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Wprowadzenie
Skaner wewnątrzustny iTero Element 5D to zintegrowany skaner
najnowszej generacji i system oprogramowania. Umożliwia on lekarzom
wykonywanie cyfrowych skanów zębów i zgryzu w technologii 3D,
dokonywanie zmian w skanie w czasie rzeczywistym i bezprzewodowe
przesyłanie wyników.

W połączeniu ze skanerem aplikacja ułatwia następujące zadania:

Niniejsza instrukcja użytkownika zawiera informacje ogólne i przegląd
aplikacji.

•

Przechwytywanie w technologii 3D cyfrowych wycisków zębów,
tkanek miękkich i struktur jamy ustnej, w trakcie skanowania.

•

Włączanie w czasie rzeczywistym podglądu położenia łuków
zębowych (zgryzu) po zakończeniu skanowania.

•

Zarządzanie przetwarzaniem danych.

•

Przeznaczenie

Bezprzewodowe przesyłanie danych do wyznaczonych
dostawców w celu wykonania uzupełnień protetycznych, aparatów
ortodontycznych, łączników implantologicznych, akcesoriów itp.

•

Wykorzystywanie danych do celów symulacji.

iTero Element 5D to skaner wewnątrzustny o następujących funkcjach i
przeznaczeniu/wskazaniach do stosowania:

Aplikacja zawiera także funkcje administracyjne, które umożliwiają
Użytkownikowi:

1. Funkcja optycznego skanowania (CAD/CAM) w systemie iTero
Element 5D jest przeznaczona/oznaczona do stosowania w celu
rejestracji obrazów topograficznych zębów i tkanki jamy ustnej. Z
danych generowanych przez iTero można korzystać w połączeniu z
produkcją urządzeń dentystycznych (np. aparatów ortodontycznych
stałych i ruchomych, pozycjonerów itp.) oraz akcesoriów.
2. Oprogramowania iTero Element 5D używa się wraz ze skanerem
iTero Element 5D do pobierania cyfrowych wycisków zębów, tkanek
miękkich i struktur jamy ustnej oraz zgryzu. Oprogramowanie
kontroluje przetwarzanie danych, ułatwia integrację zebranych
danych oraz ich eksport w celu wykonania uzupełnień protetycznych,
aparatów ortodontycznych, łączników implantologicznych i
akcesoriów w technologii CAD/CAM. Oprócz danych skanowania, do
celów stymulacji można importować/eksportować lub wykorzystywać
również inne informacje dotyczące pacjenta i jego przypadku.
Pozostałe funkcje pozwalają na weryfikację i obsługę systemu, a
także służą jako narzędzie do zarządzania zamówieniami.
3. Funkcja NIRI Element 5D stanowi pomoc diagnostyczną w
wykrywaniu zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych
zębów nad dziąsłem oraz w monitorowaniu rozwoju próchnicy.
Ten wielofunkcyjny system dostępny jest na monitorze wyposażonym
w interaktywny ekran dotykowy i łatwy w użyciu skaner. Podczas
skanowania lekarz może zobaczyć topografię zębów pacjenta, a po
zakończeniu skanowania może przeanalizować stopień zaawansowania
wady zgryzu.
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•

Rozpoczęcie nowego skanowania.

•

Złożenie nowego zamówienia dla pacjenta wcześniej zapisanego w
systemie, lub dla nowego pacjenta.

•

Podgląd zamówień w trakcie realizacji.

Przeglądanie i/lub śledzenie wcześniejszych zamówień.

