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Përputhshmëria me lazerin e Klasit 1

Paralajmërim për FCC

Kjo pajisje është në përputhje me: "21 CFR 1040.10" dhe "EN 60825-1".

Ndryshimet në pajisje që nuk janë të miratuara shprehimisht nga
prodhuesi mund të zbehë autoritetin tuaj për të përdorur pajisjen
sipas Rregullores së FCC.

Produkt Lazeri i Klasit 1

Përputhshmëria me EMC
Kjo pajisje është në përputhje me standardin në vijim të EMC:

Përputhshmëria me CSA
Kjo pajisje është në përputhje me standardet e mëposhtme CSA për
Kanadanë dhe SHBA-në:
"Standardi Nr. 60601-1 i UL - Pajisje Elektrike Mjekësore, Pjesa 1:
Kushtet e Përgjithshme për Sigurinë"

"IEC 60601-1-2 Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1-2: Kërkesa të
përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore Standardi i kolateralit: Fenomeni elektromagnetik - Kushtet dhe testet".

Përputhshmëria për sigurinë
Kjo pajisje është në përputhje me standardin e sigurisë në vijim:
"IEC 60601-1 Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1: Kërkesa të
përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën thelbësore."

C SHBA
Përputhshmëria me FCC
Kjo pajisje është në përputhje me Pjesën 15 të Rregullores së FCC
dhe funksionon në zbatim të dy kushteve të mëposhtme:
1. Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme.
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje që mbërrin, duke
përfshirë ndërhyrjet që mund të shkaktojnë veprime të
padëshiruara.

ii

Përputhshmëria me CE
Kjo pajisje është në përputhje me Direktivën e Këshillit 93/42/KEE
për Pajisjet Medicinale.
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Simbolet
Simbolet e mëposhtme mund të shfaqen në komponentët harduer të iTero Element 2,
si dhe në përmbajtje të këtij manuali e literatura të tjera të iTero Element 2.

Kudo që shfaqet ky simbol në pajisje,
rekomandohet që t'i referoheni këtij manuali
për informacion mbi përdorimin e duhur të
pajisjes.

Pjesë e aplikuar e tipit BF Çdo përbërës,
ku shfaqet ky simbol është izolim elektrik
i llojit BF.

Pjesët ose aksesorët në të cilët ndodhet ky
simbol nuk duhet të ripërdoren.

"Vetëm Rx"
Kujdes: Ky simbol përdoret për të nënvizuar
faktin se ka paralajmërime ose masa
paraprake specifike të lidhura me pajisjen.
Kudo që shfaqet ky simbol në pajisje, është
e detyrueshme t'i referoheni informacionit të
sigurisë që gjendet në këtë manual.

KUJDES: Legjislacioni Federal i SHBA e
kufizon këtë pajisje për shitje nga ose me
urdhër të një Dentisti, Ortodonti ose Dentisti
Profesional të licencuar. Sistemi shërben si
një pajisje e kontrollit shendetësor dhe duhet
të përdoret vetëm nga ofruesit e kualifikuar të
kujdesit shëndetësor.

Është e nevojshme që të mblidhen më vete
mbetjet elektrike dhe pajisjet elektronike.
Në përputhje me Direktivën Evropiane për
Mbetjet Elektrike dhe Elektronike (WEEE), mos
e hidhni këtë produkt në mbetjet shtëpiake
ose komunale. Kjo pajisje përmban materiale
MEPE. Ju lutemi të kontaktoni shërbimin
EARN. Lidhja për formularin e kërkesës online
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.

Prodhuesi i pajisjes mjekësore.

IEC 60417-5009: STAND-BY.

IEC 60417-5032: Rrymë e alternuar.

IEC 60417-5031: Rrymë direkte.

Skaneri i dorës (njësia e skanimit).

Portë USB.

REF
Numri i porosisë.

SN
Numri serial.

Tregon Përfaqësuesin e Autorizuar në
Komunitetin Europian.

MLot
Tregon kufijtë e temperaturës ndaj së
cilës mund të ekspozohet e sigurtë pajisja
mjekësore.

Kodi numerik i prodhuesit

Bateri elektrike.

RoHS (Kinë).

iii

Tregon nevojën që përdoruesi të konsultohet
me udhëzimet e përdorimit.
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Udhëzimet e sigurisë

•

Shmangni përdredhjen, nyjëzimin, tërheqjen dhe shkeljen e kabllit.

Para fillimit të punës me sistemin, të gjithë përdoruesit duhet të lexojnë
këto udhëzime sigurie.

•

Përdorimi i skanerit nuk përbën ndonjë rrezik për syrin e njeriut.
Megjithatë, mjekët duhet të shmangin ndriçimin e drejtpërdrejtë të
skanerit në sytë e pacientit.

•

KUJDES - për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike, kjo pajisje
duhet të lidhet vetëm me ushqyes prej kablli me konduktor tokëzimi.

Kur sistemi nuk është në përdorim, njësia e skanimit duhet të
vendoset brenda djepit me sondën e drejtuar nga shporta dhe ana
e pasme e ekranit me prekje, në mënyrë që të mos ketë kontakt të
drejtpërdrejtë të syrit me rrezen lazer ose emetimin pulsues LED te
bardhë në çdo rast.

