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Įvadas
 
„iTero Element 5D“ intraoralinis skaitytuvas yra „Align Technology“ 
naujausios kartos integruotas skaitytuvas ir programinė įranga. Tai 
gydytojams suteikia galimybę realiu laiku atlikti skaitmeninius pacientų 
dantų ir sąkandžių tyrimus 3D formatu bei belaidžiu būdu perduoti šiuos 
duomenis. 

Šiame naudojimo vadove pateikiama bendroji informacija ir programos 
apžvalga.

Paskirtis
 
„iTero Element 5D“ - tai intraoralinis skaitytuvas, turintis šias savybes ir 
numatytas/skirtas šiam naudojimui; 

1. „iTero Element 5D“ optinio įspūdžio (CAD / CAM) funkcija numatyta/
skirta dantų ir burnos audinių topografinių vaizdų įrašymui. „iTero“ 
sugeneruoti duomenys gali būti naudojami dantų prietaisų (pvz., vielų, 
breketų, funkcinių aparatų ir kt.) bei jų priedų gamyboje. 

2. „iTero Element 5D“ programinė įranga naudojama „iTero 5D“ 
skaitytuve, užfiksuojant skaitmeninius dantų, burnos minkštųjų audinių 
ir struktūros bei sąkandžio atspaudus 3D formatu. „iTero“ programinė 
įranga valdo duomenų apdorojimą, palengvina duomenų integravimą ir 
eksportuoja duomenis, skirtus CAD/CAM dantų restauracijų gamybai, 
ortodontiniams prietaisams, atramoms ir priedams.  Be duomenų 
nuskaitymo, galima importuoti/eksportuoti informaciją apie įvairius 
pacientus ir atvejus arba panaudoti ją simuliacijos tikslais. Įrenginyje 
yra ir kitų funkcijų, skirtų sistemos aptarnavimui ir patvirtinimui bei 
naudojamų užsakymų valdymui. 

3. „iTero Element 5D NIRI“ funkcionalumas- tai diagnostinė priemonė, 
skirta aptikti tarpdančių zonose virš dantenų esantį kariesą ir stebėti 
jo progresą.

Šią daugiafunkcinę sistemą galima pasiekti monitoriuje, turinčiame 
interaktyvų jutiklinį ekraną bei lengvai naudojamą skaitytuvą. Paciento 
dantų topografiją galima matyti ekrane nuskaitymo metu, o nuskaitymui 
pasibaigus galima nustatyti sąkandžio laipsnį. 

Naudojama kartu su skaitytuvu, programa palengvina šias užduotis: 

• Dantų, burnos minkštųjų audinių ir struktūrų atspaudų fiksavimas 3D 
dormatu jų nuskaitymo metu. 

• Galimybės stebėti sąkandį realiu laiku po nuskaitymo suteikimas. 

• Duomenų tvarkymo valdymas. 

• Duomenų perdavimas bevieliu būdu numatytiems dantų restauracijų, 
ortodontinių prietaisų, atramų ir priedų, ir pan. gamintojams. 

• Duomenų naudojimas simuliacijos tikslais. 

Programa taip pat apima administracines galimybes, kurios leidžia 
vartotojui: 

• Pradėti naują nuskaitymą. 

• Pateikti naują užsakymą esamam pacientui ar naujam pacientui. 

• Peržiūrėti vykdomus užsakymus. 

Peržiūrėkite ir (arba) sekite ankstesnius užsakymus.
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1 skyrius:

Sistemos registracija

Demonstracinis režimas
Paspauskite „Demo Mode“ („Demonstracinis režimas“) ir susipažinkite 
su skaitytuvo funkcijomis bei atlikite bandomuosius nuskaitymus 
neišsaugodami duomenų. Demonstracinis režimas skirtas naujų 
darbuotojų mokymui ir praktikai. Demonstracinis režimas yra pasiekiamas 
bet kuriuo metu ir yra skirtas mokytis dirbti „iTero Element 5D“ prietaisu: 
mokytis nuskaitymo metodų, receptų pateikimo būdų, atvejų tipų ir 
susipažinti su „iTero“ sąsaja. Demonstracinis režimas apima visus 
nuskaitymo proceso aspektus ir įvairius atvejus. Jūsų patogumui, 
pavyzdiniai atvejai apima klinikinius atvejus, „Invisalign“ atvejus ir atkūrimo 
atvejus.