Instrukcja obsługi iTero Element 5D Język polski

Rozdział 1:

Rejestracja systemu

1

1

Tryb demonstracyjny

2

Make it Mine

2

Tryb demonstracyjny
Wybierz tryb demonstracyjny, aby zapoznać się z funkcjami skanera i
przećwiczyć skanowanie bez wysyłania danych. Tryb demonstracyjny
służy do szkolenia nowych pracowników i do ćwiczenia. Gabinety
dentystyczne mogą korzystać z trybu demonstracyjnego w dowolnej
chwili, aby ćwiczyć korzystanie z urządzenia iTero Element 5D, doskonalić
techniki skanowania, przeglądać instrukcje dotyczące formularzy
recept, a także zapoznać się z różnymi przypadkami oraz interfejsem.
Tryb demonstracyjny zawiera wszystkie aspekty procesu skanowania
i obejmuje wiele różnych przypadków. Dla wygody naszych klientów
oferujemy przypadki kliniczne, przypadki Invisalign oraz przypadki z
zakresu stomatologii odtwórczej.
Podczas korzystania z trybu demonstracyjnego do celów szkoleniowych,
na ekranie pojawi się tło w jasne paski oraz czerwony znacznik,
który wskazuje tryb Demo. Żadnego skanu wykonanego w trybie
demonstracyjnym nie można zapisać ani wykorzystać do leczenia
pacjenta. Tryb demonstracyjny można włączyć z poziomu ekranu
powitalnego lub w dowolnym momencie, naciskając na przycisk z logo
iTero Element na ekranie głównym.

Make it Mine
Naciśnij przycisk Make It Mine w celu rejestracji skanera. Przygotuj
nazwę użytkownika, hasło użytkownika oraz identyfikator firmy, aby
zakończyć proces rejestracji. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail
od przedstawiciela iTero z danymi logowania oraz szczegółowymi
informacjami na temat procedury Make it Mine.

3
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1. Wybierz odpowiednie połączenie sieciowe

3. Zarejestruj system

2. Weryfikacja połączenia sieciowego

4. System jest zarejestrowany

4
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5. Zaakceptuj umowę licencyjną

7. Teraz system jest gotowy

6. Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji

5
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Rozdział 2:

Logowanie do aplikacji skanera
Logowanie
Ekran logowania do programu iTero Element 5D pojawia się po włączeniu
skanera.

1

2

3

4

Przygotuj dane konta MyiTero, aby zalogować się do iTero Scanner.
Potrzebna jest nazwa użytkownika, adres e-mail przypisany do konta oraz
hasło. Wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk Logowanie
(Login).

Tworzenie konta
Aby utworzyć konto, naciśnij dolny przycisk Utwórz konto (Create
account). Wprowadź adres e-mail i utwórz konto w iTero Scanner i
MyiTero.com.

Przypomnienie hasła
Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij dolny przycisk Przypomnij hasło
(Forgot Password). Wprowadź adres e-mail zarejestrowanego konta i
odbierz wiadomość z hasłem tymczasowym. Możesz też odpowiedzieć
na wcześniej ustalone pytanie zabezpieczające, aby uzyskać dostęp do
konta z poziomu skanera.
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1

Informacje o użytkowniku

2

Tworzenie konta

3

Przypomnienie hasła

4

Logowanie
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Rozdział 3:

Podstawowe funkcje iTero Element 5D
Ekran główny
Ekran główny urządzenia iTero Element 5D zapewnia dostęp do
wszystkich podstawowych funkcji oprogramowania iTero.
Poniżej znajduje się obraz ekranu głównego aplikacji iTero Element 5D.
2

