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Latviešu valodā

Ievads
iTero Element 5D perorālais skeneris ir Align Technology jaunākās
paaudzes integrētais skeneris un programmatūras sistēma. Tas ļauj
ārstiem veikt 3D digitālo pacienta zobu un sakodiena skenēšanu, veikt
skenēšanas korekcijas reāllaikā un ar bezvadu tehnoloģiju nosūtīt
rezultātus.

Kopā ar skeneri programma atvieglo šādus uzdevumus:

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegta vispārīga informācija un
lietojumprogrammas pārskats.

Paredzētais lietojums

•

Zobu, mutvārdu mīksto audu un struktūru 3D digitālo attēlu
uzņemšana, tos skenējot.

•

Vizuālā sakodiena attiecību reāllaika skatīšana pēc skenēšanas
pabeigšanas.

•

Datu apstrādes pārvaldība

•

Datu bezvadu nosūtīšana izraudzītajiem piegādātājiem zobu
restaurācijas, ortodontisko ierīču, abutīvu un piederumu izgatavošanai
utt.

•

Datu izmantošana simulācijas nolūkos.

iTero Element 5D ir perorāls skeneris ar šādām funkcijām un paredzēts /
norādīts lietošanai:

Lietotnei ir arī administratīvas iespējas, kas ļauj lietotājam:
•

Sākt jaunu skenēšanu.

1. iTero Element 5D optiskās attēlieguves (CAD / CAM) iespēja ir
paredzēta / norādīta lietošanai zobu un mutes audu topogrāfisko
attēlu fiksēšanai. No iTero iegūtie dati var tikt izmantoti kopā
ar zobārstniecības ierīču (piem., regulatoru, brekešu, ierīču) un
piederumu ražošanu.

•

Uzsākt jaunu pasūtījumu esošam pacientam vai jaunam pacientam.

•

Skatīt notiekošos pasūtījumus.

2. iTero Element programmatūra tiek izmantota kopā ar iTero skeneri,
lai uztvertu zobu, mutvārdu mīksto audu un struktūru 3D digitālos
iespaidus un sakaru attiecības. iTero programmatūra kontrolē
datu apstrādi, atvieglo datu integrāciju un datu eksportu uz zobu
restaurāciju, ortodontisko ierīču, abutīvu un piederumu CAD / CAM
izgatavošanu. Līdztekus skenēšanas datiem var importēt / eksportēt
dažādu pacientu un lietu informāciju vai to izmantot simulācijas
nolūkos. Citas funkcijas ir pieejamas sistēmas pārbaudei un
apkalpošanai, un tās var izmantot kā pasūtījumu pārvaldības rīku.
3. iTero Element 5D NIRI funkcionalitāte ir diagnostikas līdzeklis, lai
atklātu interproksimālus kariesa bojājumus virs smaganām un lai
novērotu šādu bojājumu progresu.
Šī universālā sistēma ir pieejama monitorā ar pilnībā interaktīvu
skārienekrāna displeju un viegli lietojamu skeneri. Pacienta zobu
topogrāfiju var aplūkot ekrānā, kad tie tiek skenēti, un skenēšanas
pabeigšanas laikā var analizēt koduma oklūzijas pakāpi.

2

Pārskatīt un/vai izsekot iepriekšējus pasūtījumus.
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1. nodaļa:

Sistēmas reģistrācija

1

1

Izmēģinājuma režīms

2

Noslēdzošās darbības

2

Izmēģinājuma režīms
Nospiediet Demo Mode, lai iepazītos ar skenera funkcijām un veiktu
treniņa skenēšanu bez skenēšanas rezultātu iesniegšanas. Izmēģinājuma
režīms ir paredzēts jaunu darbinieku apmācībai un treniņiem.
Izmēģinājuma režīms ir pieejams jebkurā laikā, lai zobārstniecības
praktikantus apmācītu par iTero Element 5D ierīci, skenēšanas
paņēmieniem, norādījumus par recepšu veidlapām, lietu veidiem un
iepazīstināšanu ar iTero saskarni. Izmēģinājuma režīmā tiks attēloti visi
skenēšanas procesa aspekti, un tajā ir ietverti dažādi gadījumi. Piedāvātie
parauga gadījumi ietvers klīniskos gadījumus, Invisalign gadījumus un
atjaunojošos gadījumus Jūsu ērtībai.
Kad izmēģinājuma režīms ir izmantots treniņa skenēšanai, sarkanā
viegli svītrots fons un sarkana birka augšējā kreisā stūrī norādīs uz
izmēģinājuma režīmu. Nevienu izmēģinājuma režīmā uzņemto skenēšanu
nevar saglabāt vai iesniegt pacienta ārstēšanai. Izmēģinājuma režīms ir
pieejams sagaidīšanas ekrānā vai jebkurā brīdī, nospiežot iTero Element
logo pogu sākuma ekrānā.

Noslēdzošās darbības
Nospiediet Make It Mine, lai reģistrētu savu skeneri. Lai pabeigtu
reģistrācijas procesu, lūdzu, norādiet savu lietotāja vārdu, lietotāja paroli
un uzņēmuma ID. Jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu no iTero pārstāvja ar
pieteikšanās akreditācijas datiem un detalizētu informāciju par to, kā veikt
noslēdzošās darbības.
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1. Izvēlieties atbilstošo tīkla savienojumu

3. Reģistrējiet sistēmu

2. Tīkla savienojuma verifikācija

4. Sistēma ir reģistrēta
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5. Piekrītiet licences līgumam

7. Sistēma tagad ir gatava

6. SW atjaunināšana uz jaunāko versiju
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2. nodaļa:

Pieteikšanās skenera lietojumprogrammā
Pieteikšanās
Kad skeneris ir ieslēgts, parādīsies iTero Element 5D pieteikšanās ekrāns.

1

2

3

4

Lūdzu, sagatavojiet MyiTero konta informāciju, kad piesakāties iTero
skenerī. Jums būs nepieciešams jūsu vārds, konta e-pasts un parole.
Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un noklikšķiniet uz pogas Login.

Konta izveidošana
Lai izveidotu kontu, lūdzu, nospiediet apakšējo pogu ar nosaukumu
Create Account. Ievadiet e-pastu un izveidojiet kontu, ko izmantot iTero
Scanner un MyiTero.com.

Aizmirsta parole
Ja esat aizmirsis paroli, nospiediet apakšējo pogu ar nosaukumu Forgot
Password. Ievadiet savu reģistrētā konta e-pastu un uz jūsu e-pastu tiks
nosūtīta pagaidu parole. Varat arī atbildēt uz iepriekš noteiktu drošības
jautājumu un piekļūt kontam no skenera.
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2

Izveidot kontu

3

Aizmirsta parole

4

Pieteikšanās
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3. nodaļa:

iTero Element 5D galvenās iespējas
Sākuma ekrāns
iTero Element 5D sākuma ekrāns nodrošina piekļuvi visām galvenajām
iTero programmatūras funkcijām.
Zemāk ir redzams iTero Element 5D lietojumprogrammas sākuma ekrāns.
2