•

Mjeku duhet të aktivizojnë skanimin vetëm kur sonda e skanerit të
jetë brenda gojës së pacientit.

Ushqyesi

•

Mjekët duhet të shmangin vendosjen e skanerit në djep ndërkohë
që po kryhet skanimi.

Kompjuteri është i pajisur me një bateri të rikarikueshme Li-ion.
Ekziston rreziku i shpërthimit nëse bateria zëvendësohet gabimisht.
Zëvendësojeni vetëm me të njëjtin lloj të rekomanduar nga prodhuesi.
Hidheni baterinë e përdorur sipas udhëzimeve të prodhuesit.

•

Sistemi furnizohet me energji nëpërmjet një ushqyesi të brendshëm
të gradës mjeksore.

Fuqia e baterisë
•

Karikimi - Bateria do të karikohet plotësisht pasi të lidhet me një
burim energjie për 2 orë.

•

Me një bateri të karikuar plotësisht, përdoruesi mund të skanojë
deri në 30 minuta me skanerin iTero Element 2, pa u detyruar të
fusë prizën për energji elektrike.

Paralajmërim elektrik
• Rrezik goditje elektrike!! Vetëm teknikët e autorizuar nga Align
Technology mund të heqin panelët dhe mbulesat e jashtme. Nuk ka
pjesë të zëvendësueshme nga përdoruesi në brendësi të paisjes.
•

Për të shmangur rrezikun e goditjeve elektrike, iTero Element 2
duhet të lidhet vetëm me ushqyes me bazë mbrojtëse.

•

Vetëm Kamera Web ose DOK e miratuar nga Align Technology
duhet të lidhet me portën USB në anën e pasme të sistemit.

Pastrimi dhe dezinfektimi
•

Për të shmangur kontaminimin e kryqëzuar, është e detyrueshme
që pas çdo seance midis pacientëve, mbështjellëset plastike
njëpërdorimshe të zëvendësohen dhe të dezinfektohet njësia e
skanimit.

•

Hidhni mbështjellëset e skanerit sipas procedurave standarde
të punës ose rregullave vendase për asgjësimin e mbetjeve të
kontaminuara mjekësore.

Çbllokimi dhe instalimi
•

Mjedisi i punës
•

Sistemi duhet të lëvizet midis dhomave me kujdes maksimal për të
shmangur dëmtimin.

•

Mos i bllokoni ventilatorët e ajrit në njësinë e skanimit dhe njësinë
bazë.

•

Sistemi është i destinuar vetëm për përdorim të brendshëm.
Nuk duhet të ekspozohet drejtpërsëdrejti ndaj dritës së diellit,
nxehtësisë së tepërt ose lagështirës.

LAN me wireless
•

Sistemi vjen i pajisur me një njësi LAN me wireless.

Klasifikimet e sigurisë
•

Tipi i mbrojtjes kundër goditjeve elektrike: Klasi 1.

•

Shkalla e mbrojtjes kundër goditjeve elektrike: Tipi BF.

•

Shkalla e mbrojtjes nga futja e dëmshme e ujit: E zakonshme.

•

Pajisje e papërshtatshme për përdorim në praninë e përzierjeve
anestezike të djegshme.

•

Mënyra e përdorimit: E vazhdueshme.

Ndërhyrja elektro magnetike
•

Pajisja shëndetësore me recetë
•

Sistemi shërben si një pajisje e kontrollit shendetësor dhe duhet të
përdoret vetëm nga ofruesit e kualifikuar të kujdesit shëndetësor.

Paralajmërimet për skanerin
•

iv

Skaneri lëshon dritë të kuqe lazer (680nm Klasi 1), si dhe emetime
të bardha LED. Përdorimi normal i skanerit nuk përbën ndonjë rrezik
për syrin e njeriut. Megjithatë, mjekët duhet të shmangin ndriçimin e
drejtpërdrejtë të skanerit në sytë e pacientit.

Sistemi duhet të ç'paketohet dhe të instalohet sipas udhëzimeve të
Align Technology.

KUJDES: Kjo pajisje është testuar dhe është konstatuar se është
në përputhje me kushtet për pajisjet mjekësore sipas standardit
EN60601-1-2. Ky standard është i dizajnuar për të ofruar mbrojtje
të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim
tipik mjekësor. Megjithatë, për shkak të përhapjes së pajisjeve
radiodifuzive të transmetimit dhe burimeve të tjera të zhurmës
elektrike në mjediset e kujdesit shëndetësor (p.sh., telefonat celularë,
radiot me dy drejtime, pajisjet elektrike), është e mundur që nivele
të larta të ndërhyrjeve të tilla, për shkak të afërsisë së ngushtë ose
fuqisë së burimit, të shkaktojnë ndërprerje të performancës së kësaj
pajisjeje.‑

Të përgjithshme
•

KUJDES: Nuk lejohet asnjë modifikim i kësaj pajisjeje.