Naudojant demonstracinį režimą bandomiesiems nuskaitymams, šiek tiek 
dryžuotas fonas ir raudona žymė viršutiniame kairiajame kampe nurodys, 
kad naudojatės demonstraciniu režimu. Bet kokie nuskaitymai, atlikti 
demonstraciniame režime, negali būti išsaugoti ar pateikti paciento 
gydymui. Demonstracinį režimą rasite pasveikinimo ekrane arba bet 
kuriuo metu, spustelėdami pagrindiniame ekrane esantį „iTero Element“ 
logotipą.

Individualizavimas
Norėdami užregistruoti skaitytuvą, paspauskite „Make It Mine“ 
(Individualizavimas). Prašome atlikti registraciją, nurodant savo vartotojo 
vardą, vartotojo slaptažodį ir bendrovės ID. Iš „iTero“ atstovo gausite el. 
laišką su prisijungimo duomenimis ir išsamia informacija apie tai, kaip 
atlikti individualizavimo procesą. 

Demonstracinis režimas

Individualizavimas

1

2

1 2
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1. Pasirinkite tinkamą tinklo ryšį

2. Tinklo ryšio patvirtinimas

3. Užregistruokite sistemą

4. Sistema yra užregistruota
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5. Sutikite su licencijos sutartimi 7. Dabar sistema yra paruošta

6. SW atnaujinimas į naujausią versiją
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Prisijungimas
Kai skaitytuvas įjungtas, pasirodys „iTero Element 5D“ prisijungimo 
ekranas.

1

2 3 4

Jungiantis prie „iTero Scanner“, prašome nurodyti savo „MyiTero“ 
paskyros informaciją. Jums reikės jūsų vardo, paskyros el. pašto adreso 
ir slaptažodžio. Užpildykite visus būtinus laukus ir spustelėkite mygtuką 
„Login“ („Prisijungti“).

Paskyros sukūrimas
Jei norite sukurti paskyrą, paspauskite apatinį mygtuką „Create account“ 
(„Sukurti paskyrą“). Įveskite el. pašto adresą ir sukurkite paskyrą, kuria 
naudositės „iTero Scanner“ ir „MyiTero.com“. 

Pamiršote slaptažodį
Jei pamiršote slaptažodį, paspauskite apatinį mygtuką „Forgot Password“ 
(„Pamiršote slaptažodį“). Įveskite savo paskyros el. pašto adresą ir 
juo bus išsiųstas laikinas slaptažodis. Arba galite atsakyti į iš anksto 
nustatytą saugumo klausimą ir gauti prieigą prie skaitytuvo paskyros.

2 skyrius: 

Prisijungimas prie skaitytuvo programos 

Naudotojo informacija

Paskyros sukūrimas

Pamiršote slaptažodį

Prisijungimas

1

2

3

4
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Pradžios ekranas
„iTero Element 5D“ pagrindinis ekranas suteikia prieigą prie visų 
pagrindinių „iTero“ programinės įrangos funkcijų.

Žemiau pateikiamas „iTero Element 5D“ programos pradinio ekrano 
vaizdas. 

1

2

Pagrindinės darbalaukio piktogramos
„iTero Element 5D“ programinė įranga turi keturias pagrindinio ekrano 
piktogramas. 

Naujas nuskaitymas: norėdami pradėti naują paciento nuskaitymą, 
pasirinkite piktogramą „New Scan“ („Naujas nuskaitymas“). Ši pagrindinio 
ekrano piktograma nuves Jus į „iTero Rx“ formą, skirtą suvesti duomenis 
apie pacientą ir pradėti nuskaitymą.

Pacientai: jei norite sistemoje surasti bet kokį pacientą, pasirinkite 
piktogramą „Patients“ („Pacientai“). Ši pagrindinio ekrano piktograma 
nuves Jus į pacientų puslapį. Ieškokite konkretaus paciento, pereikite 
prie neseniai nuskaitytų pacientų, peržiūrėkite nuskaitymus, peržiūrėkite 
„iTero TimeLapse“, peržiūrėkite paciento istoriją, pridėkite naujus 
nuskaitymus arba pridėkite gydymo planą. 

