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1-ին դասի լազերային համապատասխանություն
Այս սարքը համապատասխանում է «21 CFR 1040.10» և «EN 60825-1»:

Կանադայի ստանդարտների համապատասխանություն 
Այս սարքը համապատասխանում է Կանադայի և ԱՄՆ-ի հետևյալ CSA ստանդարտին.  
«UL Std No. 60601-1 - Բժշկական Էլեկտրական Սարքավորումներ Մաս 1. 
Անվտանգության Ընդհանուր Պահանջներ» 

FCC համապատասխանություն
Այս սարքը համապատասխանում է FCC-ի կանոնների 15-րդ կետին և դրա 
աշխատանքը կախված է հետևյալ երկու պայմաններից`

1. Այս սարքը չի կարող վնասակար միջամտության պատճառ հանդիսանալ:

2. Այս սարքը պետք է ընդունի ցանկացած ստացված միջամտություն, ներառյալ այն 
միջամտությունը, որը կարող է առաջացնել անցանկալի գործողություն:

FCC- ի նախազգուշացում
Սարքի ձևափոխությունները, որոնք հստակ չեն հաստատվել արտադրողի կողմից,  
|կարող են անվավեր դարձնել այս սարքի հետ աշխատելու ձեր իրավունքը՝ համաձայն 
FCC-կանոնների:

EMC համապատասխանություն
Այս սարքը համապատասխանում է հետևյալ էլեկրամագնիսական համատեղելիության 
(EMC) ստանդարտին`

«IEC 60601-1-2 Բժշկական էլեկտրական սարքավորումներ - Մաս 1-2. Սարքի 
անվտանգության և շահագործման ընդհանուր պահանջներ - Օժանդակ ստանդարտ. 
Էլեկտրամագնիսական երևույթներ - Պահանջներ և ստուգումներ»:

Անվտանգության համապատասխանություն
Այս սարքը համապատասխանում է հետևյալ անվտանգության ստանդարտին`

«IEC 60601-1 Բժշկական էլեկտրական սարքավորումներ: Մաս 1. Անվտանգության և 
շահագործման ընդհանուր պահանջներ»:

CE համապատասխանություն
Այս սարքը համապատասխանում է Բժշկական սարքերի վերաբերյալ ԵՄ Խորհրդի 
93/42 / EEC դիրեկտիվին:

C  ԱՄՆ

1-ին դասի լազերային արտադրանք
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Նիշեր 
Հետևյալ նշանները կարելի է տեսնել iTero Element 2 ապարատային բաղադրիչների վրա, ինչպես նաև 
այս ձեռնարկի և iTero Element 2 սարքին վերաբերող այլ գրականության մեջ:

"Միայն Rx"

Երբ այս նշանը հայտնվում է սարքի վրա, խորհուրդ է տրվում 
դիմել այս ձեռնարկին՝ սարքի պատշաճ օգտագործման 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար:

Ուշադրություն՝ եթե տեսնեք այս նշանը, ապա դա 
նշանակում է, որ տվյալ սարքի հետ կապված հատուկ 
նախազգուշացումներ կամ նախազգուշական միջոցներ են 
սահմանված: Երբ այս նշանը հայտնվում է սարքի վրա, 
անհրաժեշտ է վերանայել սույն ձեռնարկը՝ անվտանգության 
հետ կապված տեղեկությունը կարդալու համար:

Բժշկական սարքերի արտադրող:

IEC 60417-5031՝ Ուղիղ հոսանք:

Էլեկտրական մարտկոց:

Օգտագործվել է BF-տիպի մաս: Ցանկացած 
բաղադրիչ, որի վրա տեսնում եք այս նշանը,  
BF-տիպի էլեկտրական մեկուսիչ է:

Այն բաղադրիչ մասերը կամ պարագաները, որոնց վրա 
առկա է տվյալ նշանը, կարելի է օգտագործել միայն մեկ 
անգամ:

IEC 60417-5009՝ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ:

Զննաձող (սկանավորող համակարգ):

RoHS (Չինաստան):

Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնները 
պետք է առանձին հավաքել: Ըստ էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորումների թափոնների վերաբերյալ Եվրոպական 
Դիրեկտիվի (WEEE)՝ չի կարելի այս արտադրանքը 
ոչնչացնել կենցաղային կամ մունիցիպալ թափոնների հետ: Այս 
սարքը պարունակում է WEEE նյութեր: Խնդրում ենք դիմել 
EARN ծառայություն: Առցանց հարցման ձևի հղումը՝  
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՄՆ-ի Ֆեդերալ օրենքը 
սահմանափակում է այս սարքի վաճառքը լիցենզավորված 
ատամնաբույժերի, օրթոդոնտների կամ ատամնաբուժական 
մասնագետների կողմից կամ նման մասնագետների 
կարգադրությամբ: Համակարգը ծառայում է որպես բժշկական 
սարք և պետք է օգտագործվի միայն համապատասխան 
որակավորում ունեցող բուժաշխատողների կողմից:

IEC 60417-5032՝ Փոփոխական հոսանք:

USB-վարդակ:

Պատվերի համարճ։ Սերիական համար: Ներկայացնում է Եվրոպական համայնքում լիազոր 
ներկայացուցչին:

REF SN

Նշում է այն ջերմաստիճանը, որի սահմաններում 
բժշկական սարքը կարող է անվտանգ կերպով աշխատել:

Արտադրողի խմբաքանակի կոդը Նշանակում է, որ օգտագործողը պետք է նախ կարդա 
օգտագործման հրահանգները:

MLot

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Անվտանգության հրահանգներ
Նախքան համակարգի հետ աշխատելը՝ բոլոր օգտագործողները պարտավոր են կարդալ այս 
անվտանգության հրահանգները:

Համակարգիչը ապահովված է Li-Ion վերալիցքավորվող մարտկոցային փաթեթով: 
Մարտկոցի սխալ փոխարինման դեպքում կարող է պայթյուն տեղի ունենալ: Փոխարինեք 
միայն արտադրողի կողմից առաջարկվող նույն տեսակի մարտկոցով: Օգտագործված 
մարտկոցները պետք է հեռացնել ըստ արտադրողի հրահանգների:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ - էլեկտրական հոսանքի վտանգից խուսափելու համար՝ այս սարքը 
պետք է միացած լինի միայն պաշտպանական հողանցում ունեցող սնուցող ցանցի:

