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Giới thiệu
 
Máy quét bên trong khoang miệng iTero Element 5D là máy quét và hệ 
thống phần mềm tích hợp thế hệ mới nhất của Align Technology. Máy quét 
này cho phép bác sĩ thực hiện quét kỹ thuật số 3D răng và khớp cắn của 
bệnh nhân, điều chỉnh quá trình quét trong thời gian thực và truyền tải kết 
quả vô tuyến. 

Hướng dẫn sử dụng này cung cấp thông tin chung và tổng quan về ứng 
dụng.

Mục đích sử dụng
 
iTero Element 5D là máy quét bên trong khoang miệng có các tính năng và 
mục đích sử dụng sau đây: 

1. Tính năng lấy dấu răng quang học (CAD/CAM) của iTero Element 5D 
được dùng để ghi lại hình ảnh định vị răng và mô miệng. Dữ liệu được 
tạo ra từ iTero có thể được sử dụng để sản xuất các thiết bị nha khoa (ví 
dụ như khay chỉnh nha, niềng răng, thiết bị, v.v.) và phụ kiện. 

2. Phần mềm của iTero Element 5D được sử dụng kèm theo máy quét 
iTero Element 5D để chụp lại dấu răng kỹ thuật số 3D, mô mềm và cấu 
trúc khoang miệng và khớp cắn. Phần mềm iTero kiểm soát việc xử lý 
dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp dữ liệu và trích xuất dữ 
liệu để tạo CAD/CAM phục hình nha khoa, thiết bị chỉnh nha, trụ cầu và 
phụ kiện.  Ngoài việc quét dữ liệu, thông tin về bệnh nhân và bệnh án 
khác nhau có thể được nhập/xuất hoặc được sử dụng cho mục đích mô 
phỏng. Các chức năng khác có sẵn để xác minh, phục vụ cho hệ thống 
và hoạt động như một công cụ quản lý đơn hàng. 

3. Chức năng NIRI của iTero Element 5D là để hỗ trợ chẩn đoán trong việc 
phát hiện các thương tổn của hiện tượng sâu răng liền kề trên nướu và 
theo dõi tiến trình của những thương tổn đó.

Hệ thống đa chức năng này có sẵn trên màn hình với màn hình hiển thị 
cảm ứng hoàn toàn tương tác và máy quét dễ sử dụng. Phép đo vẽ định vị 
răng của bệnh nhân có thể được xem trên màn hình khi răng đang được 
quét và việc xác định mức độ tắc của khớp cắn có thể được phân tích khi 
quá trình quét hoàn thành. 

Kết hợp với máy quét, ứng dụng tạo điều kiện cho các tác vụ sau bằng cách: 

• Lấy dấu kỹ thuật số 3D răng, mô mềm và cấu trúc khoang miệng khi 
chúng đang được quét. 

• Cho phép xem khớp cắn trực quan trong thời gian thực khi quá trình 
quét hoàn thành. 

• Quản lý việc xử lý dữ liệu. 

• Gửi dữ liệu vô tuyến đến các nhà cung cấp được chỉ định để sản xuất 
thiết bị phục hình nha khoa, thiết bị chỉnh nha, trụ cầu và phụ kiện, v.v. 

• Sử dụng dữ liệu cho mục đích mô phỏng. 

Ứng dụng này cũng bao gồm khả năng quản trị cho phép người dùng: 

• Bắt đầu một lần quét mới. 

• Đặt đơn hàng mới cho bệnh nhân hiện tại hoặc bệnh nhân mới. 

• Xem đơn hàng đang được triển khai. 

Xem lại và/hoặc theo dõi các đơn hàng trước.
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Chương 1:

Đăng ký hệ thống

Chế độ Demo
Nhấn Chế độ Demo để làm quen với các tính năng của máy quét và thực 
hành quét mà không gửi bản quét. Chế độ Demo được thiết kế để đào tạo 
nhân viên mới và phục vụ cho mục đích thực hành. Chế độ Demo luôn có 
sẵn để phục vụ cho các hoạt động thực hành nha khoa và đào tạo trên thiết 
bị iTero Element 5D, các kỹ thuật quét, hướng dẫn cách làm các mẫu đơn 
thuốc, các kiểu ca bệnh và làm quen với giao diện iTero. Chế độ demo sẽ 
mô tả tất cả các khía cạnh của quy trình quét và bao hàm nhiều ca bệnh 
khác nhau. Các ca bệnh mẫu được cung cấp sẽ bao gồm ca lâm sàng, ca 
Invisalign và ca phục hồi để thuận tiện cho bạn.