Užsakymai: norėdami peržiūrėti užsakymų būseną, pasirinkite piktogramą 
„Orders“ („Užsakymai“). Ši pagrindinio ekrano piktograma nuves Jus į 
vykdomų užsakymų arba įvykdytų užsakymų sąrašą. 

Pranešimai: jei norite skaityti pranešimus, pasirinkite piktogramą 
„Messages“ („Pranešimai“). Ši pagrindinio ekrano piktograma nuves 
Jus į gautų laiškų aplanką, kuriame galite perskaityti naujausius „Align“ 
komandos pranešimus apie atnaujinimus, patobulintas funkcijas, 
patobulintus įrankius ir naujausius įvykius.

3 skyrius:

Pagrindinės „iTero Element 5D“  funkcijos 

Pagrindinės pradinio ekrano piktogramos

Naudingos piktogramos

1

2
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Naudingos piktogramos
Akumuliatorius: norėdami peržiūrėti „iTero“ išorinio akumuliatoriaus 
įkrovą, paspauskite akumuliatoriaus piktogramą. Pasirodys 
akumuliatoriaus indikatorius ir bus nurodyta, už kiek laiko vėl reikės įkrauti 
„iTero Element 5D“ akumuliatorių. Kai akumuliatoriaus piktogramoje 
rodomas žaibo simbolis, akumuliatorius kraunasi. Pastaba: ši funkcija 
galima tik tam tikruose „iTero Element 5D“ skaitytuvuose.

Mokymosi centras: norėdami pasiekti mokomąją „iTero Element 5D“ 
medžiagą ir mokomuosius vaizdo įrašus, paspauskite „Learning Center“ 
(„Mokymosi centras“) piktogramą.

Užraktas: norėdami išeiti iš paskyros, kai „iTero Element 5D“ 
nenaudojamas, paspauskite „Lock“ („Užraktas“) piktogramą. Tai padės 
užtikrinti, kad dantų gydymo praktika būtų suderinama su HIPAA ir kad 
visa medicininė informacija išliktų saugi.

Nustatymai: norėdami nustatyti „iTero Element 5D“ parametrus, 
pavyzdžiui, lazdelės konfigūraciją, lokalizaciją, vartotojo nustatymus ir kt., 
paspauskite „Settings“ („Nustatymai“) piktogramą.

Pagalba: norėdami naršyti pagrindinio ekrano piktogramas ir naudingus 
patarimus, paspauskite „Help“ („Pagalba“) piktogramą. Ekrane pasirodys 
skaidri užsklanda, padėsianti naršyti funkcijas ir įrankius. Norėdami 
pagalbos, bet kuriuo metu paspauskite pagalbos mygtuką. Norėdami 
uždaryti pagalbos ekraną ir grįžti į prieš tai buvusį ekraną, spustelėkite 
bet kurioje ekrano vietoje. Kiekviename pagalbos užsklandos lange galite 
susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
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Jutiklinio ekrano gestai 

„iTero Element 5D“ programa palaiko jutiklinio ekrano (dar vadinamo 
multifunkciniu) gestų funkciją. Šie gestai- tai iš anksto apibrėžti judesiai, 
naudojami sąveikai su multifunkciniais įrenginiais. 

Dažniausių jutiklinio ekrano gestų pavyzdžiai:

x1

Spustelėjimas

Slinkimas

Spustelėjimas 2 pirštais

Perkėlimas

Dvigubas spustelėjimas

Sukimas

Padidinimas/suspaudimas

Ilgas spustelėjimas

Slinkimas į šoną

Sumažinimas

x2
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Lazdelės valdymas

Šoniniai mygtukai: Paspauskite ir atleiskite vieną iš šoninių lazdelės 
mygtukų, norėdami pradėti arba sustabdyti nuskaitymo procesą. Vienu 
metu paspauskite mygtukus, norėdami įjungti jutiklinį ekraną.

Jutiklinis ekranas: Kai jį aktyvuosite, norėdami naršyti nuskaitymo 
segmentus, jutikliniame ekrane slinkite į kairę arba dešinę.
Spustelėdami ir palaikydami paspaudę jutiklinį ekraną, aktyvuosite 
giroskopo funkciją, kurios pagalba ekrane galėsite pasukti modelį. 