•

KUJDES: Ekrani me prekje duhet të jetë gjithmonë në mbajtëse
gjatë punës!
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Kapitulli 1:

Hyrje
Rreth këtij manuali përdorimi
Sistemi iTero Element 2 është projektuar si një njësi pune e patentuar
në formë kompjuteri protabël, për kryerjen e skanimeve orale në zyrën
e mjekut. Ky manual përdorimi përshkruan mënyrën e ndezjes dhe
fikjes së sistemit, mënyrën e përdorimit të duhur të njësisë së skanimit/
skanerit të dorës dhe kabllit, si dhe mënyrën e pastrimit të njësisë së
skanimit dhe zëvendësimit të mbështjellseve midis pacientëve.

Qëllimi i përdorimit
iTero Element 2 është një sistem optik imazhesh (CAD/CAM) që
përdoret për të regjistruar imazhet topografike të dhëmbëve dhe
indeve me gojë. Të dhënat e gjeneruara nga iTero mund të përdoren
në lidhje me prodhimin e pajisjeve dentare (p.sh., këllëfë, tela
dhëmbësh, pajisje, etj.) dhe aksesorë.
Softueri iTero Element 2 përdoret me skanerin iTero Element 2 për
kapjen e imazheve dixhitale 3D të dhëmbëve, indeve të buta të gojës
dhe strukturave, dhe marrëdhënies së kafshimit. Softueri kontrollon
përpunimin e të dhënave, duke lehtësuar integrimin e të dhënave dhe
eksportimin e të dhënave për prodhimin CAD/CAM të restaurimeve
dentare, pajisjeve ortodontike, abutimeve dhe aksesorëve. Përveç
të dhënave të skanimit, mund të importohen/eksportohen edhe
informacione të ndryshme pacientësh dhe rastesh, ose të përdoren
për qëllime simulimi. Ka edhe funksione të tjera për kontrollimin dhe
mirëmbajtjen e sistemit dhe për të shërbyer si një mjet për ruajtjen
e rregullit.

Përfitimet e sistemit iTero Element 2
Sistemi iTero Element 2 ofron avantazhe të mëdha krahësuar me
metodat ekzistuese të prodhimit të kurorave, duke përfshirë skanim
pa pluhur, saktësi më të madhe të prodhimit të kurorës dhe të dhëna
të menjëhershme gjatë procesit të skanimit.
Referojuni faqes sonë të internetit http://www.itero.com për të
mësuar se si Shërbimi iTero mund të rrisë biznesin tuaj duke rritur
kënaqësinë e pacientit, duke përmirësuar rezultatet klinike dhe duke
rritur efikasitetin në zyrë.
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Ndërfaqja e përdoruesit iTero Element 2
Sistemi i iTero Element 2 ofron një ndërfaqe intuitive të përdoruesit për kryerjen e skanimeve
dixhitale për përdorim Ripërtëritës ose Ortodontik. Mjeku udhëzohet për sekuencën e
skanimit me anë të ndihmës vizuale dhe tekstuale. Ekrani me prekje dhe butonat e skanerit të
dorës përdoren për t'iu përgjigjur udhëzimeve në ekran gjatë procesit të skanimit.

Një prekje e lehtë në shenjën e pikëpyetjes do të hapë një
shtresë transparente të Ndihmës, e cila ofron një pasqyrë të
shkurtër. Ju lutem vini re se ikona e Kufjeve shfaqet në vend të
shenjës së pikëpyetjes, ndërkohë që ju është shfaqur kjo faqe.
Prekni kudo tjetër në mënyrë që të mbyllni faqen e ndihmës dhe
të ktheheni te faqja përkatëse.

Prekni për të vendosur preferencat tuaja
Prekni ekranin për të kyçur desktopin
Prekni për të hyrë në Qendrën e Mësimit ose për të filluar trajnimin

Prekeni dy herë për t'u lidhur me një
agjent të ndihmës për zgjidhjen e
problemeve në distancë (ju lutemi
telefononi së pari shërbimin e
ndihmës)

Prekni për të parë gjendjen e karikimit të baterisë

(Prekni për të filluar një rast të ri)

Prekni për të
kontrolluar statusin e
recetave tuaja

(Prekni për të parë/
kërkuar listën e pacientëve)

Prek kudo në ekran
për të mbyllur këtë
faqe ndihme

Prekni për të parë njoftimet,
përditësimet dhe mesazhe të
tjera nga Align Technology
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Kapitulli 2

Karakteristikat bazë të harduerit
Karakteristikat e personalizuara të harduerit të mbajtëses me rrota: Pamja
e përparme e sistemit
Ekran me prekje

Çelës i ndezjes
Njësia e skanimit (skaner dore)

Drita e ndezjes LED

Njësia e skanimit (djepi)

Bazamenti i rrotave

4
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Karakteristikat e personalizuara të harduerit të mbajtëses me rrota:
Pamja e prapme e sistemit

Priza e njësisë
së skanimit

Lidhje kabllore
e skanerit të
dorës

Kablli i ushqimit të
panelit PC
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Njësia e skanimit (skaner dore)

Fusha e prekjes
Ventilatorët e ajrit

Mbështjellëse
njëpërdorimshme

6

Butonat anësorë: Skano, ndezur/fikur,
aktivizimi i fushës së prekjes

Kabëll i ndashëm i njësisë së
skanimit me lidhje USB
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Kapitulli 3:

Udhëzimet e montimit

Rrymë AC

Bateri

Kliko

Butoni i ndezjes

Skaneri i dorës
(njësia e skanimit).

