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บทน�า
 
เครือ่งสแกนภายในชอ่งปาก iTero Element 5D เป็นเครือ่งสแกนและระบบ
ซอฟตแ์วรบ์รูณาการลา่สดุของ Align Technology เครือ่งสแกนชว่ยใหแ้พทย์
สามารถสแกนฟันและรอยฟันของคนไขแ้บบดจิติอลสามมติ ิท�าการปรับเปลีย่นการ
สแกนแบบเรยีลไทม ์และสง่ผลลัพธแ์บบไรส้าย 

คูม่อืผูใ้ชน้ี้ใหข้อ้มลูทั่วไปและภาพรวมของแอปพลเิคชนั

วตัถปุระสงคใ์นการใชเ้ครือ่ง
มอื
 
iTero Element 5D เป็นเครือ่งสแกนภายในชอ่งปากพรอ้มคณุสมบัตแิละวัตถปุระสงค์
ในการใช/้ขอ้บง่ชีส้�าหรับการใชง้านตอ่ไปนี้: 

1. คณุสมบัตแิบบจ�าลองฟัน (CAD/CAM) ของ iTero Element 5D นัน้มี
วัตถปุระสงค/์ก�าหนดไวเ้พือ่ใชใ้นการบันทกึภาพรายละเอยีดเฉพาะสว่นของฟัน
และเนื้อเยือ่ชอ่งปาก ขอ้มลูทีส่รา้งขึน้จาก iTero อาจใชร้ว่มกบัการผลติอปุกรณ์
ตา่ง ๆ ทางทันตกรรม (เชน่ทีจั่ดฟันแบบถอดได ้แบร็กเก็ตจัดฟัน ทีค่รอบฟัน 
เป็นตน้) และอปุกรณ์ตา่ง ๆ 

2. ซอฟตแ์วร ์iTero Element 5D ถกูใชก้บัเครือ่งสแกน iTero Element 5D ในการ
จับภาพดจิทิัล 3 มติขิองแบบจ�าลองฟัน เนื้อเยือ่ออ่นในชอ่งปาก และโครงสรา้ง 
ซอฟตแ์วร ์iTero จะควบคมุการประมวลผลขอ้มลู ชว่ยเหลอืดา้นการรวมขอ้มลู 
และสง่ออกขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสรา้งอปุกรณ์เทยีมทางดา้นทันตกรรมดว้ย CAD/
CAM พรอ้มสรา้งอปุกรณ์จัดฟัน เดอืยรองรับครอบฟัน และอปุกรณ์เสรมิตา่ง ๆ 
นอกเหนือจากขอ้มลูทีส่แกนไดแ้ลว้ ยังสามารถน�าเขา้/สง่ออกรายละเอยีดคนไข ้
และประวัตกิารรักษาเพือ่ใชใ้นการจ�าลองแบบได ้ฟังกช์นัอืน่ ๆ มไีวส้�าหรับการ
ตรวจสอบและการบรกิารระบบ ทัง้นี้เพือ่รองรับการท�างานของเครือ่งมอืการจัดการ
ค�าสัง่ 

3. ฟังกช์ัน่ NIRI ของ Element 5D เป็นเครือ่งมอืชว่ยวนิจิฉัยส�าหรับการตรวจหารอย
โรคฟันผรุะหวา่งรอยตอ่เหนือเหงอืก

ระบบทีร่วมทกุอยา่งนี้พรอ้มใชง้านบนหนา้จอสมัผัสทีแ่สดงผลแบบอนิเตอรแ์อคทฟี
และสแกนเนอรท์ีใ่ชง้านงา่ย รายละเอยีดเฉพาะสว่นของฟันของคนไขส้ามารถดไูดบ้น
หนา้จอในขณะทีพ่วกเขาก�าลังถกูสแกน และการก�าหนดระดับการบดเคีย้วของการกดั
สามารถถกูวเิคราะหไ์ดเ้มือ่การสแกนเสร็จสิน้ 

 
เมือ่ใชร้ว่มกบัเครือ่งสแกน แอปพลเิคชนัจะชว่ยท�างานตอ่ไปนี้โดย: 

• บันทกึการแสดงผลแบบดจิทิัล 3 มติขิองฟัน เนื้อเยือ่ออ่นในชอ่งปาก และ
โครงสรา้งขณะทีถ่กูสแกน 

• เปิดใชง้านการดภูาพความสมัพันธข์องการกดัแบบเรยีลไทมเ์มือ่การสแกนเสร็จสิน้ 

• การจัดการการประมวลผลขอ้มลู 

• การสง่ขอ้มลูแบบไรส้ายไปยังผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บมอบหมายส�าหรับการผลติ
อปุกรณ์บรูณะฟัน, อปุกรณ์จัดฟัน, เดอืยรองรับครอบฟัน และอปุกรณ์เสรมิตา่ง ๆ 

