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Introduksjon
iTero Element 5D intra-oral skanner er siste generasjon integrerte
skanner- og programvaresystem fra Align Technology. Den gjør det
mulig for leger å ta digitale 3D-skanninger av pasientens tenner og
bitt, gjøre justeringer av skanningen i sanntid og overføre resultatene
trådløst.
Denne brukerhåndboken gir generell informasjon og oversikt over
programvaren.

Tiltenkt bruk
iTero Element 5D-systemet er en intra-oral skanner med følgende
funksjoner beregnet/indikert for bruk:

I forbindelse med skanneren, tilrettelegger programmet følgende
oppgaver ved å:

1. Funksjonen for optiske inntrykk (CAD/CAM) i iTero Element 5D er
ment/indikert for bruk for å registrere de topografiske bildene av
tenner og oralt vev. Data generert fra iTero kan brukes i sammenheng
med produksjon av tannteknisk utstyr (for eksempel plater, regulering,
apparater osv.) og tilbehør.

•

Fange digitale 3D-visninger av tenner, oralt mykt vev og strukturer når
de blir skannet.

•

Aktiverer sanntidsvisning av det visuelle biteforholdet når skanningen
er fullført.

•

Administrerer behandling av dataene.

2. iTero Element 5D-programvaren brukes sammen med iTero
5D-skanneren til å fange digitale 3D-bilder av tenner, oralt mykt vev,
strukturer og biteforhold. iTero-programvare styrer behandlingen
av dataene, fasiliterer integrasjonen av data og eksport av dataene
for CAD/CAM-fremstilling av dentale restaureringer, ortodontiske
enheter, innlegg og tilbehør. I tillegg til å skanne data, kan
informasjon om pasienter og sakstilfeller importeres/eksporteres
eller brukes til simuleringsformål. Andre funksjoner er tilgjengelige
for verifisering og gjennomføring av service på systemet, og for å
fungere som et verktøy for administrering av bestillinger.

•

Sender data trådløst til utpekte leverandører for fremstilling av
dentale restaureringer, ortodontiske enheter, innlegg og tilbehør, etc.

•

Bruker dataene til simuleringsformål.

3. iTero Element 5Ds NIRI-funksjonalitet er et diagnostisk hjelpemiddel
for deteksjon av interproksimale karieslesjoner over gingiva, og for å
overvåke fremdriften av slike lesjoner.

Se gjennom og/eller spore tidigere bestillinger.

Dette alt-i-ett-systemet er tilgjengelig på en skjerm med en interaktiv
berøringsskjerm og en brukervennlig skanner. Topografien til pasientens
tenner kan ses på skjermen når de skannes, og bestemmelse av graden
av okklusjon i bittet kan analyseres når skanningen er fullført.
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Programvaren inneholder også administrative funksjoner som lar
brukeren:
•

Starte en skanning.

•

Legge inn en ny bestilling for en eksisterende eller ny pasient.

•

Se bestillinger som venter.
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Kapittel 1:

Systemregistrering

1

1

Demo-modus

2

Gjør-den-Min

2

Demo-modus
Trykk Demo-modus for å gjøre deg kjent med skannerens funksjoner, og
for å utføre øvelsesskanninger uten å sende inn skanningene. Demomodus er utviklet for å trene nye medarbeidere og for øvelse generelt.
Demo-modus er tilgjengelig når som helst slik at tannlegepraksisen
kan trene på en iTero Element 5D-enhet, for skanningsteknikker,
veiledningsregler for reseptskjemaer, og for å bli kjent med grensesnittet
til iTero. Demo-modus inneholder alle aspekter av skanneprosessen, og
inkluderer et bredt utvalg av saker. Eksempelsaker som er tilgjengelige vil
inkludere kliniske tilfeller, Invisalign-saker, og reparative tilfeller.
Når Demo-modus er i bruk for å øve på skanning, vil en lett stripet
bakgrunn og en rød etikett øverst til venstre indikere at demo-modus
er aktivert. Eventuelle skanninger gjort i demo-modus kan ikke lagres
eller sendes til pasientbehandling. Demo-modus er tilgjengelig i
velkomstskjermbildet, eller når som helst ved å trykke på iTero Elementlogoknappen på startskjermen.