1

Galvenās sākuma ekrāna ikonas

2

Lietderības ikonas

1

Galvenās darbvirsmas ikonas
iTero Element 5D programmatūrai ir četras galvenās sākuma ekrāna
ikonas.
Jauna skenēšana: Lai sāktu jaunu pacienta skenēšanu, atlasiet ikonu
New Scan. Šī sākuma ekrāna ikona pārvietojas uz iTero Rx veidlapu, lai
aizpildītu pacienta receptes veidlapu un sāktu skenēšanu.
Pacienti: Lai meklētu jebkuru pacientu sistēmā, izvēlieties ikonu Patients.
Šī sākuma ekrāna ikona pārvietojas uz pacientu lapu. Meklējiet noteiktu
pacientu, ritiniet nesen skenētos pacientus, pārskatiet skenēšanu,
piekļūstiet iTero TimeLapse, apskatiet pacienta vēsturi, pievienojiet
jaunus skenējumus vai pievienojiet ārstēšanas plānu.
Pasūtījumi: Lai skatītu pasūtījumu statusu, izvēlieties ikonu Orders. Šī
sākuma ekrāna ikona pārvietojas uz notiekošo pasūtījumu vai iepriekšējo
pasūtījumu sarakstu.
Ziņojumi: Lai lasītu ziņas, izvēlieties ikonu Messages. Šī sākuma
ekrāna ikona pārvietojas uz ziņu iesūtni, kur jūs varat izlasīt jaunākos
Align komandas paziņojumus par jauniem atjauninājumiem, uzlabotām
funkcijām, uzlabotiem rīkiem un jaunākajiem notikumiem.
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Lietderības ikonas
Akumulators: Lai apskatītu iTero ārējā akumulatora uzlādi, nospiediet
akumulatora ikonu. Parādīsies akumulatora indikators un norādīs, cik ilgi
akumulators ir uzlādēts, līdz var būt nepieciešams atkārtoti uzlādēt iTero
Element 5D. Kad akumulatora ikona parāda zibens simbolu, akumulators
tiek uzlādēts. Piezīme: šī funkcija parādās tikai atbalstītajos iTero Element
5D skeneros.
Mācību centrs: Lai piekļūtu mācību materiāliem un izglītojošiem
videoklipiem jūsu iTero Element 5D, nospiediet mācību centra ikonu.
Bloķēt: Lai izrakstītos no konta ikreiz, kad iTero Element 5D netiek lietots,
nospiediet ikonu Lock. Tas palīdzēs nodrošināt, ka zobārstniecības
prakse atbilst HIPAA prasībām un ka visa medicīniskā informācija ir droša.
Iestatījumi: Lai pielāgotu preferences jūsu iTero Element 5D, piemēram,
zižļa konfigurāciju, lokalizāciju, lietotāja iestatījumus un vairāk, nospiediet
ikonu Settings.
Palīdzība: Lai pārvietotos uz sākuma ekrāna ikonām un noderīgiem
padomiem, nospiediet ikonu Help. Uz ekrāna parādās caurspīdīgs
palīdzības pārklājums, kas palīdz uzlabot funkciju un rīku navigāciju. Lai
saņemtu palīdzību, jebkurā laikā pieskarieties ikonai Help. Pieskarieties
jebkur, lai aizvērtu palīdzības ekrānu un atgrieztos attiecīgajā ekrānā.
Klientu atbalsts ir pieejams katrā palīdzības pārklājumā.
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Skārienekrāna kustības
iTero Element 5D lietojumprogramma atbalsta skārienekrāna (jeb
daudzpieskārienu) kustības. Tās ir iepriekš noteiktas kustības, lai
mijiedarbotos ar daudzpieskārienu ierīcēm.
Parastu skārienekrāna kustību piemēri:

x1

x2

Pieskaršanās

Divkārša pieskaršanās

Ilga turēšana

Ritināšana

Rotēšana

Pārvilkšana

2 pirkstu pieskāriens

Tuvināšana / saspiešana

Tālināšana

Bīdīšana
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Zižļa vadība
2
1

1

Sānu pogas

2

Skārienpaliktnis

1

Izmēģinājuma režīms

2

Iziet no Windows

3

Atcelt

Sānu pogas: Lai sāktu vai apturētu skenēšanas procesu, nospiediet
un atlaidiet vienu no sānu pogām. Vienlaicīgi nospiediet taustiņus, lai
aktivizētu skārienpaliktni.
Skārienpaliktnis: Pēc aktivizēšanas pavelciet pa kreisi vai pa labi uz
skārienpaliktņa, lai pārvietotos starp skenēšanas segmentiem.
Skārienpaliktņa nospiešana un turēšana ļaus žiroskopijas funkcijai rotēt
ekrānā esošo modeli.