• การใชข้อ้มลูเพือ่การจ�าลองสถานการณ ์

แอปพลเิคชัน่นี้ยังมคีวามสามารถในการจัดการซึง่ท�าใหผู้ใ้ชส้ามารถ: 

• เริม่การสแกนใหม ่

• วางค�าสัง่ใหมส่�าหรับคนไขท้ีม่อียูห่รอืคนไขใ้หม ่

• ดคู�าสัง่ทีก่�าลังด�าเนนิการ 

ตรวจสอบและ/หรอืตดิตามค�าสัง่ทีผ่า่นมา
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บทที ่1:

การลงทะเบยีนระบบ

โหมดสาธติ
กดโหมดสาธติเพือ่ท�าความคุน้เคยกบัคณุสมบัตขิองเครือ่งสแกนและฝึกหัดการสแกน
โดยไมต่อ้งสง่การสแกน โหมดสาธติไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ฝึกอบรมพนักงานใหม่
และการฝึกฝน โหมดสาธติสามารถใชง้านไดท้กุเวลาส�าหรับการฝึกฝนดา้นทันตกรรม
เพือ่ฝึกบนอปุกรณ์ iTero Element 5D ส�าหรับเทคนคิการสแกน แนวทางปฏบิัติ
ส�าหรับแบบฟอรม์ใบสัง่ยา ประเภทกรณีการรักษา และส�าหรับท�าความคุน้เคยกบัอนิ
เทอรเ์ฟซของ iTero โหมดสาธติจะแสดงทกุแงม่มุของกระบวนการสแกนและประกอบ
ดว้ยกรณีทีห่ลากหลาย กรณีตัวอยา่งทีถ่กูน�าเสนอจะรวมถงึกรณีดา้นคลนิกิ กรณี 
Invisalign และกรณีการบรูณะตามความสะดวกของคณุ

เมือ่มกีารใชโ้หมดสาธติส�าหรับฝึกหัดการสแกน ลายจาง ๆ บนพืน้หลัง และแท็กสแีดง
ทีม่มุซา้ยบนจะระบวุา่เป็นโหมดสาธติ การสแกนทีบ่ันทกึในโหมดสาธติจะไมส่ามารถ
ถกูบันทกึหรอืถกูสง่ตอ่เพือ่การรักษาคนไขไ้ด ้สามารถเขา้ถงึโหมดสาธติไดบ้นหนา้จอ
ตอ้นรับหรอืทีจ่ดุใดก็ไดโ้ดยกดปุ่ มโลโก ้iTero Element บนหนา้จอหลัก

Make it Mine
กด Make It Mine เพือ่ลงทะเบยีนเครือ่งสแกนของคณุ กรณุาเตรยีมชือ่ผูใ้ช ้รหัส
ผา่นผูใ้ช ้และรหัสบรษัิทของคณุใหพ้รอ้มส�าหรับการลงทะเบยีน คณุจะไดรั้บอเีมล
จากตัวแทน iTero พรอ้มขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบและขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอน 
Make it Mine 

โหมดสาธติ

Make it Mine

1

2

1 2
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1. เลอืกการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีเ่หมาะสม

2. การยนืยันการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

3. ลงทะเบยีนระบบ

4. ระบบถกูลงทะเบยีนแลว้
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5. ยอมรับขอ้ตกลงใบอนุญาต 7. ระบบพรอ้มใชง้านแลว้

6. อัปเดต SW เป็นเวอรช์นัลา่สดุ
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เขา้สูร่ะบบ
เมือ่เปิดเครือ่งสแกน หนา้จอเขา้สูร่ะบบส�าหรับ iTero Element 5D จะปรากฏขึน้

1

2 3 4

โปรดเตรยีมขอ้มลูบัญช ีMyiTero ของคณุใหพ้รอ้มเมือ่เขา้สูร่ะบบเครือ่งสแกน iTero 
คณุจะตอ้งชือ่ อเีมลบัญช ีและรหัสผา่นของคณุ กรอกขอ้มลูในฟิลดท์ีจ่�าเป็นทัง้หมด
แลว้คลกิปุ่ มเขา้สูร่ะบบ

สรา้งบญัชี
เพือ่สรา้งบัญช ีโปรดกดปุ่ มดา้นลา่งทีม่ขีอ้ความวา่สรา้งบัญช ีป้อนอเีมลและสรา้งบัญชี
เพือ่ใชง้านบนเครือ่งสแกน iTero และ MyiTero.com 

ลมืรหสัผา่น
หากคณุลมืรหัสผา่น ใหก้ดปุ่ มดา้นลา่งทีม่ขีอ้ความวา่ลมืรหัสผา่น ป้อนอเีมลบัญชทีีล่ง
ทะเบยีนของคณุ และรหัสผา่นชัว่คราวจะถกูสง่ไปยังอเีมลของคณุ หรอืตอบค�าถามเพือ่
ความปลอดภัยทีก่�าหนดไวล้ว่งหนา้ และเขา้ถงึบัญชจีากเครือ่งสแกน

