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Introdução
 
O scanner inbrabucal iTero Element 5D é um sistema integrado de 
scanner e software de última geração da Align Technology. Permite aos 
dentistas realizarem escaneamentos digitais em 3D dos dentes e das 
mordidas dos pacientes, realizarem ajustes do escaneamento em tempo 
real e fazerem a transmissão sem fios dos resultados. 

Este guia do usuário fornece informações gerais e uma visão geral do 
aplicativo.

Propósito do uso
 
O  iTero Element 5D é um scanner intrabucal com os seguintes recursos 
e propósito/indicação de uso: 

1. O recurso de escaneamento ótico (CAD/CAM) do iTero Element 
5D tem o propósito/é indicado para uso no registro de imagens 
topográficas de dentes e dos tecidos orais. Os dados gerados pelo 
iTero podem ser usados   em conjunto com a produção de aparelhos 
dentários (p. ex. alinhadores, aparelhos ortodônticos, expansores, etc.) 
e acessórios. 

2. O software do laptop iTero Element 5D é usado com o  iTero 
scanner na captura de imagens digitais 3D de dentes, tecidos 
moles e cavidades orais, e registros oclusais. O software controla o 
processamento dos dados, facilitando a integração e a exportação 
de dados para a fabricação CAD/CAM de restaurações dentárias, 
dispositivos ortodônticos, abutments e acessórios.  Além de 
escanear dados, várias informações de casos e pacientes podem 
ser importadas/exportadas ou usadas para fins de simulação. Outras 
funções estão disponíveis para verificação e manutenção do sistema 
e para utilização como ferramenta de gerenciamento de pedidos. 

3. A funcionalidade NIRI do iTero Element 5D é um auxiliar de 
diagnóstico para a detecção de lesões de cáries interproximais 
acima da gengiva e para monitorar o progresso de tais lesões.

Este sistema tudo-em-um está disponível com um scanner totalmente 
interativo, com tela tátil e fácil de usar. A topografia dos dentes de um 
paciente pode ser visualizada na tela conforme eles são escaneados, 
e a determinação do grau de oclusão da mordida pode ser analisada 
assim que o escaneamento esteja concluído. 

 
Em conjunto com o scanner, o aplicativo facilita as seguintes tarefas: 

• Capturar imagens digitais em 3D de dentes, tecidos moles e 
cavidades orais enquanto são escaneados. 

• Permitir a visualização em tempo real dos registros oclusais assim 
que o escaneamento estiver concluído. 

• Gerenciar o processamento dos dados. 

• Enviar os dados sem fio para fornecedores designados para a 
fabricação de restaurações dentárias, dispositivos ortodônticos, 
abutments e acessórios, etc. 

• Usar os dados para fins de simulação. 

O aplicativo também inclui recursos administrativos que permitem ao 
usuário: 

• Iniciar um novo escaneamento. 

• Fazer um novo pedido para um paciente já existente ou novo 
paciente. 

• Ver pedidos em andamento. 

Revisar e/ou rastrear pedidos anteriores.
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Capítulo 1:

Registro do Sistema

Modo de Demonstração
Pressione o Modo de Demonstração para se familiarizar com os 
recursos do scanner e executar escaneamentos práticos sem enviar 
os escaneamentos. O Modo de Demonstração é projetado para treinar 
novos membros da equipe e praticar. O Modo de Demonstração 
está disponível a qualquer momento para práticas odontológicas de 
treinamento em um equipamento iTero Element 5D, para técnicas de 
escaneamento, guia de instruções para formulários de prescrição, 
tipos de casos, e para a familiarização com a interface do iTero. O 
Modo de Demonstração conta com todos os aspectos do processo 
de escaneamento e inclui uma grande variedade de casos. Para sua 
comodidade, os exemplos de casos fornecidos incluirão casos clínicos, 
casos da Invisalign e de restauração.

