέτηση μια νέας παραγγελίας για έναν υπάρχοντα ασθενή ή έναν 
νέο ασθενή. 

• Προβολή παραγγελιών σε εξέλιξη. 

Επανεξέταση και/ή παρακολούθηση περασμένων παραγγελιών.
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Κεφάλαιο 1:

Καταχώρηση συστήματος

Λειτουργία Παρουσίασης
Πατήστε τη Λειτουργία Παρουσίασης για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του 
σαρωτή και να εκτελέσετε σαρώσεις εξάσκησης χωρίς να πραγματοποιήσετε 
υποβολή τους. Η Λειτουργία Παρουσίασης έχει σχεδιαστεί για την εκπαίδευση 
νέων εργαζόμενων και για λόγους πρακτικής εξάσκησης. Η Λειτουργία 
Παρουσίασης είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή για την εξάσκηση οδοντιατρικών 
πρακτικών σε μια συσκευή iTero Element 5D, για τεχνικές σάρωσης, οδηγίες 
για συνταγογραφούμενα έντυπα, τύπους περιπτώσεων και εξοικείωση με το 
περιβάλλον εργασίας του iTero. Η Λειτουργία Παρουσίασης θα παρουσιάζει όλες 
τις πτυχές της διαδικασίας σάρωσης και θα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία 
περιπτώσεων. Δείγματα περιπτώσεων που προσφέρονται θα περιλαμβάνουν 
κλινικές περιπτώσεις, περιπτώσεις Invisalign και περιπτώσεις αποκατάστασης για 
τη διευκόλυνσή σας.

Όταν η Λειτουργία Παρουσίασης χρησιμοποιείται για σάρωση εξάσκησης, ένα 
ελαφρώς ριγέ φόντο και μια κόκκινη ετικέτα στην επάνω αριστερή γωνία θα 
υποδεικνύουν την εν λόγω λειτουργία. Οποιεσδήποτε σαρώσεις που έχουν 
καταγραφεί στη Λειτουργία Παρουσίασης δεν μπορούν να αποθηκευτούν 
ή να υποβληθούν για θεραπεία ασθενούς. Η Λειτουργία Παρουσίασης είναι 
διαθέσιμη για πρόσβαση στην οθόνη υποδοχής ή σε οποιοδήποτε σημείο 
πατώντας το κουμπί με το λογότυπο του iTero Element στην αρχική οθόνη.

Εξατομίκευση
Πατήστε Εξατομίκευση για να καταχωρήσετε το σαρωτή σας. Παρακαλούμε 
να έχετε έτοιμο το Όνομα Χρήστη, τον Κωδικό Πρόσβασης Χρήστη και το 
ID Εταιρείας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρησης. Θα λάβετε 
ένα μήνυμα email από έναν εκπρόσωπο της iTero με τα διαπιστευτήρια 
σύνδεσης και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία Εξατομίκευσης. 

Λειτουργία Παρουσίασης

Εξατομίκευση

1

2

1 2
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1. Επιλέξτε την κατάλληλη Σύνδεση Δικτύου

2. Επαλήθευση σύνδεσης δικτύου

3. Καταχωρίστε το σύστημα

4. Το σύστημα είναι καταχωρημένο
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5. Αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης 7. Το σύστημα τώρα είναι έτοιμο

6. Ενημέρωση SW στην τελευταία έκδοση



6

iTero Element 5D οδηγίες χρήσης Ελληνικά

Σύνδεση
Όταν ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης για το 
iTero Element 5D.

1

2 3 4

Παρακαλούμε να έχετε έτοιμες τις πληροφορίες του λογαριασμού MyiTero κατά 
τη σύνδεση στο Σαρωτή iTero. Θα χρειαστείτε το όνομα, τον λογαριασμό email 
και τον κωδικό πρόσβασής σας. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε 
κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

Δημιουργία λογαριασμού
Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, πατήστε το κάτω κουμπί με τίτλο 
Δημιουργία Λογαριασμού. Εισάγετε ένα email και δημιουργήστε έναν λογαριασμό 
που θα χρησιμοποιηθεί στον Σαρωτή iTero Scanner και στο MyiTero.com. 