1

Podstawowe ikony ekranu głównego

2

Ikony narzędzi

1

Ikony na pulpicie głównym
Na ekranie głównym znajdują się cztery podstawowe ikony dla
oprogramowania iTero Element 5D.
Nowy skan: Aby rozpocząć nowe skanowanie, wybierz ikonę Nowy skan
(New Scan). Ta ikona ekranu głównego przekierowuje użytkownika do
formularza iTero Rx, który umożliwia wypisanie recepty dla pacjenta i
rozpoczęcie nowego skanowania.
Pacjenci: Aby wyszukać pacjenta w systemie, wybierz ikonę Pacjenci
(Patients). Ta ikona ekranu głównego przekierowuje użytkownika do
strony Pacjenci. Możesz wyszukać konkretnego pacjenta, przewinąć listę
skanów ostatnich pacjentów, przejrzeć skany, uzyskać dostęp do iTero
TimeLapse, przejrzeć historię pacjentów, a także dodać nowe skany i
plan leczenia.
Zamówienia: Aby wyświetlić status swoich zamówień, wybierz ikonę
Zamówienia (Orders). Ta ikona ekranu głównego przekierowuje
użytkownika do listy zamówień w trakcie realizacji lub poprzednich
zamówień.
Wiadomości: Aby przeczytać wiadomości, wybierz ikonę Wiadomości
(Messages). Ta ikona ekranu głównego przekierowuje Użytkownika do
skrzynki odbiorczej, w której można znaleźć najnowsze powiadomienia
od zespołu Align dotyczące nowych aktualizacji, ulepszonych funkcji,
poprawionych narzędzi i najnowszych osiągnięć.

7
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Ikony narzędzi
Akumulator: Aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora
zewnętrznego iTero, naciśnij ikonę Akumulator (Battery). Na ekranie
pojawi się wskaźnik akumulatora, określający ile czasu pozostało, zanim
urządzenie iTero Element 5D będzie wymagać ponownego naładowania.
Kiedy na ikonie akumulatora wyświetla się symbol błyskawicy, oznacza
to, że akumulator jest w trakcie ładowania. Uwaga: ta funkcja występuje
tylko w obsługiwanych skanerach iTero Element 5D.
Centrum edukacji Aby uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych
i filmów edukacyjnych dla urządzenia iTero Element 5D, naciśnij ikonę
Centrum edukacji (Learning Center).
Blokada: Aby wylogować się z konta za każdym razem, gdy iTero
Element 5D nie jest używany, naciśnij ikonę Zablokuj (Lock). W ten
sposób zabezpieczysz wszystkie informacje medyczne, a Twój gabinet
stomatologiczny będzie działał zgodnie z postanowieniami Ustawy o
przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych
(HIPAA).
Ustawienia Aby dostosować iTero Element 5D do swoich preferencji,
dotyczących między innymi konfiguracji głowicy, lokalizacji, ustawień
użytkownika oraz innych opcji, naciśnij ikonę Ustawienia (Settings).
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Pomoc Aby nawigować po ikonach ekranu głównego i uzyskać
przydatne wskazówki, naciśnij ikonę Pomoc (Help). Na ekranie pojawi
się przezroczyste okno pomocy, ułatwiające nawigację po funkcjach i
narzędziach. Aby uzyskać wsparcie, dotknij w dowolnym momencie ikonę
Pomoc. Aby zamknąć okno pomocy i wrócić do właściwego ekranu,
dotknij w dowolnym miejscu ekranu. Funkcja obsługi klienta jest dostępna
w każdym oknie pomocy.
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Gesty ekranu dotykowego
Aplikacja iTero Element 5D obsługuje gesty dotykowe (znane również
jako gesty wielodotykowe). Te gesty to określone ruchy używane do
interakcji z urządzeniami wielodotykowymi.
Przykłady typowych gestów ekranu dotykowego:

x1

x2

Dotknij

Dotknij dwukrotnie

Przytrzymaj

Przewiń

Obróć

Przeciągnij

Dotknij 2 palcami

Powiększ/ściągnij

Pomniejsz

Przesuń
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Przyciski głowicy
2
1

1

Przyciski boczne

2

Panel dotykowy

1

Tryb demonstracyjny

2

Powrót do systemu Windows

3

Anuluj

Przyciski boczne: Naciśnij i zwolnij jeden z bocznych przycisków głowicy,
aby rozpocząć lub zatrzymać proces skanowania. Naciśnij przyciski
jednocześnie, aby aktywować panel dotykowy.
Panel dotykowy:po Po aktywacji panelu dotykowego przesuń po nim
palcem w lewo lub w prawo, aby nawigować między segmentami skanu.
Naciśnij i przytrzymaj panel dotykowy, aby włączyć funkcję żyroskopu i
obrócić model na ekranie.

