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Az iTero Element 5D használati utasítása

Bevezetés
Az iTero Element 5D az Align Technology legújabb generációs, egységes
intraorális szkenner és szoftver rendszere: A betegek fogainak és
harapásának 3D-s digitális beolvasását, majd a szkennelt kép valós
időben történő módosítását és a vizsgálati eredmények vezeték nélküli
továbbítását teszi lehetővé az orvosok számára.
Ez a felhasználói kézikönyv általános információkat és áttekintést nyújt
az alkalmazásról.

Rendeltetésszerű használat
Az iTero Element 5D egy intraorális szkenner, az alábbi jellemzőkkel,
valamint rendeltetésszerű használattal/használati javaslatokkal
rendelkezik:
1. Az iTero Element 5D optikai lenyomatkészítő (CAD/CAM)
funkciójának a rendeltetése/célja a fogak és a szájszövet topográfiai
képeinek a rögzítése. Az iTero-ból kinyert adatok fogászati eszközök
(pl. fogszabályozó sínek, fogszabályozók, eszközök stb.) és
kiegészítők gyártására használhatók.
2. Az iTero Element 5D szoftvert az iTero Element 5D szkennerrel
a fogak, a lágy szájszövetek és struktúrák, valamint a harapások
3D-s digitális megjelenítéséhez használják. Az iTero szoftver
vezérli az adatok feldolgozását, megkönnyíti az adatok integrálását
és az adatok exportálását a fogászati helyreállítások CAD/CAM
kivitelezéséhez, a fogszabályozó eszközökhöz, támasztékok és
kiegészítők készítéséhez. A beolvasott adatok mellett számos betegés esetinformáció importálható/exportálható, vagy használható fel
szimulációs célokra. A rendszer ellenőrzéséhez és szervizeléséhez,
valamint megrendeléskezelő eszközként további funkciók állnak
rendelkezésre.
3. Az iTero Element 5D NIRI funkció az interproximális fogszuvasodás,
a fogíny feletti károsodás észlelésére, valamint az ilyen jellegű
elváltozások megfigyelésére használt diagnosztikai segédeszköz.
Ez az all-in-one rendszer egy teljesen interaktív, érintőképernyős
kijelzővel és könnyen használható szkennerrel érhető el. A beolvasás
során a képernyőn a beteg fogainak topográfiája tekinthető meg, és a
beolvasás befejeztével elemezhető a harapás záródásának mértéke.
A szkenner az alkalmazással együtt használva az alábbi feladatokat
könnyíti meg:
•

A szájüregben található lágy szövetek és szájképletek, valamint a
harapások 3D-ben történő, digitális megjelenítése a beolvasás során.

•

A beolvasás befejeztével a vizuális harapás összefüggéseinek valós
idejű megtekintése.

•

Az adatok feldolgozásának kezelése.

•

A fogászati helyreállítások kivitelezéséhez, a fogszabályozó
eszközökhöz, támasztékok és kiegészítők készítéséhez szükséges
adatok vezeték nélküli továbbítása a kijelölt szolgáltatók számára.

•

Az adatok szimulációs célokra történő használata.
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Az alkalmazás ezen kívül olyan adminisztratív lehetőségeket tartalmaz,
amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy:
•

Új beolvasás indítása.

•

Új megbízás felvitele egy meglévő, vagy új beteg számára.

•

Folyamatban lévő megbízások megtekintése.