บทที ่2: 

เขา้สูร่ะบบแอปพลเิคชนัเครือ่งสแกน 

ขอ้มลูของผูใ้ช ้

สรา้งบัญชี

ลมืรหัสผา่น

เขา้สูร่ะบบ

1

2

3

4
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หนา้จอหลกั
หนา้จอหลักของ iTero Element 5D ใหก้ารเขา้ถงึคณุสมบัตหิลักทัง้หมดของ
ซอฟตแ์วร ์iTero

ดา้นลา่งนี้เป็นภาพหนา้จอหลักของแอปพลเิคชนั iTero Element 5D 

1

2

ไอคอนเดสกท์อปหลกั
มไีอคอนหนา้จอหลักสีไ่อคอนส�าหรับซอฟตแ์วร ์iTero Element 5D 

สแกนใหม:่ หากตอ้งการเริม่การสแกนใหมส่�าหรับคนไขใ้หเ้ลอืกไอคอนสแกนใหม ่
ไอคอนหนา้จอหลักนี้จะน�าทางไปยังแบบฟอรม์ iTero Rx เพือ่กรอกแบบฟอรม์ใบสัง่
ยาส�าหรับคนไขแ้ละเริม่สแกน

คนไข:้ หากตอ้งการคน้หาคนไขใ้นระบบของคณุ ใหเ้ลอืกไอคอนคนไข ้ไอคอนหนา้จอ
หลักนี้จะน�าทางไปยังหนา้คนไข ้คน้หาคนไขท้ีเ่ฉพาะเจาะจง เลือ่นดคูนไขท้ีถ่กูสแกน
เมือ่เร็ว ๆ นี้ตรวจสอบการสแกน เขา้ถงึ iTero TimeLapse ดปูระวัตคินไข ้เพิม่การ
สแกนใหม ่หรอืเพิม่แผนการรักษา 

ค�าสัง่ซือ้: หากตอ้งการดสูถานะค�าสัง่ของคณุ ใหเ้ลอืกไอคอนค�าสัง่ ไอคอนหนา้จอ
หลักนี้จะน�าทางไปยังรายการค�าสัง่ทีด่�าเนนิการอยูห่รอืค�าสัง่ทีผ่า่นมา 

ขอ้ความ: หากตอ้งการอา่นขอ้ความ ใหเ้ลอืกไอคอนขอ้ความ ไอคอนหนา้จอหลักนี้
จะน�าทางไปยังกลอ่งขอ้ความซึง่คณุสามารถอา่นการแจง้เตอืนลา่สดุจากทมีงานของ 
Align เกีย่วกบัการอัปเดตใหม ่คณุสมบัตทิีไ่ดรั้บการปรับปรงุ เครือ่งมอืทีไ่ดรั้บการตอ่
ขยาย และการพัฒนาลา่สดุ

บทที ่3:

คณุสมบตัหิลกัของ iTero Element 5D 

ไอคอนหนา้จอหลัก

ไอคอนยทูลิติี้

1

2
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ไอคอนยทูลิติี้
แบตเตอรี:่ หากตอ้งการดกูารชารจ์แบตเตอรีภ่ายนอกของ iTero ใหก้ดไอคอน
แบตเตอรี ่ตัวบง่ชีแ้บตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้และจะระบรุะยะเวลาทีแ่บตเตอรีจ่ะใชง้านได ้
จนกวา่จะตอ้งชารจ์ iTero Element 5D อกีครัง้ เมือ่ไอคอนแบตเตอรีแ่สดงสญัลักษณ์
สายฟ้า แสดงวา่แบตเตอรีก่�าลังชารจ์อยู ่หมายเหต:ุ คณุสมบัตนิี้จะปรากฏในเครือ่ง
สแกน iTero Element 5D ทีร่องรับเทา่นัน้

ศนูยก์ารเรยีนรู:้ หากตอ้งการเขา้ถงึสือ่การฝึกอบรมและวดิโีอเพือ่การศกึษาส�าหรับ 
iTero Element 5D ของคณุ ใหก้ดทีไ่อคอนศนูยก์ารเรยีนรู ้

ล็อก: เพือ่ออกจากระบบบัญชเีมือ่ใดก็ตามทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน iTero Element 5D ใหก้ด
ทีไ่อคอนล็อก สิง่นี้จะชว่ยใหม้ั่นใจวา่การปฏบิัตกิารทันตกรรมเป็นไปตามมาตรฐาน 
HIPAA และขอ้มลูทางการแพทยท์ัง้หมดนัน้ปลอดภัย