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης
Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε το κάτω κουμπί «Ξέχασα τον 
κωδικό πρόσβασης» Εισάγετε το email που χρησιμοποιήσατε για την καταχώρηση 
του λογαριασμού σας και ένας προσωρινός κωδικός πρόσβασης θα αποσταλεί στο 
email σας. Εναλλακτικά, απαντήστε στην προκαθορισμένη ερώτηση ασφαλείας σας 
και αποκτήστε πρόσβαση στον λογαριασμό από τον σαρωτή.

Κεφάλαιο 2: 

Συνδεθείτε στην εφαρμογή του σαρωτή 

Πληροφορίες χρήστη

Δημιουργία Λογαριασμού

Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης

Σύνδεση

1

2

3

4
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Αρχική Οθόνη
Η αρχική οθόνη του iTero Element 5D παρέχει πρόσβαση σε όλες τις βασικές 
λειτουργίες του λογισμικού iTero.

Παρακάτω υπάρχει μια εικόνα από την αρχική οθόνης της εφαρμογής 
iTero Element 5D. 

1

2

Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας
Υπάρχουν τέσσερα κύρια εικονίδια αρχικής οθόνης για το λογισμικό iTero Element 5D. 

Νέα Σάρωση: Για να ξεκινήσετε μια νέα σάρωση για έναν ασθενή, επιλέξτε το 
εικονίδιο Νέα Σάρωση. Αυτό το εικονίδιο αρχικής οθόνης μεταβαίνει στη φόρμα 
iTero Rx για να συμπληρώσετε τη φόρμα συνταγής για έναν ασθενή και να 
ξεκινήσετε τη σάρωση.

Ασθενείς: Για να αναζητήσετε οποιονδήποτε ασθενή στο σύστημά σας, επιλέξτε 
το εικονίδιο Ασθενείς. Αυτό το εικονίδιο αρχικής οθόνης μεταβαίνει στη σελίδα 
Ασθενείς. Αναζητήστε έναν συγκεκριμένο ασθενή, μετακινηθείτε σε πρόσφατα 
σαρωμένους ασθενείς, ελέγξτε τις εξετάσεις, αποκτήστε πρόσβαση στο 
iTero TimeLapse, προβάλετε το ιστορικό ασθενούς, προσθέστε νέες σαρώσεις ή 
προσθέστε ένα πλάνο θεραπείας. 

Παραγγελίες: Για να δείτε την κατάσταση των παραγγελιών σας, επιλέξτε το 
εικονίδιο Παραγγελίες. Αυτό το εικονίδιο αρχικής οθόνης μεταβαίνει σε μια λίστα 
παραγγελιών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε προηγούμενες παραγγελίες. 

Μηνύματα: Για να διαβάσετε μηνύματα, επιλέξτε το εικονίδιο Μηνύματα. Αυτό το 
εικονίδιο αρχικής οθόνης περιηγείται στα εισερχόμενα μηνύματα, όπου μπορείτε 
να διαβάσετε τις πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις από την ομάδα της Align σχετικά 
με νέες ενημερώσεις, βελτιωμένες λειτουργίες, αναβαθμισμένα εργαλεία και πιο 
πρόσφατες εξελίξεις.

Κεφάλαιο 3:

Κύρια χαρακτηριστικά του iTero Element 5D 

Εικονίδια αρχικής οθόνης

Εικονίδια βοηθητικών προγραμμάτων

1

2
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Εικονίδια βοηθητικών προγραμμάτων
Μπαταρία: Για να δείτε τη φόρτιση της εξωτερικής μπαταρίας του iTero, πατήστε 
το εικονίδιο Μπαταρία. Θα εμφανιστεί μια ένδειξη μπαταρίας και θα καθορίσετε 
το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η μπαταρία έως ότου ενδεχομένως 
χρειαστεί να ξαναφορτίσετε το iTero Element 5D. Όταν το εικονίδιο μπαταρίας 
εμφανίζει ένα σύμβολο αστραπής, η μπαταρία φορτίζεται. Σημείωση: Αυτή η 
λειτουργία εμφανίζεται μόνο σε υποστηριζόμενους σαρωτές iTero Element 5D.