Régebbi megbízások megtekintése és/vagy nyomon követése.
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1. fejezet:

Rendszerregisztráció

1

1

Demó Üzemmód

2

Testreszabás

2

Demó Üzemmód
A szkenner funkcióinak megismeréséhez, valamint a szkennelési
folyamat szkennelt képek továbbítása nélküli gyakorlásához nyomja
meg a Demó Üzemmód gombot. A Demó Üzemmód az új alkalmazottak
képzésére és a feladatok gyakorlására szolgál. Fogászatok számára,
iTero Element 5 eszközön a Demó Üzemmód bármikor elérhető
beolvasási technikáknak, vényköteles receptek elkészítési módjainak,
különböző esetek kezelésének gyakorlásához, valamint az iTero
felülettel való ismerkedésre. A Demó Üzemmód a beolvasási folyamat
minden részletét tartalmazza és számos előfordulható esetet lefed. A
megjeleníthető példák igény szerint klinikai eseteket, Invisalign eseteket
és helyreállítással foglalkozó eseteket is tartalmaznak.
Ha a gyakorló beolvasás során a Demó Üzemmódot használja, a Demó
Üzemmód működését enyhén csíkozott háttér és a bal felső sarokban
található piros címke jelzi. A Demó Üzemmódban megjelenített szkennelt
képeket nem lehet lementeni és nem használhatók fel a betegek
kezelése során. A Demó Üzemmód a Kezdőképernyőről, valamint bármely
folyamat közben az iTero Element logó gombnak a képernyőn történő
megnyomásával érhető el.

Testreszabás
A szkenner regisztrálásához nyomja meg a Testreszabás gombot. A
regisztrációs folyamat befejezéséhez készítse elő a felhasználónevét, a
felhasználói jelszavát és a vállalati azonosítót. Az iTero egy képviselője
egy, a bejelentkezési adatokat és a Testreszabásra vonatkozó részletes
információkat tartalmazó emailt fog küldeni az Ön számára.
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1.

Válassza ki a megfelelő Hálózati Kapcsolatot

3.

Regisztrálja a rendszert

2.

A Hálózati Kapcsolat hitelesítése

4.

A rendszer regisztrálása megtörtént
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5.
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7.

A rendszer használatra kész
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2. fejezet:

Bejelentkezés a szkenner alkalmazásba
Bejelentkezés
Amikor a szkenner bekapcsolt állapotban van, az iTero Element 5D
bejelentkezési képernyője jelenik meg.

1

2

3

4

Az iTero Szkennerbe történő bejelentkezéshez, kérjük, készítse elő
MyiTero fiókadatait. A nevére, a fiókhoz használt email címre és a jelszóra
lesz szüksége. Töltse ki az összes kötelező mezőt és kattintson a
Bejelentkezés gombra.

Fiók létrehozása
Fiók létrehozásához nyomja meg a lent található, Fiók Létrehozása
feliratú gombot. Adjon meg egy email címet, és hozzon létre az iTero
Szkenneren, valamint a MyiTero.com weboldalon használatos fiókot.

Elfelejtett jelszó
Ha elfelejtette jelszavát, nyomja meg a lent található, Elfelejtett Jelszó
feliratú gombot. Adja meg a fiókhoz regisztrált email címét és az email
címére egy ideiglenes jelszót küldünk. A másik lehetőség, ha válaszol
az előre meghatározott biztonsági kérdésre és fiókjához a szkenneren
keresztül fér hozzá.
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3. fejezet:

Az iTero Element 5D fő jellemzői
Kezdőképernyő
Az iTero Element 5D kezdőképernyője hozzáférést biztosít az
iTero szoftver összes fő funkciójához.
Az alábbiakban az iTero Element 5D alkalmazás kezdőképernyőjének
képe látható.
2