Tryb demonstracyjny
Aby przejść do trybu demonstracyjnego, naciśnij logo iTero Element
w lewym górnym rogu ekranu głównego. Na ekranie pojawi się menu
umożliwiające włączenie trybu demonstracyjnego lub anulowanie i powrót
do strony głównej. Funkcjonalność włączonego trybu demonstracyjnego
jest taka sama, jak podczas normalnego skanowania. Żadne dane nie
zostaną trwale zapisane.

1
2
3
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Tryb demonstracyjny: Włącz tryb demonstracyjny, aby ćwiczyć bez
zapisywania jakichkolwiek danych.
Powrót do systemu Windows Kliknij, aby wyjść z interfejsu iTero i
wrócić do systemu Windows. Uwaga: Funkcja dostępna wyłącznie na
urządzeniach konfiguracji laptopa iTero.
Anuluj: Kliknij, aby wyjść z ekranu i wrócić do standardowego
użytkowania.
1

1

Znacznik trybu demo

2

Tło w paski

2

Znacznik trybu demo: Czerwony znacznik pojawiający się przy
korzystaniu z trybu demonstracyjnego.
Tło w paski: Podczas skanowania pojawia się tło w paski. Ten element
został wprowadzony, aby zapobiec skanowaniu prawdziwych pacjentów
w trybie demonstracyjnym.
Przećwicz każdy etap doświadczany przez pacjenta w trakcie
skanowania. Żadnych skanów wykonanych w trybie demonstracyjnym
nie można wykorzystać do leczenia. Aby wyjść z trybu
demonstracyjnego, wróć do ekranu głównego i naciśnij logo iTero
Element. Na ekranie pojawi się menu trybu demonstracyjnego i opcja
wyjścia z trybu Demo.
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Rozdział 4:

Wiadomości

1

2

Naciśnij ikonę Wiadomości (Messages) na ekranie głównym, aby
wyświetlić powiadomienia, aktualizacje i inne wiadomości od Align
Technology. Po lewej stronie szukaj konkretnych wiadomości wg tematu
lub kliknij na prawą stronę ekranu i przewiń w dół w poszukiwaniu
konkretnej wiadomości. Aby oznaczyć dowolną wiadomość jako
nieprzeczytaną, naciśnij Zaznacz jako nieprzeczytane (Mark as Unread).
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1

Skrzynka odbiorcza

2

Oznacz jako nieprzeczytane
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Rozdział 5:

Zamówienia
Dotknij ikonę Zamówienia (Orders), aby wyświetlić lub przejrzeć
zamówienia w trakcie realizacji lub poprzednie zamówienia.

1

1

W trakcie realizacji

2

Poprzednie zamówienia

2

W trakcie realizacji: Skany, które nie zostały przesłane.
Poprzednie zamówienia: Zamówienia, które zostały już złożone. Naciśnij
dowolne zamówienie, aby sprawdzić status skanu.
Kliknięcie na poprzednie zamówienia wyświetli następujące opcje, w
zależności od rodzaju przypadku.
Zobacz Rx: Zobacz receptę dla tego zamówienia.
Przeglądarka: Zobacz skany dla tego zamówienia.
Dodaj Rx: Dodaj receptę dla tego zamówienia (funkcja dotyczy tylko
Zamówień ortodontycznych i jest dostępna do 21 dni od wykonaniu
skanu).
Lekarze Invisalign mogą również korzystać z funkcji Invisalign, takich jak
Symulator rezultatów Invisalign.

13
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Rozdział 6:

Skanowanie
Rozpocznij nowe skanowanie
Aby rozpocząć nowe skanowanie, naciśnij ikonę Nowe skanowanie (New
Scan) na ekranie głównym lub na stronie pacjenta.