Κέντρο Εκμάθησης: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εκπαιδευτικά υλικά 
και εκπαιδευτικά βίντεο για το iTero Element 5D, πατήστε το εικονίδιο του 
Κέντρου Εκμάθησης.

Κλείδωμα: Για να αποσυνδεθείτε από ένα λογαριασμό κάθε φορά που το iTero 
Element 5D δεν χρησιμοποιείται, πατήστε το εικονίδιο Κλείδωμα. Αυτό θα 
βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η οδοντιατρική πρακτική είναι συμβατή με τον 
κανονισμό HIPAA και ότι όλες οι ιατρικές πληροφορίες είναι ασφαλείς.

Ρυθμίσεις: Για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις για το iTero Element 5D σας, 
όπως ρύθμιση ράβδου, τοπική προσαρμογή, ρυθμίσεις χρήστη και άλλα, πατήστε 
το εικονίδιο Ρυθμίσεις.

Βοήθεια: Για να πλοηγηθείτε στα εικονίδια για την αρχική οθόνη και χρήσιμες 
συμβουλές, πατήστε το εικονίδιο Βοήθεια. Μια διαφανής επικάλυψη Βοήθειας 
εμφανίζεται στην οθόνη για να βοηθήσει στην πλοήγηση των λειτουργιών και των 
εργαλείων. Ανά πάσα στιγμή, πατήστε το εικονίδιο Βοήθειας για βοήθεια. Πατήστε 
οπουδήποτε για να κλείσετε την οθόνη Βοήθειας και να επιστρέψετε στη σχετική 
οθόνη. Η υποστήριξη πελατών είναι διαθέσιμη σε κάθε επικάλυψη Βοήθειας.
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x1

Οι κινήσεις της οθόνης αφής 

Η εφαρμογή iTero Element 5D υποστηρίζει κινήσεις στην οθόνη αφής (επίσης 
γνωστές ως πολλαπλών σημείων αφής). Αυτές οι κινήσεις είναι προκαθορισμένες 
κινήσεις που χρησιμοποιούνται για να αλληλεπιδρούν με συσκευές πολλαπλής αφής. 

Παραδείγματα συνηθισμένων κινήσεων οθόνης αφής:

Πάτημα

Κύλιση

Πάτημα με 2 δάχτυλα

Μετατόπιση

Διπλό πάτημα

Περιστροφή

Μεγέθυνση/τσίμπημα

Πάτημα διαρκείας

Swipe

Σμίκρυνση

x2
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Διακόπτες ράβδου

Πλευρικά κουμπιά: Πατήστε και αφήστε ένα από τα πλευρικά κουμπιά της 
ράβδου για να ξεκινήσει ή να σταματήσει η διαδικασία σάρωσης.  Πατήστε 
ταυτόχρονα τα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο αφής.

Πλαίσιο Αφής: Αφού ενεργοποιηθεί, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά 
στο πλαίσιο αφής για να περιηγηθείτε ανάμεσα στα τμήματα σάρωσης.
Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλαίσιο αφής, θα ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία gyro για να περιστρέψετε το μοντέλο στην οθόνη. 

Λειτουργία Παρουσίασης
Για πρόσβαση στη λειτουργία παρουσίασης, πατήστε το λογότυπο του iTero Element 
στην επάνω αριστερή πλευρά της αρχικής οθόνης. Θα εμφανιστεί ένα μενού για να 
πατήσετε τη Λειτουργία Παρουσίασης ή για ακύρωση και επιστροφή στην αρχική 
οθόνη. Η Λειτουργία Παρουσίασης θα εμφανιστεί με τις ίδιες λειτουργίες όπως στη 
λήψη κανονικής σάρωσης. Δεν θα αποθηκευτούν μόνιμα τα δεδομένα.

1

2

3

Πλευρικά κουμπιά

Πλαίσιο αφής

1

1 2

2

Λειτουργία Παρουσίασης

Έξοδος στα Windows

Ακύρωση

1

2

3
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Λειτουργία Παρουσίασης: Εκκινήστε τη Λειτουργία Παρουσίασης για πρακτική 
χωρίς αποθήκευση δεδομένων.

Έξοδος στα Windows: Για έξοδο από τη διασύνδεση iTero και επιστροφή 
στα Windows. Σημείωση: Διατίθεται μόνο σε συσκευές ρύθμισης φορητών 
υπολογιστών iTero.