Rrymë DC

Montimi i skanerit iTero Element 2
Ju lutemi ndiqni udhëzimet e mëposhtme për montimin e
skanerit tuaj iTero Element 2:

A

Mbajtëse me rrota

B

Skaner dore me
kabëll

C

Djepi i skanerit të
dorës

D

Ekran HD me
prekje

D

Nevojiten 2 persona për
instalimin

9 kg / 20 lbs

B
C

E

Bateri e jashtme

F

Kablli ushqyes

E

A
F
1.
Kontrolloni përmbajtjen e kutisë

2.
Lidhni boshtin me mbajtësen me rrota

3.
Shtrëngoni 2 vida Allen duke përdorur çelësin
më të madh

4.
Hiqeni kapakun nga pjesa e prapme e dorezës

5.
Montoni djepin e skanerit të dorës në pjesën
e përparme të mbajtëses me rrota

6.
Mbajeni djepin

7.
Shtrëngoni vidën Allen të mbajtëses së
skanerit të dorës në anën e pasme duke
përdorur çelësin më të vogël

8.
Rivendosni kapakun prapa dorezës
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9.
Hiqni kapakun magnetik nga pjesa e prapme e
kornizës së mbajtëses me rrota

10.
Hiqni kapakun e baterisë

11.
Rrëshqitni baterinë në folenë e baterisë dhe
shtrëngoni vidat e gishtit

12.
Ngrijeni ekranin HD për ta montuar atë

13.
Kthejeni skanerin në anën tjetër dhe
shtrëngoni vidën e gishtit për të siguruar
ekranin HD

14.
Futni kabllin ushqyes në portën e shënuar DC

15.
Kablli ushqyes i futur

16.
Rivendosni kapakun e prapmë magnetik

17.
Vendosni skanerin e dorës në djep
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18.
Futni kabllin e skanerit të dorës në pjesën e
pasme të ekranit HD

19.
Futni kabllin ushqyes në pjesën e poshtme të
mbajtëses me rrota

20.
Vendoseni dhe siguroni kabllin me kapësen në
pjesën e poshtme të mbajtëses me rrota

21.
Futni kabllin ushqyes në prizë

22.
Vendosni kamerën në ekranin HD për trajnim
në distancë ose seanca suporti

23.
Futni kamerën në portën USB në pjesën e
poshtme të ekranit HD

24.
Shtypni butonin për të ndezur skanerin
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Montimi i Mbështetëses iTero Element 2
Ju lutemi ndiqni udhëzimet e mëposhtme për të montuar Mbështetësen tuaj
iTero Element 2 :

F
1.
Fut boshtin në kornizë.

2.
Shtrëngoni boshtin duke përdorur çelësin Allen

3.
Hiqeni kapakun

4.
Instalo kapakun e ri

5.
Ngrijeni ekranin HD për ta montuar atë.

6.
Kthejeni skanerin në anën tjetër dhe
shtrëngoni vidën e gishtit për të siguruar
ekranin HD

7.
Vendosni kapakun

8.
Futni kabllin ushqyes në portën e shënuar DC

9.
Futni kabllin e skanerit të dorës në pjesën e
pasme të ekranit HD
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10.
Futni kabllin ushqyes në prizë

11.
Vendosni kamerën në ekranin HD për trajnim
në distancë ose seanca suporti

12.
Futni kamerën në portën USB në pjesën e
poshtme të ekranit HD
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Hapi 2: Procesi "Make it Mine"

1.
Zgjidhni gjuhën e preferuar dhe prekni lehtë mbi butonin "Make it
Mine" për të filluar Wizard-in.

2.
Ndiqni udhëzimet e Wizard-it në ekran për të përfunduar rregullimet
e iTero Element 2.
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Kapitulli 4:

Udhëzimet e përdorimit
Rekomandohet që sistemi të mbahet në punë gjatë orarit të
punës për të lejuar transferimin e të dhënave ndërmjet zyrës së
mjekut, laboratorëve të partnerëve të mjekut dhe Qendrës së Align
Technology. Rekomandohet fikja e sistemit në fund të ditës dhe
rindezja në mëngjes.

Fikja në fund të ditës
1. Mbyllni të gjithë skedarët dhe aplikacionet.
2. Shtypeni dhe lëshojeni çelësin e ndezjes në pjesën e poshtme të
ekranit për të fikur sistemin.

