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מבוא
סורק חלל הפה iTero Element 5D הוא הסורק משולב-ומערכת תכנה מהדור החדש 

ביותר של Align Technology. הסורק מאפשר לרופאים לבצע סריקות דיגיטליות 
תלת-ממדיות של השיניים והמנשך של מטופלים, לבצע התאמות של הסריקה בזמן אמת 

ולהעביר את התוצאות באופן אלחוטי. 

מדריך משתמש זה מספק מידע כללי וסקירה כללית על האפליקציה.

השימוש המיועד
ה-iTero Element 5D הוא סורק חלל פה עם התכונות הבאות ומיועד/מסומן לשימוש: 

תכונת ההטבעה האופטית )CAD/CAM( של iTero Element 5D מיועדת לשימוש . 1
עבור תיעוד התמונות הטופוגרפיות של השיניים ורקמת הפה. ניתן לעשות שימוש 
בנתונים המופקים מ- iTero ליצירת התקנים לשיניים )לדוגמה: מיישרים, גשרים, 

מכשירים וכד'( ואביזרים. 

תוכנת iTero Element 5D משמשת יחד עם סורק iTero Element 5D לצילום . 2
טביעות דיגיטליות תלת ממדיות של השיניים, רקמות רכות ומבנים אוראליים, ושל 

יחסי המנשך. תוכנת iTero שולטת בעיבוד הנתונים, ומסייעת בשילוב הנתונים וייצואם 
לייצור CAD/CAM של שיקומי שיניים, מכשירים אורתודונטים, מבנים ואביזרים.  
בנוסף לנתוני הסריקה, ניתן לייבא/לייצא מידע מגוון אודות המטופל או המקרה או 

לעשות בו שימוש למטרות סימולציה. פונקציות אחרות זמינות עבור אימות ושירות 
המערכת ועבור שימוש ככלי לניהול הזמנות. 

פונקציונליות NIRI של iTero Element 5D מהווה כלי עזר אבחוני לזיהוי נגעי עששת . 3
אינטר-פרוקסימליים מעל החניכיים ולניטור התקדמות נגעים כאלה.

מערכת "הכל בחבילה אחת" זו כוללת מסך מגע אינטראקטיבי באופן מלא וסורק קל 
לשימוש. ניתן להציג את הטופוגרפיה של שיני המטופל על גבי המסך תוך כדי סריקתן, כך 

שניתן לנתח את קביעת מידת סגר המנשך לאחר השלמת הסריקה. 

בשילוב עם הסורק, האפליקציה מאפשרת את המשימות הבאות על ידי: 

צילום מטבעים תלת-ממדיים דיגיטליים של שיניים, רקמה רכה ומבנים אוראליים תוך 	 
כדי סריקתם. 

אפשור הצגה בזמן אמת של יחסי מנשך באופן וויזואלי לאחר השלמת הסריקה. 	 

ניהול עיבוד הנתונים. 	 

שליחת הנתונים באופן אלחוטי לספקים ייעודיים עבור ייצורם של שחזורי שיניים, 	 
מכשירים אורתודונטיים, תמיכות, אביזרים וכו' 

שימוש בנתונים למטרות סימולציה. 	 

היישום כולל גם יכולות ניהוליות המאפשרות למשתמש: 

להתחיל סריקה חדשה. 	 

לבצע הזמנה חדשה עבור מטופל קיים או מטופל חדש. 	 

להציג הזמנות בביצוע. 	 

לסקור ו/או לעקוב אחר הזמנות שבוצעו בעבר.
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פרק 1:

רישום מערכת

מצב הדגמה
לחץ על מצב הדגמה כדי להכיר את תכונות הסורק ולבצע סריקות בפועל מבלי לשלוח את 
הסריקות. מצב הדגמה מיועד להכשרת אנשי צוות חדשים ותרגול. מצב הדגמה זמין בכל 

עת עבור מרפאות השיניים לצורך תרגול במכשיר iTero Element 5D, עבור טכניקות 
סריקה, הנחיות ביצוע עבור טפסי מרשם, סוגי מקרים והיכרות עם ממשק iTero. מצב 
הדגמה יכלול את כל ההיבטים של תהליך הסריקה וכולל מגוון רחב של מקרים. מקרי 

הדוגמה המוצעים כוללים לנוחותך מקרים קליניים, מקרי Invisalign ומקרים שיקומיים.