Gjør-den-Min
Trykk på Gjør-den-Min for å registrere skanneren din. Vennligst
oppgi Brukernavn, Passord og Bedrifts-ID for å fullføre
registreringsprosessen. Du vil motta en e-post fra en iTero-representant
med påloggingsinformasjon og detaljert informasjon om hvordan du går
gjennom Gjør-den-Min-prosedyren.
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1.

Velg riktig nettverkstilkobling

3.

Registrer systemet

2.

Verifikasjon av nettverkstilkobling

4.

Systemet er registrert
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5.

Godta lisensavtalen

6.

Oppdaterer SW til den nyeste versjonen

Norsk

7.

Systemet er nå klart
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Kapittel 2:

Logg inn på skannerprogrammet
Logg inn
Når skanneren blir slått på, vises påloggingsskjermen for iTero Element 5D.

1

2

3

4

Vennligst ha din MyiTero-kontoinformasjon klar når du logger deg på
iTero-skanneren. Du vil behøve navnet ditt, samt e-posten og passordet
knyttet til din konto. Fyll ut alle nødvendige felter og klikk på Logg innknappen.

Opprett konto
For å opprette en konto, vennligst trykk på den nederste knappen merket
Opprett Konto. Skriv inn en e-postadresse og opprett en konto for bruk
på iTero-Skanneren og MyiTero.com.

Glemt passord
Hvis du har glemt passordet ditt, trykker du på knappen som er merket
Glemt Passord. Skriv inn din registrerte e-postadresse, og et midlertidig
passord vil bli sendt til deg på e-post. Alternativt kan du svare på ditt
forhåndsbestemte sikkerhetsspørsmål og få tilgang til kontoen fra
skanneren.
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1

Brukerinformasjon

2

Opprett Konto

3

Glemt Passord

4

Logg inn

Norsk
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Kapittel 3:

iTero Element 5D hovedfunksjoner
Hjemmeskjerm
iTero Element 5D-hjemmeskjermen gir tilgang til alle hovedfunksjonene til
iTero-programvaren.
Nedenfor er et bilde av iTero Element 5D-applikasjonens startskjerm.