การตัง้คา่: เพือ่ปรับแตง่การตัง้คา่ส�าหรับ iTero Element 5D ของคณุ เชน่ การ
ก�าหนดคา่ดา้มสแกน การตัง้คา่ผูใ้ช ้และอืน่ ๆ ใหก้ดไอคอนการตัง้คา่

ชว่ยเหลอื: หากตอ้งการน�าทางไอคอนส�าหรับหนา้จอหลักและค�าแนะน�าทีเ่ป็น
ประโยชนใ์หก้ดไอคอนชว่ยเหลอื หนา้ตา่งชว่ยเหลอืแบบโปรง่ใสจะปรากฏขึน้บนหนา้
จอเพือ่ชว่ยในการน�าทางคณุสมบัตแิละเครือ่งมอื แตะไอคอนชว่ยเหลอืเพือ่ขอความ
ชว่ยเหลอืไดต้ลอดเวลา แตะทีใ่ดก็ไดเ้พือ่ปิดหนา้ตา่งชว่ยเหลอื และกลับไปยังหนา้จอ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฝ่ายบรกิารลกูคา้มอียูใ่นทกุหนา้ตา่งชว่ยเหลอื
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x1

ทา่ทางการสมัผัสหนา้จอ 

แอปพลเิคชัน่ iTero Element 5D รองรับทา่ทางการสมัผัสหนา้จอ ทา่ทางเหลา่นี้
เป็นการเคลือ่นไหวทีก่�าหนดไวล้ว่งหนา้ซึง่ใชใ้นการโตต้อบกบัอปุกรณ์มัลตทิัช 

ตัวอยา่งทา่ทางการสมัผัสหนา้จอทั่วไป:

แตะ

เลือ่น

แตะ 2 นิว้

แพน

แตะสองครัง้

หมนุ

ซมูเขา้/บบีนิว้

แตะคา้ง

ปัด

ซมูออก

x2
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การควบคมุดา้มสแกน

ปุ่ มดา้นขา้ง: กดและปลอ่ยปุ่ มใดปุ่ มหนึง่บนดา้มสแกนเพือ่เริม่หรอืหยดุกระบวนการ
สแกน กดปุ่ มพรอ้มกนัเพือ่เปิดใชง้านทัชแพด

ทัชแพด: เมือ่เปิดใชง้าน ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวาบนทัชแพดเพือ่เลือ่นไปมาระหวา่ง
สว่นการสแกน
การกดคา้งไวท้ีท่ัชแพดจะท�าใหฟั้งกช์ัน่วงแหวนหมนุรปูแบบบนหนา้จอ 

โหมดสาธติ
หากตอ้งการเขา้ถงึโหมดสาธติใหก้ดโลโก ้iTero Element ทีด่า้นซา้ยบนของหนา้จอ
หลัก เมนูจะปรากฏขึน้เพือ่กดโหมดสาธติหรอืเพือ่ยกเลกิและกลับสูห่นา้จอหลัก โหมด
สาธติจะปรากฏขึน้พรอ้มฟังกช์นัการท�างานทัง้หมดเหมอืนกบัตอนท�าการสแกนปกต ิ
จะไมม่กีารบันทกึขอ้มลูอยา่งถาวร

1

2

3

ปุ่ มดา้นขา้ง

ทัชแพด

1

1 2

2

โหมดสาธติ

ออกจาก Windows

ยกเลกิ

1

2

3
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โหมดสาธติ: เริม่ตน้โหมดสาธติเพือ่ฝึกหัดโดยไมบ่ันทกึขอ้มลูใด ๆ

ออกจาก Windows: เพือ่ออกจากอนิเตอรเ์ฟส iTero และกลับสู ่Windows 
หมายเหต:ุ มเีฉพาะในอปุกรณ์	iTero laptop configuration	เทา่นัน้

ยกเลกิ: เพือ่ออกจากหนา้จอและกลับสูก่ารใชง้านปกต ิ

1

2

แท็กในโหมดสาธติ: ตัวบง่ชีแ้ท็กสแีดงเมือ่ใชง้านโหมดสาธติ

ลายบนพืน้หลัง: ลายบนพืน้หลังจะปรากฏขึน้ขณะทีก่�าลังสแกน มันถกูออกแบบมาเพือ่
ป้องกนัการสแกนคนไขจ้รงิในโหมดสาธติ 

ฝึกฝนสว่นหนึง่สว่นใดของประสบการณ์คนไข ้การสแกนใด ๆ ทีก่ระท�าระหวา่งโหมด
สาธติไมส่ามารถถกูสง่ไปเพือ่ท�าการรักษาได ้หากตอ้งการออกจากโหมดสาธติ โปรด
กลับไปทีห่นา้จอหลักและกดโลโก ้iTero Element เมนูส�าหรับโหมดสาธติจะปรากฏ
ขึน้เพือ่ออกจากโหมดสาธติ