Ακύρωση: Για έξοδο από την οθόνη και επιστροφή στην κανονική χρήση. 

1

2

Ετικέτα Λειτουργίας Παρουσίασης: Η ένδειξη με την κόκκινη ετικέτα όταν 
χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία Παρουσίασης.

Ριγέ φόντο: Ένα ριγέ φόντο θα εμφανιστεί κατά τη σάρωση. Έχει σχεδιαστεί για 
να αποτρέπει τη σάρωση πραγματικών ασθενών στη Λειτουργία Παρουσίασης. 

Πρακτική σε οποιοδήποτε τμήμα της εμπειρίας ασθενούς. Οποιαδήποτε σάρωση 
που λαμβάνεται κατά τη Λειτουργία Παρουσίασης δεν μπορεί να υποβληθεί 
για θεραπεία. Για έξοδο από τη Λειτουργία Παρουσίασης, μεταβείτε στην αρχική 
οθόνη και πατήστε το λογότυπο του iTero Element. Θα εμφανιστεί το μενού για 
τη Λειτουργία Παρουσίασης προκειμένου να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη 
Λειτουργία Παρουσίασης.

Ετικέτα Λειτουργίας Παρουσίασης

Ριγέ φόντο

1

2
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1

2

Πατήστε το εικονίδιο Μηνύματα από την αρχική οθόνη για να προβάλετε 
ειδοποιήσεις, ενημερώσεις και άλλα μηνύματα από την Align Technology. Στην 
αριστερή πλευρά της σελίδας, αναζητήστε γρήγορα συγκεκριμένα μηνύματα ανά 
τίτλο ή πατήστε στη δεξιά πλευρά της οθόνης και μετακινηθείτε προς τα κάτω 
στη σελίδα για να αναζητήσετε και να βρείτε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Για να 
επισημάνετε οποιοδήποτε μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, πατήστε Επισήμανση 
ως Μη Αναγνωσμένο.

Κεφάλαιο 4:

Μηνύματα
Εισερχόμενα

Επισήμανση ως Μη Αναγνωσμένο

1

2
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Πατήστε στο εικονίδιο Παραγγελίες για να προβάλετε ή να επιθεωρήσετε μια 
παραγγελία Σε Εξέλιξη ή Προηγούμενες Παραγγελίες.

1

2

Σε Εξέλιξη: Σαρώσεις που δεν έχουν υποβληθεί.

Προηγούμενες Παραγγελίες: Παραγγελίες που έχουν υποβληθεί. Πατήστε σε 
οποιαδήποτε παραγγελία για να ελέγξετε την κατάσταση της σάρωσης. 

Κάνοντας κλικ σε μια προηγούμενη παραγγελία εμφανίζονται οι ακόλουθες 
επιλογές, ανάλογα με τον τύπο της περίπτωσης.

Προβολή Rx: Δείτε τη συνταγή για αυτήν την παραγγελία.

Προβολέας: Δείτε τις σαρώσεις για αυτήν την παραγγελία.

Προσθήκη Rx: Προσθέστε μια συνταγή για αυτήν την παραγγελία (ισχύει μόνο 
για τις Ορθοδοντικές παραγγελίες και είναι διαθέσιμη έως και 21 ημέρες μετά από 
μια σάρωση).

Οι γιατροί Invisalign μπορούν επίσης να επιλέξουν χαρακτηριστικά Invisalign 
όπως την Προσομοίωση Αποτελέσματος Invisalign.

Κεφάλαιο 5:

Παραγγελίες

Σε Εξέλιξη

Προηγούμενες Παραγγελίες

1

2
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Έναρξη μιας νέας σάρωσης
Για να ξεκινήσετε μια νέα σάρωση, πατήστε το εικονίδιο Νέα Σάρωση από την 
αρχική οθόνη ή πατήστε το κουμπί νέας σάρωσης από τη σελίδα Ασθενούς. 

Εικονίδιο συνταγών: Το πρώτο βήμα στη ροή εργασιών της Νέας Σάρωσης. 
Συμπληρώστε τη φόρμα συνταγογράφησης με τις πληροφορίες για τον ασθενή, 
τον τύπο της περίπτωσης και τις σημειώσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν.