2

1

De viktigste ikonene på hjemmeskjermen

2

Verktøyikoner

1

Skrivebordsikoner
Det er fire hovedskjermikoner for iTero Element 5D-programvaren.
Ny Skanning: For å starte en ny skanning for en pasient, velg ikonet Ny
Skanning. åDette startskjermikonet navigerer til iTero Rx-skjemaet for å
fylle ut reseptblanketten for en pasient og for å begynne å skanne.
Pasienter: Hvis du vil slå opp en pasient i systemet, velger du Pasientikonet. Dette hjemmeskjermikonet navigerer til Pasientsiden. Søk etter
en bestemt pasient, bla gjennom nylig skannede pasienter, gjennomgå
skanninger, få tilgang til iTero TimeLapse, vis pasienthistorikk, legg til nye
skanninger, eller legg til en behandlingsplan.
Bestillinger: For å vise statusen for dine bestillinger, velg
bestillingsikonet. Dette startskjermikonet navigerer til en liste over
bestillinger som er i gang, eller tidligere bestillinger.
Meldinger: For å lese meldinger, velg Meldinger-ikonet. Dette
hjemmeskjermikonet navigerer til meldingsinnboksen, der du kan lese om
de siste varslingene fra Align-teamet om nye oppdateringer, forbedrede
funksjoner, forbedrede verktøy og siste utvidelser.
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Verktøyikoner
Batteri: For å se ladenivået på det eksterne iTero-batteriet, trykk på
batteriikonet. En batteriindikator vises og angir hvor lang brukstid
batteriet har før iTero Element 5D må lades opp igjen. Når batteriikonet
viser et lynsymbol, lades batteriet. Merk: Denne funksjonen vises bare i
støttede iTero Element 5D-skannere.
Læresenter: For å få tilgang til treningsmateriell og pedagogiske videoer
til iTero Element 5D, trykk på ikonet for Læresenter.
Lås: For å logge ut av en konto når iTero Element 5D ikke er i bruk,
trykker du på Lås-ikonet. Dette vil bidra til at tannlegepraksisen er
HIPAA-kompatibel og at all medisinsk informasjon er sikker.
Innstillinger: For å justere innstillingene til iTero Element 5D, slik som
håndstykkekonfigurasjon, lokalisering, brukerinnstillinger og mer, trykk på
Innstillinger-ikonet.
Hjelp: Hvis du vil navigere mellom ikoner for startskjermen og lese nyttige
tips, trykker du på Hjelp-ikonet. Et gjennomsiktig hjelpeoverlegg vises
over skjermen for å hjelpe til med navigering av funksjoner og verktøy.
Trykk på Hjelp-ikonet når som helst for å få hjelp. Trykk hvor som helst
for å lukke hjelpeskjermbildet og gå tilbake til det aktuelle skjermbildet.
Kundestøtte er tilgjengelig på alle hjelpeoverlegg.
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Berøringsskjermbevegelser
iTero Element 5D-applikasjonen støtter berøringsskjerm (også kjent
som multi-touch)-bevegelser. Disse bevegelsene er forhåndsdefinerte
bevegelser som brukes til å samhandle med multi-touch-enheter.
Eksempler på vanlige berøringsskjermbevegelser:

x1

x2

Trykk

Dobbelttrykk

Langt trykk

Bla ned/opp

Rotere

Sveip

Trykk med 2 fingre

Zoom inn/klyp

Zoom ut

Panorer

9

iTero Element 5D bruksanvisninger

Håndstykkekontroller
2
1

1

Sideknapper

2

Touchpad

1

Demo-modus

2

Avslutt til Windows

3

Avbryt

Sideknapper: Trykk og slipp en av sideknappene på staven for å starte
eller stoppe skanneprosessen. Trykk på knappene samtidig for å
aktivere touchpaden.
Touchpad: Når den er aktivert, sveiper du til venstre eller høyre på
touchpaden for å navigere mellom skannesegmenter.
Trykk og hold touchpaden for å aktivere gyrofunksjonen som kan rotere
modellen på skjermen.

Demo-modus
For å få tilgang til demo-modus trykker du på iTero Element-logoen
øverst til venstre på startskjermbildet. En meny vises for å trykke på
Demo-modus, eller for å avbryte og gå tilbake til startskjermbildet. Demomodus har den samme funksjonaliteten som ved normal skanning. Ingen
data blir permanent lagret.

1
2
3
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Norsk

Demo-modus: Start demo-modus for øvelse uten å lagre data.
Avslutt til Windows: For å avslutte iTero-grensesnittet og gå tilbake
til Windows. Merk: Kun tilgjengelig på iTero konfigurasjonsenheter for
bærbare datamaskiner.
Avbryt: For å gå ut av skjermen og gå tilbake til normal bruk.

1

1

Demo-modus-indikator

2

Stripet bakgrunn

2

Demo-modus-indikator: Den røde indikatoren vises når du bruker
demomodus.
Stripete bakgrunn: En stripet bakgrunn vil vises mens du skanner. Den er
designet for å forhindre skanning av ekte pasienter i demo-modus.
Øv på alle deler av pasientopplevelsen. Eventuelle skanninger tatt under
demo-modus kan ikke sendes til behandling. For å gå ut av demomodus, gå tilbake til startskjermbildet og trykk på iTero Element-logoen.
Menyen for demo-modus vises for å avslutte demo-modus.
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Kapittel 4:

Meldinger

1

2

Trykk på Meldinger-ikonet fra startskjermen for å vise varsler,
oppdateringer og andre meldinger fra Align Technology. Til venstre på
siden, søk raskt etter bestemte meldinger ved emnetittel, eller trykk
på høyre side av skjermen og bla nedover siden for å søke og finne en
bestemt melding. For å merke en melding som ulest, trykk Marker som
Ulest.
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Innboks

2
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Norsk

Kapittel 5:

Bestillinger
Trykk på Bestillinger-ikonet for å se eller gå gjennom Bestillinger Under
Behandling eller Tidligere Bestillinger.

1

1

Under Behandling

2

Tidligere Bestillinger

2

Under Behandling: Skanninger som ikke er sendt inn.
Tidligere Bestillinger: Bestillinger som er sendt inn. Trykk på hvilken som
helst bestilling for å sjekke statusen for skanningen.
Hvis du klikker på en tidligere bestilling, vises følgende alternativer,
avhengig av sakstypen.
Se Rx: Se resepten for denne bestillingen.
Visning: Se skanninger for denne bestillingen.
Legg til Rx: Legg til resept for denne bestillingen (kun gjeldende for
ortodontiske ordrer og tilgjengelig opp til 21 dager etter en skanning).
Invisalign-leger kan også velge Invisalign-funksjoner som Invisalign
Outcome Simulator.
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Kapittel 6:

Skann
Starte en ny skanning
For å starte en ny skanning, trykk på Ny Skanning-ikonet fra
hjemmeskjermen eller trykk på knappen for ny skanning fra Pasientsiden.

Reseptikon: Det første trinnet i arbeidsflyten for Ny Skanning. Fyll ut
reseptblanketten med pasientinformasjon, saksform og eventuelle
notater som skal inkluderes.
Skanneikon: Det andre trinnet i arbeidsflyten for Ny Skanning. Skann
pasienten slik at en ny skanning kan lagres.
Vis og gå gjennom-ikon: Det tredje trinnet i arbeidsflyten for Ny
Skanning. Kontroller skanningen og undersøk at alle tilstrekkelige data er
fanget opp.
Send Sak-ikon: Det siste trinnet i arbeidsflyten for Ny Skanning. Skriv
under på bekreftelsesskjemaet, og send saken til bestemmelsesstedet
for lagring eller videre nødvendig arbeid.

2

1

3

For gjenopprettende tilfeller velger du sakstype og restaureringsbehov
for riktig indikasjon. For ortodontiske tilfeller, som Invisalign eller iRecord,
velg sakstypen og skriv inn pasientinformasjon.
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1

Pasientinformasjon

2

Sakstype

3

Merknader
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1

Velg et laboratorium for å sende saken til

2

Velg restaureringstypen fra rullegardinmenyen

1

Sanntidsmodellering

2

Søker

3

Farge

4

Skanningsrespons

5

Endre visning

6

Forstørr visning

1

2

Etter at du har valgt sakstype for en pasient, kan du begynne å skanne.
For å starte en skanning, trykk på skanneikonet.
4

1

3

2

5

6

Skannetilbakemelding: For å se en manglende tann, mykt vev eller oral
struktur under skanningen.
Farge: For å bytte fra skann til fargevisning.
Søker: Se håndstykkets nåværende posisjon.
Endre Visning: Bytt mellom å vise et fargebilde eller et NIRI-bilde i
søkeren
Forstørr Visning: Bytt til en stor søker midt på skjermen
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Etter å ha gjennomgått skanningen, skriv under Rx-skjemaet og send inn
skanningen for å fullføre saken.