Khi Chế độ demo được sử dụng để thực hành quét, nền sọc và thẻ màu 
đỏ ở góc trên bên trái sẽ hiển thị chế độ dùng thử. Bất kỳ bản quét nào 
được chụp trong Chế độ Demo đều không được lưu lại hoặc gửi đi để 
điều trị cho bệnh nhân. Chế độ Demo có sẵn để truy cập trên màn hình 
Welcome hoặc tại bất kỳ điểm nào bằng cách nhấn nút biểu tượng iTero 
Element trên màn hình chính.

Make it Mine
Nhấn Make It Mine để đăng ký máy quét của bạn. Vui lòng chuẩn bị sẵn Tên 
Người dùng, Mật khẩu Người dùng và Mã số Doanh nghiệp để hoàn tất quá 
trình đăng ký. Bạn sẽ nhận được email từ đại diện của iTero kèm theo thông tin 
đăng nhập và thông tin chi tiết về cách thức thực hiện quy trình Make it Mine. 

Chế độ Demo

Make it Mine

1

2

1 2
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1. Chọn Kết nối Mạng thích hợp

2. Xác thực kết nối mạng

3. Đăng ký hệ thống

4. Hệ thống được đăng ký
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5. Chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép 7. Hệ thống đã sẵn sàng

6. Cập nhật SW lên phiên bản mới nhất
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Đăng nhập
Khi máy quét được bật, màn hình đăng nhập vào iTero Element 5D sẽ xuất hiện.

1

2 3 4

Vui lòng chuẩn bị sẵn thông tin tài khoản MyiTero của bạn khi đăng nhập 
vào máy quét iTero. Bạn sẽ cần tên, địa chỉ email tài khoản và mật khẩu. Vui 
lòng điền thông tin vào tất cả các trường cần thiết và nhấn nút Login.

Tạo tài khoản
Để tạo tài khoản, vui lòng nhấn nút dưới cùng có nhãn Create Account. Vui 
lòng nhập địa chỉ email và tạo tài khoản để sử dụng trên Máy quét iTero và 
MyiTero.com. 

Quên mật khẩu
Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấn nút bên dưới có nhãn Forgot Password. 
Vui lòng nhập địa chỉ email tài khoản đã đăng ký của bạn và mật khẩu tạm 
thời sẽ được gửi đến email của bạn. Ngoài ra, hãy trả lời câu hỏi bảo mật định 
trước của bạn để có quyền truy cập vào tài khoản từ máy quét.

Chương 2: 

Đăng nhập vào ứng dụng máy quét 

Thông tin người dùng

Tạo Tài khoản

Quên Mật khẩu

Đăng nhập

1

2

3

4
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Màn hình chính
Màn hình chính của iTero Element 5D cấp quyền truy cập vào tất cả các tính 
năng chính của phần mềm iTero.

Dưới đây là hình ảnh về màn hình chính của ứng dụng iTero Element 5D. 

1

2

Biểu tượng màn hình chính
Có bốn biểu tượng màn hình chính cho phần mềm iTero Element 5D. 

Quét mới: Để bắt đầu lệnh quét mới cho bệnh nhân, vui lòng chọn biểu 
tượng Quét mới. Biểu tượng màn hình chính này điều hướng đến biểu mẫu 
iTero Rx để điền thông tin vào đơn thuốc cho bệnh nhân và bắt đầu quét.

Bệnh nhân: Để tra cứu bất kỳ bệnh nhân nào trên hệ thống của bạn, vui lòng 
chọn biểu tượng Bệnh nhân. Biểu tượng màn hình chính này điều hướng đến 
trang Bệnh nhân. Tìm kiếm một bệnh nhân cụ thể, cuộn qua các bệnh nhân 
đã quét gần đây, xem lại các bản quét, truy cập vào iTero TimeLapse, xem 
lịch sử bệnh nhân, thêm các lần quét mới hoặc bổ sung kế hoạch điều trị. 

