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Introduzzjoni
L-iskaner intra-orali ta' l-iTero Element 5D huwa l-iskaner integrat ta'
l-aħħar ġenerazzjoni u sistema ta' softwer ta' Align Technology. Huwa
jippermetti lit-tobba biex jieħdu skans diġitali 3D tas-snien u l-gidma
tal-pazjenti, jagħmlu aġġustamenti tal-iskan fil-ħin reali u jittrasmettu
r-riżultati b'mod wireless.
Din il-gwida għall-utent tipprovdi informazzjoni ġenerali u ħarsa ġenerali
tal-applikazzjoni.

Użu intenzjonat
L-iTero Element 5D huwa skaner intra-orali bil-karatteristiċi li ġejjin u
maħsuba/indikati għall-użu:
1. Il-karatteristika tal-impressjoni ottika (CAD/CAM) tal-iTero Element
5D hija maħsuba/indikata għall-użu biex tirreġistra l-immaġni
topografiċi tas-snien u tat-tessut orali. Dejta ġġenerata minn
iTero tista' tintuża flimkien mal-produzzjoni ta' apparati dentali (eż.
allinjamenti, braces, apparati, eċċ.) u aċċessorji.
2. Is-softwer tal-iTero Element 5D jintuża mal-iskaner iTero Element 5D
biex jaqbad impressjonijiet diġitali 3D ta' snien, it-tessut artab orali
u l-strutturi, u r-relazzjoni tal-gidma. Is-softwer tal-iTero jikkontrolla
l-ipproċessar tad-dejta, jiffaċilita l-integrazzjoni tad-dejta, u jesporta
d-dejta għall-fabbrikazzjoni CAD/CAM ta' restawr tas-snien, apparat
ortodontiku, abutments, u aċċessorji. Minbarra d-dejta tal-iskannjar,
diversi informazzjonijiet dwar il-pazjenti u l-każijiet jistgħu jiġu
importati/esportati jew użati għal skopijiet ta' simulazzjoni. Funzjonijiet
oħra huma disponibbli għall-verifika u s-servizz tas-sistema u biex
iservu bħala għodda tal-ġestjoni tal-ordnijiet.
3. Il-funzjonalità NIRI tal-iTero Element 5D, hija għajnuna dijanjostika
għall-iskoperta ta' leżjonijiet interprossimali tat-taħsir fuq il-ġingiva u
għall-monitoraġġ tal-progress ta' tali leżjonijiet.
Din is-sistema all-in-one hija disponibbli fuq monitor b'display tat-touch
screen interattiva għal kollox u skaner faċli biex jintuża. It-topografija
tas-snien tal-pazjent tista' tintwera fuq l-iskrin hekk kif ikunu qed jiġu
skannjati, u jiġi ddeterminat l-grad ta' okklużjoni tal-gidma li tista tiġi
analizzata hekk kif titlesta l-iskan.

2

Flimkien mal-iskaner, l-applikazzjoni tiffaċilita l-kompiti li ġejjin billi:
•

Taqbad impressjonijiet diġitali 3D ta' snien, tat-tessut artab orali u talstrutturi hekk kif qedgħin jiġu skannjati.

•

Tippermetti l-wiri fil-ħin reali tar-relazzjoni tal-gidma viżwali ladarba
l-iskan tkun tlestiet.

•

Tiġġestjona l-ipproċessar tad-dejta.

•

Tibgħat id-dejta b'mod wireless lil provdituri magħżula għallfabbrikazzjoni ta’ restawr tas-snien, apparati ortodontiċi, abutments, u
aċċessorji, eċċ.

•

Tuża d-dejta għal skopijiet ta' simulazzjoni.

L-applikazzjoni tinkludi wkoll kapaċitajiet amministrattivi li jippermettu
lill-utent biex:
•

Jibda skan ġdid.

•

Jpoġġi ordni ġdida għal pazjent eżistenti jew pazjent ġdid.

•

Jara l-ordnijiet li qedgħin fil-progress.