Izmēģinājuma režīms
Lai piekļūtu izmēģinājuma režīmam, sākuma ekrāna augšējā kreisajā pusē
nospiediet iTero Element logotipu. Parādīsies izvēlne, lai nospiestu Demo
mode vai atceltu un atgrieztos sākuma ekrānā. Izmēģinājuma režīmam
būs visas tās pašas funkcijas, kādas ir normālai skenēšanai. Dati netiks
saglabāti pastāvīgi.

1
2
3
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Izmēģinājuma režīms: Uzsākt izmēģinājuma režīmu treniņam,
nesaglabājot datus.
Iziet no Windows: Lai izietu no iTero saskarnes un atgrieztos sistēmā
Windows. Piezīme: Pieejams tikai iTero klēpjdatora konfigurācijas ierīcēs.
Atcelt: Lai izietu no ekrāna un atgrieztos normālā lietošanā.
1

1

Izmēģinājuma režīma birka

2

Svītrainais fons

2

Izmēģinājuma režīma birka: Sarkanās atzīmes indikators, izmantojot
izmēģinājuma režīmu.
Svītrainais fons: Skenēšanas laikā parādīsies svītrains fons. Tas ir
ieviests, lai novērstu īstu pacientu skenēšanu izmēģinājuma režīmā.
Trenējieties jebkurā pacienta pieredzes daļā. Izmēģinājuma režīmā
veiktos skenējumus nevar iesniegt ārstēšanai. Lai izietu no izmēģinājuma
režīma, lūdzu, atgriezieties sākuma ekrānā un nospiediet iTero Element
logotipu. Lai izietu no izmēģinājuma režīma, parādīsies izmēģinājuma
režīma izvēlne.
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4. nodaļa:

Ziņojumi

1

2

Lai skatītu paziņojumus, atjauninājumus un citus ziņojumus no Align
Technology, sākuma ekrānā nospiediet ikonu Messages. Lapas kreisajā
pusē ātri meklējiet konkrētus ziņojumus vai nospiediet ekrāna labajā
pusē un ritiniet uz leju lapu, lai meklētu un atrastu konkrētu ziņojumu. Lai
atzīmētu jebkuru ziņojumu kā nelasītu, nospiediet Mark as Unread.

12

1

Iesūtne

2

Atzīmēt kā nelasītu
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5. nodaļa:

Pasūtījumi
Pieskarieties ikonai Orders, lai skatītu vai pārskatītu notiekošos vai
iepriekšējos pasūtījumus.
1

Notiekošie

2

Iepriekšējie pasūtījumi

1

2

Notiekošie: Skenējumi, kas nav iesniegti.
Iepriekšējie pasūtījumi: Iesniegtie pasūtījumi. Lai pārbaudītu skenēšanas
statusu, nospiediet uz jebkura pasūtījuma.
Noklikšķinot uz iepriekšēja pasūtījuma, atkarībā no lietas veida parādās
šādas iespējas:
Skatīt Rx: Skatīt šī pasūtījuma recepti.
Skatītājs: Skatīt šī pasūtījuma skenējumus.
Pievienot Rx: Pievienot recepti šim pasūtījumam (piemērojams tikai
ortodontijas pasūtījumiem un pieejams līdz 21 dienai pēc skenēšanas).
Invisalign ārsti var izvēlēties arī Invisalign funkcijas, piemēram, Invisalign
iznākuma simulatoru.
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6. nodaļa:

Skenēšana
Sākt jaunu skenēšanu.
Lai sāktu jaunu skenēšanu, sākuma ekrānā nospiediet ikonu New Scan
vai nospiediet jaunas skenēšanas pogu pacientu lapā.