כאשר מצב הדגמה בשימוש עבור סריקת תרגול, רקע מפוספס עדין ותג אדום בפינה 
השמאלית העליונה יציינו את מצב ההדגמה. לא ניתן לשמור או לשלוח למטופל כל סריקה 

שבוצעה במצב הדגמה . מצב הדגמה זמין לגישה במסך הפתיחה או בכל שלב על ידי 
לחיצה על לחצן הלוגו של iTero Element במסך הבית.

הפוך לשלי
לחץ על "הפוך לשלי" לרישום הסורק שלך. אנא הכן את שם המשתמש שלך, ססמת 

המשתמש ומזהה החברה כדי להשלים את תהליך הרישום. הודעת דוא"ל תתקבל מנציג 
iTero עם פרטי כניסה ומידע מפורט אודות תהליך "הפוך לשלי". 

מצב הדגמה

הפוך לשלי

1

2

12
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1. בחר את חיבור הרשת המתאים

2. אימות חיבור רשת

3. רשום את המערכת

4. המערכת רשומה
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7. המערכת מוכנה כעת5. אשר את הסכם הרישיון

6. עדכון התכנה לגרסה העדכנית ביותר
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כניסה
.iTero Element 5D-כאשר הסורק מופעל, יופיע מסך ההתחברות ל

1

2 3 4

אנא הכן את פרטי חשבון ה-MyiTero שלך בעת הכניסה ל-iTero Scanner. תזדקק 
להזין את שמך, דוא"ל החשבון והססמה. מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על לחצן 

הכניסה.

צור חשבון
כדי ליצור חשבון, לחץ על הלחצן התחתון שכותרתו יצירת חשבון. הזן דוא"ל וצור חשבון 

 .MyiTero.com-ו iTero Scanner-לשימוש ב

שכחתי ססמה
אם שכחת את הססמה, לחץ על הלחצן התחתון שכותרתו שכחתי ססמה. הזן את כתובת 

הדוא"ל הרשומה שלך וסיסמך הזמנית תישלח לדוא"ל שלך. לחלופין, ענה על שאלת 
האבטחה שנקבעה מראש וקבל גישה אל החשבון מהסורק.

פרק 2: 

כניסה לאפליקציית הסורק 

פרטי משתמש

יצירת חשבון

שכחתי ססמה

כניסה

1

2

3

4
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מסך הבית
מסך הבית של iTero Element 5D מספק גישה לכל התכונות העיקריות של תוכנת 

.iTero

 .iTero Element 5D להלן תמונה של מסך הבית של אפליקציית

1

2

סמלי שולחן עבודה מרכזיים
 .iTero Element 5D ישנם ארבעה סמלים עיקריים במסך הבית עבור תוכנת

סריקה חדשה: כדי להתחיל בסריקה חדשה עבור מטופל, בחר בסמל 'סריקה חדשה'. סמל 
מסך בית זה מפנה לטופס iTero Rx על מנת למלא טופס מרשם עבור המטופל ולהתחיל 

סריקה.

מטופלים: לחיפוש מטופל כלשהו במערכת שלך, בחר בסמל 'מטופלים'. סמל מסך בית 
זה מפנה לדף 'מטופלים'. באפשרותך לחפש אחר מטופל מסוים, לגלול בין חולים שנסרקו 

לאחרונה, לסקור סריקות, לגשת ל-iTero TimeLapse, להציג היסטוריית מטופלים, 
להוסיף סריקות חדשות או להוסיף תכנית טיפול. 

הזמנות: להצגת סטטוס ההזמנות שלך, בחר בסמל 'הזמנות'. סמל מסך בית זה מפנה 
לרשימת הזמנות בביצוע או הזמנות קודמות. 

הודעות: לקריאת הודעות, בחר בסמל ההודעות. סמל מסך בית זה מפנה לתיבת הדואר 
הנכנס, בה תוכל לקרוא את ההודעות האחרונות מצוות Align לגבי עדכונים חדשים, 

תכונות משופרות, כלים משופרים והתפתחויות חדשות.

פרק 3:

 iTero Element 5D תכונות עיקריות של

סמלים עיקריים במסך הבית

סמלי כלים

1

2
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סמלי כלים
סוללה: להצגת רמת הטעינה בסוללה החיצונית של iTero, לחץ על סמל הסוללה. מחוון 

 iTero סוללה יופיע ויציין כמה זמן נותר לסוללה עד לזמן בו יש צורך להטעין שוב את
Element 5D. כאשר סמל הסוללה מציג סמל ברק, הסוללה נמצאת בטעינה. הערה: 

מאפיין זה מופיע רק בסורקי iTero Element 5D נתמכים.