1

2
3

Signaturboks: Tegn signaturen din her med en finger. Kryss av "Lagre
Signatur" for å lagre en signatur for fremtidig bruk. Kryss av "Ikke vis
igjen" for å fjerne dette trinnet.
Slett: For å slette en signatur fra signaturboksen.
Bekreft & Send: Bekreft at skanningen er gjennomgått og send
skanningen til en lab eller iTero-lagring.
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1

Signaturboks

2

Nullstill

3

Bekreft & Send
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Norsk

Kapittel 7:

iTero Element 5D-skjermer
I tillegg til skanning, har iTero Element 5D-skanneren en Near Infra-Red
Imaging (NIRI) modus. NIRI- og ViewFinder-fargebilder blir tatt under
skanningen, og kan vurderes, når skanningen
er fullført.

Gjennomgangssverktøy for iTero Element 5D bildesystem
Etter at skanningen er fullført, gå til Vis og Gjennomgå-ikonet, inspiser
skanningen og undersøk at alt tilstrekkelig data er fanget opp, inkludert
NIRI- og fargebilder, på bestemte steder i munnen.

2

1

Gjennomgangsverktøy

2

Lupe

1

Gjennomgangsverktøy: Viser Farge- og NIRI-bilder tatt under skanning
Lupe: Når lupe blir trukket til skanningen, vises fargene og NIRI-bildene i
henhold til den bestemte plasseringen av lupen på skanningen
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2

1

Zoom inn-knappen: Søkervinduet blir forstørret, og bare det spesifikke
bildet vil bli vist i søkeren.
Verktøylinje for lysstyrke og kontrast: Åpner verktøylinjen for lysstyrke
og kontrastjustering.
Etter gjennomgang og bekreftelse på at skanningen er fanget opp med
tilstrekkelige data, kan følgende funksjoner brukes til å vise skanningen
i farge eller svart/hvitt, redigere skanningen, fjerne eventuelle ekstra
skannede gjenstander og slette ekstra skannede materialer.

Bruk av NIRI
NIRI gir avbildning av den indre tannstrukturen.
Strukturens gjennomsiktighet oversettes i NIRI-bildet til lysstyrkenivå; jo
mørkere objektet, jo høyere er dets gjennomskinnelighet og omvendt.
Sunn emalje vises mørk, gjennomsiktig, mens dentin eller karies er
mindre gjennomskinnelige og ser lysere ut.

Proksimal lesjon vil vises som lyse stripe/kile-lignende strukturer som i
bildet ovenfor, i dette tilfellet når proksimal lesjon helt til
dentinen.
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1

Zoom inn-knappen

2

Verktøylinje for lysstyrke og kontrast
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Endring av synsvinkel rundt dette området kan gi mer informasjon
om dens dybde, mens bruk av fargebildet kan bidra til å skille mellom
diagnosen og lesjonens alvorlighetsgrad.
I tillegg til NIRI er fargebildene også gitt for å gi mer informasjon om
tannens helse, og til hjelp med diagnosen.

NIRI-bildet ovenfor viser to proksimale lesjoner som er sirklet i rødt, og
når helt til dentinen, mens fargebildet bidrar til å bestemme at lesjonene
er proksimale og ikke okklusale, da det ikke forekommer hvite/brune
flekker i de korrelerende områdene av okklusaloverflaten i fargebildet. De
mørke linjene markert med de blå pilene indikerer okklusale sprekker.
Merk: Meget ugjennomsiktige tenner vil ha lav gjennomskinnelighet av
emaljen som får den til å virke lysere. Dette kan føre til vanskeligheter
med å forstå indre tannstrukturer og skille mellom emalje og dentin, og
påvirker dermed evnen til å oppdage proksimal karies. I tillegg er flere
typer dentalrestaureringer, som amalgamfyllinger, ikke gjennomskinnelige
for NIRI, noe som betyr at de kan skjule lesjoner under seg.
NIRI sammen med fargebilder kan bidra til gjenkjenning av
proksimal karies.
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Proksimal karies
Scoring gitt i henhold til ICDAS-II standard
•

Sunn emalje vises uten merkbare lyspunkter, noe som betyr at den vil
ligne en mørk ring som sirkler en lys indre sirkel som representerer
dentin.