Lëvizja e sistemit brenda zyrës
Për të siguruar mbrojtjen maksimale të sistemit, këshillohet që
sistemi të lëvizet nga dy persona. Ndiqni këto udhëzime për
zhvendosjen e sistemit:
1. Verifikoni që njësia e skanimit (skaneri i dorës) të vendoset mirë
brenda djepit të njësisë së skanimit.
2. Hiqni prizën e sistemit nga muri.
3. Lëvizni sistemin me kujdes duke përdorur dy njerëz.
4. Vendoseni sistemin në vendndodhjen e tij të re dhe futni kabllin në
prizën në mur.
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Kapitulli 5:

Udhëzimet e përdorimit,
pastrimit dhe dezinfektimit të
skanerit
Përdorimi i njësisë së skanimit (skaner dore)
•

Njësia e skanimit përmban komponentë delikate dhe duhet të
përdoret me kujdes.

Trajtimi i kabllit të njësisë së skanimit
•

Kablli i skanerit duhet të trajtohet me kujdes për të shmangur
dëmtimet e mundshme.

•

Midis sesioneve të pacientëve, rekomandohet që të zgjidhni çdo
përdredhje dhe nyje për të lehtësuar të gjithë tensionin nga kablli i
skanerit.

Praktikat më të mira të rekomanduara për pastrimin dhe
dezinfektimin e njësisë së skanimit, njësisë së bazës,
mbajtëses me rrota dhe/ose mbështetëses midis ndërrimit
të pacientëve.
•

Mos spërkat dezinfektues drejtpërsëdrejti në sipërfaqet e sistemit
të skanerit.

•

Spërkateni dezinfektuesin në një peshqir, ose përdorni peceta
dezinfektuese për njësinë e skanimit dhe njësinë bazë.

•

Kujdes: aplikimi i tepërt i produktit dezinfektues në sipërfaqen
e sistemit të skanerit mund të shkaktojë dëme, përfshirë edhe
komponentët e brendshëm.

•

Ndiqni udhëzimet e prodhuesit të dezinfektuesit për kohëzgjatjen e
duhur të aplikimit. Fshini dezinfektuesin e mbetur të lëngshëm me
një copë të pastër dhe pa fije.

•

Shënim: ndiqni masat standarde të përkujdesjes për mbrojtjen
personale, sipas rastit.

•

Kujdes: MOS E PREKNI sipërfaqen optike të njësisë së skanimit
(skanerit të dorës).
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Materialet e pastrimit dhe dezinfektimit për njësinë e skanimit dhe
njësinë bazë
Për njësinë e skanimit dhe njësinë bazë rekomandohet të përdoren materialet e
mëposhtme të pastrimit dhe dezinfektimit.

Përshkrimi

pH

Prodhuesi P/N

Prodhuesi

Pecetadezinfektuese Birex® Quat

7.6

BI 240

Biotrol Intl.

CaviCide AF

12.7

13-800

Metrex

CaviCide AF
CaviWipe

12.5

13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide AF
CaviWipe

12.5

13-5000
13-5100

Metrex

Clorox Healthcare® Lëng dezinfektues
me peroksid hidrogjeni

2-3

30828, 30829

Clorox® Healthcare™

Peceta dezinfektuese me peroksid
hidrogjeni Clorox Healthcare®

2-3

30824, 30825

Clorox® Healthcare™

O pti-Cide 3® lëng

7.6

DOCS12-024, DOCP04-128

Biotrol Intl.

Opti-Cide 3® Peceta

7.6

DOCW06-100

Biotrol Intl.

Lëng OPTIM 33TB

2.5-3.5

OPT33-1GAL, OPT-33-1QT

SciCan Inc.

Peceta OPTIM 33TB

2.5-3.5

OPT33-W10X10, OPT-33-W12

SciCan Inc.

ProSpray
Peceta ProSpray

10

PSC240
PSW-1

Certol

Webcol® peceta me alkol

7

5110

Medtronic
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Kapitulli 6:

Ndryshimi i mbështjellsëve
midis pacientëve
Pastrimi dhe dezinfektimi i njësisë së skanimit (skanerit të dorës)
Për të shmangur kontaminimin e kryqëzuar, është thelbësore që pas çdo pacienti
të pastroni dhe dezinfekoni plotësisht njësinë e skanimit dhe mbështjellësen
njëpërdorimshe. Si fillim, spërkatni materialin dezinfektues në peshqir ose
përdorni peceta dezinfektuese për të pastruar njësinë e skanimit dhe djepin
e njësisë së skanimit. Pastaj vazhdoni me hapat e mëposhtëm për të hequr
mbështjellësen e përdorur dhe vendosni një mbështjellëse të re njëpërdorimshe.
KUJDES: Hidhni mbështjellëset e skanerit sipas procedurave standarde të punës ose
rregullave vendase për asgjësimin e mbetjeve të kontaminuara mjekësore.

Zëvendësimi i mbështjellëseve njëpërdorimshe

Hapi 1
Kur të tërhiqni mbështjellësen OFF ose ON, mbajeni qendrën e
mbështjellëses.

Hapi 2
Shtypni lehtë në të dy anët e mbështjellëses njëpërdorimshe,
tërhiqeni mbështjellësen ngadalë nga njësia e skanimit dhe hidheni.

Hapi 3
Rrëshqiteni butësisht mbështjellësen e re në njësinë e skanimit
derisa të shkojë në vend.