Recepšu ikona: Pirmais solis jaunās skenēšanas darbplūsmā. Aizpildiet
receptes veidlapu ar pacienta informāciju, lietas veidu un piezīmēm, kas
jāiekļauj.
Skenēšanas ikona: Otrais solis jaunas skenēšanas darbplūsmā. Skenējiet
pacientu, lai iegūtu jaunu skenējumu.
Skatīšanas un pārskatīšanas ikona: Trešais solis jaunas skenēšanas
darbplūsmā. Pārbaudiet skenējumu un pārliecinieties, vai ir iegūti visi
atbilstoši dati.
Lietas nosūtīšanas ikona: Pēdējais solis jaunas skenēšanas darbplūsmā.
Parakstiet apstiprinājuma veidlapu un nosūtiet lietu uz galamērķi
glabāšanai vai papildu darbam.

2

1

3

Atjaunošanas lietām izvēlieties gadījuma veidu un atbilstošās indikācijas
atjaunošanas vajadzības. Ortodontijas lietās, piemēram, Invisalign vai
iRecord, izvēlieties lietas veidu un ievadiet pacienta informāciju.
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1

Pacienta informācija

2

Lietas veids

3

Piezīmes
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1

Atlasiet laboratoriju, lai nosūtītu lietu

2

Nolaižamajā izvēlnē atlasiet atjaunošanas veidu

1

Modelēšana reāllaikā

2

Skatu meklētājs

3

Krāsa

4

Skenēšanas atgriezeniskā saite

5

Pārslēgt skatu

6

Palielināt skatu

1

2

Pēc pacienta lietas atlases, lūdzu, uzsāciet skenēšanu.
Lai sāktu skenēšanu, pieskarieties skenēšanas ikonai.
4

1

3

2

5

6

Skenēšanas atgriezeniskā saite: Lai skenēšanas laikā aplūkotu jebkādus
trūkstošus zobus, audus vai mutes dobuma struktūras.
Krāsa: Lai pārslēgtos no skenēšanas uz krāsu skatu.
Skata meklētājs: Skatiet zižļa pašreizējo novietojumu.
Pārslēgt skatu: Pārslēgšanās starp krāsu attēla vai NIRI attēla parādīšanu
skatu meklētājā
Palielināt skatu: Pārslēdzieties uz lielu skata meklētāju ekrāna vidū
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Pēc skenēšanas pārskatīšanas parakstiet Rx veidlapu un nosūtiet
skenējumu, lai pabeigtu lietu.

1

2
3

Paraksta lodziņš: Parakstieties šeit ar pirkstu. Atzīmējiet "Save
Signature", lai parakstu noglabātu vienkāršai lietošanai vēlāk. Lai dzēstu
šo soli, atzīmējiet "'Nerādīt atkārtoti"' "Don't show again".
Notīrīt: Lai nodzēstu parakstu no paraksta lodziņa.
Apstiprināt un nosūtīt: Apstiprināt pārskatīto skenējumu un nosūtīt to uz
laboratoriju vai iTero krātuvi.
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7. nodaļa:

iTero Element 5D ekrāni
Līdztekus skenēšanai iTero Element 5D skeneris nodrošina gandrīz
infrasarkano staru attēlveidošanas (NIRI) režīmu. NIRI un ViewFinder
krāsu attēli tiek uzņemti skenēšanas laikā, un tos var pārskatīt pēc
skenēšanas pabeigšanas.

iTero Element 5D attēlveidošanas sistēmas
Kad skenēšana ir pabeigta, dodieties uz ikonu View and Review,
pārbaudiet skenējumu un pārliecinieties, vai ir iegūti visi atbilstoši dati par
noteiktām mutes dobuma vietām, tostarp NIRI un krāsu attēli.