1

Fő kezdőképernyő ikonok

2

Segédprogram ikonok

1

Fő asztali ikonok
A kezdőképernyőn az iTero Element 5D szoftverének négy fő ikonja
jelenik meg.
Új Beolvasás: Beteg számára történő új szkennelés indításához
válassza az Új Beolvasás ikont. Ez a kezdőképernyő ikon az iTero Rx
űrlapra navigál, ahol a beteg számára kitöltheti a vényköteles űrlapot és
elkezdheti a szkennelést.
Betegek: A rendszerben szereplő betegek megkereséséhez válassza ki
a Betegek ikont. Ez a kezdőképernyő ikon a Betegek oldalra navigál. Itt
rákereshet egy adott betegre, átnézheti a szkennelésén nemrég részt
vevő betegek listáját, megtekintheti a szkennelt képeket, elérheti az iTero
TimeLapse üzemmódot, megtekintheti a betegek kórtörténetét, új szkennelt
képeket adhat az adatokhoz, valamint megadhat kezelési tervet is.
Megbízások: A megbízások állapotának megtekintéséhez válassza
a Megbízások ikont. Ez a kezdőképernyő ikon a folyamatban lévő
megbízások listájához, illetve a múltbeli megrendelésekhez navigál.
Üzenetek: Az üzenetek olvasásához válassza az Üzenetek ikont. Ez
a kezdőképernyő ikon a beérkező üzenetek mappához navigál, ahol
az Align csapat által küldött, az új frissítésekről, a javított funkciókról,
a továbbfejlesztett eszközökről és a legújabb fejlesztésekről szóló
üzeneteket olvashatja.
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Segédprogram ikonok
Akkumulátor: Az iTero külső akkumulátora töltöttségi szintjének
megtekintéséhez nyomja meg az Akkumulátor ikont. Megjelenik az
akkumulátort jelző kép, amely pontosan megmutatja, mikor kell újra
feltölteni az iTero Element 5D készüléket. Ha az akkumulátor ikon
villámcsapás jelét mutatja, az akkumulátor töltődik. Megjegyzés: ez a
funkció csak a támogatott iTero Element 5D szkennerekben érhető el.
Képzési Központ: Az iTero Element 5D képzési anyagainak és oktatási
videóinak eléréséhez nyomja meg a Képzési Központ ikont.
Zár: Ha az iTero Element 5D készüléket nem használja, a fiókból való
kilépéshez nyomja meg a Zár ikont. Ez biztosítja a fogászati rendelő
megfelelőségét a HIPAA előírásainak, valamint a gyógyászati információk
biztonságos kezelését.
Beállítások: Az iTero Element 5D eszköz beállításainak (mint a
pálca konfiguráció, a lokalizáció, a felhasználói és egyéb beállítások)
testreszabásához nyomja meg a Beállítások ikont.
Súgó: A kezdőképernyő ikonjainak kezeléséhez, valamint hasznos
tanácsokért nyomja meg a Súgó ikont. A képernyőn egy átlátszó Súgó
borító jelenik meg, amely megakadályozza a funkciók és az eszközök
közvetlen elérését. A Súgó ikon megérintésével bármikor segítséget
kérhet. A Súgó képernyőről egy érintéssel visszajuthat az éppen használt
oldalra. Az Ügyféltámogatás minden Súgó borítóról elérhető.
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Érintőképernyő-mozdulatok
Az iTero Element 5D alkalmazás támogatja az érintőképernyős
(más néven multi-touch vagy többérintéses) mozdulatokat. Ezek a
mozdulatok a több érintéssel működő eszközökkel való kommunikáció
végrehajtásához használt, előre definiált mozgások.
Példák a mindennapi érintőképernyő-mozdulatokra:

x1

x2

Érintés

Dupla érintés

Hosszú megnyomás

Görgetés

Forgatás

Elhúzás

Érintés 2 ujjal

Nagyítás/csíptetés

Kicsinyítés

Pásztázás
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Wand vezérlés
2
1

1

Oldalsó gombok

2

Érintőlap

1

Demó Üzemmód

2

Kilépés a Windows rendszerbe

3

Mégsem

Oldalsó gombok: A beolvasási folyamat elindításához vagy leállításához
nyomja meg, illetve engedje fel a pálca oldalán található valamelyik
gombot. Az érintőpad aktiválásához egyidejűleg nyomja be a gombokat.
Érintőpad: Aktiválás után a beolvasott kép részletei között az
érintőpadon jobbra-balra csúsztatott mozdulattal mozoghat.
A giroszkóp funkciót, amellyel a képernyőn megjelenő képet tudja
elforgatni, az érintőpad lenyomásával és nyomva tartásával használhatja.