Jirrevedi u/jew jittraċċa l-ordnijiet ta’ qabel.
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Kapitlu 1:

Reġistrazzjoni tas-sistema

1

1

Mod Demo

2

Għamilha Tiegħi

2

Mod Demo
Agħfas Mod Demo biex tiffamiljarizza ruħek mal-karatteristiċi tal-iskaner
u twettaq skans ta' prattika mingħajr ma tissottometti l-iskans. Il-Mod
Demo huwa ddisinjat għat-taħriġ ta’ membri tal-persunal ġodda u għallprattika. Il-Mod Demo huwa disponibbli f'kull ħin biex il-prattiċi tas-snien
jitħarrġu fuq apparat tal-iTero Element 5D, għal tekniċi ta' skannjar, linji ta'
gwida dwar il-forom ta' preskrizzjoni, tipi ta' każijiet, u biex jiffamiljarizzaw
mal-interfaċċja ta' iTero. Il-Mod Demo se juri l-aspetti kollha talproċess tal-iskannjar u jinkludi varjetà wiesgħa ta' każijiet. Il-każijiet
kampjuni offruti se jinkludu każijiet kliniċi, każijiet Invisalign, u każijiet ta'
restorazzjoni għall-konvenjenza tiegħek.
Meta l-Mod Demo jkun qiegħed jiġi użat għall-iskannjar tal-prattika, sfond
bi strixxi ħfief u tikketta ħamra fil-kantuniera ta' fuq ix-xellug tindika
l-Mod Demo. Kwalunkwe skans li jinqabdu fil-Mod Demo ma jistawx jiġu
salvati jew sottomessi għat-trattament tal-pazjent. Il-Mod Demo huwa
disponibbli għall-aċċess fuq il-Welcome Screen jew fi kwalunkwe punt
billi tagħfas il-buttuna tal-logo tal-iTero Element fuq il-home screen.

Għamilha Tiegħi
Agħfas Għamilha Tiegħi biex tirreġistra l-iskaner tiegħek. Jekk jogħġbok
ara li jkollok l-Isem tal-Utent, il-Password tal-Utent, u l-ID tal-Kumpanija
tiegħek lesti biex itemm l-proċess ta' reġistrazzjoni. Inti se tirċievi email
mingħand rappreżentant ta' l-iTero bil-kredenzjali tal-login u informazzjoni
dettaljata dwar kif għandha ssir il-proċedura Għamilha Tiegħi.
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1. Agħżel il-Konnessjoni tan-Netwerk xierqa

3. Irreġistra s-sistema

2. Verifika tal-konnessjoni tan-netwerk

4. Is-sistema hija rreġistrata
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5. Aċċetta l-Ftehim tal-Liċenzja

Malti

7. Is-sistema issa hija lesta

6. Aġġornament tas-SW għall-aħħar verżjoni
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Kapitlu 2:

Illoggja fl-applikazzjoni tal-iskaner
Login
Meta l-iskaner jkun mixgħul, jidher l-iskrin tal-login għall-iTero Element 5D.

1

2

3

4

Jekk jogħġbok żomm l-informazzjoni tal-kont MyiTero tiegħek lesta
meta tidħol fl-iSkaner ta' iTero. Se jkollok bżonn ismek, l-email tal-kont, u
l-password. Imla l-oqsma kollha meħtieġa u kklikkja l-buttuna Login.

Oħloq kont
Biex toħloq kont, jekk jogħġbok agħfas il-buttuna t'isfel immarkata Oħloq
Kont. Daħħal email u oħloq kont biex tuża fuq l-iTero Scanner u MyiTero.com

Insejt il-password
Jekk insejt il-password tiegħek, agħfas il-buttuna t'isfel immarkata
Insejt il-Password. Daħħal l-email tal-kont irreġistrat tiegħek u password
temporanja se tintbagħat lill-email tiegħek. Inkella, wieġeb il-mistoqsija ta'
sigurtà tiegħek li ġiet iddeterminata minn qabel u ikseb aċċess għall-kont
mill-iskaner.
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Informazzjoni għall-utent

2

Oħloq kont

3

Insejt il-password

4

Login
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Kapitlu 3:

Karatteristiċi ewlenin tal-iTero Element 5D
Home screen
Il-home screen tal-iTero Element 5D jipprovdi aċċess għall-karatteristiċi
ewlenin kollha tas-softwer tal-iTero.
Hawn taħt hawn immaġni tal-home screen tal-applikazzjoni tal-iTero
Element 5D.
2