โหมดสาธติ

ลายบนพืน้หลัง

1

2
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1

2

กดไอคอนขอ้ความจากหนา้จอหลักเพือ่ดกูารแจง้เตอืนการอัปเดตและขอ้ความอืน่ ๆ 
จาก Align Technology ทีด่า้นซา้ยของหนา้ คน้หาขอ้ความทีต่อ้งการตามหัวเรือ่ง
อยา่งรวดเร็ว หรอืกดทีด่า้นขวาของหนา้จอแลว้เลือ่นหนา้ลงเพือ่คน้หาและมองหา
ขอ้ความทีต่อ้งการ หากตอ้งการท�าเครือ่งหมายขอ้ความวา่ยังไมไ่ดอ้า่น ใหก้ดท�า
เครือ่งหมายวา่ยังไมไ่ดอ้า่น

บทที ่4:

ขอ้ความ
กลอ่งขอ้ความ

ท�าเครือ่งหมายวา่ยังไมไ่ดอ้า่น

1

2
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แตะทีไ่อคอนค�าสัง่เพือ่ดหูรอืตรวจสอบค�าสัง่ทีด่�าเนนิการอยูห่รอืผา่นมาแลว้

1

2

ก�าลังด�าเนนิการ: การสแกนทีย่ังไมไ่ดถ้กูสง่

ค�าสัง่ทีผ่า่นมา: ค�าสัง่ทีถ่กูสง่แลว้ กดทีค่�าสัง่ใดก็ไดเ้พือ่ตรวจสอบสถานะการสแกน 

การคลกิทีค่�าสัง่ทีผ่า่นมาจะแสดงตัวเลอืกตอ่ไปนี้ โดยขึน้อยูก่บัประเภทของกรณีการ
รักษา

ด ูRx: ดใูบสัง่ยาส�าหรับค�าสัง่นี้

มมุมอง: ดกูารสแกนส�าหรับค�าสัง่นี้

เพิม่ Rx: เพิม่ใบสัง่ยาส�าหรับค�าสัง่นี้ (ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัค�าสัง่ทันตกรรมจัดฟันและ
สามารถใชไ้ดถ้งึ 21 วันหลังจากการสแกน)

แพทย ์Invisalign อาจเลอืกคณุสมบัตขิอง Invisalign เชน่ โปรแกรมจ�าลองผลลัพธ ์
Invisalign

บทที ่5:

ค�าสัง่

อยูร่ะหวา่งด�าเนนิการ

ค�าสัง่ทีผ่า่นมาแลว้

1

2
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เริม่การสแกนใหม่
หากตอ้งการเริม่การสแกนใหม ่ใหก้ดไอคอนสแกนใหมจ่ากหนา้จอหลักหรอืกดปุ่ ม
สแกนใหมจ่ากหนา้คนไข ้

ไอคอนใบสัง่ยา: ขัน้ตอนแรกในเวริก์โฟลวก์ารสแกนใหม ่กรอกแบบฟอรม์ใบสัง่ยา
พรอ้มขอ้มลูคนไข ้ประเภทกรณีการรักษา และหมายเหตใุด ๆ ทีจ่ะรวมไว ้

ไอคอนสแกน: ขัน้ตอนทีส่องในเวริก์โฟลวก์ารสแกนใหม ่สแกนคนไขเ้พือ่จับภาพการ
สแกนใหม ่

ไอคอนมมุมองและตรวจสอบ: ขัน้ตอนทีส่ามในเวริก์โฟลวก์ารสแกนใหม ่ส�ารวจการ
สแกนและตรวจสอบวา่มกีารบันทกึขอ้มลูทีเ่พยีงพอทัง้หมดแลว้ 

ไอคอนสง่กรณีการรักษา: ขัน้ตอนสดุทา้ยในเวริก์โฟลวก์ารสแกนใหม ่ลงนามในแบบ
ฟอรม์การยนืยันและสง่กรณีการรักษาไปยังปลายทางเพือ่การจัดเก็บหรอืงานเพิม่เตมิ
ทีจ่�าเป็น 

1 2

3

ส�าหรับกรณีการบรูณะ เลอืกชนดิกรณีการรักษาและความตอ้งการการบรูณะเพือ่การ
ระบทุีเ่หมาะสม ส�าหรับกรณีทันตกรรมจัดฟัน เชน่ Invisalign หรอื iRecord ใหเ้ลอืก
ประเภทของกรณีการรักษาและป้อนขอ้มลูคนไข ้

บทที ่6:

สแกน

ขอ้มลูคนไข ้

ประเภทกรณีการรักษา 

หมายเหตุ

1

2

3
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หลังจากเลอืกประเภทกรณีการรักษาส�าหรับคนไขแ้ลว้ โปรดเริม่การสแกน