Quando o Modo de Demonstração estiver em uso para a prática de 
escaneamento, um fundo levemente listrado e uma etiqueta vermelha no 
canto superior esquerdo indicarão o Modo de Demonstração. Quaisquer 
escaneamentos capturados no Modo de Demonstração não podem 
ser salvos ou enviados para o tratamento do paciente. O Modo de 
Demonstração está disponível para acessar na tela de Boas-vindas ou a 
qualquer momento, pressionando o botão do logotipo do iTero Element 
na tela inicial.

Personalização
Pressione Personalizar para registrar o seu scanner. Por favor, tenha 
em mãos seu Nome de Usuário, Senha de Usuário e o ID de Empresa 
para concluir o processo de registro. Você receberá um e-mail de 
um representante do iTero com credenciais de login e informações 
detalhadas sobre como fazer o procedimento de Personalização. 

Modo de Demonstração

Personalização

1

2

1 2
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1. Selecione a Conexão de Rede apropriada

2. Verificação da conexão de rede

3. Registre o sistema

4. O sistema está registrado
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5. Aceite o Contrato de Licença 7. O sistema já está pronto

6. Atualizando o SW para a versão mais recente
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Login
Quando o scanner estiver ligado, a tela de login do iTero Element 5D será 
exibida.

1

2 3 4

Por favor, ao fazer o login no iTero Scanner tenha suas informações da 
conta MyiTero disponíveis. Você precisará do seu nome, e-mail da conta e 
senha. Preencha todos os campos necessários e clique no botão Login.

Criar conta
Para criar uma conta, pressione o botão inferior denominado Criar 
Conta. Digite um e-mail e crie uma conta para usar no iTero Scanner e no 
MyiTero.com. 

Senha esquecida
Se você esqueceu a sua senha, pressione o botão inferior chamado 
Senha Esquecida. Digite seu e-mail da conta registrada e uma senha 
temporária será enviada para o seu e-mail. Como alternativa, responda à 
sua pergunta de segurança predeterminada e obtenha acesso à conta a 
partir do scanner.

Capítulo 2: 

Efetuando login no aplicativo do scanner 

Informações do usuário

Criar Conta

Senha Esquecida

Login

1

2

3

4
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Tela inicial
A tela inicial do iTero Element 5D permite acessar todos os principais 
recursos do software iTero.

Abaixo está uma imagem da tela inicial do aplicativo iTero Element 5D. 

1

2

Principais ícones da área de trabalho
Existem quatro ícones principais da tela inicial para o software 
iTero Element 5D. 

Novo Escaneamento: Para iniciar um novo escaneamento para um 
paciente, selecione o ícone Novo Escaneamento. Este ícone da tela 
inicial leva ao Formulário do iTero Rx para preenchimento do formulário 
de prescrição para um paciente e início do escaneamento.

Pacientes: Para procurar qualquer paciente em seu sistema, selecione 
o ícone Pacientes. Este ícone da tela inicial leva à página Pacientes. 
Procure um paciente específico, navegue através dos pacientes 
escaneados recentemente, analise os escaneamentos, acesse o 
iTero TimeLapse, visualize o histórico do paciente, adicione novos 
escaneamentos ou adicione um plano de tratamento. 

Pedidos: Para visualizar o estado de seus pedidos, selecione o ícone 
Pedidos. Este ícone da tela inicial leva para uma lista de pedidos em 
andamento ou pedidos anteriores. 

Mensagens: Para ler mensagens, selecione o ícone Mensagens. 
Este ícone da tela inicial leva para a caixa de entrada de mensagens, 
onde você pode ler as últimas notificações da equipe da Align sobre 
atualizações recentes, recursos aprimorados, ferramentas aprimoradas  
e desenvolvimentos mais recentes.

Capítulo 3:

Principais características do iTero Element 5D 

Ícones principais da tela inicial

Ícones utilitários

1

2
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Ícones utilitários
Bateria: Para visualizar a carga da bateria externa do iTero, pressione o 
ícone Bateria. Um indicador de bateria aparecerá e especificará quanto 
durará a bateria até que o iTero Element 5D precise ser carregado 
novamente. Quando o ícone da bateria exibe um símbolo de raio, a bateria 
está sendo carregada. Nota: este recurso só aparece nos scanners 
compatíveis com o iTero Element 5D.