1

Ikoni ewlenin tal-home screen

2

Ikoni ta' utilità

1

Ikoni ewlenin tad-desktop
Hemm erba' ikoni prinċipali tal-home screen għas-softwer tal-iTero
Element 5D.
Scan Ġdid: Biex tibda skan ġdid għal pazjent, agħżel l-ikona tal-Iskan
Ġdid. Din l-ikona tal-home screen tinnaviga għall-formola tal-iTero Rx biex
timla l-formola tal-preskrizzjoni għal pazjent u tibda tiskannja.
Pazjenti: Biex tfittex kwalunkwe pazjent fis-sistema tiegħek, agħżel
l-ikona tal-Pazjenti. Din l-ikona tal-home screen tinnaviga għall-paġna
tal-Pazjenti. Fittex għal pazjent speċifiku, iskrollja tul pazjenti skanjati
reċentement, irrevedi l-iskans, aċċessa l-iTero TimeLapse, ara l-istorja
tal-pazjent, żid skans ġodda, jew żid pjan ta' trattament.
Ordnijiet: Biex tara l-istat tal-ordnijiet tiegħek, agħżel l-ikona tal-Ordnijiet.
Din l-ikona tal-home screen tinnaviga għal lista ta' ordnijiet li qedgħin filprogress jew ordnijiet tal-passat.
Messaġġi: Biex taqra l-messaġġi, agħżel l-ikona tal-Messaġġi. Din l-ikona
tal-home screen tinnaviga għall-inbox tal-messaġġi, fejn tista' taqra fuq
l-aħħar notifiki mit-tim ta' Align dwar aġġornamenti ġodda, karatteristiċi
mtejba, għodod imtejba, u l-aħħar żviluppi.
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Ikoni ta' utilità
Batterija: Biex tara ċ-ċarġ fuq il-batterija esterna tal-iTero, agħfas l-ikona
tal-Batterija. Se jidher indikatur tal-batterija u jispeċifika kemm iddum
il-batterija sakemm l-iTero Element 5D jeħtieġ li jerġa' jiġi ċċarġjat. Meta
l-ikona tal-batterija turi simbolu ta' sajjetta, il-batterija tkun qiegħda
tiċċarġja. Nota: din il-karrateristika tidher biss fi skaners issapportjati ta'
iTero Element 5D .
Ċentru tat-Tagħlim: Biex ikollok aċċess għal materjali ta' taħriġ u videos
edukattivi għall-iTero Element 5D tiegħek, agħfas l-ikona taċ-Ċentru tatTagħlim.
Sakkar: Biex toħroġ minn kont kull meta l-iTero Element 5D ma jkunx
qiegħed jintuża, agħfas l-ikona Sakkar. Dan jgħin biex tiġi żgurata li
l-prattika dentali tkun konformi mal-HIPAA u li l-informazzjoni medika
kollha tkun sigura.
Issettjar: Biex taġġusta l-preferenzi għall-iTero Element 5D tiegħek bħallkonfigurazzjoni tal-wand, il-lokalizzazzjoni, l-issettjar tal-utent, u aktar,
agħfas l-ikona tal-Issettjar
Għajnuna: Biex tinnaviga l-ikoni għall-home screen u ideat utli, agħfas
l-ikona tal-Għajnuna. Overlaytrasparenti tal-Għajnuna tidher fuq l-iskrin
biex tgħin fin-navigazzjoni tal-karatteristiċi u l-għodod. Fi kwalunkwe
ħin, ittappja l-ikona tal-Għajnuna għall-assistenza. Ittappja fi kwalunke
post biex tagħlaq l-iskrin tal-Għajnuna u terġa' lura għall-iskrin rilevanti.
L-appoġġ tal-klijent huwa disponibbli fuq kull overlay tal-Għajnuna.
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Ġesti tat-touch screen
L-applikazzjoni tal-iTero Element 5D tappoġġja l-ġesti tat-touch screen
(magħruf ukoll bħala multi-touch). Dawn il-ġesti huma movimenti definiti
minn qabel użati biex jinteraġixxu ma' apparati multi-touch.
Eżempji ta’ ġesti komuni tat-touch screen:

x1

x2

Ittappja

Ittappja darbtejn

Għafas għal perjodu twil

Iskrollja

Dawwar

Swipe

Ittappja b'żewġ swaba

Iżżumja 'l ġewwa/oqros

Iżżumja 'l barra

Pan
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Kontrolli tal-wand
2
1

1

Buttuni tal-ġenb

2

Touchpad

1

Mod Demo

2

Ħruġ għall-Windows

3

Ikkanċella

Buttuni tal-ġenb: Agħfas u erħi waħda mill-buttuni tal-ġenb fuq ilwand biex tibda jew twaqqaf il-proċess tal-iskannjar. Agħfas il-buttuni
simultanjament biex tattiva t-touchpad.
Touchpad: Ladarba tkun attivata, swipe fuq ix-xellug jew fuq il-lemin fuq
it-touchpad biex tinnaviga bejn segmenti tal-iskannjar.
Jekk tagħfas u żżomm it-touchpad se tippermetti li il-funzjoni talġiroskopja ddur il-mudell fuq l-iskrin.