Demonstracinis režimas
Norėdami pasiekti demonstracinį režimą, viršutiniame kairiajame ekrano 
kampe paspauskite „iTero Element“ logotipą. Pasirodys meniu, kuriame 
galėsite pasirinkti demonstracinį režimą arba atšaukti ir grįžti į pradinį 
ekraną. Demonstracinis režimas apima tas pačias funkcijas kaip ir 
įprastas nuskaitymas. Jokie duomenys nebus išsaugoti.

1

2

3

Šoniniai mygtukai

Jutiklinis ekranas

1

1 2

2

Demonstracinis režimas

Išeiti į „Windows“

Atšaukti

1

2

3
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Demonstracinis režimas: Pradėkite mokymuisi skirtą demonstracinį 
režimą, neišsaugodami jokių duomenų.

Išeiti į „Windows“: Išeiti iš „iTero“ sąsajos ir grįžkite į „Windows“. Pastaba: 
prieinama tik „iTero“ konfigūracijos nešiojamuose kompiuteriuose.

Atšaukti: išeiti iš ekrano ir grįžti prie įprasto naudojimo. 

Demonstracinio režimo žyma: raudonos spalvos žymos indikatorius, 
degantis demonstracinio režimo naudojimo metu.

Dryžuotas ekrano fonas:  Nuskaitymo metu ekrane bus matomas 
dryžuotas fonas. Jis sukurtas siekiant išvengti tikro paciento nuskaitymo 
demonstraciniame režime. 

Išbandykite bet kurią paciento patirties dalį. Bet kokie nuskaitymai, atlikti 
demonstracinio režimo metu, negali būti naudojami gydymui. Norėdami 
išeiti iš demonstracinio režimo, grįžkite į pradinį ekraną ir paspauskite 
„iTero Element“ logotipą. Tam, kad galėtumėte išeiti iš demonstracinio 
režimo, ekrane pasirodys demonstracinio režimo meniu.

1

2

Demonstracinio režimo žyma

Dryžuotas fonas

1

2
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1

2

Norėdami peržiūrėti pranešimus, atnaujinimus ir kitus „Align Technology“ 
pranešimus, pradiniame ekrane paspauskite „Messages“ („Pranešimai“) 
piktogramą. Kairėje puslapio pusėje galite ieškoti pranešimų pagal temą 
arba, paspaudę ekraną dešinėje ir slinkdami į puslapio apačią, suraskite 
konkretų pranešimą. Jei norite pažymėti bet kokį pranešimą kaip 
neskaitytą, paspauskite „Mark as unread“ („Pažymėti kaip neskaitytą“).

4 skyrius:

Pranešimai
Gautieji pranešimai

Žymėti kaip neskaitytą

1

2
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Spustelėkite piktogramą „Užsakymai“, jei norite peržiūrėti ar apžvelgti 
vykdomus ar jau įvykdytus užsakymus.

1

2

Vykdoma: nuskaitymai, kurie nebuvo pateikti.

Ankstesni užsakymai: užsakymai, kurie buvo pateikti. Paspauskite ant bet 
kurio užsakymo, norėdami patikrinti nuskaitymo būseną. 

Priklausomai nuo atvejo tipo, spustelėję ant buvusio užsakymo, 
pamatysite šias parinktis.

Rx peržiūra: peržiūrėkite šio užsakymo nurodymus.

Peržiūra: peržiūrėkite šio užsakymo nuskaitymus.

Pridėti Rx: pridėti nurodymus šiam užsakymui (taikoma tik ortodontiniams 
užsakymams ir prieinama 21 dieną po nuskaitymo).

„Invisalign“ gydytojai taip pat gali pasirinkti „Invisalign“ funkcijas, pvz., 
„Invisalign Outcome Simulator“.

5 skyrius:

Užsakymai

Vykdoma

Ankstesni užsakymai

1

2
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Pradėti naują nuskaitymą.
Norėdami pradėti naują nuskaitymą, pradiniame ekrane paspauskite „New 
Scan“ („Naujas nuskaitymas“) piktogramą arba „Patient“ („Pacientas“) 
puslapyje paspauskite naujo nuskaitymo mygtuką. 

Nurodymų piktograma: pirmasis „New Scan“ darbo eigos etapas. 
Nurodymų formoje įrašykite paciento informaciją, atvejo tipą ir bet kokias 
reikalingas pastabas.