Demó Üzemmód
A demó üzemmód eléréséhez nyomja meg a kezdőképernyő bal felső
részén található iTero Element logót. Megjelenik egy menü, ahol
megnyomja a Demó Üzemmód gombot, vagy visszavonhatja az utasítást
és visszatérhet a kezdőképernyőre. A Demó Üzemmód ugyanazokkal
a funkciókkal jelenik meg, mint egy szokásos szkennelési vizsgálat. Az
adatok nem kerülnek végleges adatként tárolásra.

1
2
3
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Demó Üzemmód: Gyakorláshoz indítsa el a Demó Üzemmódot, amely
nem menti el az adatokat.
Kilépés a Windows rendszerbe: Kilépés az iTero felületről és visszatérés
a Windows rendszerbe. Megjegyzés: Csak az iTero laptop konfiguráció
eszközökön érhető el.
Mégse: Kilépés a képernyőről és visszatérés a normál használathoz.
1

1

Demó Üzemmód címke

2

Csíkos háttér

2

Demó Üzemmód címke: A piros címke jelzi a Demó Üzemmód
használatát.
Csíkos háttér: A szkennelés közben csíkos háttér jelenik meg. Az eszközt
úgy tervezték, hogy Demó Üzemmódban ne lehessen tényleges betegek
vizsgálatát elvégezni.
A betegkezelés bármely szakaszát gyakorolhatja. Egy olyan szkennelési
vizsgálat sem továbbítható kezeléshez, amelyet Demó Üzemmódban
végeztek. A Demó Üzemmódból való kilépéshez térjen vissza a
kezdőképernyőre és nyomja meg az iTero Element logót. A Demó
Üzemmódból való kilépéshez egy Demó Üzemmód menü jelenik meg.
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4. fejezet:

Üzenetek

1

2

Az Align Technologytól érkező értesítések, frissítések és egyéb üzenetek
megjelenítéséhez nyomja meg az Üzenetek ikont a kezdőképernyőn. Az
oldal bal felén témakör szerint, gyorsan kereshet konkrét üzeneteket,
vagy egy adott üzenet kereséséhez és megjelenítéséhez nyomja
meg a képernyő jobb oldalát, és görgessen lefelé az oldalon. Bármely
üzenet olvasatlannak való megjelöléséhez nyomja meg a Megjelölés
Olvasatlanként gombot.
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5. fejezet:

Megbízások
A Folyamatban lévő vagy a Korábbi Megbízások megtekintéséhez érintse
meg a Megbízások ikont.

1

1

Folyamatban lévő

2

Korábbi megbízások

2

Folyamatban:Azok a szkennelt képek, amelyek még nem kerültek
továbbításra.
Korábbi Megrendelések: Megbízások, amelyek már továbbításra
kerültek. Bármely beolvasás állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a
hozzá tartozó megbízást.
Korábbi megbízásra kattintva, az eset típusától függően, az alábbi
lehetőségek láthatók.
Rx Megtekintése: A megbízáshoz tartozó recept megtekintése.
Nézegető: A megbízáshoz tartozó szkennelt képek megtekintése.
Rx Hozzáadása: Recept hozzárendelése a megbízáshoz (kizárólag
fogszabályzásra vonatkozó megbízások esetén alkalmazható, és a
szkennelési vizsgálat után 21 napig érhető el).
Az Invisalign orvosok Invisalign funkciókat is választhatnak, mint például
az Invisalign Szimulációs Eredmények megjelenítése.
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6. fejezet:

Szkennelés
Új beolvasás indítása
Új beolvasás elindításához nyomja meg az Új Beolvasás ikont a
kezdőképernyőn, vagy nyomja meg az új beolvasás gombot a Beteg
adatai oldalon.