Mod Demo
Biex taċċessa l-mod demo, agħfas il-logo tal-iTero Element fuq in-naħa
ta' fuq tax-xellug tal-home screen. Se jidher menu biex tagħfas il-Mod
Demo jew biex tikkanċella u tirritorna għall-home screen. Il-Mod Demo
se jidher bl-istess funzjonalità bħal meta tieħu skan normali. L-ebda dejta
mhu se tkun salvata b'mod permanenti.

1
2
3
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Mod Demo: Ibda l-Mod Demo għall-prattika mingħajr ma tiġi salvata
l-ebda dejta.
Ħruġ għall-Windows: Biex Toħroġ mill-interface tal-iTero u tirritorna
fil-Windows. Nota: Disponibbli biss fuq l-apparati ta' konfigurazzjoni tallaptop għall-iTero.
Ikkanċella: Biex toħroġ mill-iskrin u terġa' lura għall-użu normali.
1

1

Tag tal-Mod Demo

2

Sfond bl-istrixxi

2

Tag tal-Mod Demo: L-indikatur tat-tikketta l-ħamra meta jintuża l-Mod
Demo.
Sfond bl-istrixxi: Sfond bl-istrixxi se jidher waqt l-iskannjar. Huwa
ddisinnjat biex jevita li jiskannja pazjenti reali fil-Mod Demo.
Ipprattika kwalunkwe parti mill-esperjenza tal-pazjent. Kwalunkwe skans
meħudin waqt il-Mod Demo ma jistawx jiġu sottomessi għat-trattament.
Biex toħroġ mill-Mod Demo, jekk jogħġbok mur lura għall-home screen u
agħfas il-logo tal-iTero Element. Il-menu għal-Mod Demo se jidher sabiex
toħroġ mil-Mod Demo.
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Kapitlu 4:

Messaġġi

1

2

Agħfas l-ikona tal-Messaġġi mill-home screen biex tara n-notifiki,
l-aġġornamenti u messaġġi oħra minn Align Technology. Fuq in-naħa
tax-xellug tal-paġna, fittex malajr messaġġi speċifiċi bit-titlu tas-suġġett
jew, agħfas fuq il-lemin tal-iskrin u iskrollja 'l isfel fil-paġna biex tfittex u
ssib messaġġ speċifiku. Biex timmarka kwalunkwe messaġġ bħala mhux
moqri, agħfas Immarka bħala mhux Moqri.
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1

Inbox

2

Immarka bħala mhux Moqri
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Kapitlu 5:

Ordnijiet
Ittappja fuq l-ikona tal-Ordnijiet biex tara jew tirrevedi Ordnijiet filProgress jew tal-Passat.

1

1

Fil-Progress

2

Ordnijiet tal-Passat

2

Fil-Progress: Skans li ma ġewx sottomessi.
Ordnijiet tal-Passat: Ordnijiet li ġew sottomessi. Agħfas fuq kwalunkwe
ordni biex tiċċekkja l-istat tal-iskan.
Meta tikklikkja fuq ordni tal-passat se jiġu murija l-għażliet li ġejjin, skond
it-tip tal-każ.
Ara Rx: Ara l-preskrizzjoni għal din l-ordni.
Spettatur: Ara l-iskans għal din l-ordni.
Żid Rx: Żid preskrizzjoni għal din l-ordni (applikabbli biss għal ordnijiet
Ortodontiċi u disponibbli sa 21 jum wara skan).
It-tobba ta' Invisalign jistgħu wkoll jagħżlu karatteristiċi Invisalign bħallInvisalign Outcome Simulator.
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Kapitlu 6:

Skan
Ibda skan ġdid.
Biex tibda skan ġdid, agħfas l-ikona tal-iScan Ġdida mill-home screen jew
agħfas il-buttuna l-ġdida tal-iskan mill-paġna tal-Pazjent.