Nuskaitymo piktograma: antrasis „New Scan“ darbo eigos etapas. 
Naujas nuskaitymas bus įrašytas, kai nuskaitysite pacientą. 

Peržiūros ir apžvalgos piktograma: trečiasis „New Scan“ darbo eigos 
etapas. Patikrinkite nuskaitymą ir įsitikinkite, kad užfiksuoti visi tinkami 
duomenys. 

„Send Case“ („Bylos siuntimas“) piktograma: paskutinis „New Scan“ 
darbo eigos etapas. Pasirašykite patvirtinimo formą ir išsiųskite bylą į 
paskirties vietą saugojimui arba papildomo darbo atlikimui. 

1 2

3

Atkuriamųjų atvejų atveju pasirinkite atitinkamų indikacijų tipą ir atkūrimo 
poreikius. Ortodontiniais atvejais, pvz., „Invisalign“ arba „iRecord“, 
pasirinkite atvejo tipą ir įveskite paciento informaciją.

6 skyrius:

Nuskaitymas

Informacija apie pacientą 

Atvejo tipas 

Pastabos

1

2

3
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Pasirinkę paciento atvejo tipą, pradėkite nuskaitymą.

Norėdami pradėti nuskaitymą, spustelėkite nuskaitymo piktogramą. 

1

2

3

4

5 6

Atsiliepimas apie nuskaitymą: skirtas komentarams apie bet kokį 
trūkstamą dantį, minkštąjį audinį ar burnos struktūrą nuskaitymo metu.

Spalva: nuskaitymo perjungimui į spalvotą vaizdą. 

Ieškiklio peržiūra: peržiūrėkite dabartinę lazdelės padėtį. 

Vaizdo peržiūra: perjungia spalvoto vaizdo ar NIRI vaizdo rodymą vaizdo 
ieškiklyje 

Vaizdo padidinimas: įjungia didelį vaizdo ieškiklį ekrano viduryje

1

Pasirinkite laboratoriją, į kurią norite siųsti bylą.

Išskleidžiamajame meniu pasirinkite atkūrimo tipą

1

2

2

Modeliavimas realiu laiku 

Vaizdo ieškiklis 

Spalva

Atsiliepimas apie nuskaitymą

Keisti vaizdą

Padidinti vaizdą

1

2

3

4

5

6
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Peržiūrėję nuskaitymą, pasirašykite Rx formą ir išsiųskite nuskaitymą, kad 
užbaigtumėte bylą.

1

2

3

Parašo langelis: pasirašykite pirštu. Pažymėkite „Save signature“ 
(„Išsaugoti parašą“), norėdami išsaugoti parašą greitam ir lengvam 
pasirašymui ateityje. Jei norite pašalinti šį veiksmą, pažymėkite „Don't 
show it again“ („Daugiau nerodyti“).

Išvalyti: parašo išvalymui iš parašo langelio.

Patvirtinimas ir siuntimas: patvirtinkite, kad nuskaitymas buvo 
peržiūrėtas ir nusiųstas į laboratoriją arba „iTero“ saugyklą. 

Parašo langelis

Ištrinti

Patvirtinti ir siųsti

1

2

3
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7 skyrius:

„iTero Element 5D“ ekranai
Kartu su nuskaitymu, „iTero Element 5D“ skaitytuvas turi beveik 
infraraudonųjų spindulių vaizdo (NIRI) režimą. NIRI ir „ViewFinder“ 
spalvotieji vaizdai užfiksuojami nuskaitymo metu ir gali būti peržiūrimi, kai 
nuskaitymas  
baigtas.

„iTero Element 5D“ vaizdavimo sistemos peržiūros įrankis
Kai nuskaitymas baigtas, eikite į piktogramą „View and Review“, 
patikrinkite nuskaitymą ir įsitikinkite, kad tam tikrose burnos vietose buvo 
užfiksuoti visi tinkami duomenys, įskaitant NIRI ir spalvotus vaizdus.