Recept ikon: Az új beolvasás munkafolyamat első lépése. Töltse ki a
vényköteles recept űrlapot a beteg adataival, az eset típusával és a hozzá
tartozó megjegyzésekkel.
Beolvasás ikon: Az új beolvasás munkafolyamat második lépése. Az új
kép beolvasásához végezzen szkennelést a betegen.
Nézet és Áttekintés ikon: Az új beolvasás munkafolyamat harmadik
lépése. Tekintse meg a szkennelt képet, és vizsgálja meg, hogy az összes
megfelelő adat rögzítésre került-e.
Eset Küldése ikon: Az új beolvasás munkafolyamat utolsó lépése. Írja
alá az igazoló űrlapot, és tárolás, illetve további munkálatok elvégzése
céljából küldje el az esetet a rendeltetési helyére.

2

1

3

A Helyreállítást igénylő esetekben válassza ki az erre vonatkozó
esettípust, valamint a helyreállítás szükséges műveleteit. Fogszabályozási
esetekben, például Invisalign vagy iRecord esetén, válassza ki az eset
típusát, és adja meg a beteg adatait.
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A beteg adatai

2

Esettípus

3
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1

Válasszon ki egy laboratóriumot, ahova elküldi az
eset adatait

2

A legördülő listából válassza ki a helyreállítás
típusát

1

Valós idejű modellezés

2

Nézetkereső

3

Szín

4

Beolvasás visszajelzése

5

Nézetváltás

6

Nagyítás nézet

1

2

A beteghez tartozó eset típusának kiválasztása után, kezdje el a
szkennelést.
A beolvasás indításához érintse meg a szkennelés ikont.
4

1

3

2

5

6

Beolvasási visszajelzése: A hiányzó fogak, lágy szövetek vagy
szájképletek megtekintése a szkennelési vizsgálat során.
Szín: A beolvasásról színes nézetre válthat.
Nézetkereső: A pálca aktuális helyzetének megtekintése.
Nézetváltás: A nézetkeresőben a színes kép vagy a NIRI által adott kép
megjelenítése közötti váltás
Nagyítás Nézet: A képernyő közepén megjelenő nagyítottnézetre váltás
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A szkennelt kép megtekintése után írja alá az Rx vényköteles recept
űrlapot, és a beolvasás befejezéséhez küldje el a szkennelt képet.

1

2
3

Aláírásmező: Itt adja meg az aláírást, ujjal. A folyamat megkönnyítése
érdekében, az aláírás későbbiekben való használatához ellenőrizze az
„Aláírás Mentése” funkciót. A lépés későbbiekben való kihagyásához
jelölje be a „Ne jelenjen meg újra” lehetőséget.
Törlés: Az aláírás törlése az aláírásmezőből.
Megerősítés és küldés: Erősítse meg, hogy a szkennelt kép át lett
tekintve és továbbítsa azt a laborba vagy az iTero tároló egységébe.
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Törlés
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7. fejezet:

iTero Element 5D képernyők
A beolvasáson kívül az iTero Element 5D szkenner közeli infravörös
képalkotást (NIRI) is biztosít. A NIRI és a Nézetkereső színes képei a
beolvasás során rögzítésre kerülnek, és a szkennelés befejezése
után felülvizsgálhatók.

Az iTero Element 5D képalkotó rendszer felülvizsgálati
eszköze
A beolvasás befejezése után menjen a Nézet és Áttekintés ikonra,
ellenőrizze a szkennelést, és vizsgálja meg, hogy minden szükséges adat
rögzítésre került-e, beleértve a száj meghatározott pontjairól készült NIRI
és színes képeket is.