Centro de aprendizagem: Para acessar materiais de treinamento e vídeos 
educativos para o seu iTero Element 5D, pressione o ícone Centro de 
aprendizagem.

Bloquear: Para sair de uma conta sempre que o iTero Element 5D não 
estiver em uso, pressione o ícone Bloquear. Isso ajudará a garantir que 
a prática odontológica seja compatível com a HIPAA e que todas as 
informações médicas estejam seguras.

Configurações: Para ajustar as preferências do seu iTero Element 5D, tais 
como a configuração da ponteira, localização, configurações do usuário e 
muito mais, pressione o ícone Configurações.

Ajuda: Para navegar pelos ícones da tela inicial e pelas dicas úteis, 
pressione o ícone Ajuda. Sobre a tela aparecerá uma janela transparente 
de Ajuda para auxiliar na navegação de recursos e ferramentas. A qualquer 
momento, toque no ícone Ajuda para obter ajuda. Toque em qualquer lugar 
para fechar a tela de Ajuda e retornar à tela principal. O suporte ao cliente 
está disponível em todas as sobreposições da tela de Ajuda.
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x1

Gestos da tela tátil
O aplicativo iTero Element 5D suporta gestos na tela tátil (também 
conhecidos como multi-touch). Esses gestos são movimentos 
predefinidos usados para interagir com dispositivos multi-touch. 

Exemplos de gestos comuns da tela tátil:

Toque

Rolagem

Toque com dois dedos

Panorâmica

Toque duplo

Girar

Aumentar o zoom/pegar

Manter pressionado

Deslizar

Reduzir o zoom

x2
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Controles da Ponteira

Botões laterais: Pressione brevemente um dos botões laterais da 
ponteira para iniciar ou interromper o processo de escaneamento.  
Pressione os botões simultaneamente para ativar o touchpad.

Touchpad: Assim que for ativado, deslize para a esquerda ou para a 
direita no touchpad para navegar entre os segmentos de escaneamento.
Pressione e mantenha pressionado o touchpad para ativar a função 
giroscópio e girar o modelo na tela. 

Modo de Demonstração
Para acessar o modo de demonstração, pressione o logotipo do iTero 
Element no lado superior esquerdo da tela inicial. Aparecerá um menu 
para pressionar o Modo de Demonstração ou para cancelar e retornar 
à tela inicial. O Modo de Demonstração será exibido com todas 
funcionalidades de quando você está escaneando normalmente. Nenhum 
dado será salvo permanentemente.

1

2

3

Botões laterais

Touchpad

1

1 2

2

Modo de Demonstração

Sair para o Windows

Cancelar

1

2

3
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Modo de Demonstração: Inicie o Modo de Demonstração para praticar 
sem salvar nenhum dado.

Sair para o Windows: Para sair da interface do iTero e retornar ao 
Windows. Nota: Disponível apenas nos dispositivos de configuração 
do laptop iTero.

Cancelar: Para sair da tela e retornar ao uso normal. 

1

2

Etiqueta de Mode de Demonstração: Um indicador vermelho mostra o 
Modo de Demonstração.

Fundo listrado: Um fundo listrado aparecerá durante o escaneamento. 
Isso é projetado para impedir o escaneamento de pacientes reais no 
modo de demonstração. 

Pratique qualquer parte da experiência do paciente. Nenhum 
escaneamento feito durante o Modo de Demonstração pode ser enviado 
para tratamento. Para sair do Modo de Demonstração, volte para a tela 
inicial e pressione o logotipo do iTero Element. O menu do Modo de 
Demonstração será exibido para a saída do Modo de Demonstração.

Etiqueta de Modo de Demonstração

Fundo listrado

1

2
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1

2

Pressione o ícone Mensagens na tela inicial para ver as notificações, 
atualizações e outras mensagens da Align Technology. No lado esquerdo 
da página, pesquise rapidamente mensagens específicas pelo título 
do assunto ou pressione no lado direito da tela e role a página para 
pesquisar e encontrar uma mensagem específica. Para marcar uma 
mensagem como não lida, pressione Marcar como Não Lida.