Đơn hàng: Để xem tình trạng đơn hàng của bạn, vui lòng chọn biểu tượng 
Đơn hàng. Biểu tượng trên màn hình chính này điều hướng đến danh sách 
các đơn hàng đang được tiến hành hoặc các đơn hàng trước. 

Tin nhắn: Để đọc tin nhắn, vui lòng chọn biểu tượng Tin nhắn. Biểu tượng 
trên màn hình chính này điều hướng đến hộp thư đến, nơi bạn có thể đọc 
những thông báo mới nhất của đội ngũ Align về các bản cập nhật mới, tính 
năng được cải tiến, công cụ nâng cao và những phát triển mới nhất.

Chương 3:

Các tính năng chính của iTero Element 5D 

Biểu tượng trên màn hình chính

Biểu tượng tiện ích

1

2
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Biểu tượng tiện ích
Pin: Để xem chế độ sạc pin ngoài iTero, nhấn biểu tượng Pin. Chỉ báo pin 
sẽ xuất hiện và chỉ rõ thời lượng pin cho đến khi iTero Element 5D có thể 
cần được sạc lại. Khi biểu tượng pin hiển thị ký hiệu tia sét thì lúc đó pin 
đang sạc. Lưu ý: tính năng này chỉ xuất hiện trong máy quét iTero Element 
5D được hỗ trợ.

Trung tâm Học tập: Để truy cập tài liệu đào tạo và video giáo dục về 
iTero Element 5D, nhấn biểu tượng Trung tâm Học tập. 

Khóa: Để đăng xuất khỏi tài khoản bất cứ khi nào không sử dụng iTero Element 
5D, nhấn biểu tượng Khóa. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng hoạt động thực hành 
nha khoa tuân thủ HIPAA và tất cả các thông tin y tế đều được bảo mật.

Cài đặt: Để điều chỉnh các ưu tiên cho iTero Element 5D như cấu hình cây 
quét, bản địa hóa, cài đặt người dùng và nhiều thứ khác nữa, nhấn biểu 
tượng Cài đặt. 

Trợ giúp: Để điều hướng các biểu tượng cho màn hình chính và những gợi 
ý hữu ích, nhấn biểu tượng Trợ giúp. Cửa sổ Trợ giúp trong suốt sẽ xuất 
hiện trên màn hình để hỗ trợ điều hướng các tính năng và công cụ. Nhấn 
biểu tượng Trợ giúp để được hỗ trợ bất cứ lúc nào. Nhấn vào vị trí bất kỳ để 
đóng màn hình Trợ giúp và trở lại màn hình đang làm việc. Dịch vụ hỗ trợ 
khách hàng luôn sẵn có trên mọi cửa sổ Trợ giúp.
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x1

Thao tác trên màn hình cảm ứng 

Ứng dụng iTero Element 5D hỗ trợ các thao tác trên màn hình cảm ứng (còn 
được gọi là cảm ứng đa điểm). Những thao tác này là các chuyển động định 
trước được sử dụng để tương tác với các thiết bị cảm ứng đa điểm. 

Ví dụ về các thao tác phổ biến trên màn hình cảm ứng:

Nhấp

Cuộn

Nhấp với 2 ngón tay

Quay

Nhấp đôi

Xoay

Phóng to/thu nhỏ

Nhấn lâu

Vuốt

Thu nhỏ

x2
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Điều khiển cây quét

Các nút ở bên hông: Nhấn và nhả một trong các nút ở bên hông cây quét 
để bắt đầu hoặc dừng quá trình quét.  Nhấn các nút đồng thời để kích hoạt 
mặt cảm ứng.

Mặt cảm ứng: Sau khi kích hoạt, vui lòng vuốt sang trái hoặc phải trên mặt 
cảm ứng để điều hướng giữa các phân đoạn quét. 
Thao tác nhấn và giữ mặt cảm ứng sẽ cho phép chức năng con quay hồi 
chuyển mô hình trên màn hình. 