Ikona recepty: Pierwszy etap procesu nowego skanowania. Wypełnij
formularz recepty, wprowadź dane o pacjencie, rodzaj przypadku i
dodatkowe uwagi.
Ikona skanowania: Drugi etap procesu nowego skanowania. Przeskanuj
jamę ustną pacjenta, aby przechwycić nowy skan.
Ikona wyświetl i sprawdź: Trzeci etap procesu nowego skanowania.
Przeanalizuj skan i sprawdź, czy odpowiednie dane zarejestrowane
zostały wszystkie.
Ikona wysyłania: Ostatni etap procesu nowego skanowania. Zapisz
formularz potwierdzenia i wyślij przypadek do miejsca przeznaczenia w
celu przechowywania lub przeprowadzenia dodatkowych działań.

2

1

3

W przypadkach z zakresu stomatologii odtwórczej, wybierz rodzaj
przypadku i materiały potrzebne do odbudowy. W przypadkach
ortodontycznych, takich jak Invisalign lub iRecord, wybierz rodzaj
przypadku i dane pacjenta.

14

1

Informacje o pacjencie

2

Rodzaj przypadku

3

Uwagi
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1

Wybierz laboratorium, aby wysłać przypadek

2

Wybierz rodzaj wypełnienia z menu rozwijanego

1

Modelowanie w czasie rzeczywistym

2

Wizjer

3

Kolor

4

Opinie dotyczące skanu

5

Przełącz widok

6

Powiększ widok

1

2

Rozpocznij skanowanie po wybraniu przypadku pacjenta.
Aby rozpocząć skanowanie, dotknij ikonę skanowania (Scan).
4

1

3

2

5

6

Opinie skanowania: Wybierz, aby wyświetlić brakujący ząb, tkankę
miękką lub strukturę jamy ustnej podczas skanowania.
Kolor: Wybierz, aby przełączyć się ze skanowania do widoku w kolorze.
Wizjer: Wybierz, aby zobaczy aktualne położenie głowicy.
Przełącz widok: Wybierz, aby przełączyć widok między kolorowym
obrazem a obrazem NIRI w wizjerze
Powiększ widok: Wybierz, aby przejść do dużego wizjera na środku
ekranu

15
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Po przejrzeniu skanów wypełnij formularz Rx i prześlij skan, aby
zakończyć przypadek.

1

2
3

Pole podpisu: Tutaj nakreśl palcem swój podpis. Zaznacz opcję „Zapisz
podpis", aby zachować podpis i łatwo wykorzystać go w przyszłości.
Zaznacz „Nie pokazuj ponownie", aby pominąć ten krok.
Wyczyść: Wybierz, aby usunąć podpis z pola podpisu.
Potwierdź i prześlij: Potwierdź, że skan został sprawdzony i prześlij go do
laboratorium lub do pamięci iTero.
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2

Wyczyść

3

Potwierdź i prześlij
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Rozdział 7:

Ekrany iTero Element 5D
Oprócz skanowania, skaner iTero Element 5D umożliwia również
obrazowanie w bliskiej podczerwieni (NIRI). Kolorowe obrazy wizjera
i NIRI przechwytywane są podczas wykonywania skanu i można je
przejrzeć po zakończeniu skanowania.

Narzędzie do przeglądania w systemach obrazowania
iTero Element 5D
Po zakończeniu skanowania przejdź do ikony Wyświetl i sprawdź (View
and Review), przeanalizuj skan i sprawdź, czy w określonych miejscach
jamy ustnej zarejestrowane zostały wszystkie odpowiednie dane, w tym
NIRI i kolorowe obrazy.