מרכז למידה: לגישה לחומרי ההדרכה ולסרטונים חינוכיים עבור iTero Element 5D, לחץ 
על סמל מרכז הלמידה.

מנעול: ליציאה מהחשבון כאשר iTero Element 5D אינו בשימוש, לחץ על סמל המנעול. 
פעולה זו תסייע להבטיח כי מרפאת השיניים תואמת HIPAA וכי כל המידע הרפואי 

מאובטח.

הגדרות: להתאמת ההעדפות עבור iTero Element 5D שלך כגון תצורת ידית, לוקליזציה, 
הגדרות משתמש ועוד, לחץ על סמל ההגדרות.

עזרה: לניווט בסמלי מסך דף הבית ובטיפים מועילים, לחץ על סמל העזרה. שכבת עזרה 
שקופה מופיעה על המסך כדי לסייע בניווט בתכונות ובכלים. בכל עת, הקש על סמל העזרה 

לצורך קבלת סיוע. הקש בכל מקום כדי לסגור את מסך ה-"עזרה" ולחזור למסך הרלוונטי. 
תמיכת הלקוחות זמינה בכל שכבת עזרה.
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x1

 מחוות מסך מגע

יישום iTero Element 5D תומך במחוות מסך מגע )הידועות גם בשם מולטי טאצ'(. 
מחוות אלה הן תנועות מוגדרות מראש המשמשות לאינטראקציה עם התקני המולטי טאצ'. 

דוגמאות למחוות מסך מגע נפוצות:

הקשה

גלילה

הקשה בשתי אצבעות

פריסה

הקשה כפולה

סיבוב

הגדלה/צביטה

לחיצה ארוכה

החלקה

הקטנה

x2
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1

2

בקרי ידית סריקה

לחצני צד: לחץ ושחרר את אחד מכפתורי הצד שבידית הסריקה כדי להתחיל או להפסיק 
את תהליך הסריקה.  לחץ על הלחצנים בו-זמנית כדי להפעיל את לוח המגע.

לוח מגע: לאחר ההפעלה, החלק שמאלה או ימינה על לוח המגע כדי לנווט בין קטעי 
סריקה.

לחיצה ממושכת על לוח המגע תאפשר את פונקציית הג'יירו לסיבוב המודל על המסך. 

מצב הדגמה
כדי לגשת למצב הדגמה, לחץ על סמל iTero Element בצד השמאלי העליון של מסך 

הבית. יופיע תפריט בו יש ללחוץ על מצב הדגמה או לבטל ולחזור למסך הבית. מצב 
הדגמה יופיע עם כל הפונקציונליות כמו בעת ביצוע סריקה רגילה. לא יישמרו נתונים 

לצמיתות.

1

2

3

לחצני צד

משטח מגע

1

2

מצב הדגמה

Windows יציאה אל

ביטול

1

2

3



11

הוראות שימוש עבור iTero Element 5D    עברית

מצב הדגמה: הפעל מצב הדגמה לתרגול מבלי לשמור נתונים.

יציאה אל Windows: ליציאה מהממשק iTero ולחזרה אל Windows. הערה: זמין רק 
.iTero בהתקני תצורת מחשב נייד של

ביטול: ליציאה מהמסך ולחזרה לשימוש רגיל. 

1

2

תג מצב הדגמה: מחוון תג אדום בעת שימוש במצב הדגמה.

רקע מפוספס: רקע מפוספס יופיע בעת הסריקה. הרקע נועד למנוע סריקה של מטופלים 
אמתיים במצב הדגמה. 

תרגול כל חלקי של הטיפול. כל הסריקות שבוצעו במהלך מצב הדגמה אינן נשלחות לטיפול. 
כדי לצאת ממצב הדגמה, יש לחזור למסך הבית וללחוץ על סמל iTero Element. תפריט 

מצב ההדגמה יופיע על מנת לצאת ממצב הדגמה.