KUJDES: Sipërfaqe optike!
MOS e prekni sipërfaqen optike. Kontakti mund të shkaktojë dëme.
Nëse pastrimi është i domosdoshëm, përdorni peceta dhe pëlhurë
antistatike që gjenden brenda pakos së mbështjellëseve. Për
përdorim të duhur, referojuni udhëzimeve që gjendet në pakon e
mbështjellëseve të skanerit.
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Mbështjellëset e skanerit
Ka dy lloje mbështjellësesh të projektuara për t'u përdorur me njësinë e
skanerit (skanerin e dorës):

Mbështjellëse njëpërdorimshme
Mbështjellësja e bardhë është njëpërdorimshe për skanimin e
pacientëve. Gjithmonë zëvendësoni mbështjellësen e bardhë në njësinë
e skanimit ndërmjet pacientëve për të shmangur kontaminimin e
kryqëzuar. Ju lutemi hidhni mbështjellësen e bardhë pas çdo pacienti.

Mbështjellëse mbrojtëse
Mbështjellësja blu mbrojtëse përdoret për të mbrojtur lentet optike
sipërfaqësore kur njësia e skanimit nuk është në përdorim. Ju lutemi
mbani mbështjellësen blu në një vend të sigurt në mënyrë që të mos
humbasë ose të dëmtohet.

Kutia e ambalazhimit të mbështjellëseve të skanerit
 bështjellëset e skanerit mund të porositen online në kuti me
M
25 copë nga dyqani iTero www.store.itero.com, atëherë kur janë të
disponueshme.
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Kapitulli 7:

Udhëzimet e rrjetit LAN
të klinikës
Hyrje
Skaneri iTero Element përdor lidhjen e internetit Wi-Fi për të dërguar
dhe rimarrë skanimet drejt dhe nga iTero cloud.
Si rekomandim, është gjithmonë mirë që të kemi teknologjinë e
disponueshme më të fundit. Këtu janë disa udhëzime të dobishme për
lidhjen më të mirë Wi-Fi:

Nivelet e lidhjes së internetit Wi-Fi

I shkëlqyer
>-50 dBm

I mirë
-50 deri në -60 dBm

Disi i mirë
-60 deri në -70 dBm

I dobët
<-70 dBm

•

E RËNDËSISHME: Për të arritur performancën më të mirë të
skanerit tuaj iTero Element, sigurohuni që forca e sinjalit Wi-Fi të
jetë "I shkëlqyer" ose të paktën "I mirë".

•

KUJDES: Gjatë skanimit të një pacienti, mos lidhni asnjë kabëll LAN
me iTero Element - kjo është e ndaluar për shkak të arsyeve të
rrezikut të sigurisë.
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Përgatitjet
•

Modemi/Routeri i kërkuar duhet të konfigurohet me standardin
WPA2 Security, duke përfshirë një fjalëkalim.

•

Sigurohuni që stafi juaj i IT-së të jetë i disponueshëm kur të kryhet
instalimi i skanerit.

•

Sigurohuni që kredencialet SSID të Wi-Fi tuaj të jenë të
disponueshme: Hyrja & fjalëkalimi.

•

Sinjali minimal i fuqisë Wi-Fi për sistemin duhet të shfaqë të paktën
dy "vija", siç tregohet në kapitullin 2 më sipër.

•

Mjeti diagnostikues nën "Parametrat" ose Mjeti e Lidhjes
sugjerohen më poshtë.

•

Testoni lidhjen lokale Wi-Fi me çfarëdo kompjuter PC, duke
përdorur mjetin e lidhjes iTero (ekzekutoni testin sa më afër
vendndodhjes së skanerit që të jetë e mundur).

•

Shkarko Mjetin e Lidhjes në fc1.orthocad.com\download\
AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

Në vijim janë disa sugjerime për personin IT të specializuar, lidhur
me cfarë duhet të merret në konsideratë për të parandaluar
probleme të tilla si hyrja ose lidhja me/në skanerin iTero:

1. Rekomandimet e emërpritësit lidhur me shërbimet e Align për
portat 80 dhe 443.
2. Mos parandaloni komunikimin FTP pasi skaneri dërgon lloje të
veçantë skedarësh (.3ds dhe.3dc /.3dm).
3. Çaktivizoni çdo klient proxy për komunikimin e të dhënave
nëpërmjet TCP/IP.
4. Mos e shtoni skanerin në ndonjë grup domain.
5. Mos ekzekuto asnjë politikë grupi në skaner sepse mund të ndikojë
në funksionimin e duhur.

Udhëzimet e routerit
Standardet minimale: 802.11N / 802.11AC

Udhëzimet e lidhjes së internetit
Për të arritur performancën më të mirë të skanerit tuaj iTero Element,
sigurohuni që shpejtësia e ngarkimit të lidhjes tuaj të internetit të jetë
së paku 1Mbps për skaner. Gjithashtu, vini re se çdo pajisje shtesë e
lidhur me internetin dhe paralelisht me skanerin mund të ndikojë në
performancën e skanerit.