Chế độ Demo
Để truy cập vào chế độ demo, vui lòng nhấn biểu tượng iTero Element ở 
phía trên bên trái của màn hình chính. Trình đơn sẽ xuất hiện để nhấn Chế 
độ Demo hoặc để hủy và quay lại màn hình chính. Chế độ demo sẽ xuất 
hiện với tất cả các chức năng giống như khi quét bình thường. Không có dữ 
liệu nào sẽ được lưu lại vĩnh viễn.

1

2

3

Nút bên hông

Mặt cảm ứng

1

1 2

2

Chế độ Demo

Thoát ra Windows

Hủy

1

2

3
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Chế độ Demo: Bắt đầu Chế độ Demo để thực hành mà không lưu lại bất kỳ 
dữ liệu nào. 

Thoát ra Windows: Để thoát khỏi giao diện iTero và quay lại Windows. 
Lưu ý: Chỉ khả dụng trên các thiết bị iTero laptop configuration.

Hủy: Để thoát khỏi màn hình và trở lại sử dụng bình thường.  

1

2

Thẻ Chế độ Demo: Chỉ báo thẻ màu đỏ khi sử dụng Chế độ Demo. 

Nền sọc: Nền sọc sẽ xuất hiện trong khi quét. Nó được thiết kế nhằm ngăn 
cản việc quét bệnh nhân thực trong Chế độ Demo. 

Thực hành bất kỳ phần nào trong trải nghiệm của bệnh nhân. Mọi bản quét 
được thực hiện trong Chế độ Demo đều không thể gửi để điều trị. Để 
thoát khỏi Chế độ Demo, vui lòng quay lại màn hình chính và nhấn vào logo 
iTero Element. Menu cho Chế độ Demo sẽ xuất hiện để thoát khỏi Chế độ 
Demo.

Thẻ Chế độ Demo

Nền sọc

1

2
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1

2

Nhấn biểu tượng Tin nhắn từ màn hình chính để xem thông báo, cập nhật 
và các tin nhắn khác từ Align Technology. Ở bên trái của trang, nhanh chóng 
tìm kiếm các tin nhắn cụ thể theo chủ đề hoặc nhấn vào bên phải màn hình 
và cuộn xuống trang để tìm kiếm một tin nhắn cụ thể. Để đánh dấu bất kỳ tin 
nhắn nào là chưa đọc, nhấn Đánh dấu là Chưa đọc.

Chương 4:

Tin nhắn
Hộp thư đến

Đánh dấu là Chưa đọc

1

2
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Nhấn vào biểu tượng Đơn hàng để xem hoặc xem lại Đơn hàng đang được 
tiến hành hoặc Các Đơn hàng Trước.

1

2

Đang tiến hành: Các bản quét chưa được gửi đi. 

Đơn hàng trước: Đơn hàng đã được gửi đi. Nhấn vào bất kỳ đơn hàng nào 
để kiểm tra tình trạng quét. 

Thao tác nhấn vào một đơn hàng trước đó sẽ hiển thị các tùy chọn sau đây, 
tùy vào loại ca bệnh.

Xem Rx: Xem đơn thuốc cho đơn hàng này. 

Trình xem: Xem các bản quét cho đơn hàng này. 

Thêm Rx: Thêm đơn thuốc vào đơn hàng này (chỉ áp dụng cho các đơn 
hàng Chỉnh nha và sẵn có lên đến 21 ngày sau khi quét). 

Bác sĩ Invisalign cũng có thể chọn các tính năng của Invisalign như Trình 
Mô phỏng Kết quả Invisalign.

Chương 5:

Đơn hàng

Đang tiến hành

Đơn hàng Trước

1

2
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Bắt đầu một lệnh quét mới
Để bắt đầu một lệnh quét mới, nhấn biểu tượng Quét Mới từ màn hình 
chính hoặc nhấn nút quét mới từ trang Bệnh nhân. 

Biểu tượng kê đơn: Bước đầu tiên trong quy trình Quét Mới. Điền thông tin 
vào mẫu đơn thuốc bao gồm thông tin bệnh nhân, loại ca bệnh và bất kỳ ghi 
chú nào.

Biểu tượng quét: Bước thứ hai trong quy trình Quét Mới. Quét bệnh nhân 
để chụp một bản quét mới. 