Εικονίδιο σάρωσης: Το δεύτερο βήμα στη ροή εργασιών της Νέας Σάρωσης. 
Σάρωση του ασθενούς για την καταγραφή νέας σάρωσης. 

Εικονίδιο Προβολής και Επισκόπησης: Το τρίτο βήμα της ροής εργασιών της 
Νέας Σάρωσης. Ελέγξτε τη σάρωση και ελέγξτε ότι έχουν καταγραφεί όλα τα 
απαραίτητα δεδομένα. 

Αποστολή εικονιδίου Περίπτωσης: Το τελικό βήμα στη ροή εργασιών της Νέας 
Σάρωσης. Υπογράψτε τη φόρμα επιβεβαίωσης και στείλτε την περίπτωση στον 
προορισμό της για αποθήκευση ή για πρόσθετη εργασία που απαιτείται. 

1 2

3

Για τις περιπτώσεις Αποκατάστασης, επιλέξτε τον τύπο περίπτωσης και τις 
ανάγκες αποκατάστασης για τα κατάλληλα συμπτώματα. Για τις Ορθοδοντικές 
περιπτώσεις, όπως το Invisalign ή το iRecord, επιλέξτε τον τύπο της περίπτωσης 
και εισάγετε τις πληροφορίες του ασθενούς.

Κεφάλαιο 6:

Σάρωση

Πληροφορίες ασθενούς 

Τύπος Περίπτωσης 

Σημειώσεις

1

2

3
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Αφού επιλέξετε τον τύπο περίπτωσης για έναν ασθενή, παρακαλώ ξεκινήστε τη σάρωση.

Για να ξεκινήσετε μια σάρωση, πατήστε το εικονίδιο σάρωσης. 

1

2

3

4

5 6

Ανατροφοδότηση σάρωσης: Για να δείτε δόντια που τυχόν λείπουν, τον μαλακό 
ιστό ή τη δομή του στόματος κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

Χρώμα: Για εναλλαγή από τη σάρωση σε έγχρωμη προβολή. 

Προβολή ανιχνευτή: Προβολή της τρέχουσας τοποθέτησης της ράβδου. 

Εναλλαγή προβολής: Εναλλαγή μεταξύ προβολής έγχρωμης εικόνας ή εικόνας NIRI 
στο πεδιοσκόπιο 

Μεγέθυνση Προβολής: Εναλλαγή στο μεγάλο πεδιοσκόπιο στο κέντρο της οθόνης

1

Επιλέξτε ένα εργαστήριο για αποστολή της περίπτωσης

Επιλέξτε τον τύπο αποκατάστασης από το 
αναπτυσσόμενο μενού

1

2

2

Μοντελοποίηση σε πραγματικό χρόνο 

Προβολή ανιχνευτή 

Χρώμα

Ανατροφοδότηση σάρωσης

Εναλλαγή προβολής

Μεγέθυνση προβολής

1

2

3

4

5

6
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Αφού ελέγξετε τη σάρωση, υπογράψτε τη φόρμα Rx και στείλτε τη σάρωση για να 
ολοκληρώσετε την περίπτωση.

1

2

3

Πλαίσιο υπογραφής: Προσθέστε εδώ την υπογραφή σας με ένα δάχτυλο. 
Επιλέξτε «Αποθήκευση υπογραφής» για να αποθηκεύσετε μια υπογραφή για 
μελλοντική ευκολία και χρήση. Επιλέξτε «Να μην εμφανιστεί ξανά» για να 
καταργήσετε αυτό το βήμα.

Διαγραφή: Για να διαγράψετε μια υπογραφή από το πλαίσιο υπογραφής.

Επιβεβαίωση & Αποστολή: Επιβεβαιώστε ότι η σάρωση έχει ελεγχθεί και στείλτε 
τη σάρωση σε ένα εργαστήριο ή αποθηκευτικό χώρο iTero. 