Capítulo 4:

Mensagens
Caixa de entrada

Marcar como Não Lida

1

2
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Toque no ícone Pedidos para visualizar ou revisar os pedidos em 
Andamento ou pedidos Anteriores.

1

2

Em Andamento: Escaneamentos que não foram enviados.

Pedidos Anteriores: Pedidos que foram enviados. Clique em qualquer 
pedido para verificar o estado do escaneamento. 

Clicar em um pedido passado mostra as seguintes opções, dependendo 
do tipo de caso.

Ver Rx: Veja a prescrição para este pedido.

Visualizador: Veja os escaneamentos para este pedido.

Adicionar Rx: Adicionar uma receita para este pedido (aplicável apenas para 
pedidos ortodônticos e disponível até 21 dias após um escaneamento).

Os dentistas de Invisalign também podem selecionar os recursos 
Invisalign, como o Simulador de Resultado Invisalign.

Capítulo 5:

Pedidos

Em Andamento

Pedidos Anteriores

1

2
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Iniciar um novo escaneamento
Para iniciar um novo escaneamento, pressione o ícone Novo Escaneamento 
na tela inicial ou pressione o botão novo escaneamento na página Paciente. 

Ícone de prescrição: É o primeiro passo no fluxo de trabalho do Novo 
Escaneamento. Preencha o formulário de prescrição com informações 
do paciente, tipo de caso e quaisquer outras notas a serem inclusas.

Ícone de escaneamento: É o segundo passo no fluxo de trabalho 
do Novo Escaneamento. Escaneie o paciente para capturar um novo 
escaneamento. 

Ícone de Visualizar e Rever: É o terceiro passo no fluxo de trabalho do 
Novo Escaneamento. Inspecione o escaneamento e comprove que todos 
os dados necessários foram capturados. 

Ícone de Enviar Caso: É a etapa final no fluxo de trabalho do Novo 
Escaneamento. Assine o formulário de confirmação e envie o caso para 
o seu destino para que seja armazenado ou realizado algum trabalho 
adicional. 

1 2

3

Para os casos de Restauração, selecione o tipo de caso e necessidades 
de restauração para a indicação apropriada. Para os casos Ortodônticos, 
tais como Invisalign ou iRecord, selecione o tipo de caso e insira as 
informações do paciente.

Capítulo 6:

Escanear

Informações do paciente 

Tipo de Caso 

Notas

1

2

3
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Depois de selecionar o tipo de caso para um paciente, por favor, comece 
a escanear.

Para iniciar um escaneamento, toque no ícone de escaneamento. 

1

2

3

4

5 6

Feedback do escaner: Para visualizar qualquer dente ausente, tecido 
mole ou estrutura oral durante o escaneamento.

Cor: Para alternar entre o escaneamento e a visualização em cores. 

Visor: Veja o posicionamento atual da ponteira. 

Alternar Visualização: Alterna entre a exibição de uma imagem colorida 
ou uma imagem NIRI no visor 

Ampliar Visão: Mude para um visor maior no meio da tela

1

Selecione um laboratório para enviar o caso

Selecione o tipo de restauração na lista suspensa

1

2

Modelagem em tempo real 

Visor 

Cor

Feedback do escaner

Alternar Visualização

Ampliar visão

1

2

2

3

4

5

6
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Depois de revisar o escaneamento, assine o formulário Rx e envie o 
escaneameto para concluir o caso.

1

2

3

Espaço reservado à assinatura: Assine aqui com um dedo. Marque 
“Salvar Assinatura” e salve a assinatura para maior facilidade e uso no 
futuro. Marque “Não mostrar novamente” para eliminar este passo.

Limpar: Para limpar uma assinatura no espaço reservado à assinatura.

Confirme & Envie: Confirme que o escaneamento foi revisado e envie o 
escaneamento a um laboratório ou para a memória do iTero. 