Biểu tượng Xem và Xem lại: Bước thứ ba trong quy trình Quét Mới. Kiểm 
soát quá trình quét và kiểm tra xem tất cả các dữ liệu cần thiết đã được ghi lại. 

Biểu tượng Gửi ca bệnh: Bước cuối cùng trong quy trình Quét Mới. Ký tên 
vào biểu xác nhận và gửi ca bệnh tới nơi đến để lưu trữ hoặc cho công việc 
bổ sung cần thiết. 

1 2

3

Đối với các trường hợp Phục hồi, chọn loại ca bệnh và nhu cầu phục hồi 
cho chỉ định thích hợp. Đối với các trường hợp Chỉnh nha, chẳng hạn như 
Invisalign hoặc iRecord, hãy chọn loại ca bệnh và nhập thông tin bệnh nhân.

Chương 6:

Quét

Thông tin bệnh nhân 

Loại ca bệnh 

Ghi chú

1

2

3
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Sau khi chọn loại ca bệnh cho bệnh nhân, vui lòng bắt đầu quét.

Để bắt đầu quét, nhấp vào biểu tượng quét. 

1

2

3

4

5 6

Phản hồi trong khi quét: Để xem bất kỳ chiếc răng nào bị thiếu, mô mềm 
hoặc cấu trúc khoang miệng trong quá trình quét.

Màu sắc: Để chuyển từ chế độ quét sang xem màu.

Kính ngắm: Xem định vị hiện tại của cây quét.

Chuyển đổi Chế độ xem: Chuyển đổi giữa hiển thị hình ảnh màu hoặc hình 
ảnh NIRI trong kính ngắm

Chế độ xem Phóng to: Chuyển sang kính ngắm lớn ở giữa màn hình

1

Chọn phòng thí nghiệm để gửi ca bệnh

Chọn loại phục hồi từ danh sách thả xuống

1

2

Mô hình thời gian thực 

Kính ngắm 

Màu sắc

Phản hồi trong khi quét

Chuyển đổi chế độ xem

Chế độ xem phóng to

1

2

2

3

4

5

6
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Sau khi xem lại bản quét, vui lòng ký tên vào mẫu Rx và gửi bản quét để 
hoàn tất ca bệnh.

1

2

3

Khung chữ ký: Vui lòng ký chữ ký của bạn tại đây bằng ngón tay. Đánh 
dấu vào "Lưu Chữ ký" để lưu chữ ký và tiện sử dụng trong tương lai. Đánh 
dấu vào "Không hiển thị lại lần nữa" để loại bỏ bước này.

Xóa: Để xóa chữ ký ra khỏi khung chữ ký.  

Xác nhận & Gửi: Xác nhận rằng bản quét đã được xem lại và gửi bản quét 
cho phòng thí nghiệm hoặc lưu trữ iTero.  

Khung chữ ký

Xóa

Xác nhận & Gửi

1

2

3
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Chương 7:

Màn hình iTero Element 5D
Ngoài chức năng quét, máy quét iTero Element 5D còn cung cấp chế độ 
Chụp ảnh Hồng ngoại Gần (NIRI). Ảnh màu của NIRI và Kính ngắm được 
chụp trong quá trình quét và có thể được xem lại sau khi quét xong.

Công cụ đánh giá hệ thống chụp ảnh iTero Element 5D
Sau khi quét xong, chọn biểu tượng Xem và Xem lại, kiểm soát quá trình 
quét và kiểm tra xem tất cả dữ liệu cần thiết đã được ghi lại, bao gồm cả 
NIRI và ảnh màu, trên các vị trí cụ thể trong khoang miệng.

1

2

Công cụ đánh giá: Hiển thị ảnh Màu và NIRI được chụp trong quá trình quét 

Kính lúp: Khi kính lúp được kéo ra để quét, ảnh Màu và NIRI được hiển thị 
theo vị trí cụ thể của kính lúp khi quét 

Công cụ đánh giá

Kính lúp

1

2
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Nút phóng to: Cửa sổ kính ngắm sẽ được mở rộng và chỉ có hình ảnh cụ 
thể mới được hiển thị trong kính ngắm. 

Thanh công cụ điều chỉnh độ sáng và độ tương phản: Mở thanh công cụ 
điều chỉnh độ sáng và độ tương phản. 