หากตอ้งการเริม่สแกน ใหแ้ตะไอคอนสแกน 

1

2

3

4

5 6

ขอ้เสนอแนะการสแกน: เพือ่ดฟัูน เนื้อเยือ่ออ่น หรอืโครงสรา้งชอ่งปากทีห่ายไปใน
ระหวา่งการสแกน

ส:ี เมือ่ตอ้งการสลับจากการสแกนเป็นมมุมองส ี

ชอ่งมองภาพ: ดตู�าแหน่งปัจจบุันของดา้มสแกน 

สลับมมุมอง: สลับระหวา่งการแสดงภาพสหีรอืภาพ NIRI ในชอ่งมองภาพ 

ขยายมมุมอง: เปลีย่นเป็นชอ่งมองภาพขนาดใหญใ่นตรงกลางของหนา้จอ

1

เลอืกหอ้งแล็บเพือ่สง่กรณีและปัญหา

เลอืกประเภทการบรูณะจากรายการแบบเลือ่นลง

1

2

การสรา้งแบบจ�าลองแบบเรยีลไทม ์

ชอ่งมองภาพ 

สี

ขอ้เสนอแนะการแสกน

สลับมมุมอง

ขยายมมุมอง

1

2

2

3

4

5

6
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หลังจากตรวจสอบการสแกนแลว้ ใหล้งชือ่ในแบบฟอรม์ Rx และสง่การสแกนเพือ่ท�า
กรณีการรักษาใหส้มบรูณ์

1

2

3

กลอ่งลายเซ็นต:์ เซ็นลายเซ็นของคณุทีน่ี่ดว้ยนิว้ เลอืก "บันทกึลายเซ็น" เพือ่จัดเก็บ
ลายเซ็นตเ์พือ่ความสะดวกและการใชง้านในอนาคต ท�าเครือ่งหมายที ่"ไมแ่สดงอกี" 
เพือ่ก�าจัดขัน้ตอนนี้

ลา้ง: เพือ่ลา้งลายเซ็นจากกลอ่งลายเซ็น

ยนืยันและสง่: ยนืยันวา่ไดต้รวจสอบการสแกนแลว้และสง่การสแกนไปยังหอ้งแล็บหรอื
ทีเ่ก็บขอ้มลูของ iTero 

กลอ่งลายเซ็นต์

ลา้ง

ยนืยันและสง่

1

2

3
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บทที ่7:

หนา้จอ iTero Element 5D
นอกจากการสแกนแลว้ เครือ่งสแกน iTero Element 5D ยังมโีหมดการถา่ยภาพคลืน่
ยา่นใกลอ้นิฟราเรด (NIRI) NIRI และ ภาพสชีอ่งมองภาพ จะถกูถา่ยระหวา่งการสแกน
และสามารถตรวจสอบไดเ้มือ่การสแกน 
เสร็จสิน้แลว้

เครือ่งมอืตรวจสอบส�าหรับระบบถา่ยภาพ iTero Element 5D 17
หลังจากการสแกนเสร็จสิน้แลว้ใหไ้ปทีไ่อคอนตรวจสอบ ส�ารวจการสแกนและตรวจ
สอบวา่มกีารบันทกึขอ้มลูทีเ่พยีงพอทัง้หมด รวมถงึ NIRI และภาพสใีนสถานทีเ่ฉพาะ
ภายในปาก

1

2

เครือ่งมอืตรวจสอบ: แสดงรปูภาพส ีและ NIRI ทีถ่กูบันทกึระหวา่งการสแกน

แวน่ขยาย: เมือ่แวน่ขยายถกูลากไปทีก่ารสแกน ภาพสแีละ NIRI จะปรากฏขึน้ตาม
ต�าแหน่งเฉพาะของแวน่ขยายในการสแกน

 

เครือ่งมอืตรวจสอบ

แวน่ขยาย

1

2
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ปุ่ มซมูเขา้: หนา้ตา่งชอ่งมองภาพจะถกูขยายและจะแสดงเฉพาะภาพทีต่อ้งการในชอ่ง
มองภาพ

แถบเครือ่งมอืความสวา่งและความคมชดั: เปิดแถบเครือ่งมอืการปรับความสวา่งและ
ความคมชดั

หลังจากตรวจสอบและยนืยันวา่การสแกนไดรั้บการบันทกึดว้ยขอ้มลูเพยีงพอแลว้ 
คณุสมบัตติอ่ไปนี้สามารถใชเ้พือ่ดกูารสแกนสหีรอืขาวด�า แกไ้ขการสแกน ลบสิง่เพิม่
เตมิทีถ่กูสแกนใด ๆ

การใช ้ NIRI 
NIRI แสดงภาพโครงสรา้งฟันภายใน 

การแปลงโครงสรา้งจะแปลงภาพ NIRI เป็นระดับความสวา่ง ยิง่วัตถมุสีเีขม้ก็ยิง่มคีวาม
โปรง่แสง และเป็นไปในทางกลับกนั