•

Emaljekaries vises som et lyspunkt, som ikke når frem til dentinen.

•

Karies som når frem til EDJ vil dukke opp som lyspunkt i den mørke
emaljeringen, som forbindes med den lyse dentinen.

•

Lyse punkter i emaljen som forbindes betydelig med den lyse
dentinen, kan indikere en dental/kavitert karies.

Proksimal scoring:
Klinisk
0

Sunn

1

Emalje

2

EDJ

3 Dentin/
Kavitert

20
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Norsk

Kapittel 8:

Pasienter
På startskjermbildet trykker du på ikonet Pasienter for å finne en pasient
og deres skanninger. Trykk på en pasient for å legge til en ny skanning
eller vise tidligere skanninger.

1

2

1

Pasientside

2

Søkefelt

Pasientside: Se alle pasienter, se historiske skanninger knyttet til
pasienten, få tilgang til iTero TimeLapse, eller legg til en ny skanning.
Søkefelt: Søk etter bestemte pasienter ved å bruke pasientens navn eller
journalnummer.
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Kapittel 9:

iTero TimeLapse
iTero TimeLapse sammenligner tidligere lagrede 3D-skanninger av
pasienten, slik at en kliniker kan se endringer i pasientens tenner,
tannstrukturer og orale vev.
Pasienter skannet med jevne mellomrom kan analyseres ved hjelp av
iTero TimeLapse-verktøyet.
I pasientens profil velger du to skanninger fra tidslinjen nederst på
skjermen. Når to skanninger er valgt, trykk på Sammenlign Valgteknappen for å analysere skanningen.

1
2

3
Tidslinje: Skanninger tatt over tid av pasienten.
Markeringsbokser for skanninger: Utvalgte skanninger for å
sammenligne og visualisere i iTero TimeLapse.
Sammenlign valgte: Analyser skanninger ved hjelp av iTero TimeLapse.
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1

Tidslinje

2

Avkrysningsbokser for skanningsvalg

3

Sammenlign valgte
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4

5

3

1

Fargesymboler

2

Lupe

3

Animasjonsvindu

4

Fargesynlighet

5

Spill av/pause

1
2

Fargesymboler: Uthevede områder med de fleste endringer mellom
skanninger med rik farge. Skalamålinger er i millimeter.
Lupe: For å vise områder i detalj og visualisere interessante punkter
i animasjonsvinduet. Dra lupen fra animasjonsvinduet til områder av
interesse for å forstørre potensielle behandlingspunkter. Områdene som
vises i lupen vil bli forstørret i animasjonsvinduet.

Animasjonsvindu: Visualiser mindre endrede detaljer for valgte
skanninger.
Fargesynlighet: Bytt mellom svart/hvitt og farge i animasjonsvinduet.
Spill av/pause: For å spille eller pause animasjonsvinduet.
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Kapittel 10:

iTero Element 5D
Driftshåndbok
iTero Element 5D-systemet leveres som en proprietær, PC-basert
arbeidsstasjon for å utføre intra-oral skanning på legekontorer. Denne
driftshåndboken beskriver hvordan du starter opp og slår av systemet,
hvordan du håndterer skanneenheten/håndstykket og kabelen, og
hvordan du rengjør skanneenheten og bytter hylstre mellom pasienter.
Denne delen er referert fra iTero Element 5D driftshåndbok 207730

Kapittel 11:

Driftshåndbok for
iTero Element 5D laptop
configuration
iTero Element 5D laptop configuration-systemet for bærbare
datamaskiner leveres som en proprietær, bærbar PC-basert
arbeidsstasjon for å utføre intraoral skanning på legekontor. Denne
driftshåndboken beskriver hvordan du starter opp og slår av systemet,
hvordan du håndterer skanneenheten/håndstykket og kabelen, og
hvordan du rengjør skanneenheten og bytter hylstre mellom pasienter.
Denne delen er referert til i driftshåndboken til iTero Element 5D laptop
configuration 207762
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