Ikona tal-preskrizzjoni: L-ewwel pass fil-fluss tax-xogħol tal-Iskan Ġdid.
Imla l-formola tal-preskrizzjoni bl-informazzjoni tal-pazjent, tip ta’ każ, u
kwalunkwe noti li trid tinkludi.
Ikona tal-iskan: It-tieni pass fil-fluss tax-xogħol tal-Iskan Ġdid. Iċċekkja
l-pazjent għal skan ġdid li għandu jiġi meħud.
Ikona tad-Dehra u tar-Reviżjoni: It-tielet pass fil-fluss tax-xogħol talIskan Ġdid. Spezzjona l-isknn u eżamina li d-dejta adegwata kollha ġiet
meħuda.
Ikona biex Tibgħat il-Każ: L-aħħar pass fil-fluss tax-xogħol tal-Iskan Ġdid.
Iffirma l-formola ta' konferma u ibgħat il-każ għad-destinazzjoni tiegħu
għall-ħażna jew xogħol addizzjonali meħtieġ.

2

1

3

Għal każijiet Restorattivi, agħżel it-tip ta' każ u l-ħtiġijiet ta' restawr għallindikazzjoni xierqa. Għal każijiet Ortodontiċi, bħal Invisalign jew iRecord,
agħżel it-tip ta’ każ u daħħal l-informazzjoni tal-pazjent.
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2

Tip ta' Każ

3
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1

Agħżel laboratorju biex tibgħat il-każ

2

Agħżel it-tip ta' restawr mid-dropdown

1

Mudellar tal-ħin reali

2

View finder

3

Kulur

4

Rispons tal-iskan

5

Aqleb id-dehra

6

Kabbar id-dehra

1

2

Wara li tagħżel it-tip ta' każ għal pazjent, jekk jogħġbok ibda l-iskannjar.
Biex tibda skan, ittappja l-ikona tal-iskannjar.
4

1

3

2

5

6

Iċċekkja r-rispons: Biex tara kwalunkwe sinna nieqsa, tessut artab, jew
struttura orali waqt l-iskannjar.
Kulur: Biex taqleb minn skan għal dehra bil-kulur.
View finder: Ara l-pożizzjoni kurrenti tal-wand.
Aqleb bejn id-Dehriet: Aqleb bejn il-wiri ta' immaġni bil-kulur jew immaġni
NIRI fil-viewfinder
Kabbari id-Dehra: Aqleb għal viewfinder kbir fin-nofs tal-iskrin
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Wara li tirrevedi l-iskan, iffirma l-formola Rx u ibgħat l-iskan biex tlesti
l-każ.

1

2
3

Kaxxa tal-firma: Iffirma l-firma tiegħek hawnhekk b'saba. Iċċekkja
“Issejvja l-Firma” biex taħżen il-firma għall-faċilità u l-użu fil-futur. Iċċekkja
“Terġax turi” biex telimina dan il-pass.
Ħassar: Biex tħassar firma mill-kaxxa tal-firma.
Ikkonferma & Ibgħat: Ikkonferma li l-iskan ġie rivedut u ibagħat l-iskan lil
laboratorju jew l-ħażna tal-iTero.
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1

Kaxxa tal-firma

2

Ħassar

3

Ikkonferma & Ibgħat
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Kapitlu 7:

L-iskrins tal-iTero Element 5D
Minbarra l-iskannjar, l-iskaner tal-iTero Element 5D jipprovdi mod għallImmaġni Infra-Red (NIRI). L-immaġni bil-kulur tan-NIRI u l-ViewFinder
jittieħdu waqt l-iskan, u jistgħu jiġu riveduti, ladarba jiġu l-iskannjar
ikun lest.

Għodda ta' analiżi għas-sistemi tal-immaġni
tal-iTero Element 5D
Wara li jitlesta l-iskannjar, mur fuq l-ikona tad-Dehra u Reviżjoni,
spezzjona l-iskan u eżamina li d-dejta adegwata kollha ġiet meħuda,
inklużi l-immaġni tan-NIRI u bil-kulur, fuq postijiet speċifiċi fil-ħalq.