Սնուցման բլոկ
• Սկանավորող համակարգը սնուցվում է  բժշկական աստիճանի ներքին սնուցող բլոկի 

միջոցով:

Մարտկոցից լիցքի մակարդակը
• Լիցքավորում - մարտկոցը լիովին լիցքավորված կլինի սնուցող ցանցին 2 ժամ 

միացված լինելուց հետո:

• Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով օգտագործողը կարող է մինչև մոտ 30 
րոպե սկաներ պատրաստել iTero Element 2 սկանավորող համակարգի միջոցով՝ 
առանց լրացուցիչ վերալիցքավորման:

Էլեկտրական նախազգուշացում
• Զգուշացե՛ք՝ էլեկտրական հոսանքի վտանգ: Միայն թույլտվություն ունեցող 

Align Technology ընկերության տեխնիկները կարող են հեռացնել արտաքին 
վահանակները և ծածկերը: Ներսում օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր չկան:

• Էլեկտրական հոսանքի վտանգից խուսափելու համար iTero Element 2- ը պետք է 
միացված լինի միայն պաշտպանական հողանցումով սնուցող ցանցերի:

• Միայն Align Technology ընկերության կողմից հաստատված վեբ-տեսախցիկը կամ 
USB-բանալին կարելի է միացնել համակարգի հետևում գտնվող USB վարդակին:

Անլար LAN միացում
• Համակարգի հետ միասին կա նաև անլար LAN միացման համակարգ:

Անվտանգության դասակարգում
• Էլեկտրական հոսանքից պաշտպանության տիպ. Դաս 1:

• Էլեկտրական հոսանքից պաշտպանության աստիճան. Տիպ BF:

• Ջրի վնասակար ներթափանցման պաշտպանության աստիճան. Սովորական:

• Սույն սարքը չի կարելի օգտագործել ինքնավառ անզգայացնող խառնուրդների 
առկայության դեպքում:

• Աշխատանքի ռեժիմ` շարունակական:

Բժշկական սարք
• Համակարգը ծառայում է որպես բժշկական սարք և պետք է օգտագործվի միայն 

համապատասխան որակավորում ունեցող բուժաշխատողների կողմից:

Սկանավորման սարքի վերաբերյալ նախազգուշացումներ
• Սկանավորող սարքը կարմիր լազերային լույս (680 նմ Դաս 1) է արձակում, ինչպես 

նաև սպիտակ LED ճառագայթում: Սկանավորող սարքի բնականոն օգտագործումը 
օգտագործողի տեսողության համար վտանգավոր չէ: Այնուամենայնիվ, բժիշկները 
պետք է խուսափեն սկանավորող սարքը հիվանդի աչքերին ուղղելուց:

• Խուսափե՛ք մալուխի ոլորվելուց, դրա վրա հանգույցների առաջանալուց: Արգելվում է 
լարել մալուխը կամ դրա վրա քայլել:

• Սկանավորող սարքի բնականոն օգտագործումը օգտագործողի տեսողության համար 
վտանգավոր չէ: Այնուամենայնիվ, բժիշկները պետք է խուսափեն սկանավորող սարքը 
հիվանդի աչքերին ուղղելուց:

• Երբ համակարգը չի օգտագործվում, սկանավորման սարքը պետք է տեղադրել տակդիրի 
վրա` զոնդով դեպի սենսորային էկրանի հետևի կողմը, որպեսզի լազերային շողը կամ 
սպիտակ LED ճառագայթումը ոչ մի դեպքում չընկնի աչքերի վրա:

• Բժիշկները պետք է սկսեն սկանավորումը միայն այն ժամանակ, երբ սկաների զոնդը 
գտնվում է հիվանդի բերանի մեջ:

• Բժիշկները պետք է խուսափեն սկանավորման սարքը տակդիրի վրա տեղադրելուց, 
քանի դեռ սկանավորումը ընթացքի մեջ է:

Մաքրում և ախտահանում
• Խաչաձև աղտոտումից խուսափելու համար՝ պարտադիր է յուրաքանչյուր հիվանդից 

հետո փոխել միանգամյա պլաստմասե գլխիկը և ախտահանել սկանավորող սարքը:

• Սկանավորող սարքի գլխիկները ոչնչացրեք ստանդարտ գործառնական 
ընթացակարգերի կամ աղտոտված բժշկական թափոնների հեռացման տեղական 
կանոնակարգերի համաձայն:

Փաթեթի բացում և սարքի տեղադրում
• Համակարգը պետք է հանել տուփից և տեղադրել՝ համաձայն Align Technology 

ընկերության հրահանգների:

Աշխատանքային միջավայր
• Գրասենյակից գրասենյակ համակարգը պետք է տեղափոխել միայն իր հատուկ տուփի 

մեջ՝ սարքը վնասելուց խուսափելու համար: 

• Մի արգելափակե՛ք սկանավորող սարքի վրայի օդափոխման ելքերը:

• Համակարգը նախատեսված է միայն ներսում օգտագործման համար: Այն չպետք 
է ենթարկվի արեւի ուղիղ ճառագայթների, բարձր ջերմության կամ խոնավության 
ազդեցության:

Էլեկտրամագնիսական միջամտություն
• ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ այս սարքը փորձարկվել է և համապատասխանում  

է բժշկական սարքավորումների վերաբերյալ պահանջներին՝ համաձայն  
ENC60601-1-2 ստանդարտի: Այս ստանդարտը նախատեսված է սովորական 
բժշկական հաստատությունում վնասակար միջամտությունից պաշտպանության համար: 
Այնուամենայնիվ, ռադիո‑սարքավորումների և առողջապահական միջավայրերում 
էլեկտրական աղմուկի այլ աղբյուրների (օրինակ, բջջային հեռախոսներ, շարժական 
երկկողմանի ռադիոներ, էլեկտրական սարքեր) տարածման պատճառով նման 
բարձր մակարդակների միջամտությունը կարող է խանգարել այս սարքի բնականոն 
աշխատանքին այդպիսի աղբյուրի մոտիկության կամ ուժեղության պատճառով:

Ընդհանուր

• ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ արգելվում է այս սարքը որևէ կերպ ձևափոխել:

• ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ սենսորային էկրանը միշտ պետք է դրված լինի վահանակի վրա 
աշխատանքի ընթացքում:
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Գլուխ 1.