2

1

Narzędzie do przeglądania

2

Lupa

1

Narzędzie do przeglądania: Wyświetla NIRI i kolorowe obrazy wykonane
podczas skanowania
Lupa: Gdy lupa zostanie przeciągnięta do skanu, NIRI i kolorowe obrazy
zostaną wyświetlone zgodnie z określoną lokalizacją lupy na skanie
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2

1

Przycisk powiększania: Powiększa on okno wizjera i sprawia, że na jego
ekranie wyświetlany jest tylko określony obszar.
Pasek jasności i kontrastu: Otwiera on pasek regulacji poziomu jasności
i kontrastu.
Po sprawdzeniu i potwierdzeniu, że przechwycony skan zawiera
wystarczającą ilość danych, można użyć następujących funkcji, aby
wyświetlić skan w kolorze lub monochromii, edytować go, a także usunąć
dodatkowe elementy skanu i dodatkowo zeskanowane materiały.

Korzystanie z funkcji NIRI
NIRI umożliwia obrazowanie wewnętrznej struktury zęba.
W obrazie NIRI przejrzystość struktury przekłada się na poziom jasności:
im ciemniejszy obiekt, tym bardziej przezroczysty i na odwrót.
Zdrowe szkliwo jest półprzezroczyste i ciemne, natomiast zębina lub
próchnica są mniej przezroczyste i będą wydawać się jaśniejsze.

Zmiany na powierzchni stycznej będą wyglądały jak jasne paski/kliny, tak
jak na powyższym obrazku, gdzie zmiany sięgają aż do zębiny.
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Zmiana kąta widzenia wokół takiego obszaru może dostarczyć więcej
informacji na temat jego głębokości, a wykorzystanie kolorowych
obrazów pomoże w postawieniu właściwej diagnozy i określeniu
zaawansowania zmian.
Oprócz funkcji NIRI do dyspozycji są również kolorowe obrazy, które
dostarczają więcej informacji na temat stanu zdrowia zębów i pomagają
w diagnozie.

Powyższy przykład NIRI przedstawia dwie zmiany (zaznaczone na
czerwono) na powierzchniach stycznych, sięgające aż do zębiny.
Kolorowy obraz pomaga ustalić, że zmiany te są na powierzchniach
stycznych, a nie okluzyjnych, ponieważ w skorelowanych obszarach
powierzchni okluzyjnych nie występują białe/brązowe plamki. Ciemne
linie zaznaczone niebieskimi strzałkami wskazują powierzchnie okluzyjne.
Uwaga: Zęby o wysokiej matowości mają bardzo niski poziom
przezroczystości, przez co wyglądają na jaśniejsze - może to utrudniać
zrozumienie struktur wewnętrznych zębów, a także rozróżnienie szkliwa
i zębiny, co wpływa na zdolność wykrywania próchnicy na powierzchni
stycznej. Ponadto niektóre uzupełnienia protetyczne, takie jak
wypełnienia amalgamatowe, nie są przezroczyste dla NIRI, co oznacza, że
mogą one maskować zachodzące pod nimi zmiany.
NIRI wraz z kolorowymi obrazami może pomóc w wykryciu próchnicy na
powierzchni stycznej.
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Próchnica na powierzchni stycznej
Punktacja utworzona zgodnie ze standardem ICDAS-II
•

Zdrowe szkliwo nie ma żadnych widocznych jasnych plamek, co
oznacza, że będzie przypominać ciemny pierścień otaczający jasny
krąg wewnętrzny, reprezentujący zębinę.

•

Próchnica szkliwa pojawi się jako jasna plamka, która nie dociera do
zębiny.

•

Próchnica wzdłuż granicy szkliwa i zębiny (EDJ) będzie wyglądać jak
jasny punkt na ciemnym pierścieniu szkliwa, który łączy się z jasną
zębiną.

•

Jasna plamka na szkliwie wyraźnie połączona z jasną zębiną może
wskazywać na próchnicę zębiny/ubytkową.