תג מצב הדגמה

רקע מפוספס

1

2
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1

2

 Align-לחץ על סמל ההודעות ממסך הבית כדי להציג התראות, עדכונים והודעות אחרות מ
Technology. בצד שמאל של הדף, ניתן לחפש הודעות ספציפיות לפי כותרת נושא 

במהירות, או ללחוץ על הצד הימני של המסך ולגלול למטה בדף כדי לחפש ולמצוא הודעה 
ספציפית. כדי לסמן כל הודעה כלא נקראה, לחץ על סמן כלא נקרא.

פרק 4:

הודעות
תיבת דואר נכנס

סמן כלא נקרא

1

2
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הקש על סמל ההזמנות כדי להציג או לסקור הזמנות בביצוע או קודמות.

1

2

בתהליך: סריקות שלא נשלחו.

הזמנות עבר: הזמנות שנשלחו. לחץ על כל הזמנה כדי לבדוק את סטטוס הסריקה. 

לחיצה על הזמנה קודמת מציגה את האפשרויות הבאות, בהתאם לסוג המקרה.

הצג מרשם: הצגת המרשם עבור הזמנה זו.

מציג: הצגת הסריקות עבור הזמנה זו.

הוסף מרשם: הוספת מרשם להזמנה זו )מתאים רק עבור הזמנות אורתודונטיות וזמין עד 
21 ימים לאחר סריקה(.

.Invisalign כגון סימולטור תוצאת Invisalign יכולים גם לבחור תכונות Invisalign רופאי

פרק 5:

הזמנות

בתהליך

הזמנות עבר

1

2
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הפעל סריקה חדשה
כדי להתחיל בסריקה חדשה, לחץ על סמל סריקה חדשה ממסך הבית או לחץ על לחצן 

סריקה חדשה מדף המטופל. 

סמל מרשם: השלב הראשון בתהליך סריקה חדשה. מלא את טופס המרשם עם מידע 
המטופל, סוג מקרה וכל ההערות אותן יש לכלול.

סמל סריקה: השלב השני בתהליך סריקה חדשה. סרוק את המטופל על מנת לבצע סריקה 
חדשה. 

סמל תצוגה וסקירה: השלב השלישי בתהליך סריקה חדשה. בחן את הסריקה ובדוק שכל 
הנתונים המתאימים צולמו. 

סמל שליחת מקרה: השלב האחרון בתהליך סריקה חדשה. חתום על טופס האישור ושלח 
את המקרה ליעדו לאחסון או לדרישה לפעילות נוספת. 

1 2

3

עבור מקרי שחזור, בחר את סוג המקרה ואת סוג השחזור עבור האינדיקציה המתאימה. 
עבור מקרים אורתודונטים, כגון Invisalign או iRecord, בחר את סוג המקרה והזן את 

פרטי המטופל.

פרק 6:

סריקה

מידע על המטופל 

סוג מקרה 

הערות

1

2

3
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לאחר בחירת סוג המקרה עבור המטופל, אנא התחל בסריקה.

כדי להתחיל בסריקה, הקש על סמל הסריקה. 

1

2

3

4

5 6

משוב סריקה: להצגת כל שן, רקמה רכה או מבנה אוראלי חסרים במהלך הסריקה.

צבע: למעבר מתצוגת סריקה לצבע. 

חלונית סריקה: הצגת המיקום הנוכחי של ידית הסריקה. 

החלף תצוגה: החלפה בין הצגת תמונת צבע או תמונת NIRI בחלונית הסריקה 

הגדלת תצוגה: מעבר לחלונית סריקה גדולה באמצע המסך

בחר מעבדה לשליחת המקרה

בחר את סוג השחזור מהתפריט הנפתח

1

2

מידול בזמן אמת 

עינית 

צבע

משוב סריקה

החלף תצוגה

הגדלת תצוגה

1

2

1

2

3

4

5

6
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לאחר בדיקת הסריקה, היכנס לטופס המרשם ושלח את הסריקה כדי להשלים את המקרה.

1

2

3

תיבת חתימה: חתום את חתימתך כאן באצבע. סמן "שמור חתימה" כדי לאחסן חתימה 
לצורך הקלה על שימוש עתידי. סמן "אל תציג שוב" לביטול שלב זה.

מחיקה: למחיקת חתימה מתיבת החתימה.