2

1

Għodda ta' reviżjoni

2

Loupe

1

Għodda għar-reviżjoni: Turi l-immaġni tal-Kulur u tan-NIRI meħuda waqt
l-iskannjar
Loupe: Meta l-loupe jinġibed għall-iskan, l-immaġni tal-Kulur u tan-NIRI
jintwerew skond il-post speċifiku tal-loupe fuq l-iskan
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2

1

Buttuna li tiżżumja 'l ġewwa: It-tieqa tal-viewfinder se titkabbar u
l-immaġni speċifika biss tidher fil-viewfinder.
Il-toolbar tad-dawl u tal-kuntrast: Tiftaħ it-toolbar tal-aġġustament talluminożità u tal-kuntrast.
Wara r-reviżjoni u l-konferma li l-iskan ġie meħud b'biżżejjed dejta, ilkaratteristiċi li ġejjin jistgħu jintużaw biex jintwera l-iskan bil-kulur jew
monokromu, jeditjaw l-iskan, ineħħu kwalunkwe artifatti skannjati żejda, u
jħassru materjali skannjati addizzjonali.

L-użu tan-NIRI
NIRI jipprovdi immaġni tal-istruttura interna tas-sinna.
It-trasluċenza tal-istruttura tittraduċi fl-immaġni NIRI għal-livell ta'
luminożità; iktar ma jkun skur l-oġġett l-ogħla hija t-trasluċenza tiegħu u
viċi versa.
Enamel b'saħħtu jidher skur, trasluċidu, filwaqt li d-dentin jew it-taħsir
huma inqas trasluċidi u jidhru aktar luminużi.

Il-leżjoni prossimali tidher bħala karatteristika ta’ strixxa/feles li jleqqu
bħal fl-immaġni t’ hawn fuq, f’dan il-każ il-leżjoni prossimali tilħaq
sad-dentin.

18

1
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2
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Il-bdil tal-angolu tad-dehra madwar żona bħal din jista' jipprovdi aktar
informazzjoni rigward il-fond tiegħu, filwaqt li l-użu tal-immaġni bil-kulur
jista' jgħin biex issir differenza fid-dijanjosi kif ukoll fis-severità talleżjonijiet.
Minbarra n-NIRI, l-immaġni bil-kulur huma wkoll pprovduti biex jagħtu
aktar informazzjoni dwar is-saħħa tas-sinna, u jgħinu fid-dijanjosi.

In-NIRI ta' hawn fuq juri żewġ leżjonijiet prossimali mdawwra bl-aħmar,
li jilħqu sad-dentin, filwaqt li l-immaġni bil-kulur tgħin tiddetermina li
l-leżjonijiet huma prossimali u mhux okklużali, peress li ma jidhru l-ebda
tikek bojod/kannella fiż-żoni li jikkorrelataw tal-wiċċ okklużali fl-immaġni
bil-kulur. Il-linji skuri mmarkati bil-vleġeġ blu jindikaw xquq okklużali.
Nota: Snien opaki ħafna jkollhom trasluċenza tal-enamel baxxa li
jagħmilha tidher isbaħ, dan jista' jikkawża diffikultà biex tifhem l-istrutturi
interni tas-sinna, u jagħmel differenza bejn l-enamel u d-dentin, u b'hekk
jaffettwa l-abbiltà li tiskopri t-taħsir prossimali. Barra minn hekk, bosta
restawr tas-snien bħal mili tal-amalgam mhumiex trasluċidi għan-NIRI,
jiġifieri jistgħu jaħbu l-leżjonijiet taħthom.
In-NIRI flimkien mal-immaġni bil-kulur jistgħu jgħinu fl-identifikazzjoni ta’
taħsir prossimali.
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Taħsir prossimali
L-iskorjar ipprovdut skont l-istandard ICDAS-II
•

Enamel b'saħħtu, se jidher mingħajr l-ebda tikek luminużi notevoli,
li jfisser li se tixbah ċirku skur li jdur ma' ċirku ta' ġewwa luminuż li
jirrappreżenta d-dentin.

•

It-taħsir tal-enamel jidher bħala tikka luminuża, li ma tkunx qiegħeda
tilħaq id-dentin.

•

It-taħsir li jilħaq l-EDJ se jidher bħala tikka ċara fiċ-ċirku skur talenamel, li jgħaqqad, mad-dentin luminuż.

•

Tikka luminuża fl-enamel li jgħaqqad b'mod sinifikanti mad-dentin
luminuż, tista' tindika taħsir dentali/kavitatati.

L-iskorjar prossimali:
Kliniku
0

Ħoss

1

Enamel

2

EDJ

3 Dentin/
Kavitatat

20

Evx

Malti

Istruzzjonijiet għall-użu ta' iTero Element 5D

Malti

Kapitlu 8:

Pazjenti
Fuq il-homescreen, agħfas l-ikona mmarkata Pazjenti biex issib pazjent
u l-iskans tiegħu. Agħfas fuq pazjent biex iżżid skan ġdid jew tara skans
preċedenti.