Punktacja powierzchni stycznej:

Kliniczna
0

Zdrowe

1

Szkliwo

2

EDJ

3 Zębina/
Ubytek
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Rozdział 8:

Pacjenci
Na ekranie głównym naciśnij ikonę Pacjenci (Patients), aby zlokalizować
pacjenta i jego skany. Naciśnij na pacjenta, aby dodać nowy skan lub
wyświetlić poprzednie skany.

1

2

1

Strona pacjenta

2

Pasek wyszukiwania

Strona pacjenta: Przeglądaj karty dowolnych pacjentów, zobacz
historyczne skany powiązane z pacjentem, uzyskaj dostęp do iTero
TimeLapse lub dodaj nowy skan.
Pasek wyszukiwania: Wyszukuj konkretnych pacjentów, używając ich
nazwisk lub numerów wykresów.
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Rozdział 9:

iTero TimeLapse
iTero TimeLapse porównuje wcześniej wykonane skany 3D pacjenta, aby
umożliwić lekarzowi wizualizację zmian w zębach, strukturach zębów i w
tkankach miękkich pacjenta.
Pacjentów, którym wykonuje się regularne skany, można analizować za
pomocą narzędzia iTero TimeLapse.
W profilu pacjenta wybierz dwa skany z osi czasu na dole ekranu. Po
wybraniu dwóch skanów naciśnij przycisk Porównaj wybrane (Compare
Selected), aby dokonać analizy.

1
2

3
Oś czasu: Skany pacjenta wykonane w danym okresie czasu.
Pola wyboru skanów: Wybrane skany do porównania i wizualizacji w
programie iTero TimeLapse.
Porównaj wybrane: Analizuj skany za pomocą iTero TimeLapse.
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1

Oś czasu

2

Pola wyboru skanów

3

Porównaj wybrane
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4

5

3

1

Legenda kolorów

2

Lupa

3

Okno animacji

4

Widoczność kolorów

5

Odtwórz/Zatrzymaj

1
2

Legenda kolorów: Wyróżnione obszary z największymi różnicami między
skanami w intensywnym kolorze. Pomiary podane są w milimetrach.
Lupa: Służy do wyświetlania szczegółów obszaru i wizualizacji punktów
zainteresowania w oknie animacji. Przeciągnij lupę z okna animacji na
obszar zainteresowania, aby powiększyć miejsca do potencjalnego
leczenia. Obszary, na których znajduje się lupa, zostaną powiększone w
oknie animacji.

Okno animacji: Wizualizuj drobne szczegóły zmian dla wybranych
skanów.
Widoczność kolorów: Przełączaj między widokiem monochromatycznym
i kolorowym w oknie animacji.
Odtwórz/Zatrzymaj: Odtwarzaj i zatrzymuj okno animacji.
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Rozdział 10:

Instrukcja obsługi
iTero Element 5D
System iTero Element 5D jest dostarczany jako zastrzeżona,
komputerowa (PC) stacja robocza do wykonywania wewnątrzustnych
skanów w gabinecie lekarskim. W niniejszym dokumencie opisano
sposób uruchamiania i wyłączania systemu, prawidłowe postępowanie z
Jednostką skanującą/Głowicą i kablem, a także procedury czyszczenia
Jednostki skanującej i wymiany nakładek jednorazowych między
pacjentami.
Ta sekcja pochodzi z instrukcji obsługi iTero Element 5D 207731

Rozdział 11:

Instrukcja obsługi
iTero Element 5D laptop
configuration
System iTero Element 5D laptop configuration dostarczany jest jako
zastrzeżona, komputerowa (laptop) stacja robocza do wykonywania
wewnątrzustnych skanów w gabinecie lekarskim. W niniejszym
dokumencie opisano sposób uruchamiania i wyłączania systemu,
prawidłowe postępowanie z Jednostką skanującą/Głowicą i kablem, a
także procedury czyszczenia Jednostki skanującej i wymiany nakładek
jednorazowych między pacjentami.
Ta sekcja pochodzi z instrukcji obsługi 207763 iTero Element 5D laptop
configuration
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Uwaga:
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