 .iTero אשר ושלח: אשר כי הסריקה נבדקה ושלח את הסריקה למעבדה או לאחסון

תיבת חתימה

מחיקה

אשר ושלח

1

2

3
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פרק 7:

iTero Element 5D מסכי
בנוסף לסריקה, סורק ה-iTero Element 5D מספק מצב הדמיית אינפרא-אדום-קרוב 
)NIRI(. תמונות NIRI ותצוגת הצבע נקלטות במהלך הסריקה, וניתנות לסקירה לאחר 

שהסריקה הושלמה.

iTero Element 5D כלי סקירה עבור מערכת הדמיה
לאחר השלמת הסריקה, עבור אל סמל תצוגה וסקירה, בחן את הסריקה ובדוק שכל 

הנתונים המתאימים נקלטו, כולל תמונות NIRI ותמונות צבע, במיקומים ספציפיים בפה.

1

2

כלי סקירה: מציג תמונות צבע ו-NIRI שנקלטו במהלך הסריקה

זכוכית מגדלת: כאשר זכוכית מגדלת נגררת לסריקה, תמונות הצבע ו-NIRI מוצגות 
בהתאם למיקום הספציפי של זכוכית המגדלת על הסריקה

 

כלי סקירה

זכוכית מגדלת

1

2
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לחצן הגדלה: התמונה בחלונית הסריקה תוגדל ורק התמונה הספציפית תוצג.

סרגל הבהירות והניגודיות: פותח את סרגל ההתאמה הבהירות והניגודיות.

לאחר סקירה ואישור כי הסריקה נרכשה עם נתונים מספיקים, ניתן להשתמש בתכונות 
הבאות כדי להציג את הסריקה בצבע או בשחור-לבן, לערוך את הסריקה, להסיר ממצאים 

סרוקים מיותרים ולמחוק חומרים סרוקים נוספים.

 NIRI-שימוש ב
NIRI מספקת הדמיה של מבנה השן הפנימי. 

שקיפות המבנה מתורגמת בתמונת NIRI לרמת בהירות; ככל שהאובייקט כהה יותר, כך 
שקיפותו גבוהה יותר ולהפך.

אמייל בריא נראה כהה, שקוף, בעוד דנטין או עששת הינם שקופים פחות ונראים בהירים 
יותר.

נגע פרוקסימלי יופיע כפס בהיר/דמויי-טריז כמו בתמונה לעיל, במקרה זה הנגע 
הפרוקסימלי מגיע עד לדנטין.

לחצן הגדלה

סרגל כלי בהירות וניגודיות

1

2

1

2
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שינוי זווית הצפייה באזור כזה עשוי לספק מידע נוסף לגבי עומקו, בעוד ששימוש בתמונת 
הצבע עשוי לסייע בדיוק האבחנה כמו גם בזיהוי חומרת הנגעים. 

בנוסף ל-NIRI, תמונות הצבע ניתנות גם על מנת לספק מידע נוסף על בריאות השן, ולעזור 
באבחון.

ה-NIRI לעיל מדגימה שני נגעים סמוכים מוקפים באדום, המגיעים כל הדרך אל הדנטין, 
בעוד שתמונת הצבע עוזרת לקבוע כי הנגעים הם סמוכים ולא סגריים, שכן לא מופיעים 

כתמים לבנים/חומים באזורים התואמים של המישור הסגרי בתמונת הצבע. הקווים הכהים 
המסומנים בחצים הכחולים מצביעים על חריצים סגריים. 

הערה: לשיניים אטומות מאוד תהיה שקיפות נמוכה של אמייל השן, מה שגורם לה להראות 
בהירה יותר, דבר זה עלול לגרום קושי בהבנת מבני השן הפנימיים, ובהבדלה בין האמייל 

והדנטין, ובכך להשפיע על היכולת לזהות עששת פרוקסימלית. בנוסף, מספר שחזורי 
שיניים כגון סתימות אמלגם אינם שקופים עבור NIRI, כלומר הם עשויים למסך נגעים 

הנמצאים תחתיהם. 

NIRI יחד עם תמונות צבע יכולים לסייע בזיהוי עששת פרוקסימלית.
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עששת פרוקסימלית
ICDAS-II דירוג על פי תקן

אמייל בריא יופיע ללא כתמים בהירים בולטים, כלומר דומה לטבעת כהה סביב מעגל 	 
פנימי בהיר המייצג את הדנטין. 

עששת תופיע ככתם בהיר, אשר אינו מגיע לדנטין.  	 

עששת המגיעה ל-EDJ תופיע ככתם בהיר בטבעת האמייל הכהה, אשר מתחבר אל 	 
דנטין בהיר. 