เคลอืบฟันทีม่สีภาพดจีะปรากฏเป็นสเีขม้ โปรง่แสง ในขณะทีเ่นื้อฟันหรอืฟันผจุะมี
ความโปรง่แสงนอ้ยกวา่และสวา่งมากกวา่

รอยโรคใกลเ้คยีงจะปรากฏเป็นแถบสวา่ง/มลีักษณะคลา้ยลิม่ในภาพดา้นบนในกรณี
การรักษานี้ รอยโรคใกลเ้คยีงลามตอ่เนื่องไปถงึ เนื้อฟัน

ปุ่ มซมูเขา้

แถบเครือ่งมอืความสวา่งและความคมชดั

1

2

1

2
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การเปลีย่นมมุมองรอบ ๆ บรเิวณดังกลา่วอาจใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความลกึ ใน
ขณะทีก่ารใชภ้าพสอีาจชว่ยแยกแยะความแตกตา่งของการวนิจิฉัยและความรนุแรง
ของรอยโรคได ้

นอกจาก NIRI แลว้ ภาพสยีังชว่ยใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสขุภาพของฟันและชว่ยใน
การวนิจิฉัย

NIRI ในดา้นบนแสดงใหเ้ห็นรอยโรคสองแหง่ทีใ่กลเ้คยีงกนัซึง่ถกูวงกลมดว้ยสแีดง 
ลามตอ่เนื่องไปจนถงึเนื้อฟัน ในขณะทีภ่าพสจีะชว่ยพจิารณาวา่รอยโรคอยูใ่กลแ้ละไม่
ถกูบดเคีย้วเนื่องจากไมม่จีดุสขีาว/สนี�้าตาลปรากฏในพืน้ทีส่มัพันธข์องพืน้ผวิดา้นบด
เคีย้วในภาพส ีเสน้สดี�าทีถ่กูท�าเครือ่งหมายดว้ยลกูศรสนี�้าเงนิระบถุงึรอยแยกทีม่กีาร
บดเคีย้ว 

หมายเหต:ุ ฟันทีม่คีวามทบึแสงสงูจะมเีคลอืบฟันทีม่คีวามโปรง่แสงต�่าซึง่ท�าใหเ้กดิ
ความสวา่งมากขึน้ ซึง่อาจท�าใหเ้กดิความยากล�าบากในการท�าความเขา้ใจโครงสรา้ง
ภายในของฟันและความแตกตา่งระหวา่งเคลอืบฟันและเนื้อฟัน จงึสง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการตรวจจับฟันผใุกลเ้คยีง นอกจากนี้การบรูณะฟันหลายครัง้ เชน่ การ
อดุฟันดว้ยอะมัลกมัจะไมโ่ปรง่แสงส�าหรับ NIRI ซึง่หมายความวา่พวกมันอาจปกปิด
รอยโรคทีอ่ยูด่า้นลา่งได ้

NIRI พรอ้มกบัภาพสสีามารถชว่ยในการตรวจจับ ฟันผใุกลเ้คยีง
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ฟันผใุกลเ้คยีง
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นไปตามมาตรฐาน ICDAS-II

• เคลอืบฟันทีม่สีภาพดจีะปรากฏขึน้โดยไมม่จีดุสวา่งทีเ่ห็นไดช้ดัเจน ซึง่หมายความ
วา่มันจะมลีักษณะคลา้ยกบัวงแหวนสเีขม้ทีล่อ้มรอบวงแหวนภายในทีส่วา่งซึง่เป็น
ตัวแทนของเนื้อฟัน 

• เคลอืบฟันทีผ่จุะปรากฏเป็นจดุสวา่งซึง่ไมล่ามไปถงึเนือ้ฟัน 

• ฟันผทุีล่ามไปถงึ EDJ จะปรากฏเป็นจดุสวา่งอยูใ่นวงแหวนเคลอืบฟันสเีขม้ซึง่
เชือ่มตอ่กบัเนื้อฟันทีส่วา่ง 

• จดุสวา่งในเคลอืบฟันทีเ่ชือ่มตอ่อยา่งมนัียส�าคัญกบัเนื้อฟันทีส่วา่งอาจบง่บอกถงึ
ฟันผุ

การใหค้ะแนนใกลเ้คยีง:

0 สภาพดี

คลนิกิ Evx

1 เคลอืบฟัน

2 EDJ

3  เนื้อฟัน/ฟันผุ
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บนหนา้จอหลัก กดไอคอนคนไขเ้พือ่คน้หาคนไขแ้ละการสแกนของพวกเขา กดที่
คนไขเ้พือ่เพิม่การสแกนใหมห่รอืดกูารสแกนกอ่นหนา้