2

1

Áttekintő eszköz

2

Nagyító

1

Áttekintő eszköz: Megjeleníti a beolvasás során rögzített színes és NIRI
képeket
Nagyító: Amikor a nagyítót a beolvasott képre húzza, a Színes és a NIRI
képek a nagyító adott helyének megfelelően jelennek meg
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2

1

Nagyítás gomb: A nézetkereső ablak mérete megnő, és a
nézetkeresőben csak az adott kép jelenik meg.
Fényerő és kontraszt eszköztár: Megnyitja a fényerő és a kontraszt
beállítások eszköztárát.
Miután áttekintette és megerősítette, hogy a beolvasás során elegendő
és megfelelő adat került rögzítésre a beolvasott kép színes vagy egyszínű
megjelenítéséhez, a kép szerkesztéséhez, a szkennelés során rögzített
egyéb tárgyak, valamint anyagok eltávolításához és törléséhez az alábbi
funkciók érhetők el.

A NIRI használata
A NIRI a fog belső szerkezetének képalkotását biztosítja.
A NIRI képen különböző erősségű fénnyel jelennek meg a fogszerkezet
átláthatósági szintjei; minél áttetszőbb egy terület, annál sötétebb
színben jelenik meg, és fordítva.
Az egészséges fogzománc sötét, áttetsző, míg a dentin vagy a
fogszuvasodás kevésbé áttetsző így fényesebb színben jelenik meg.

A proximális károsodás fényes csík/ék alakú formában jelenik meg,
mint ahogy ez a fenti képen is látható. Ebben az esetben a proximális
károsodás egészen a dentin szintjét éri el.
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Az ilyen területek leképezése esetén a látószög megváltoztatása több
információt adhat a problémás terület mélységéről, míg a színes kép
használata megkönnyítheti a diagnózis és a károsodás súlyosságának
pontosítását.
A NIRI képeken kívül a színes képek a fog egészségére vonatkozó
további információk megállapításának és a diagnózis felállításának
segítésére is szolgálnak.

A fenti NIRI képen, pirossal bekarikázva, két, egymáshoz közel
elhelyezkedő fogkárosodás látható egészen a dentin eléréséig, míg a
színes kép segít meghatározni a károsodások szomszédos, de felszíni
elhelyezkedését, mivel a képen a fogak rágófelszínén nem jelennek
meg fehér/barna foltok. A kék nyilakkal jelölt sötét vonalak a rágófelszín
hasadékait jelzik.
Megjegyzés: A nehezen átvilágítható fogak esetében a fogzománc
kevésbé áttetsző, ezáltal fényesebb területek jelennek meg, ami
megnehezítheti a fogak belső szerkezetének vizsgálatát, valamint
így nehezebb egymástól elkülöníteni a zománc és a dentin területeit.
Mindez megnehezíti az egymás mellett elhelyezkedő fogszuvasodások
észrevételét. Emellett, a NIRI nem képes megjeleníteni számos fogászati
helyreállító kezelést, mint például az amalgám töltéseket, így ezek a
kezelések elfedik az alattuk található károsodásokat.
A NIRI, a színes képekkel együtt, segíthet az egymás mellett
elhelyezkedő fogszuvasodások észrevételében.
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Proximális fogszuvasodás
A pontozás az ICDAS-II szabvány előírásai szerint történik
•

Ép fogzománc jelenik meg, amely észlelhető fényes foltok nélkül, ami
azt jelenti, hogy egy sötét gyűrűvel körülvett fényes körre hasonlít,
amelyben a fényesebb rész jelöli a dentint.

•

A fogzománc dentint el nem érő szuvas területei fényes foltként
jelennek meg.

•

A fogzománc és a dentin találkozását elérő fogszuvasodás a
fogzománc sötét színű körén a fényes dentin területet érintő fényes
foltként jelenik meg.

•

A fogzománcon megjelenő, a fényes dentin területtel jelentősen
érintkező fényes folt dentinális/kavitált fogszuvasodást jelezhet.

Proximális pontozás
Klinikai
0

Hang

1

Fogzománc

2 Fogzománc
és dentin
találkozása

3 Dentinális/
Kavitált
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8. fejezet:

Betegek
A betegek és a hozzájuk tartozó szkennelt képek megjelenítéséhez
a kezdőképernyőn nyomja meg a Betegek feliratú ikont. Új beolvasás
indításához, vagy a már meglévő képek megjelenítéséhez nyomja meg a
beteghez tartozó sort.