Firewall
Portat e hapura (në rast se Firewall është duke punuar):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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Këshilla për Wi-Fi
Routerët Wi-Fi ju lejojnë të përdorni sistemin tuaj të internetit duke
përdorur një lidhje Wi-Fi në thelb nga çdo vend brenda shtrirjes
funksionale të rrjetit wireless. Megjithatë, numri, thellësia dhe pozicioni
i mureve, tavaneve ose ndarjeve shtesë nëpër të cilat duhet të kalojë
sinjali wireless mund të kufizojë shtrirjen dhe fuqinë e sinjalit. Sinjalet
normale variojnë në varësi të llojeve të materialit dhe zhurmës së
sfondit të FR (frekuencës radio) në shtëpinë ose biznesin tuaj.
1. Sigurohuni që të keni një numër minimal muresh dhe tavanesh
midis routerit dhe pajisjeve të tjera të rrjetit. Çdo pengesë mund të
zvogëlojë shtrirjen e përshtatësit tuaj me 1-3 metra (3-9 hapa).
2. Sigurohuni që të keni një vijë të drejtë, pa asnjë ndarje, midis
pajisjeve të rrjetit. Edhe një mur që duket mjaft i hollë mund të
bllokojë një sinjal prej 1 metri nëse këndi i murit është zhvendosur
vetëm me 2 gradë. Për të përfituar lidhjen më të mirë, vendosni të
gjitha pajisjet në mënyrë që sinjali Wi-Fi të kalojë drejt (900) një
muri ose ndarjeje (në vend të një këndi).
3. Materialet e ndërtimit sjellin ndryshim. Dera e fortë metalike apo
gozhdat e aluminit, mund të jenë shumë të dendura dhe mund të
kenë një efekt të kundërt në sinjalin Wi-Fi. Mundohuni të poziciononi
pikat e qasjes, routerat wireless dhe kompjuterët në mënyrë që
sinjali të kalojë nëpër dyert e thata ose dyert e hapura. Materialet
dhe objektet si qelqi, çeliku, metali, muret me izolim, rezervuarët e
ujit (akuariumet), pasqyrat, sirtarët e dosjeve, tullat dhe betoni mund
të zvogëlojnë sinjalin tuaj wireless.
4. Mbani produktin tuaj iTero larg (të paktën 3-6 hapa ose 1-2 metra)
nga pajisjet elektrike ose aparatet që gjenerojnë zhurmë FR.
5. Nëse jeni duke përdorur telefona potabël 2.4GHz ose X-10
(produkte wireless si ventilatorët e tavaneve, dritat me telekomandë
dhe sistemet e sigurisë në shtëpi), lidhja juaj wireless mund të
përkeqësohet rëndë ose të bjerë tërësisht. Baza e shumë pajisjeve
me wireless transmeton një sinjal FR, edhe nëse pajisja nuk është
në përdorim. Poziciononi pajisjet e tjera me wireless sa më larg të
jetë e mundur nga skaneri dhe routeri juaj.
6. Në zonën tuaj, mund të ketë më shumë se një rrjet aktiv wireless.
Çdo rrjet përdor një ose më shumë kanale. Nëse kanali është afër
kanaleve të sistemit tuaj, komunikimi mund të bjerë gradualisht.
Pyesni departamentin tuaj të IT-së që t'ua kontrollojë, dhe nëse është
e nevojshme, ndryshoni numrat e kanalit të përdorur nga rrjeti juaj.
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Rekomandime për emërpritësin e Align
Align i përmirëson produktet dhe shërbimet vazhdimisht. Prandaj,
preferon të punojë më një emërpritës, por jo më një IP të caktuar.
Lista e mëposhtme e emërpritësve u krijua për t'u siguruar
skanerëve Align funksionet e duhura të punës, në mënyrë që të
jenë në gjendje të shfrytëzojnë të gjitha aftësitë e avancuara të
performancës së skanerit.

Rekomandime për emërpritësat Align:

Emri i pritësit

Porta

Mycadent.com

80, 443

Myaligntech.com

80, 443

Export.mycadent.com

80, 443

Cboserver.mycadent.com

80, 443

Matstore.invisalign.com

80, 443

Matstore2.invisalign.com

80, 443

Matstore3.invisalign.com

80, 443

Matstore4.invisalign.com

80, 443

Matstoresg.invisalign.com

80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn

80, 443

Shtrirja e IP AWS - Shërbimi global CDN i Amazon - Shtrirja e
adresës IP ndryshon në varësi të vendndodhjes së skanerit.