Πλαίσιο υπογραφής

Διαγραφή

Επιβεβαίωση & Αποστολή

1

2

3
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Κεφάλαιο 7:

Οθόνες iTero Element 5D
Εκτός από τη σάρωση, ο σαρωτής iTero Element 5D παρέχει μια λειτουργία 
Απεικόνισης Εγγύς Υπερύθρου Ακτινοβολίας (NIRI). Οι έγχρωμες εικόνες NIRI 
και ο ViewFinder καταγράφονται κατά τη διάρκεια της σάρωσης και μπορούν να 
αναθεωρηθούν μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση.

Εργαλείο επισκόπησης για το σύστημα απεικόνισης 
iTero Element 5D
Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, μεταβείτε στο εικονίδιο Προβολή και Επισκόπηση, 
ελέγξτε τη σάρωση και εξετάστε ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων των εικόνων NIRI και των έγχρωμων φωτογραφιών, σε 
συγκεκριμένες θέσεις του στόματος.

1

2

Εργαλείο επιθεώρησης: Εμφανίζει τις έγχρωμες εικόνες και τις εικόνες NIRI που 
έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της σάρωσης

Μεγεθυντικός Φακός: Όταν μεταφέρεται ο μεγεθυντικός φακός στη σάρωση, οι 
Έγχρωμες εικόνες και οι εικόνες NIRI εμφανίζονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
θέση του φακού στη σάρωση

 

Εργαλείο επιθεώρησης

Μεγεθυντικός Φακός

1

2
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Κουμπί μεγέθυνσης:Το παράθυρο του πεδιοσκοπίου θα διευρυνθεί και μόνο η 
συγκεκριμένη εικόνα θα εμφανιστεί στο πεδιοσκόπιο.

Γραμμή εργαλείων φωτεινότητας και αντίθεσης: Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων 
προσαρμογής φωτεινότητας και αντίθεσης.

Μετά από έλεγχο και επιβεβαίωση ότι η σάρωση έχει καταγραφεί με επαρκή 
δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες λειτουργίες για την 
προβολή της έγχρωμης ή μονόχρωμης σάρωσης, για την επεξεργασία σάρωσης, 
αφαίρεση τυχόν σαρωμένων ευρημάτων και διαγραφή του πλεονάζοντος υλικού 
που έχει σαρωθεί.

Χρήση του NIRI 
Το NIRI παρέχει απεικόνιση της εσωτερικής δομής των δοντιών. 

Η διαπερατότητα της δομής μεταφράζεται στην εικόνα NIRI σε επίπεδο 
φωτεινότητας, όσο πιο σκοτεινό είναι το αντικείμενο τόσο μεγαλύτερη είναι η 
διαφάνεια του και το αντίστροφο.

Το υγιές σμάλτο εμφανίζεται σκοτεινό, ημιδιαφανές, ενώ η οδοντίνη ή η τερηδόνα 
είναι λιγότερο διαφανή και εμφανίζονται πιο φωτεινά.

Η εγγύς βλάβη θα εμφανίζεται ως δείγμα φωτεινής λωρίδας/σφήνας όπως στην 
παραπάνω εικόνα, στην περίπτωση αυτή η εγγύς βλάβη φτάνει μέχρι  
την οδοντίνη.

Κουμπί μεγέθυνσης

Γραμμή εργαλείων φωτεινότητας και αντίθεσης

1

2

1

2
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Η αλλαγή της γωνίας προβολής γύρω από αυτήν την περιοχή μπορεί να παρέχει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βάθος της, ενώ η χρήση της έγχρωμης 
εικόνας μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση της διάγνωσης καθώς και της 
σοβαρότητας των αλλοιώσεων. 

Εκτός από το NIRI, οι έγχρωμες εικόνες παρέχονται επίσης για να δώσουν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία των δοντιών και για να 
βοηθήσουν στη διάγνωση.

Το NIRI παραπάνω παρουσιάζει δύο συγγενείς βλάβες που κυκλώνονται 
με κόκκινο χρώμα και φθάνουν μέχρι την οδοντίνη, ενώ η έγχρωμη εικόνα 
βοηθάει να προσδιοριστεί ότι οι βλάβες είναι συγγενείς και όχι συγκλεισιακές, 
καθώς δεν εμφανίζονται λευκές/καφέ κηλίδες στις συσχετιζόμενες περιοχές 
της συγκλεισιακής επιφάνειας στην έγχρωμη εικόνα. Οι σκούρες γραμμές που 
επισημαίνονται με τα μπλε βέλη υποδηλώνουν συγκλεισιακές ρωγμές. 