Espaço reservado à assinatura

Limpar

Confirmar & Enviar

1

2

3



17

Instruções de Uso iTero Element 5D Português

Capítulo 7:

Telas do iTero Element 5D
Além do escaneamento, o scanner iTero Element 5D fornece um modo 
de Imagens Próximas ao Infravermelho (NIRI). As imagens coloridas 
do NIRI e do Visor são capturadas durante a digitalização e podem ser 
revisadas assim que o escaneamento for concluído.

Ferramenta de revisão para o sistema de produção de 
imagens do iTero Element 5D
Após a conclusão do escaneamento, vá para o ícone Visualizar e Rever, 
inspecione o escaneamento e comprove que todos dados necessários 
foram capturados, incluindo as imagens NIRI e coloridas, em locais 
específicos da boca.

1

2

Ferramenta de revisão: Exibe as imagens Coloridas e NIRI capturadas 
durante o escaneamento

Lupa: Quando a lupa é arrastada para o escaneamento, as imagens 
Coloridas e NIRI são exibidas de acordo com a localização específica da 
lupa no escaneamento

Ferramenta de revisão

Lupa

1

2
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Botão do zoom: A janela do visor será ampliada e somente a imagem 
específica será exibida no visor.

Barra deferramentas de brilho e contraste: Abre a barra de ferramentas 
de ajuste de brilho e contraste.

Após a revisão e confirmação de que o escaneamento foi capturado 
com dados suficientes, os seguintes recursos podem ser usados 
para visualizar o escaneamento em cores ou monocromático, editar o 
escaneamento, remover quaisquer artefatos extras escaneados e apagar 
os materiais adicionais escaneados.

Usando o NIRI 
O NIRI fornece imagens da estrutura dentária interna. 

As estruturas translucidas são mostradas nas imagens NIRI de 
acordo com o nível de brilho; quanto mais escuro o objeto, maior é sua 
translucidez e vice-versa.

O esmalte saudável aparece escuro, translúcido, enquanto a dentina ou a 
cárie são menos translúcidas e aparecem mais brilhantes.

A lesão proximal aparecerá como características tipo listra brilhante/
fatia, como na imagem acima, neste caso, a lesão proximal atinge todo o 
caminho até a dentina.

Botão de zoom

Barra de ferramentas de brilho e contraste

1

2

1

2
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A alteração do ângulo de visão em torno dessa área pode fornecer mais 
informações sobre sua profundidade, enquanto o uso da imagem colorida 
pode ajudar a diferenciar o diagnóstico, assim como a gravidade das lesões. 

Além do NIRI, as imagens coloridas também são fornecidas para fornecer 
mais informações sobre a saúde do dente e ajudar no diagnóstico.

O NIRI acima demonstra duas lesões proximais circuladas em vermelho, 
atingindo todo o caminho até a dentina, enquanto a imagem colorida ajuda 
a determinar que as lesões são proximais e não oclusais, já que nenhuma 
mancha branca/marrom aparece nas áreas correlacionadas da superfície 
oclusal na imagem colorida. As linhas escuras marcadas pelas setas azuis 
indicam fissuras oclusais. 

Nota: Os dentes altamente opacos terão uma baixa translucidez do 
esmalte, fazendo com que pareça mais brilhante, o que pode causar 
dificuldade em compreender as estruturas internas do dente e em 
diferenciar esmalte e dentina, afetando assim a capacidade de detectar 
cáries proximais. Além disso, várias restaurações dentárias, como 
obturações de amálgama, não são translúcidas para o NIRI, o que significa 
que elas podem mascarar lesões abaixo delas. 

Usar o NIRI juntamente com as imagens coloridas pode ajudar na 
detecção de cáries proximais.
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Cárie proximal
Pontuação fornecida de acordo com o padrão ICDAS-II

• O esmalte em bom estado aparecerá sem pontos brilhantes visíveis, 
o que significa que se assemelhará a um anel escuro em volta de um 
círculo interno brilhante, representando a dentina. 

• A cárie do esmalte aparece como um ponto brilhante, que não alcança 
a dentina.