1

2

Peržiūros įrankis: parodo nuskaitymo metu užfiksuotus spalvotus ir NIRI 
vaizdus

Didinamasis stiklas: kai didinamasis stiklas užvedamas ant nuskaitymo 
lango, rodomi konkrečioje, didinamuoju stiklu uždengtoje vietoje užfiksuoti 
spalvotieji ir NIRI vaizdai

 

Peržiūros įrankis

Didinamasis stiklas

1

2
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Padidinimo mygtukas: vaizdo ieškiklio langas bus padidintas ir vaizdo 
ieškiklyje bus rodomas tik konkretus vaizdas.

Ryškumo ir kontrasto įrankių juosta: atidaro ryškumo ir kontrasto 
reguliavimo įrankių juostą.

Peržiūrėję ir patvirtinę, kad nuskaitymo metu užfiksuota pakankamai 
duomenų, toliau nurodytos funkcijos gali būti naudojamos spalvotai ir 
nespalvotai nuskaitymo peržiūrai, nuskaitymo koregavimui, papidomų 
nuskaitytų artifaktų pašalinimui, papildomos nuskaitytos medžiagos 
ištrynimui.

NIRI naudojimas 
NIRI pateikia vidinės danties struktūros vaizdą. 

Struktūros permatomumas NIRI vaizdą paverčia šviesumo lygiu; kuo 
tamsesnis objektas, tuo didesnis yra jo permatomumas ir atvirkščiai.

Sveikas emalis atrodo tamsus, permatomas, o dentinas arba kariesas yra 
mažiau permatomi ir atrodo šviesesni.

Proksimalinis pažeidimas bus matomas ryškių juostų/pleištų pavidalu, 
kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje, šiuo atveju proksimalinis 
pažeidimas pasiekia dentiną.

Padidinimo mygtukas

Ryškumo ir kontrasto įrankių juosta

1

2

1

2
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Keičiant tokios srities apžvalgos kampą galima gauti daugiau informacijos 
apie jos gylį, o spalvoto vaizdo naudojimas gali padėti nustatyti diagnozę 
bei karieso didumą. 

Kartu su NIRI, taip pat pateikiami spalvotieji vaizdai, kurie suteikia daugiau 
informacijos apie dantų sveikatą ir padeda nustatyti diagnozę.

Aukščiau pateiktas NIRI vaizdas parodo du proksimalinius karieso atvejus, 
kurie yra apibraukti raudonai, pasiekiančius dentiną, o spalvotas vaizdas 
padeda nustatyti, kad pažeidimai yra proksimaliniai, o ne okliuziniai, 
nes spalvoto vaizdo nuotraukose matomose koreliacinėse okliuzinio 
paviršiaus vietose nėra baltų/rudų dėmių. Tamsos linijos, pažymėtos 
mėlynomis rodyklėmis, rodo okliuzinius skilimus. 

Pastaba: Labai nepermatomi dantys turi mažo skaidrumo emalį, todėl 
atrodo, kad jis yra šviesesnis; todėl gali būti sunku suprasti vidines 
danties struktūras ir atskirti emalį bei dentiną, o tai turi įtakos artimiausio 
karieso aptikimui. Be to, NIRI būdu nėra permatomos ir tam tam tikros 
dantų restauracijos medžiagos, tokios kaip amalgamos užpildai, o tai 
reiškia, kad jos gali užmaskuoti po jomis esantį kariesą. 

NIRI kartu su spalvotais vaizdais gali padėti nustatyti  
proksimalinio karieso atvejus.
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Proksimalinis kariesas
Įvertinimas pateikiamas pagal ICDAS-II standartą

• Emalyje nebus jokių pastebimų ryškių dėmių, o tai reiškia, kad jis bus 
panašus į tamsų žiedą, supantį šviesesnį vidinį žiedą, t.y. dentiną. 

• Emalio kariesą parodo šviesus taškas, kuris nepasiekia dentino.  

• Kariesas, pasiekiantis EDJ, atrodys kaip šviesus taškas tamsiame 
emalio žiede, susijungiantis su šviesiu dentinu. 

• Ryški dėmė, kuri stirpriai susijungia su ryškiu dentinu, gali reikšti 
dentinalinį/ertminį kariesą.

Proksimalinis įvertinimas:

0 Garsas

Klinikinis Evx

1 Emalis

2 EDJ

3  Dentinas / 
Ertmės
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Pradiniame ekrane paspauskite piktogramą, pavadintą Pacientai, kad 
surastumėte pacientą ir jų nuskaitymus. Paspauskite ant paciento, 
norėdami pridėti naują nuskaitymą arba peržiūrėti ankstesnius 
nuskaitymus.