1

2

1

Beteg adatai

2

Keresősáv

Beteg adatai: A beteg adatai, és a hozzá tartozó korábbi szkennelt képek
megtekintésére, az iTero TimeLapse funkció elérésére, vagy új szkennelt
kép hozzáadására szolgál.
Keresősáv: Név vagy ábraszám alapján kereshet betegeket.
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9. fejezet

iTero TimeLapse
Az iTero TimeLapse összehasonlítja a korábban rögzített 3D-s beolvasott
képeket, így teszi lehetővé az orvos számára a beteg fogaiban,
fogszerkezeteiben és orális lágy szöveteiben bekövetkezett változás
követését.
Az iTero TimeLapse eszköz lehetővé teszi a rendszeresen vizsgált
betegek elemzését.
A beteg profiljában, a képernyő alján, válasszon ki az idővonalról két
szkennelt képet. A beolvasott képek elemzéséhez, a két szkennelt kép
kiválasztása után nyomja meg a Kiválasztottak Összehasonlítása gombot.

1
2

3
Idővonal: Az idők során a betegről készült szkennelt képek.
Szkennelt képek kiválasztása jelölőnégyzetek: A kiválasztott
beolvasásoknak az iTero TimeLapse alkalmazásban történő
összehasonlításához és megjelenítéséhez.
Kiválasztott képek összehasonlítása: A beolvasások elemzése az
iTero TimeLapse használatával.
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4

5

3

1

Színmagyarázat

2

Nagyító

3

Animációs ablak

4

Színmegjelenítés

5

Lejátszás/szünet

1
2

Színmagyarázat: Élénk színnel kiemeltek azok a területek, ahol a
szkennelt képeket összehasonlítva a legtöbb változás történt. A színskála
mértékegysége milliméterben van megadva.
Nagyító: A területek részletes áttekintéséhez és a fontos pontoknak az
Animációs Ablakban történő megjelenítéséhez használható. A lehetséges
kezelési helyek nagyításához húzza a nagyítót az animációs ablakból
az érdekesnek tartott területre. A nagyítón megjelenő területek az
animációs ablakban kerülnek kinagyításra.

Animációs ablak: A kiválasztott szkennelt kép részletes módosításainak
megjelenítésére szolgál.
Színmegjelenítés: Az Animációs Ablakban válthat az egyszínű és a színes
megjelenítés között.
Lejátszás/szünet: Az animációs ablak használatára vagy
szüneteltetésére szolgál.
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10. fejezet:

iTero Element 5D Használati
utasítás
Az iTero Element 5D rendszer készüléket sajátos, számítógép alapú
munkaállomásként, szájüregen belüli szkennelési vizsgálat elvégzéséhez
szállítjuk az orvosi rendelőbe. Ez a dokumentum a készülék indításának
és leállításának módját, a Beolvasó Egység/Pálca és a kábel helyes
kezelését, valamint a Beolvasó Egység tisztítását és a tartóhüvelyeknek a
betegek kezelése között történő cseréjét mutatja be.
Ez a rész hivatkozás az iTero Element 5D használati utasítás 207723-ből

11. fejezet:

iTero Element 5D laptop
configuration használati
utasítás
Az iTero Element 5D laptop configuration rendszer készüléket sajátos,
laptop alapú munkaállomásként, szájüregen belüli szkennelési vizsgálat
elvégzéséhez szállítjuk az orvosi rendelőbe. Ez a dokumentum a készülék
indításának és leállításának módját, a Beolvasó Egység/Pálca és a
kábel helyes kezelését, valamint a Beolvasó Egység tisztítását és a
tartóhüvelyeknek a betegek kezelése között történő cseréjét mutatja be.
Ez a rész hivatkozás az iTero Element 5D laptop configuration használati
utasítás 207755-ból
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Megjegyzés:
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