2

1

Pārskatīšanas rīks

2

Lupa

1

Pārskatīšanas rīks: Parāda skenēšanas laikā uzņemtos krāsu un NIRI
attēlus
Lupa: Kad lupa tiek vilkta uz skenēšanu, krāsu un NIRI attēli tiek parādīti
atbilstoši konkrētās lupas atrašanās vietai skenējumā
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2

1

Tuvināšanas poga: Skatu meklētāja logs tiks palielināts un skatu
meklētājā tiks parādīts tikai konkrētais attēls.
Spilgtuma un kontrasta rīkjosla: Atver spilgtuma un kontrasta
regulēšanas rīkjoslu.
Pēc pārskatīšanas un apstiprinājuma, ka skenējums ir veikts ar
pietiekamiem datiem, var izmantot šādas funkcijas, lai skatītu skenēšanu
krāsaini vai melnbalti, rediģētu skenēšanu, noņemtu papildu skenētus
artefaktus un dzēstu papildu skenētus materiālus.

NIRI lietošana
NIRI nodrošina iekšējās zobu struktūras attēlveidošanu.
NIRI attēlā struktūras caurspīdīgums tiek pārvērsts gaišuma līmenī; jo
tumšāks ir objekts, jo augstāks ir tā caurspīdīgums, un otrādi.
Veselīga emalja parādās tumša, caurspīdīga, bet dentīns vai kariess ir
mazāk caurspīdīgs un šķiet spilgtāks.

Proximālais bojājums parādīsies kā spilgtas svītras / ķīļveida iezīmes, kā
redzams iepriekš attēlā, šajā gadījumā proksimālais bojājums sniedzas
līdz pat dentīnam.
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Mainot skata leņķi ap šādu vietu, var iegūt vairāk informācijas par tās
dziļumu, bet, izmantojot krāsu attēlu, var palīdzēt diferencēt gan diagnozi,
gan bojājumu smagumu.
Līdztekus NIRI tiek nodrošināti arī krāsu attēli, lai sniegtu vairāk
informācijas par zoba veselību un palīdzētu diagnostikā.

Augstāk sniegtais NIRI parāda divus tuvus bojājumus, kas ir apavilkti ar
sarkanu, sniedzoties līdz pat dentīnam, bet krāsu attēls palīdz noteikt, ka
bojājumi ir proksimāli, nevis oklusāli, jo krāsu attēlā neparādās neviens
baltais/brūnais plankums okluzālās virsmas korelējošajās zonās. Tumšās
līnijas, kas apzīmētas ar zilām bultiņām, norāda uz oklusālām plaisām.
Piezīme: Ļoti necaurspīdīgiem zobiem ir zems emaljas caurspīdīgums,
liekot tiem izskatīties gaišākiem, kas var radīt grūtības izprast iekšējās
zobu struktūras un diferencēt emalju un dentīnu, tādējādi ietekmējot
spēju noteikt tuvāko kariesu. Turklāt vairāki zobu atjaunojumi, piemēram,
amalgama pildījumi nav caurspīdīgi NIRI attēlos, kas nozīmē, ka tie var
aizklāt zem tiem esošus bojājumus.
NIRI kopā ar krāsu attēliem var palīdzēt noteikt proksimālo kariesu.
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Proksimālais kariess
Punktu novērtējums saskaņā ar ICDAS-II standartu
•

Vesela emalja parādīsies bez pamanāmiem košiem plankumiem, kas
nozīmē, ka tā atgādinās tumšu riņi ap gaišu iekšējo riņķi, kas iezīmē
dentīnu.

•

Emaljas kariesa parādās kā spilgti plankumi, kas nesasniedz dentīnu.

•

Kariess, kas sasniedz EDJ, parādīsies kā spilgts plankums emaljas
tumšajā riņķī, kas savienojas ar gaišo dentīnu.

•

Spilgta vieta emaljā, kas ir ievērojami savienota ar spilgto dentīnu, var
liecināt par dentinālu / kavitāciju.