Σημείωση: Τα πολύ θαμπά δόντια θα έχουν χαμηλή διαπερατότητα του σμάλτου 
καθιστώντας τα πιο φωτεινά, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην 
κατανόηση των δομών του εσωτερικού δοντιού και την διαφοροποίηση μεταξύ 
του σμάλτου και της οδοντίνης, επηρεάζοντας έτσι την ικανότητα ανίχνευσης της 
εγγύς τερηδόνας. Επιπλέον, αρκετές οδοντικές αποκαταστάσεις, όπως οι γεμίσεις 
με αμάλγαμα, δεν είναι διαφανείς για το NIRI, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν 
να καλύψουν αλλοιώσεις που υπάρχουν κάτω από αυτές. 

Το NIRI σε συνδυασμό με τις έγχρωμες εικόνες μπορούν να βοηθήσουν στην 
ανίχνευση της εγγύς τερηδόνας.
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Εγγύς τερηδόνα
Η αξιολόγηση παρέχεται σύμφωνα με το πρότυπο ICDAS-II

• Το υγιές σμάλτο θα εμφανιστεί χωρίς ορατά φωτεινά σημεία, κάτι που σημαίνει 
ότι θα μοιάζει με ένα σκούρο δαχτυλίδι που περιβάλλει έναν φωτεινό εσωτερικό 
κύκλο που αναπαριστά την οδοντίνη. 

• Η τερηδόνα εμφανίζεται ως ένα φωτεινό σημείο, το οποίο δεν φτάνει στην οδοντίνη.  

• Η τερηδόνα που φθάνει στο EDJ θα εμφανιστεί ως φωτεινό σημείο στο σκούρο 
δαχτυλίδι του σμάλτου, το οποίο συνδέεται με την φωτεινή οδοντίνη. 

• Το φωτεινό σημείο στο σμάλτο, το οποίο συνδέεται σημαντικά με τη φωτεινή 
οδοντίνη, μπορεί να υποδηλώνει τερηδόνα οδοντίνης/κοιλότητας.

Κατά προσέγγιση αξιολόγηση:

0 Υγιές

Κλινικά στοιχεία Evx

1 Σμάλτο

2 EDJ

3  Οδοντίνη/
Κοιλότητα
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Στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο με τον τίτλο Ασθενείς για να εντοπίσετε 
έναν ασθενή και τις σαρώσεις του. Πατήστε έναν ασθενή για να προσθέσετε μια 
νέα σάρωση ή να δείτε προηγούμενες σαρώσεις.

1
2

Σελίδα ασθενούς: Δείτε οποιονδήποτε ασθενή, δείτε σαρώσεις ιστορικού που 
σχετίζονται με τον ασθενή, πρόσβαση στο iTero TimeLapse ή προσθέστε μια 
νέα σάρωση.

Γραμμή αναζήτησης: Αναζητήστε συγκεκριμένους ασθενείς χρησιμοποιώντας τα 
ονόματά τους ή τους αριθμούς διαγραμμάτων.

Κεφάλαιο 8:

Ασθενείς

Σελίδα ασθενούς

Γραμμή αναζήτησης

1

2
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Το iTero TimeLapse συγκρίνει τις 3D σαρώσεις του ασθενούς που είχαν 
προηγουμένως καταγραφεί για να επιτρέψει σε έναν ιατρό να απεικονίσει τις 
αλλαγές στα δόντια του ασθενούς, στη δομή των δοντιών και των μαλακών ιστών 
του στόματος.

Οι ασθενείς που ελέγχονται σε τακτική βάση μπορούν να αναλυθούν 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο iTero TimeLapse. 

Στο προφίλ του ασθενούς, επιλέξτε δύο σαρώσεις από το χρονολόγιο στο κάτω 
μέρος της οθόνης. Μόλις επιλεγούν δύο σαρώσεις, πατήστε το κουμπί Σύγκριση 
Επιλεγμένων για να αναλύσετε τις σαρώσεις.

1

2

3

Χρονολόγιο: Σαρώσεις που έχουν καταγραφεί για τον ασθενή.