• A cárie atingindo EDJ aparecerá como ponto brilhante no anel escuro 
esmaltado, que se conecta à dentina brilhante. 

• O ponto brilhante no esmalte que está significativamente conectando 
à dentina brilhante pode indicar uma cárie dentinária/cavitada.

Pontuação proximal:

0 Sadio

Clínico Evx

1 Esmalte

2 EDJ

3  Dentina/
Cavitada
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Na tela inicial, pressione o ícone Pacientes para localizar um paciente 
e seus escaneamentos. Clique em um paciente para adicionar um novo 
escaneameto ou visualizar escaneamentos anteriores.

1
2

Página do paciente: Visualize qualquer paciente, veja o histórico de 
escaneamentos associadas ao paciente, acesse o iTero TimeLapse ou 
adicione um novo escaneamento.

Barra de pesquisa: Pesquise pacientes específicos usando seus nomes 
ou os números do gráficos.

Capítulo 8:

Pacientes

Página do paciente

Barra de pesquisa

1

2
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O iTero TimeLapse compara os escaneamentos em 3D do paciente 
capturados anteriormente para permitir que um clínico visualize 
alterações nos dentes, nas estruturas dentárias e nos tecidos moles dos 
pacientes.

Os pacientes examinados regularmente podem ser analisados usando a 
ferramenta iTero TimeLapse. 

No perfil do paciente, selecione dois escaneamentos na linha do tempo 
na parte inferior da tela. Após selecionar dois escaneamentos, pressione 
o botão Comparar Selecionado para analisar os escaneamentos.

1

2

3

Linha do tempo: Escaneamentos realizados do paciente ao longo do 
tempo.

Caixas de seleção de escaneamento: Escaneamentos selecionados 
para comparar e visualizar no iTero TimeLapse.

Comparar selecionados: Analise os escaneamentos usando o iTero 
TimeLapse.

Capítulo 9:

iTero TimeLapse

Linha do tempo

Caixas de seleção de escaneamento

Comparar selecionados

1

2

3
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1

2

3

4 5

Legenda de Cores: Áreas realçadas com mais alterações entre os 
escaneamentos com cores vivas. As medidas de escala estão em 
milímetros.

Lupa: Para visualizar áreas em detalhe e visualizar pontos de interesse 
na Janela de Animação. Arraste a lupa da janela de animação para a 
área de interesse, a fim de ampliar os possíveis pontos de tratamento. As 
áreas em que aparecem na lupa serão ampliadas na janela de animação. 

Janela de Animação: Visualize os detalhes das alterações para os 
escaneamentos selecionados.

Visibilidade das cores: Alterne entre monocromático e colorido na 
Janela de Animação

Reproduzir/pausar: Para reproduzir ou pausar a Janela de Animação.

Legenda das Cores

Lupa

Janela de animação

Visibilidade das cores

Reproduzir/pausar

1

2

3

4

5
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Capítulo 10:

Manual de operação do iTero 
Element 5D

O sistema iTero Element 5D é fornecido como uma estação de trabalho 
patenteada baseada em PC para a realização de escaneamento intrabucal 
nos consultórios. Este documento descreve como iniciar e desligar o 
sistema, como manipular corretamente a Unidade de Escaneamento/
Ponteira e seu cabo, e como limpar a Unidade de Escaneamento e 
substituir suas pontas após cada paciente.

Esta seção está referenciada no manual de operação do  
iTero Element 5D 206519

Capítulo 11:

Manual de operação da 
configuração do laptop 
iTero Element 5D

O sistema de configuração do laptop iTero Element 5D é fornecido como 
uma patenteada estação de trabalho, tendo como base um laptop para a 
realização de escaneamento intrabucal em consultório. Este documento 
descreve como iniciar e desligar o sistema, como manipular corretamente 
a Unidade de Escaneamento/Ponteira e seu cabo, e como limpar a 
Unidade de Escaneamento e substituir suas pontas após cada paciente.

Esta seção está referenciada no manual de operação da configuração do 
laptop iTero Element 5D 206520
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Observação:
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