Ներածություն
 
Այս շահագործման ձեռնարկի մասին
iTero Element 2 համակարգը արտոնագրված, համակարգչի միջոցով գործող 
աշխատակայան է՝ նախատեսված բժշկական կաբինետում բերանի խոռոչի 
(ներբերանային) սկանավորում իրականացնելու համար: Այս շահագործման ձեռնարկը 
նկարագրում է, թե ինչպես պետք է միացնել և անջատել համակարգը, ինչպես 
ճիշտ օգտագործել սկանավորման սարքը /զննաձողն ու մալուխը և ինչպես մաքրել 
սկանավորման սարքը և փոխել դրա գլխիկները:

Շահագործման կանոնները
iTero Element 2- ը օպտիկական դրոշմերի ստեղծման համակարգ է (CAD / CAM 
- ավտոմատացված նախագծման և արտադրության համակարգ), որն օգտագործվում է 
ատամների և բերանի խոռոչի հյուսվածքների տեղագրական պատկերներ ստեղծելու 
համար: ITero-ից ստացված տվյալները կարող են օգտագործվել ատամնաբուժական 
սարքերի (օրինակ՝ էլայներներ, բրեկետներ, տեխնիկա և այլն) և պարագաների 
արտադրության հետ միասին:

iTero Element 2-ի ծրագրային ապահովումը օգտագործվում է iTero Element 
2 սկանավորող համակարգի հետ միասին՝ ատամների, բերանի խոռոչի հյուսվածքների 
և կառուցվածքների, ինչպես նաև կծվածքի 3D թվային դրոշմերը ստեղծելու համար: 
Ծրագիրը վերահսկում է տվյալների մշակումը, տվյալների ինտեգրման դյուրացումը 
և տվյալների արտահանումը ատամների վերականգնման, օրթոդոնտիկ սարքերի, 
արտաոսկրային մասերի (աբատմենտների) և պարագաների ավտոմատացված 
նախագծման և արտադրության համար: Բացի տվյալների սկանավորումից, հիվանդներին 
և բժշկական պատմություններին վերաբերող տարբեր տեղեկություններ կարող են 
ներմուծվել / արտահանվել կամ օգտագործվել մոդելավորման նպատակով: Հասանելի 
են նաև այլ գործառույթներ համակարգի ստուգման և սպասարկման համար, դրանք 
ծառայում են որպես պատվերի կառավարման գործիք:

iTero Element 2 համակարգի առավելությունները
iTero Element 2 համակարգը կարևոր առավելություններ է ապահովում գոյություն 
ունեցող ատամնաշապիկների արտադրության մեթոդների համեմատ, այդ թվում, առանց 
փոշու սկանավորում, ատամնաշապիկների արտադրության ավելի մեծ ճշգրտություն և 
սկանավորման ընթացքում անհապաղ պատասխանի ստանցում:

Այցելեք մեր կայքը http://www.itero.com, որպեսզի իմանաք, թե ինչպես 
iTero ծառայությունը կարող է ընդլայնել ձեր բիզնեսը` բարելավելով հիվանդների 
գոհունակությունը, կլինիկական արդյունքները և գրասենյակի արդյունավետությունը: 

http://www.itero.com
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iTero Element 2-ի օգտատերի ինտերֆեյսը
iTero Element 2 համակարգը ունի ինտուիտիվ օգտատերի ինտերֆեյս՝ վերականգնող կամ օրթոդոնտիկ 
նպատակներով թվային սկաների ստեղծման համար: Սկանավորման ողջ պրոցեսի ընթացքում սարքը օգտագործող 
բժշկին օգնում են տեսողական և տեքստային նյութերը: Նոութբուքի սենսորային էկրանը և զննաձողի կոճակները 
օգտագործում են՝ սկանավորման ընթացքում էկրանի վրա գրվող հրահանգներին պատասխանելու համար:

Սեղմեք՝ Ուսումնական կենտրոն մուտք գործելու կամ վերապատրաստումը սկսելու համար

Սեղմեք էկրանի վրա 
ցանկացած տեղ՝ այս 
օգնության մենյուն 
փակելու համար

(Սեղմեք՝ նոր գործ սկսելու համար) (Սեղմեք՝ հիվանդների ցանկը տեսնելու / 
որոնելու համար)

Սեղմեք՝ աշխատանքային սեղանը (դեսքթոփը) կողպելու համար

Սեղմեք այստեղ՝ ձեր կարգավորումները սահմանելու համար Սեղմեք երկու անգամ՝ աջակցության 
գործակալին միանալու և Ձեզ մոտ առաջացած 
հարցի վերաբերյալ հեռակա օգնություն 
ստանալու համար (խնդրում ենք սկզբից կապվել 
հաճախորդների սպասարկման բաժնի հետ)

Սեղմեք՝ Align Technology 
ընկերության կողմից ծանուցումները, 
թարմացումները ու այլ 
հաղորդագրությունները դիտելու համար

Սեղմեք՝ Ձեր պատվերների 
կարգավիճակը ստուգելու 
համար

Սեղմեք՝ մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը ստուգելու համար

Հարցական նշանի վրա սեղմելով՝ կբացվի Օգնության թափանցիկ մենյուն, որը  
կներկայացնի հակիրճ տեղեկատվություն ձեզ հետաքրքրող հարցի վերաբերյալ: 
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս ռեժիմում հարցական նշանի փոխարեն 
կհայտնվի ականջակալների նշանը : Սեղմեք ցանկացած տեղ՝ օգնության էկրանը 
փակելու և համապատասխան էկրանին վերադառնալու համար:
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Գլուխ 2.

Ապարատային ապահովման հիմնական գործառույթները
 
Հատուկ անիվներով կանգնակի ապարատային գործառույթները. համակարգի տեսքը աջևից

Սենսորային էկրան

Սնուցման կոճակ

Սնուցման ցուցիչ
Սկանավորման համակարգ (զննաձող)

Սկանավորման համակարգ (տակդիր)

Անիվներով կանգնակ
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Հատուկ անիվներով կանգնակի ապարատային գործառույթները. համակարգի տեսքը հետևից

Սկանավորող 
համակարգի միակցիչ

Զննաձողի 
մալուխի 
միացում

Համակարգչի պանելի 
հոսանքի լար
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Սկանավորման համակարգ (զննաձող)

Սենսորային պանել

Միանգամյա օգտագործման 
գլխիկ

Սկանավորման համակարգի անջատելի 
մալուխ USB-միակցիչով

Կողքի կոճակներ՝ Սկանավորում, միացում / 
անջատում, սենսորային պանելի ակտիվացում

Օդափոխության կափույրներ



iTero Element 2 շահագործման ձեռնարկ  Հայերեն 

7

Գլուխ 3.