1
2

หนา้คนไข:้ ดคูนไขร้ายใดก็ได ้ดปูระวัตกิารสแกนทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนไข ้เขา้ถงึ iTero 
TimeLapse หรอืเพิม่การสแกนใหม่

แถบคน้หา: คน้หาคนไขเ้ฉพาะรายโดยใชช้ือ่หรอืหมายเลขแผนภมูิ

บทที ่8:

คนไข ้

หนา้คนไข ้

แถบคน้หา

1

2
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iTero TimeLapse เปรยีบเทยีบภาพการสแกน 3 มติกิอ่นหนา้นี้ของคนไขเ้พือ่ให ้
แพทยเ์ห็นภาพการเปลีย่นแปลงของฟัน โครงสรา้งฟัน และเนื้อเยือ่ออ่นในชอ่งปาก

คนไขท้ีรั่บการสแกนเป็นประจ�าสามารถถกูวเิคราะหไ์ดโ้ดยใชเ้ครือ่งมอื iTero 
TimeLapse 

ในโปรไฟลข์องคนไข ้ใหเ้ลอืกการสแกนสองครัง้จากเสน้เวลาทีด่า้นลา่งของหนา้จอ 
เมือ่เลอืกการสแกนสองครัง้แลว้ ใหก้ดปุ่ มเปรยีบเทยีบรายการทีเ่ลอืกเพือ่วเิคราะหก์าร
สแกน

1

2

3

เสน้เวลา: การสแกนของคนไขใ้นชว่งเวลาทีผ่า่นมา

ชอ่งเลอืกการสแกน: การสแกนทีถ่กูเลอืกเพือ่เปรยีบเทยีบและแสดงภาพใน iTero 
TimeLapse

การเปรยีบเทยีบทีเ่ลอืก: วเิคราะหก์ารสแกนโดยใช ้iTero TimeLapse

บทที ่9:

iTero TimeLapse

เสน้เวลา

ชอ่งเลอืกการสแกน

การเปรยีบเทยีบทีเ่ลอืก

1

2

3
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1

2

3

4 5

รปูแบบส:ี เนน้บรเิวณทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในระหวา่งการสแกนดว้ยสทีีห่ลาก
หลาย ขนาดการวัดอยูใ่นหน่วยมลิลเิมตร

แวน่ขยาย: เพือ่ดรูายละเอยีดพืน้ทีแ่ละแสดงจดุทีน่่าสนใจในหนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหว 
ลากแวน่ขยายจากหนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหวไปยังบรเิวณทีส่นใจเพือ่ขยายจดุการรักษา 
พืน้ทีท่ีป่รากฏในแวน่ขยายจะถกูขยายในหนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหว 

หนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหว: แสดงรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงส�าหรับการสแกนที่
เลอืก

การมองเห็นส:ี สลับระหวา่งขาวด�าและสใีนหนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหว

เลน่/หยดุ: เพือ่เลน่หรอืหยดุหนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหวชัว่คราว

รปูแบบสี

แวน่ขยาย

หนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหว

การมองเห็นสี

เลน่/หยดุ

1

2

3

4

5
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บทที ่10:

คูม่อืการใชง้าน  
iTero Element 5D

เครือ่ง iTero Element 5D เป็นเวริก์สเตชนัในรปูแบบของคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะทีข่ ึน้
ทะเบยีนส�าหรับการปฏบิัตกิารสแกนภายในชอ่งปากในส�านักงานแพทย ์เอกสารนี้
อธบิายถงึวธิกีารเปิดและปิดเครือ่ง การใชช้ดุสแกน/ดา้มสแกนและสายเคเบลิอยา่งถกู
วธิ ีและวธิกีารท�าความสะอาดชดุสแกน พรอ้มการเปลีย่นปลอกหัวสแกนเพือ่การใชก้บั
คนไขแ้ตล่ะราย

สว่นนี้อา้งองิจากคูม่อืการใชง้าน iTero Element 5D 207734

บทที ่11:

คูม่อืการใชง้าน iTero 
Element 5D laptop 
configuration

iTero Element 5D laptop configuration เป็นเวริก์สเตชนัในรปูแบบของ
คอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อปทีข่ ึน้ทะเบยีนส�าหรับการปฏบิัตกิารสแกนภายในชอ่งปากใน
ส�านักงานแพทย ์เอกสารนี้อธบิายถงึวธิกีารเปิดและปิดเครือ่ง การใชช้ดุสแกน/ดา้ม
สแกนและสายเคเบลิอยา่งถกูวธิ ีและวธิกีารท�าความสะอาดชดุสแกน พรอ้มการเปลีย่น
ปลอกหัวสแกนเพือ่การใชก้บัคนไขแ้ตล่ะราย

สว่นนีอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้าน iTero Element 5D laptop configuration 207766
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Notes:
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