1
2

Paciento puslapis: peržiūrėkite bet kokius pacientus, peržiūrėkite 
buvusius nuskaitymus, susijusius su pacientu, pasiekite „iTero 
TimeLapse“ arba pridėkite naują nuskaitymą.

Paieškos juosta: ieškokite konkrečių pacientų, naudodami jų vardus ar 
kortelių numerius.

8 skyrius:

Pacientai

Paciento puslapis

Paieškos laukelis

1

2
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„iTero TimeLapse“ lygina anksčiau užfiksuotus paciento 3D nuskaitymus, 
kad gydytojas galėtų matyti paciento dantų, dantų struktūrų ir burnos 
minkštųjų audinių pokyčius.

Reguliariai nuskaitomus pacientus galima analizuoti naudojant „iTero 
TimeLapse“ įrankį. 

Atidarę paciento profilį, ekrano apačioje esančioje laiko juostoje 
pasirinkite du nuskaitymus. Pasirinkę du nuskaitymus, paspauskite 
mygtuką „Compare selected“ („palyginti“) ir atlikite nuskaitymų analizę.

1

2

3

Laiko juosta: pacientui atlikti nuskaitymai.

Nuskaitymo parinkčių langeliai: Pasirinkite nuskaitymus, norėdami juos 
palyginti ir vizualizuoti naudojant „iTero TimeLapse“.

Palyginti pasirinktus: analizuokite nuskaitymus naudojant „iTero 
TimeLapse“.

9 skyrius:

„iTero TimeLapse“

Laiko juosta

Nuskaitymo parinkčių langeliai

Palyginti pasirinktus

1

2

3
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1

2

3

4 5

Spalvų legenda: Paryškintos sritys, kuriose matomi didžiausi pokyčiai 
atliekant kelis spalvotus nuskaitymus. Matmenys nurodyti milimetrais.

Didinamasis stiklas: skirtas animacijos lange esančių sričių peržiūrai ir 
taškų vizualizacijai. Jei norite padidinti potencialias gydymo vietas, vilkite 
didinamąjį stiklą iš animacijos lango į dominančią sritį. Animaciniame 
lange bus padidintos tos sritys, kurios atsidurs didinamojo stiklo zonoje. 

Animacijos langas: vizualizuokite pasirinktų nuskaitymų pakeitimų 
detales.

Spalvų matomumas: animacijos lange perjunkite spalvotą ir nespalvotą 
vaizdus.

Paleisti/sustabdyti: animacijos lango paleidimui arba sustabdymui.

Spalvų reikšmės

Didinamasis stiklas

Animacijos langas

Spalvų matomumas

Paleisti/sustabdyti

1

2

3

4

5
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10 skyrius:

„iTero Element 5D“ 
naudojimo vadovas

„iTero Element 5D“ sistema pristatoma kaip patentuota, su stacionariu 
kompiuteriu naudojama darbo vieta, skirta paimti vidinius burnos atspaudus 
gydytojo biure. Šiame naudojimo vadove aprašoma, kaip įjungti ir išjungti 
sistemą, kaip tinkamai tvarkyti nuskaitymo įrenginį/lazdelę ir laidą, ir kaip 
išvalyti nuskaitymo įrenginį ir pakeisti jo gaubtelius tarp pacientų.

Nuoroda į šį skyrių pateikta „iTero Element 5D“ naudojimo instrukcijoje 207728

11 skyrius:

„iTero Element 5D laptop 
configuration“ naudojimo 
vadovas

„iTero Element 5D laptop configuration“ sistema pristatoma kaip 
patentuota, su stacionariu kompiuteriu naudojama darbo vieta, skirta 
paimti vidinius burnos atspaudus gydytojo biure. Šiame naudojimo 
vadove aprašoma, kaip įjungti ir išjungti sistemą, kaip tinkamai tvarkyti 
nuskaitymo įrenginį/lazdelę ir laidą, ir kaip išvalyti nuskaitymo įrenginį ir 
pakeisti jo gaubtelius tarp pacientų.

Nuoroda į šį skyrių pateikta „iTero Element 5D laptop configuration“ 
naudojimo instrukcijoje 207760
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Pastaba:
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