Համակարգը հավաքելու 
վերաբերյալ հրահանգներ
 
Ինչպե՞ս հավաքել iTero Element 2 սկանավորող սարքը
Խնդրում ենք հետևել ստորև ներկայացված հրահանգներին` Ձեր iTero Element 2 
սկանավորող համակարգը հավաքելու համար:

Փոփոխական հոսանքի 
ցանց

Մարտկոց Սեղմել Ուղիղ 
հոսանքի ցանց

Սնուցման կոճակ Տեղադրման համար պահանջվում է 
2 հոգի

Զննաձող   
(սկանավորող համակարգ):

3.
Ձգեք երկու վեց նիստ պտուտակները՝ օգտագործելով մեծ 
բանալին

6.
Բռնեք տակդիրը

7.
Ձգեք զննաձողի տակդիրի վեց նիստ պտուտակը հետևից՝ 
օգտագործելով փոքր բանալին

8.
Հետ ամրացրեք վահանակը բռնակի հետևից:

4.
Հեռացրեք բռնակի հետևի վահանակը 

2.
Ամրացրեք հենարանը անիվներով կանգնակին

1.
Ստուգեք տուփի պարունակությունը

5.
Ամրացրեք զննաձողի տակդիրը անիվներով կանգնակի 
առջևից

A

B

C

D
Անիվներով կանգնակ

Զննաձող և մալուխ

Զննաձողի համար 
նախատեսված տակդիր

Սենսորային բարձր 
թույլտվության (HD) 
էկրան

Արտաքին մարտկոց

Սնուցման մալուխ

A

B

C

D

E

F

F

E

9 կգ / 20 ֆունտ
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12.
Բարձրացրեք HD էկրանը՝ այն տեղադրելու համար

13.
Պտտեք սկանավորող համակարգը և ձգեք պտուտակը՝ HD 
էկրանը ամրացնելու համար

14.
Միացրեք հոսանքի մալուխը ուղիղ հոսանքի պորտին

15.
Սնուցման մալուխը միացված է

16.
Հետ ամրացրեք հետևի մագնիսական պատյանը

11.
Տեղադրեք մարտկոցը հատուկ սլոտի մեջ և ձգեք 
պտուտակները

10.
Հեռացրեք մարտկոցի պատյանը

9.
Հեռացրեք մագնիսական վահանակը անիվներով կանգնակի 
հիմքի հետևից

17.
Տեղավորեք զննաձողը տակդիրի վրա
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23.
Միացրեք վեբ-տեսախցիկը HD էկրանի ներքևում գտնվող 
USB-պորտին

24.
Սեղմեք կոճակը՝ սկանավորող համակարգը միացնելու 
համար

20.
Անիվներով կանգնակի ստորին հատվածում փակցրեք և 
ամրացրեք մալուխը հատուկ սեղմակով

21.
Միացրեք սնուցման մալուխը

19.
Միացրեք սնուցման մալուխը անիվներով կանգնակի 
ստորին հատվածից

18.
Միացրեք զննաձողի մալուխը HD էկրանի հետևից

22.
Տեսախցիկը տեղադրեք HD էկրանի վրա՝ հեռավար 
ուսուցման կամ աջակցության սեսիաների համար
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9.
Միացրեք զննաձողի մալուխը HD էկրանի հետևից

8.
Միացրեք հոսանքի մալուխը ուղիղ հոսանքի պորտին

7.
Տեղադրեք պատյանը

Ինչպե՞ս հավաքել iTero Element 2 հենարանը
Խնդրում ենք հետևել ստորև ներկայացված  հրահանգներին` Ձեր iTero Element 2 հենարանը հավաքելու համար:

4.
Տեղադրեք նոր վահանակը

3.
Հեռացրեք պատյանը

2.
Ձգեք ստացված կառույցը վեց նիստ բանալու օգնությամբ

1.
Տեղադրեք ձողը հիմքի մեջ:

5.
Բարձրացրեք HD էկրանը՝ այն տեղադրելու համար 

F

6.
Պտտեք սկանավորող համակարգը և ձգեք պտուտակը՝  
HD էկրանը ամրացնելու համար
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10.
Միացրեք սնուցման մալուխը

11.
Տեսախցիկը տեղադրեք HD էկրանի վրա՝ հեռավար 
ուսուցման կամ աջակցության սեսիաների համար

12.
Միացրեք վեբ-տեսախցիկը HD էկրանի ներքևում գտնվող 
USB-պորտին
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Քայլ 2. Անձնական կարգավորումներ  

1.
Ընտրեք Ձեր նախընտրած լեզուն և սեղմեք «Անձնական կարգավորումներ» կոճակը՝ 
Wizard տեղադրիչը միացնելու համար:

2.
Հետևեք Wizard-ի հրահանգներին՝ iTero Element 2 կարգավորելու համար:
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Գլուխ 4.

Օգտագործման հրահանգներ
 
Խորհուրդ է տրվում  համակարգը գործող վիճակում պահել աշխատանքային ժամերին, 
որպեսզի հնարավոր լինի ֆոնային ռեժիմում ֆայլեր փոխանցել բժիշկների կաբինետների, 
գործընկեր-լաբորատորիաների և Align Technology կենտրոնի միջև: Խորհուրդ է 
տրվում անջատել համակարգը օրվա վերջում և նորից միացնել հաջորդ առավոտը:

Համակարգի անջատումը օրվա վերջում
1. Փակեք բոլոր ֆայլերը և ծրագրերը:

2. Համակարգը անջատելու համար՝ սեղմեք և բաց թողեք միացման կոճակը, որը 
գտնվում է էկրանի ներքևի հատվածում:

Ինչպե՞ս տեղափոխել համակարգը գրասենյակի ներսում
Համակարգի առավելագույն  պաշտպանությունը ապահովելու համար խորհուրդ է 
տրվում, որ համակարգը տեղափոխվի երկու հոգով: Համակարգը տեղափոխելու համար՝ 
խնդրում ենք հետևել այս հրահանգներին՝

1. Համոզվեք, որ սկանավորման համակարգը (զննաձողը) ամուր ամրացված է տակդիրի վրա:

2. Անջատեք համակարգը պատի վարդակից:

3. Զգուշությամբ տեղափոխեք համակարգը երկու հոգով:

4. Տեղակայեք համակարգը իր նոր տեղում և միացրեք այն պատի վարդակից:
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Գլուխ 5:

Սկանավորող սարքի 
օգտագործման, մաքրման և 
ախտահանման վերաբերյալ 
հրահանգներ
 
Սկանավորման համակարգի (զննաձողի) օգտագործումը
• Սկանավորող համակարգի մեջ են մտնում հեշտությամբ վնասվող բաղադրիչներ և 

նրա հետ պետք է զգույշ լինել:

Սկանավորող համակարգի մալուխի օգտագործումը
• Սկանավորող համակարգի մալուխը պետք է զգուշությամբ օգտագործել՝ հնարավոր 

վնասից խուսափելու համար:

• Հիվանդների հետ աշխատելու ընդմիջումների ժամանակ խորհուրդ է տրվում ուղղել 
ոլորված հատվածները, քանդել հանգույցները՝ սկանավորող սարքի մալուխի 
լարվածությունը վերացնելու համար:

Սկանավորող համակարգը, տակդիրը, անիվներով կանգնակը 
և/կամ էկրանի համար նախատեսված հենարանը հիվանդների 
սեսիաների միջև մաքրելու և ախտահանելու վերաբերյալ 
առաջարկվող լավագույն փորձը:
• Մի ցողեք ախտահանիչ նյութը անմիջապես սկանավորող համակարգի 

մակերևույթների վրա:

• Ցողեք ախտահանիչ նյութը սրբիչի վրա կամ օգտագործեք ախտահանիչ 
անձեռոցիկներ՝ սկանավորող համակարգը և տակդիրը մաքրելու համար:

• Ուշադրություն՝ սկանավորող համակարգի մակերեսների վրա ախտահանիչ 
նյութի գերհագեցումը կարող է վնաս պատճառել՝ ներառյալ սարքի ներքին 
բաղադրիչները:

• Հետևեք արտադրողի՝ ախտահանող նյութին վերաբերող  հրահանգներին՝ 
նախատեսված ազդեցության ժամանակը չգերազանցելու համար: Հեռացրեք 
մնացորդային հեղուկ ախտահանիչ նյութը առանց մազախավի մաքուր շորով:

• Նշում՝ ըստ անհրաժեշտության դիմեք անձնական անվտանգության համար 
նախատեսված ստանդարտ նախազգուշական միջոցների:

• Ուշադրություն՝ Մի՛ դիպեք սկանավորող համակարգի (զննաձողի) 
օպտիկական մակերևույթին:
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Նկարագրություն pH Արտադրող P / N Արտադրող

Birex® չորրորդական ախտահանիչ անձեռոցիկներ 7.6 BI 240 Biotrol Intl.

CaviCide AF 12.7 13-800 Metrex

CaviCide
CaviWipe

12.5
13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide
CaviWipe

12.5
13-5000
13-5100

Metrex

Clorox Healthcare® ջրածնի պերօքսիդի մաքրող 
ախտահանիչ հեղուկ 2-3 30828, 30829 Clorox® Healthcare™ 

Clorox Healthcare® ջրածնի պերօքսիդի մաքրող 
ախտահանիչ անձեռոցիկներ 2-3 30824, 30825 Clorox® Healthcare™ 

Opti-Cide 3® հեղուկ 7.6 DOCS12-024, DOCP04-128 Biotrol Intl.

Opti-Cide 3® անձեռոցիկներ 7.6 DOCW06-100 Biotrol Intl.

OPTIM 33TB հեղուկ 2.5-3.5 OPT33-1GAL, OPT-33-1QT SciCan Inc.

OPTIM 33TB անձեռոցիկներ 2.5-3.5 OPT33-W10X10, OPT-33-W12 SciCan Inc.

ProSpray
ProSpray անձեռոցիկներ 10

PSC240
PSW-1

Certol

Webcol® սպիրտային անձեռոցիկներ 7 5110 Medtronic

Մաքրող և ախտահանիչ նյութեր սկանավորող համակարգի և տակդիրի համար
Սկանավորման համակարգի և տակդիրի համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել հետևյալ մաքրող և ախտահանիչ նյութերը:
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Գլուխ 6.

Ինչպե՞ս փոխել միանգամյա գլխիկները 
հիվանդների սեսիաների միջև
 
Ինչպե՞ս մաքրել և ախտահանել սկանավորող համակարգը (զննաձողը)
Խաչաձև աղտոտումից խուսափելու համար՝ շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր հիվանդից հետո 
սկանավորող համակարգը և միանգամյա գլխիկը ամբողջությամբ մաքրվեն և ախտահանվեն: Նախ և առաջ, 
ցողեք ախտահանիչ նյութը սրբիչի վրա կամ էլ օգտագործեք ախտահանիչ անձեռոցիկներ՝ սկանավորող 
համակարգը և տակդիրը մաքրելու համար: Այնուհետև շարունակեք հետևել ստորև բերված քայլերին՝ 
օգտագործված գլխիկը հանելու և  միանգամյա օգտագործման նոր գլխիկը հագցնելու համար:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ սկանավորող համակարգի գլխիկները ոչնչացրեք ստանդարտ 
գործառնական ընթացակարգերի կամ աղտոտված բժշկական թափոնների հեռացման տեղական 
կանոնակարգերի համաձայն:

Քայլ 1
Գլխիկը հագցնելիս/հանելիս այն բռնեք մեջտեղից:

Քայլ 2
Թեթևակի սեղմեք միանգամյա օգտագործման գլխիկը երկու կողմից, դանդաղ հանեք այն 
սկանավորող համակարգի վրայից և հեռացրեք:

Քայլ 3
Զգուշորեն սահեցրեք նոր գլխիկը սկանավորման համակարգի վրա, մինչև գլխիկն իր 
տեղն ընկնի:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ օպտիկական մակերևույթ: 
Մի՛ ձեռք տվեք օպտիկական մակերևույթը: Ձեռք տալը կարող է վնաս պատճառել 
ոսպնյակին: Եթե   անհրաժեշտ է այն մաքրել, ապա օգտվեք անձեռոցիկներից և հակաստատիկ 
շորից, որոնք կգտնեք գլխիկների տուփի մեջ: Ճիշտ օգտագործման համար՝ ծանոթացեք 
հրահանգներին, որոնք կգտնեք սկանավորող համակարգի գլխիկների տուփի մեջ:

Միանգամյա օգտագործման գլխիկների փոխարինում
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Սկանավորող համակարգի գլխիկներ
Կան երկու տեսակի գլխիկներ, որոնք նախատեսված են սկանավորող համակարգի (զննաձողի) 
հետ օգտագործելու համար՝

Միանգամյա օգտագործման գլխիկ
Սպիտակ գլխիկը միանգամյա օգտագործման գլխիկ է՝ հիվանդների սկանավորման 
համար: Միշտ փոխեք սպիտակ գլխիկը սկանավորման համակարգի վրա հիվանդների 
սեսիաների միջև՝ խաչաձև աղտոտումից խուսափելու համար: Խնդրում ենք ոչնչացնել 
սպիտակ օգտագործված գլխիկը յուրաքանչյուր հիվանդից հետո:

Սկանավորող համակարգի գլխիկների փաթեթ
Սկանավորող համակարգի համար գլխիկները կարելի է պատվիրել օնլայն (գլխիկների քանակը 
տուփի մեջ՝ 25) iTero խանութից www.store.itero.com, որտեղ որ դրանք առկա են: 

Պաշտպանիչ գլխիկ
Կապույտ պաշտպանիչ գլխիկը նախատեսված է օպտիկական մակերևույթի ոսպնյակի 
պաշտպանության համար, երբ սկանավորման համակարգը չի օգտագործվում: Խնդրում 
ենք պահել կապույտ գլխիկը ապահով մի տեղ, որտեղ այն չի կորչի կամ չի վնասվի:

www.store.itero.com
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Գլուխ 7.

Հիվանդանոցային պայմաններում LAN  
միացման հետ կապված խորհուրդներ 
Ներածություն

ITero Element սկանավորող համակարգը աշխատում է Wi-Fi միացման շնորհիվ՝ 
iTero-ի ամպային ծառայությունից սկաներ վերցնելու կամ այնտեղ ուղարկելու համար:

Խորհուրդ է տրվում միշտ օգտվել լավագույն և նորագույն տեխնոլոգիաներից: Ահա մի 
քանի օգտակար խորհուրդներ լավագույն Wi-Fi միացման համար՝

 
Wi-Fi միացման մակարդակները

Գերազանց
>-50 dBm

Լավ
-50-60 dBm

Միջին
-60 to -70 dBm

Թույլ
<-70 dBm

• ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ձեր iTero Element սկանավորող համակարգի 
ամենաարդյունավետ աշխատանքի համար՝ համոզվեք, որ Wi-Fi-ի հզորությունը 
«Գերազանց է» կամ առնվազն «Լավ»:

• ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ՝ Հիվանդի վրա սարքը օգտագործելիս արգելված է LAN լարը միացնել 
iTero Element համակարգին, դա արվում է՝  անվտանգության պատճառներից 
ելնելով:
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Նախապատրաստական աշխատանքներ

• Ձեր մոդեմը/ռոուտերը պետք է կարգավորվի WPA2 անվտանգության ստանդարտով և 
ունենա գաղտնաբառ:

• Համոզվեք, որ ձեր ՏՏ մասնագետները ներկա են սկանավորման համակարգի 
տեղադրման ժամանակ:

• Համոզվեք, որ ձեր Wi-Fi SSID տվյալները՝ ծածկանունը և գաղտնաբառը, հասանելի 
են:

• Համակարգի համար  Wi-Fi միացման հզորության սանդղակը պետք է ցույց տա 
առնվազն երկու «գծիկ», ինչպես պատկերված է գլուխ 2-ում:

• «Կարգավորումների» տակ  գտնվող ախտորոշիչ գործիքը կամ Միացման գործիքը 
ներկայացված են ստորև:

• Փորձարկեք տեղական Wi-Fi միացումը ցանկացած համակարգչի վրա՝ օգտագործելով 
iTero-ի միացման գործիքը (փորձեք սկանավորման համակարգին հնարավորինս մոտ 
տեղից):

• Ներբեռնեք Միացման գործիքը՝ fc1.orthocad.com\download\AlignSupport\
ConnectivityCheck2.0.exe

• Ստորև բերված են գրասենյակի ՏՏ մասնագետի համար որոշ խորհուրդներ. ի՞նչ պետք 
է հաշվի առնել՝ iTero սկանավորման համակարգի հետ կապված մուտքի կամ միացման 
խնդիրների կանխարգելման համար:

1. Հոսթի անվան հետ կապված առաջարկները վերաբերում են Align ծառայությունների 
80 և 443 սերվերի պորտերին:

2. Մի՛ արգելեք FTP հաղորդակցությունը, քանի որ սկանավորող համակարգը ուղարկում 
է հատուկ տիպի ֆայլեր(:3ds և.3dc/.3dm):

3. Անջատեք ցանկացած պրոքսի-կլիենտ՝ TCP/IP-ի միջոցով տվյալների հաղորդման 
համար:

4. Սկանավորող համակարգը որևէ դոմեն խմբի մի՛ միացրեք:

5. Սկանավորող համակարգի վրա ոչ մի խմբային քաղաքականություն մի՛ ակտիվացրեք, 
քանի որ այն կարող է խանգարել սարքի բնականոն աշխատանքին:

Ռոուտերի հետ կապված խորհուրդներ
Նվազագույն ստանդարտներ` 802.11N / 802.11AC

Ինտերնետ կապի հետ կապված խորհուրդներ
Ձեր iTero Element սկանավորող համակարգի լավագույն աշխատանքը ապահովելու 
համար՝ համոզվեք, որ ձեր ինտերնետ կապի վերբեռնման արագությունը առնվազն 1 Մբ 
/ վ է ամեն սկանավորող սարքի համար: Բացի այդ, նշենք, որ սկանավորող համակարգի 
հետ զուգահեռ ինտերնետին միացված լրացուցիչ սարքերը կարող են ազդել սկանավորող 
համակարգի աշխատանքի վրա:

Ֆայերվոլ

Բաց պորտեր (եթե ֆայերվոլը աշխատում է)՝ 

ա) 80 - HTTP - TCP
բ) 443 - HTTPS - TCP
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Wi-Fi միացման հետ կապված խորհուրդներ
Wi-Fi ռաուտերները թույլ են տալիս մուտք գործել  համացանց՝ օգտագործելով  
Wi-Fi միացում գրեթե  ցանկացած վայրից, որը գտնվում անլար կապի սահմաններում: 
Այնուամենայնիվ, պատերի, առաստաղների կամ առանձին միջնապատերի քանակը, 
խորությունը և դիրքր, որոնցով պետք է անցնեն անլար ազդանշանները , կարող են 
սահմանափակել ազդանշանի ուժը և հեռավորությունը: Նորմալ ազդանշանները 
տարբերվում են՝  կախված ձեր տան կամ գրասենյակի նյութի տեսակներից և ֆոնային 
ՌՀ-ի (ռադիոհաճախականության) աղմուկից:

1. Համոզվեք, որ ռաուտերի և այլ ցանցային սարքերի միջև պատերի և առաստաղների 
քանակը նվազագույնը լինի: Յուրաքանչյուր խոչընդոտ կարող է նվազեցնել ձեր 
ադապտերի ազդեցության հեռավորությունը 1-3 մետրով (3-9 ոտնաչափ): 

2. Համոզվեք, որ ցանցային սարքերը անցնում են ուղիղ գծով՝ առանց որևէ 
միջնապատերի: Նույնիսկ բարակ պատը կարող է արգելակել ազդանշանը 1 մետրով 
(3 ոտնաչափ), եթե պատի անկյունը տեղափոխվի ընդամենը 2 աստիճանով: Լավագույն 
կապի համար՝  բոլոր սարքերը տեղադրեք այնպես, որ Wi-Fi ազդանշանը ուղիղ անցնի 
(900) պատի կամ միջնապատի միջով ( ոչ թե անկյան տակ):

3. Շինանյութերը նույնպես նշանակություն ունեն: Ամուր երկաթե դուռը կամ ալյումինե 
մեխերը կարող են շատ հաստ լինել և բացասական ազդեցություն ունենալ Wi-
Fi ազդանշանի վրա: Փորձեք մուտքի կետերը, անլար միացման ռաուտերները և 
համակարգիչները այնպես տեղավորել, որ ազդանշանը անցնի գաջե պատերի կամ 
որմնախորշերի միջով: Ապակու, պողպատի, մետաղի, մեկուսացումով պատերի, 
ջրամբարների (ջրավազանների), հայելիների, քարտարկղերի, աղյուսի և բետոնի նման  
նյութերը և առարկաները կարող են նվազեցնել ձեր անլար միացման ազդանշանը:

4. Պահեք ձեր iTero սարքը ՌՀ-աղմուկ արտադրող էլեկտրական սարքերից կամ 
սարքավորումներից հեռու (առնվազն 3-6 ոտնաչափ կամ 1-2 մետր):

5. Եթե դուք օգտագործում եք 2.4 ԳՀց անլար հեռախոսներ կամ X-10 (անլար 
ապրանքներ, ինչպիսիք են առաստաղի օդափոխիչները, հեռավար լույսերը և տան 
անվտանգության համակարգերը), ապա ձեր անլար միացումը կարող է խիստ 
վատանալ կամ ամբողջությամբ անջատվել: Բազմաթիվ անլար սարքերի տակդիրը/
հիմքը փոխանցում է ռադիոհաճախականության ազդանշան, նույնիսկ եթե սարքը չի 
օգտագործվում: Տեղավորեք ձեր մյուս անլար սարքերը որքան հնարավոր է հեռու  ձեր 
սկանավորող համակարգից և ռաուտերից:

6. Ձեր տարածքում կարող է լինել մեկից ավելի ակտիվ անլար միացման ցանց: 
Յուրաքանչյուր ցանց օգտագործում է մեկ կամ ավելի ալիքներ: Եթե ալիքը մոտ է 
ձեր համակարգի ալիքներին, կապը կարող է աստիճանաբար թուլանալ: Խնդրեք ձեր 
ՏՏ բաժինը ստուգել այս և անհրաժեշտության դեպքում փոխել ձեր ցանցի կողմից 
օգտագործվող ալիքների քանակը:
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Align հոսթի անվան հետ կապված  խորհուրդներ
Align ընկերությունը անընդհատ բարելավում է իր արտադրանքը և ծառայությունները: 
Այսպիսով, կարող է միանալ հոսթի մի անվան, բայց ոչ թե կոնկրետ IP հասցեին:

Հետևյալ հոսթի անունների ցանկը ստեղծվել է նրա համար, որ ապահովվեն Align 
ընկերության սկանավորող սարքերի համապատասխան գործառույթները՝ սարքի բոլոր 
հնարավորությունները օգտագործելու համար: 

Align հոսթի անվան հետ կապված  խորհուրդներ՝

Հոսթի անունը Պորտը

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

AWS IP ընդգրկում - Ամազոնի գլոբալ CDN ծառայություն - IP հասցեների 
ընդգրկույթը տարբերվում է՝ կախված սկանավորող համակարգի գտնվելու վայրից : 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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Հավելված A.՝

Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ 
դեկլարացիա
 
ITero Element 2-ի Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ստուգման արդյունքների ամփոփում

Թեստ Ստանդարտ Կատեգորիա / վտանգի մակարդակ
Ստուգման 
արդյունքներ

Դոկումենտացիա (IEC 60601-1-2 բաժիններ 4 և 5)

էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ընդհանուր պահանջները բաժին 4.1 -- Համապատասխանում է

Արտաքին պիտակներ բաժին 5.1 -- Համապատասխանում է

Օգտագործողի ձեռնարկի համապատասխանությունը բաժին 5.2.1 -- Համապատասխանում է

Տեխնիկական նկարագրության ճշգրտությունը Բաժին 5.2.2 -- Համապատասխանում է

Ճառագայթում (IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 բաժին 7)