Sau khi xem lại và xác nhận rằng bản quét đã ghi lại đầy đủ dữ liệu, các tính 
năng sau đây có thể được sử dụng để xem bản quét có màu hoặc đơn sắc, 
chỉnh sửa bản quét, xóa mọi thành phần lạ được quét thêm và xóa tài liệu 
đã quét bổ sung.

Sử dụng NIRI 
NIRI cung cấp hình ảnh của cấu trúc răng bên trong. 

Độ mờ về cấu trúc được chuyển thành độ sáng trong ảnh NIRI; đối tượng 
càng tối thì độ trong của nó càng cao và ngược lại.

Men răng khỏe mạnh có vẻ tối màu và mờ đục, trong khi đó ngà răng hoặc 
sâu răng ít mờ đục hơn và có vẻ sáng hơn.

Thương tổn ở đầu gần sẽ xuất hiện dưới dạng các đặc điểm giống như sọc 
sáng màu/hay vật chêm như trong hình trên. Trong trường hợp này, thương 
tổn ở đầu chạm đến ngà răng.

Nút phóng to

Thanh công cụ điều chỉnh độ sáng và độ tương phản

1

2

1

2



19

hướng dẫn sử dụng iTero Element 5D Tiếng  Việt 

Thay đổi góc xem xung quanh khu vực như vậy có thể cung cấp thêm thông 
tin về độ sâu của nó, trong khi đó việc sử dụng ảnh màu có thể giúp phân 
hóa chẩn đoán cũng như mức độ nghiêm trọng của tổn thương. 

Ngoài NIRI, ảnh màu cũng được đưa ra để cung cấp thêm thông tin về sức 
khỏe răng miệng và hỗ trợ cho việc chẩn đoán.

NIRI ở trên cho thấy hai tổn thương ở đầu gần được khoanh tròn màu đỏ, 
chạm tới ngà răng trong khi ảnh màu giúp xác định các tổn thương gần gốc 
và không phải mặt nhai, bởi vì không có đốm trắng/nâu xuất hiện tại các 
vùng tương quan của bề mặt nhai trong ảnh màu. Các vạch tối được đánh 
dấu bằng những mũi tên màu xanh biểu thị các vết nứt khớp cắn. 

Lưu ý: Răng đục màu sẽ có độ trong suốt của men răng thấp làm cho nó 
trông sáng hơn. Điều này có thể gây khó khăn trong việc hiểu cấu trúc của 
răng bên trong và phân biệt giữa men răng và ngà răng, từ đó ảnh hưởng 
đến khả năng phát hiện sâu răng ở đầu gần. Ngoài ra, một số phục hình 
nha khoa như trám răng không mờ đi đối với NIRI, điều đó có nghĩa là 
chúng có thể che dấu các tổn thương bên dưới. 

NIRI cùng với ảnh màu có thể hỗ trợ phát hiện sâu răng ở đầu gần.
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Sâu răng ở đầu gần
Hệ thống chấm điểm được cung cấp theo tiêu chuẩn ICDAS-II

• Men răng khỏe mạnh sẽ hiện ra mà không có bất kỳ vết sáng đáng chú ý 
nào, có nghĩa là nó sẽ giống như một vòng tối bao quanh một vòng tròn 
sáng bên trong tượng trưng cho ngà răng. 

• Sâu men răng xuất hiện như một vết sáng mà không chạm đến ngà răng.  

• Sâu răng chạm đến EDJ sẽ xuất hiện như một vết sáng trong vòng tối 
men răng, kết nối với ngà răng sáng. 

• Vết sáng trong men răng đang kết nối phần lớn với ngà răng sáng, có thể 
thể hiện tình trạng sâu ngà răng/lỗ sâu răng.

Chấm điểm đầu gần:

0 Âm thanh

Lâm sàng Evx

1 Men răng

2 EDJ

3 Ngà răng/Lỗ 
hổng
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Trên màn hình chính, nhấn biểu tượng có nhãn Bệnh nhân để xác định vị trí 
của bệnh nhân và các lần quét của họ. Nhấn vào bệnh nhân để thêm một 
lần quét mới hoặc xem các lần quét trước đó.