Πλαίσια επιλογής σάρωσης: Επιλεγμένες σαρώσεις για σύγκριση και απεικόνιση 
στο iTero TimeLapse.

Σύγκριση επιλεγμένων: Αναλύστε τις σαρώσεις χρησιμοποιώντας το 
iTero TimeLapse.

Κεφάλαιο 9:

iTero TimeLapse

Χρονολόγιο

Πλαίσια επιλογής σάρωσης

Σύγκριση επιλεγμένων

1

2

3
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1

2

3

4 5

Υπόμνημα Χρωμάτων: Επισημαίνονται περιοχές με τις περισσότερες αλλαγές 
μεταξύ σαρώσεων με πλούσιο χρώμα. Οι μετρήσεις κλίμακας είναι σε χιλιοστά.

Μεγεθυντικός Φακός: Για να δείτε τις περιοχές λεπτομερώς και να απεικονίσετε 
σημεία ενδιαφέροντος στο Παράθυρο Απεικόνισης. Σύρετε το φακό από το 
παράθυρο απεικόνισης στην περιοχή ενδιαφέροντος για να μεγεθύνετε τα πιθανά 
σημεία θεραπείας. Οι περιοχές στις οποίες εμφανίζεται ο φακός θα μεγεθυνθούν 
μέσα στο παράθυρο απεικόνισης. 

Παράθυρο απεικόνισης: Προβολή μικρών λεπτομερειών των αλλαγών για τις 
επιλεγμένες σαρώσεις.

Ορατότητα χρώματος: Εναλλαγή μεταξύ μονόχρωμων και έγχρωμων στο 
Παράθυρο Απεικόνισης.

Αναπαραγωγή/παύση: Για αναπαραγωγή ή παύση του Παραθύρου Απεικόνισης.

Υπόμνημα Χρωμάτων

Μεγεθυντικός Φακός

Παράθυρο απεικόνισης

Ορατότητα χρώματος

Αναπαραγωγή/παύση

1

2

3

4

5
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Κεφάλαιο 10:

Εγχειρίδιο λειτουργίας iTero 
Element 5D

Το σύστημα iTero Element 5D παρέχεται ως ένας ιδιόκτητος σταθμός εργασίας 
που η λειτουργία βασίζεται σε Η/Υ και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 
ενδοστοματικών σαρώσεων στο γραφείο του ιατρού. Το παρόν εγχειρίδιο 
λειτουργίας περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης και τερματισμού του συστήματος, 
το σωστό χειρισμό της Μονάδας/Ράβδου σάρωσης και του καλωδίου καθώς 
και τον τρόπο καθαρισμού της μονάδας σάρωσης και την αντικατάσταση των 
προστατευτικών περιβλημάτων μεταξύ των ασθενών.

Αυτή η ενότητα προέρχεται από το εγχειρίδιο λειτουργίας του iTero Element 5D 207721

Κεφάλαιο 11:

Εγχειρίδιο λειτουργίας 
iTero Element 5D laptop 
configuration

Το σύστημα iTero Element 5D laptop configuration παρέχεται ως ένας ιδιόκτητος 
σταθμός εργασίας που η λειτουργία του βασίζεται σε φορητό υπολογιστή και 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ενδοστοματικών σαρώσεων στο ιατρείο. Το 
παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης και τερματισμού 
του συστήματος, το σωστό χειρισμό της Μονάδας/Ράβδου σάρωσης και του 
καλωδίου καθώς και τον τρόπο καθαρισμού της μονάδας σάρωσης και την 
αντικατάσταση των προστατευτικών περιβλημάτων μεταξύ των ασθενών.

Αυτή η ενότητα αναφέρεται από το λειτουργικό εγχειρίδιο iTero Element 5D laptop 
configuration 207753
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Σημείωση:







Τα Align, Invisalign, iTero και iTero Element, μεταξύ άλλων, είναι εμπορικά σήματα και/ή σήματα υπηρεσιών της Align 
Technology, Inc. ή μιας από τις θυγατρικές της ή μιας συσχετιζόμενης  εταιρείας και ενδέχεται να έχουν καταχωρηθεί 
στις Η.Π.Α. και/ή σε άλλες χώρες.
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