Proksimālais vērtējums:
Klīniski
0 Vesels

1 Emalja

2 EDJ

3Dentīns/
kavitācija
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8. nodaļa:

Pacienti
Sākuma ekrānā nospiediet ikonu ar nosaukumu Patients, lai atrastu
pacientu un viņa skenējumus. Nospiediet uz pacienta, lai pievienotu jaunu
skenējumu vai skatītu iepriekšējos skenējumus.

1

2

1

Pacienta lapa

2

Meklēšanas josla

Pacienta lapa: Skatiet visus pacientus, skatiet vēsturiskos skenējumus,
kas saistīti ar pacientu, piekļūstiet iTero TimeLapse vai pievienojiet jaunu
skenējumu.
Meklēšanas josla: Meklēt konkrētus pacientus, izmantojot viņu vārdus vai
diagrammas numurus.
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9. nodaļa:

iTero TimeLapse
iTero TimeLapse salīdzina iepriekš iegūtos pacienta 3D skenējumus, lai
ļautu ārstam vizualizēt pacienta zobu, zoba struktūras un mutes dobuma
mīksto audu izmaiņas.
Regulāri pārbaudītos pacientus var analizēt, izmantojot rīku iTero
TimeLapse.
Pacienta profilā atlasiet divus skenējumus no laika skalas ekrāna apakšā.
Kad ir atlasīti divi skenējumi, nospiediet pogu Compare Selected, lai
analizētu skenējumus.

1
2

3
Laika skala: Skenējumi, kas veikti pacienta laikā.
Skenēšanas izvēles lodziņi: Atlasītie skenējumi, lai salīdzinātu un
vizualizētu iTero TimeLapse.
Salīdzināt atlasīto: Analizējiet skenēšanu, izmantojot iTero TimeLapse.
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4

5

3

1

Krāsu apzīmējumi

2

Lupa

3

Animācijas logs

4

Krāsu redzamība

5

Atskaņot/apturēt

1
2

Krāsu apzīmējumi: Izceltie apgabali, kuros visvairāk mainās skenēšana ar
bagātīgu krāsu. Mēroga mērījumi ir milimetros.
Lupa: Lai apskatītu detaļas un vizualizētu interešu logus animācijas logā.
Lai palielinātu iespējamās ārstēšanas vietas, velciet lupu no animācijas
loga uz interesējošo apgabalu. Apgabali, kas parādās lupā, palielināsies
animācijas logā.

Animācijas logs: Vizualizējiet sīkas detaļas par izvēlētajiem skenējumiem.
Krāsu redzamība: Pārslēgties starp melnbalto krāsu un krāsu animācijas
logā.
Atskaņot / apturēt: Lai atskaņotu vai apturētu animācijas logu.
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10. nodaļa:

iTero Element 5D lietošanas
rokasgrāmata
iTero Element 5D sistēma tiek nodrošināta kā patentēta datora
darbstacija iekšējai orālai skenēšanai ārsta kabinetā. Šajā dokumentā ir
aprakstīts, kā ieslēgt un izslēgt sistēmu, kā pareizi rīkoties ar skenēšanas
ierīci / zizli un kabeli un kā tīrīt skenēšanas ierīci un nomainīt tās uzmavas
starp pacientiem.
Šī sadaļa ir atsauce no iTero Element 5D lietošanas rokasgrāmatas 207727

11. nodaļa:

iTero Element 5D laptop
configuration lietošanas
rokasgrāmata
iTero Element 5D laptop configuration sistēma tiek piegādāta kā
patentēta, klēpjdatora darbstacija iekšķīgai skenēšanai ārsta kabinetā.
Šajā dokumentā ir aprakstīts, kā ieslēgt un izslēgt sistēmu, kā pareizi
rīkoties ar skenēšanas ierīci / zizli un kabeli un kā tīrīt skenēšanas ierīci
un nomainīt tās uzmavas starp pacientiem.
Šī sadaļa ir atsauce no iTero Element 5D laptop configuration lietošanas
rokasgrāmatas 207759
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Piezīme:
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