80, 443

cloud.myitero.com

443

speedtest.tele2.net

80

alignapi.aligntech.com

80, 443

http://www.google.com

80, 443

http://www.microsoft.com

80, 443

http://www.yahoo.com

80, 443

iterosec.aligntech.com

80, 443

storage.cloud.aligntech.com

443
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Shtojca A:

Deklarata e EMC
Përmbledhje e rezultateve të testimit EMC për iTero Element 2

Standarde

Niveli i Klasit / Ashpërsisë

Rezultati i
testit

Kushtet e përgjithshme për EMC

seksioni 4.1

--

Përputhet

Etiketat e jashtme

seksioni 5

--

Përputhet

Konformiteti i manualit të përdoruesve

seksioni 5.2.1

--

Përputhet

Saktësia e përshkrimit teknik

seksioni 5.2.2

--

Përputhet

Emetimi i kryer
Frekuenca: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Grupi 1 Klasi B 230, 120 & 100 VAC (50 Hz);
Rrjeti 220 VAC (50 & 60 Hz)

Përputhet

Emetimi i rrezatuar
Frekuenca: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

Grupi 1 Klasi B

Përputhet

Testi harmonik i emetimeve aktuale

IEC 61000-3-2

Rrjeti 230 VAC (50 Hz & 220 V (60 Hz)

Përputhet

Ndryshimet e tensionit, luhatjet e tensionit dhe testi i rrymës

IEC 61000-3-3

Rrjeti 230 VAC & rrjeti 220 VAC

Përputhet

Imuniteti nga shkarkimi elektrostatik (ESD)

IEC 61000-4-2

Shkarkimet e kontaktit 8 kV & shkarkimet e ajrit 15 kV

Përputhet

Imuniteti nga fushat elektromagnetike të rrezatuara

IEC 61000-4-3

10.0 V/m; 80 MHz ÷ 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz

Përputhet

Imuniteti nga fusha e afërsisë me pajisjet e komunikimit wireless

IEC 61000-4-3

Lista e frekuencave, nga 9 V/m deri në 28 V/m,
PM (18 Hz ose 217 Hz), FM 1 kHz

Përputhet

Imuniteti nga luhatjet e shpejta elektrike (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2.0 kV - në rrjetet AC; Tr / Th - 5/50 ns, 100 kHz

Përputhet

Imuniteti nga tensioni i lartë

IEC 61000-4-5

± 2.0 CM / ± 1.0 kV DM në rrjetet AC; Tr/Th - 1.2 / 50 (8/20) μs

Përputhet

Imuniteti nga disturbancat e shkaktuara nga fushat e
radio‑frekuencave

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS në rrjetet 230 VAC & skanerin e dorës;
0.15÷ 80 MHz, 80% AM 1 kHz

Përputhet

Imuniteti nga rënia e voltazhit, ndërprerjet e shkurtra dhe luhatjet
e tensionit

IEC 61000-4-11

0% - 0.5 cikël & 1 cikël; 70% - 25 cikle;
0% - 250 cikle në rrjetet AC

Përputhet

Test
Dokumentacioni (seksionet 4 dhe 5 të IEC 60601-1-2)

Emetimi (IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 seksioni 7)

Imuniteti (seksioni 8 i IEC 60601-1-2)
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Manuali i përdorimit të iTero Element 2 Shqip
Shtojca B:

Specifikimet e harduerit
Artikull

Përshkrimi

Monitor

Monitor 21.5"

Skaner

Skaneri lëshon dritë të kuqe lazer (680nm Klasi 1) si dhe emetime të
bardha LED.

LAN me wireless

Karta LAN ofron komunikime lokale në rrjet me lidhje nëpërmjet
wireless.

Fuqia operuese

100-240VAC- 50/60 Hz - 200VA (max)

Temperatura në gjendje pune

18° deri në 26°C / 64.4° deri në 78.8°F

Temperatura e ruajtjes/transportimit

-5° deri në 50°C / 23° deri në 122°F

Presioni & lartësia e funksionimit

Presioni: 520 mmHg deri në 760 mmHg (~ 69 kPa deri në ~ 101 kPa)
Lartësia: 0 cm deri në 3.048 km

Presioni & lartësia e ruajtjes/transportimit

Presioni: 430 mmHg deri në 760 mmHg (~57 kPa deri në ~101 kPa)
Lartësia: 0 cm deri në 4.572 km

Lagështia relative

Në gjendje pune: 40% deri në 70%; Ruajtje: 30% deri 90%
Monitor me prekje iTero HD:
Gjatësia: 356 mm (~14 in)
Gjerësia: 552 mm (~21.7 in)
Thellësia: 65 mm (~2.5 in)
Skaneri i dorës iTero Element:
Gjatësia: 338.5 mm (~13 in)
Gjerësia: 53.5 mm (~2 in)
Thellësia: 69.8 mm (~3 in)

Përmasat
Mbajtëse me rrota:
Lartësia: 1280 mm (~50 in)
Gjerësia: 645 mm (~25 in)
Thellësia: 625 mm (~24.5 in)
Mbështetëse:
Lartësia: 480 mm (~19 in)
Gjerësia: 552 mm (~21.7 in)
Thellësia: 220 mm (~8.7 in)

Pesha neto

Monitor me prekje iTero HD: 8.3 kg (~18.3 lbs)
Skaneri i dorës iTero Element: 0.47 kg (~1 lbs)
Mbajtëse me rrota: 13.6 kg (~30 lbs)
Mbështetëse iTero Element 2: 2.5 kg (~ 5.5 lbs)

Pesha e transportimit

~ 37,5 kg (~83 lbs)
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