Կոնդուկտիվ ճառագայթում  
հաճախ. դիապազոն 150 կՀց -30 ՄՀց CISPR 11

1-ին խումբ կատեգորիա B 230, 120 & 100 հոսանքի ցանցեր (50 Հց);  
220 հոսանքի ցանցեր (50 & 60 Հց) Համապատասխանում է

Ճառագայթում  
հաճախ. դիապազոն 30 - 1000 ՄՀց CISPR 11 1-ին խումբ Կատեգո B Համապատասխանում է

Հարմոնիկ հոսանքների ճառագայթման ստուգում IEC 61000-3-2 230 հոսանքի ցանց (50 Հց & 220 Վ (60 Հց) Համապատասխանում է

Լարման փոփոխություններ, լարման տատանումներ և տատանումների ստուգում IEC 61000-3-3 230 հոսանքի ցանց & 220 հոսանքի ցանց Համապատասխանում է

Կայունություն (IEC 60601-1-2 բաժին 8)

Էլեկտրաստատիկ լիցքաթափման (ESD) նկատմամբ կայունություն IEC 61000-4-2 8 կՎ կոնտակտային լիցքաթափումներ & 15 կՎ օդային լիցքաթափումներ Համապատասխանում է

Էլեկտրամագնիսական դաշտերի նկատմամբ կայունություն IEC 61000-4-3 10.0 Վ / մ; 80 ՄՀց ÷ 2.7 ԳՀց, 80% AM, 1 կՀց Համապատասխանում է

Հաղորդակցման անլար սարքերի պատճառով առաջացած մոտակա գոտու դաշտի 
նկատմամբ կայունություն IEC 61000-4-3

Հաճախականությունների ցանկը, 9 Վ / մ-ից մինչև 28 Վ / մ, 
PM (18 Հց կամ 217 Հց), FM 1 կՀց Համապատասխանում է

Էլեկտրական արագ անցողական գործընթացի (EFT) նկատմամբ կայունություն IEC 61000-4-4 ± 2.0 կՎ - էլեկտրական ցանցերի վրա; Tr / Th - 5/50 ns, 100 կՀց Համապատասխանում է

Լարման թռիչքի նկատմամբ կայունություն IEC 61000-4-5
± 2.0 սմ / ± 1.0 կՎտ դմ էլեկտրական ցանցերի վրա;
Tr / Th - 1.2 / 50 (8/20) μs

Համապատասխանում է

Ռադիո‑հաճախականության դաշտերի առաջացրած կոնդուկտիվ խանգարումների 
նկատմամբ կայունություն IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS 230 VAC հոսանքի ցանցի & զննաձողի մալուխի վրա;  
0.15 ÷ 80 մՀց, 80% AM 1 կՀց Համապատասխանում է

Լարման անկումների, էլեկտրամատակարարման կարճատև ընդհատումների և լարման 
տատանումների նկատմամբ կայունություն IEC 61000-4-11

0% - 0.5 ցիկլ & 1 ցիկլ; 70% - 25 ցիկլեր;
0% - 250 ցիկլեր հոսանքի ցանցերի վրա Համապատասխանում է
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Հավելված B.՝

Ապարատային ապահովման 
բնութագրեր
Բաղադրիչ Նկարագրություն

Մոնիտոր 21.5" մոնիտոր

Սկանավորող համակարգ Սկանավորող սարքը կարմիր լազերային լույս (680 նմ Դաս 1) է արձակում, ինչպես 
նաև սպիտակ LED ճառագայթում:

Անլար LAN միացում LAN քարտը ապահովում է տեղական ցանցային հաղորդակցում և անլար միացում:

Աշխատանքային հզորություն 100-240 հոսանքի ցանց- 50/60 Հց - 200ՎԱ (առավելագույնը)

Աշխատանքային ջերմաստիճանը 18 ° -ից 26 ° C / 64.4 ° -ից 78.8 ° F

Պահպանման/տեղափոխման ջերմաստիճան 5 ° -ից 50 ° C/ 23 ° -ից 122 ° F

Աշխատանքային ճնշում & բարձրություն Ճնշում `520 մմ ս. ս. - ից մինչև 760 մմ ս. ս. (~ 69 կՊա- ից մինչև ~ 101 կՊա)
Բարձրությունը̀  0 ոտնաչափից մինչև 10․000 ոտնաչափ

Պահպանման/տեղափոխման ճնշումը & բարձրությունը Ճնշում 4̀30 մմ ս. ս. - ից մինչև 760 մմ ս. ս. (~ 57 կՊա- ից մինչև ~ 101 կՊա)    
Բարձրությունը̀  0 ոտնաչափից մինչև 15․000 ոտնաչափ

Հարաբերական խոնավություն Աշխատանքային՝ 40% -ից մինչև 70%; Պահպանում` 30% -ից մինչև 90%

Չափերը

iTero HD սենսորային մոնիտոր̀
Բարձրությունը 356 մմ (~ 14 մատնաչափ)
Լայնությունը̀  552 մմ (~ 21.7 մատնաչափ)
Խորությունը̀  65 մմ (~ 2.5 մատնաչափ)

iTero Element-ի զննաձող՝
Երկարությունը̀  338,5 մմ (~ 13 մատնաչափ)
Լայնությունը̀  53,5 մմ (~ 2 մատնաչափ)
Խորությունը̀  69.8 մմ (~ 3 մատնաչափ)

Անիվներով կանգնակ՝
Բարձրությունը̀  1280 մմ (~ 50 մատնաչափ)
Լայնությունը̀  645 մմ (~ 25 մատնաչափ)
Խորությունը̀  625 մմ (~ 24.5 մատնաչափ)
 
Հենարան՝
Բարձրությունը̀  480 մմ (~ 19 մատնաչափ)
Լայնությունը̀  552 մմ (~ 21.7 մատնաչափ)
Խորությունը̀  220 մմ (~ 8.7 մատնաչափ)

Զտաքաշը

iTero HD սենսորային մոնիտոր՝ 8.3 կգ (~ 18.3 ֆունտ)
iTero  Element-ի զննաձող̀  0.47 կգ (~ 1 ֆունտ)
Անիվներով կանգնակ̀  13.6 կգ (~ 30 ֆունտ)
iTero Element 2 հենարան՝ 2.5 կգ (~ 5.5 ֆունտ)

Բրուտտո քաշը ~ 37.5 կգ (~ 83 ֆունտ)
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