1
2

Trang bệnh nhân: Xem bất kỳ bệnh nhân nào, xem các bản quét lịch sử liên 
quan đến bệnh nhân, truy cập vào iTero TimeLapse hoặc thêm bản quét mới. 

Thanh tìm kiếm: Tìm kiếm các bệnh nhân cụ thể bằng cách sử dụng tên 
của họ hoặc số biểu đồ. 

Chương 8:

Bệnh nhân

Trang bệnh nhân

Thanh tìm kiếm

1

2
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iTero TimeLapse so sánh các bản quét 3D của bệnh nhân đã chụp trước đó 
nhằm giúp bác sĩ lâm sàng hình dung ra sự thay đổi về răng, cấu trúc răng 
và mô mềm trong khoang miệng của bệnh nhân.

Những bệnh nhân được quét thường xuyên có thể được phân tích bằng 
công cụ iTero TimeLapse. 

Trong hồ sơ của bệnh nhân, vui lòng chọn hai lần quét từ dòng thời gian ở 
cuối màn hình. Khi đã chọn được hai lần quét, nhấn nút So sánh Đã chọn 
để phân tích các lần quét.

1

2

3

Dòng thời gian: Các bản quét theo thời gian của bệnh nhân. 

Các hộp lựa chọn bản quét: Các bản quét được chọn để so sánh và trực 
quan hóa trong iTero TimeLapse. 

So sánh đã chọn: Phân tích các bản quét bằng iTero TimeLapse. 

Chương 9:

iTero TimeLapse

Dòng thời gian

Các hộp lựa chọn bản quét

So sánh đã chọn

1

2

3
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1

2

3

4 5

Chú giải về Màu sắc: Các khu vực được đánh dấu là có nhiều thay đổi nhất 
giữa các lần quét bằng màu đậm. Các phép đo tỷ lệ được tính bằng milimét.

Kính lúp: Để xem chi tiết các khu vực và trực quan hóa các điểm quan tâm 
trong Cửa sổ Hoạt ảnh. Vui lòng kéo kính lúp từ cửa sổ hoạt ảnh đến khu 
vực yêu thích để phóng to các vết điều trị tiềm năng. Các khu vực xuất hiện 
trong kính lúp sẽ được phóng to trong cửa sổ hoạt ảnh. 

Cửa sổ hoạt ảnh: Trực quan hóa chi tiết về các thay đổi cho các bản quét 
được chọn. 

Khả năng hiển thị màu sắc: Chuyển đổi giữa đơn sắc và màu sắc trong 
Cửa sổ Hoạt ảnh. 

Chạy/Tạm dừng: Để chạy hoặc tạm dừng Cửa sổ Hoạt ảnh. 

Chú giải về Màu sắc

Kính lúp

Cửa sổ hoạt ảnh

Khả năng hiển thị màu sắc

Chạy/Tạm dừng

1

2

3

4

5
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Chương 10:

Sổ tay hướng dẫn Vận 
hành iTero Element 5D
Hệ thống iTero Element 5D được phân phối độc quyền, cơ chế vận hành 
giống như máy tính để bàn để thực hiện quét bên trong khoang miệng tại 
văn phòng của bác sĩ. Tài liệu này mô tả cách khởi động và tắt hệ thống, 
cách sử dụng Bộ quét/Cây quét và dây cáp đúng cách cũng như cách vệ 
sinh Bộ quét và thay đầu bọc sau mỗi phiên bệnh nhân.

Phần này được tham chiếu từ sổ tay hướng dẫn vận hành iTero Element 5D 
206519

Chương 11:

Sổ tay hướng dẫn vận 
hành iTero Element 5D 
laptop configuration
Hệ thống iTero Element 5D laptop configuration được phân phối độc quyền, 
cơ chế hoạt động như máy tính xách tay để thực hiện quét bên trong 
khoang miệng tại văn phòng của bác sĩ. Tài liệu này mô tả cách khởi động 
và tắt hệ thống, cách sử dụng Bộ quét/Cây quét và dây cáp đúng cách cũng 
như cách vệ sinh Bộ quét và thay đầu bọc sau mỗi phiên bệnh nhân.

Phần này được tham chiếu từ sổ tay hướng dẫn vận hành iTero Element 5D 
laptop configuration 206520
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Notes:
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