1

2

1

Paġna tal-pazjent

2

Bar tat-tfittxija

Paġna tal-pazjent: Ara kwalunkwe pazjenti, ara skans storiċi assoċjati
mal-pazjent, aċċessa l-iTero TimeLapse, jew żid skan ġdid.
Bar tat-tfittxija: Fittex għal pazjenti speċifiċi billi tuża l-ismijiet tagħhom
jew in-numri taċ-ċart.
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Kapitlu 9:

iTero TimeLapse
iTero TimeLapse jqabbel l-iskans 3D tal-pazjent meħuda qabel biex
jippermetti lill-kliniku jivviżwalizza l-bidliet fis-snien tal-pazjent, fl-istrutturi
tas-sinna, u fit-tessuti rotob orali.
Pazjenti skannjati fuq bażi regolari jistgħu jiġu analizzati bl-għodda ta’
iTero TimeLapse.
Fil-profil tal-pazjent, agħżel żewġ skans mit-timeline fil-qiegħ tal-iskrin.
Ladarba jintgħażlu żewġ skans, agħfas il-buttuna Qabbel il-Magħżula biex
tanalizza l-iskans.

1
2

3
Timeline: Skans tal-pazjent meħudin matul iż-żmien.
Kaxex tal-għażla tal-iskan: Skans magħżula biex tqabbel u tara fl-iTero
TimeLapse.
Qabbel il-magħżula: Analizza l-iskans bl-iTero TimeLapse.
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2

Kaxex tal-għażla tal-iskan

3
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4

5

3

1

Leġġenda tal-Kulur

2

Loupe

3

Tieqa tal-animazzjoni

4

Viżibilità tal-kulur

5

Play/pawża

1
2

Leġġenda tal-Kulur: Żoni enfasizzati bl-aktar bidliet bejn skans b'kulur
rikk. Il-kejl tal-iskala huwa f'millimetri.
Loupe: Biex tara ż-żoni fid-dettall u tħares il-punti dwar l-interess fitTieqa tal-Animazzjoni. Iġbed il-loupe mit-tieqa tal-animazzjoni għaż-żona
ta' interess sabiex tkabbar il-punti ta' trattament potenzjali. Iż-żoni li fihom
jidhru fil-loupe se jitkabbru fit-tieqa ta' animazzjoni.

Tieqa tal-animazzjoni: Ara dettalji fini tal-bidliet għall-iskans magħżula.
Viżibilità tal-kulur: Aqleb bejn monochrome u kulur fit-Tieqa ta
'l-Animazzjoni.
Play/pawża: Biex tħalli jew tippawża t-Tieqa tal-Animazzjoni.
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Kapitlu 10:

Manwal operattiv tal-iTero
Element 5D
Is-sistema tal-iTero Element 5D tiġi kkunsinnata bħala stazzjon ta' xogħol
proprjetarju bbażat fuq il-PC biex twettaq skans intra-orali fl-uffiċċju
tat-tabib. Dan id-dokument jiddeskrivi kif tixgħel u titfi s-sistema, kif
timmaniġġa b'mod korrett l-Unità ta' Skannjar/Wand u l-kejbil, u kif
tnaddaf l-Unità tal-iSkannjar u tibdel il-kmiem tagħha bejn il-pazjenti.
Din it-taqsima hija referenzjata mill-manwal operattiv 207729
tal-iTero Element 5D

Kapitlu 11:

Manwal operattiv taliTero Element 5D laptop
configuration
Is-sistema tal-iTero Element 5D laptop configuration tiġi kkunsinnata
bħala stazzjon ta' xogħol proprjetarju bbażat fuq il-laptop biex twettaq
skans intra-orali fl-uffiċċju tat-tabib. Dan id-dokument jiddeskrivi kif
tixgħel u titfi s-sistema, kif timmaniġġa b'mod korrett l-Unità ta' Skannjar/
Wand u l-kejbil, u kif tnaddaf l-Unità tal-iSkannjar u tibdel il-kmiem tagħha
bejn il-pazjenti.
Din it-taqsima hija referenzjata mill-manwal operattiv 207761
tal-iTero Element 5D laptop configuration
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Notes:
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