כתם בהיר באמייל אשר מתחבר באופן משמעותי לדנטין הבהיר עשוי לרמוז על עששת 	 
דנטין/חלל הפה.

דירוג פרוקסימלי:

0 בריא

קליני Evx

1 אמייל

EDJ 2

3  דנטין/קויטציה
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במסך הבית, לחץ על הסמל שכותרתו "מטופלים" כדי לאתר חולה ואת הסריקות שלו. לחץ 
על מטופל כדי להוסיף סריקה חדשה או להציג סריקות קודמות.

1
2

 iTero-דף המטופל: להצגת מטופל כלשהו, סריקות היסטוריות הקשורות למטופל, גש ל
TimeLapse או הוסף סריקה חדשה.

סרגל חיפוש: לחיפוש מטופלים ספציפיים באמצעות שמותיהם או מספרי רשומה רפואית.

פרק 8:

מטופלים

דף המטופל

סרגל חיפוש

1

2
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iTero TimeLapse משווה סריקות תלת-ממד של המטופל שנרכשו בעבר כדי לאפשר 
לרופא להמחיש שינויים בשיניים, מבני שיניים, ורקמות רכות אוראליות של המטופל.

 .iTero TimeLapse-ניתן לנתח נתוני מטופלים הנסרקים על בסיס קבוע באמצעות כלי ה

בפרופיל המטופל, בחר שתי סריקות מתוך ציר הזמן בתחתית המסך. לאחר בחירת שתי 
הסריקות, לחץ על לחצן ההשוואה כדי לנתח את הסריקות.

1

2

3

ציר זמן: סריקות של המטופל שבוצעו לאורך זמן.

.iTero TimeLapse-תיבות הסימון לבחירת סריקה: סריקות שנבחרו להשוואה והצגה ב

.iTero TimeLapse השווה סריקות שנבחרו: ניתוח סריקות באמצעות

פרק 9:

iTero TimeLapse

ציר זמן

תיבות סימון לבחירת סריקה

השווה סריקות שנבחרו

1

2

3
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1

2

3

4 5

מקרא צבעים: אזורים מודגשים בצבע עשיר המדגישים את רוב השינויים בין הסריקות. 
מידות קנה המידה הינם במילימטרים.

זכוכית מגדלת: להצגת אזורים ביתר פירוט ולהמחשת נקודות עניין בחלון האנימציה. גרור 
את זכוכית המגדלת מחלון האנימציה אל אזור העניין כדי להגדיל את נקודות הטיפול 

הפוטנציאליות. האזורים המופיעים בזכוכית המגדלת יוגדלו בחלון האנימציה. 

חלון אנימציה: להמחשת פרטים עדינים של שינויים עבור הסריקות שנבחרו.

תצוגת צבע: להחלפה בין שחור-לבן וצבע בחלון האנימציה.

הפעל/השהה: להפעלה או להשהיית חלון האנימציה.

מקרא צבעים

זכוכית מגדלת

חלון אנימציה

תצוגת צבע

הפעל/השהה

1

2

3

4

5
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פרק 10:

 iTero מדריך ההפעלה
Element 5D

מערכת iTero Element 5D מגיעה כעמדת עבודה קניינית מבוססת-מחשב לביצוע 
סריקות בתוך חלל הפה במשרדו של הרופא. מסמך זה מתאר כיצד להפעיל ולכבות את 

המערכת, כיצד לטפל נכון ביחידת הסריקה/ידית והכבל, וכיצד לנקות את יחידת הסריקה 
ולהחליף את השרוולים בין המטופלים.

iTero Element 5D 207722 סעיף זה הוא הפניה ממדריך הפעלה

פרק 11:

 iTero Element מדריך הפעלה
5D laptop configuration

מערכת iTero Element 5D laptop configuration מגיעה כעמדת עבודה קניינית 
מבוססת מחשב נייד לביצוע סריקות בחלל הפה במשרדו של הרופא. מסמך זה מתאר כיצד 

להפעיל ולכבות את המערכת, כיצד לטפל נכון ביחידת הסריקה/ידית והכבל, וכיצד לנקות 
את יחידת הסריקה ולהחליף את השרוולים בין המטופלים.

iTero Element 5D laptop configuration 207754 סעיף זה הוא הפניה ממדריך הפעלה
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:Notes
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