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Müəllif hüquqları qorunur

Əmtəə nişanları

© 2019 Align Technology Inc Bütün hüquqlar qorunur.

Align, Invisalign, iTero və iTero Element və digərləri Align Technology
Inc. şirkətinin və ya onun törəmə şirkətlərindən birinin və yaxud onunla
əlaqəli şirkətlərin əmtəə nişanları və / və ya xidmət nişanlarıdır və ABŞ
və ya digər ölkələrdə qeydiyyatdan keçirilə bilər.

Bu kitabçada olan məlumatlar xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Bu təlimatda təsvir edilən avadanlıq və proqram təminatı, satınalma
razılaşması və ya satınalma sifarişində, o cümlədən, burada göstərilən və
ya istinad edilən qaydalar və şərtlər daxil olmaqla təmin olunur. Müştəri
iTero Element Flex Optik İzləmə Cihazını bu şərtlər altında satın alıb və
yalnız bu şərtlərə uyğun olaraq istifadə edə bilər.

Bu kitabçada adı çəkilən digər əmtəə nişanları və ya qeydiyyatdan
keçmiş əmtəə nişanları öz sahiblərinə məxsusdur.

Bu təlimatın heç bir hissəsi, Align Technology Inc. şirkətinin əvvəlcədən
yazılı icazəsi olmadan müştərilərin normal qaydada istifadəsindən
başqa digər məqsədlər üçün çoxaldıla, kopyalana, axtarış sistemində
saxlana və ya hər hansısa bir qaydada (elektron və yaxud mexaniki)
ötürülə bilməz.
Bu kitabça iTero Element 2 Optik İzləmə Cihazını təsvir edir.
Azərbaycan dili versiyası. İyun 2019-ci il tarixində yenilənib.
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Sinif 1 lazer uyğunluğu

FCC xəbərdarlığı

Bu cihaz "21 CFR 1040.10" və "EN 60825-1" standartlarına uyğundur.

Bu cihazda istehsalçı tərəfindən aydın şəkildə təsdiqlənməmiş
dəyişikliklər etmək cihazı FCC Qaydalarına uyğun işlətmək
səlahiyyətinizi ləğv edə bilər.

Sinif 1 Lazer Məhsulu

EMC uyğunluğu
Bu cihaz aşağıdakı EMC standartlarına uyğundur:

CSA uyğunluğu
Bu cihaz Kanada və ABŞ üçün aşağıdakı CSA standartlarına uyğundur:
"UL Std No. 60601-1 - Tibbi Elektrik Avadanlıqları Hissə 1: Təhlükəsizlik
üçün Ümumi Tələblər"

"IEC 60601-1-2 Tibbi elektrik avadanlıqları - Hissə 1-2: Əsas
təhlükəsizlik və lazımi fəaliyyət üçün ümumi tələblər - İkinci dərəcəli
standart: Elektromaqnit halları - Tələblər və testlər".

Təhlükəsizlik uyğunluğu
Bu cihaz aşağıdakı EMC standartlarına uyğundur:

C    US

"IEC 60601-1 Tibbi elektrik avadanlıqları - Hissə 1: Əsas təhlükəsizlik və
lazımi fəaliyyət üçün ümumi tələblər."

FCC uyğunluğu

CE uyğunluğu

Bu cihaz FCC Qaydalarının 15-ci maddəsinə uyğundur və onun
istismarı aşağıdakı iki şərtə əsaslanır:

Bu cihaz AB-nin Tibbi Cihazlar üzrə 93/42/EEC saylı Direktivinə
uyğundur.

1. Bu cihaz zərərli müdaxiləyə səbəb ola bilməz.
2. Bu cihaz arzuolunmaz əməliyyatlara səbəb ola biləcək müdaxilə də
daxil olmaqla hər cür müdaxiləni qəbul etməlidir.
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İşarələr
Aşağıdakı işarələr iTero Element 2 cihazının texniki təminat komponentlərində, həmçinin
bu kitabçada və digər iTero Element 2 ədəbiyyatında əksini tapmış ola bilər.

Cihazın üzərində bu işarəni görsəniz, cihazın
düzgün istifadəsi üçün bu kitabçaya müraciət
etməyiniz məsləhət olunur.

Tətbiqi hissə növü BF. Üzərində bu işarənin
olduğu hər hansı bir komponentin elektrik
izolyasiya növü BF-dir.

Üzərində bu işarənin olduğu hissələr və ya
aksessuarlar təkrar istifadə edilməməlidir.

"Yalnız Rx"
Diqqət: Bu işarə cihazla əlaqəli xüsusi
xəbərdarlıq və ya ehtiyat tədbirlərinin olduğunu
göstərmək üçün istifadə olunur. Cihazın üzərində
bu işarə varsa, bu kitabçadakı təhlükəsizliklə
bağlı məlumatlara istinad etmək zəruridir.

DİQQƏT: ABŞ Federal Qanununa əsasən, bu
cihazın lisenziyalı bir Stomatoloq, Ortodont
və ya Diş Mütəxəssisi tərəfindən və ya onun
göstərişi ilə satışına icazə verilir. Bu sistem
icazə verilən tibbi avadanlıqdır və yalnız ixtisaslı
tibb işçisi tərəfindən işlədilə bilər.

Elektrik tullantılarının və elektron avadanlıqların
ayrı-ayrılıqda toplanması tələb olunur. AB-nin Tullantı
Elektrik və Elektron Avadanlıqlar (TEEA) üzrə
Direktivinə uyğun olaraq, bu məhsulu məişət və ya
bələdiyyə kanalizasiyasına atmayın. Bu cihazda TEEA
materialları mövcuddur. Avropa Təkmilləşdirilmiş
Təkrar Emal Şəbəkəsi (EARN) xidmətinə müraciət
edin. Onlayn sorğu formasına keçid
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.

Tibbi avadanlıqların istehsalçısı.

IEC 60417-5009: STAND-BY.

IEC 60417-5032: Dəyişən cərəyan.

IEC 60417-5031: Sabit cərəyan.

Çubuq (yoxlama cihazı).

USB girişi.

REF
Sifariş nömrəsi.

SN
Seriya nömrəsi.

Avropa Birliyindəki Səlahiyyətli nümayəndəni
bildirir.

MLot
Tibbi avadanlıq üçün təhlükəsiz olan temperatur
hədlərini göstərir.

İstehsalçının mal partiyası kodu

Elektrik batareyası.

RoHS (Çin).

iii

İstifadəçinin istifadəyə dair təlimatlarına
müraciət etməyin lazım olduğunu göstərir.
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Təhlükəsizlik təlimatları

•

Kabeli burmaq, düyünləmək, dartmaq, üzərinə basmaq olmaz.

Sistemlə işə başlamazdan əvvəl bütün istifadəçilər bu təhlükəsizlik
təlimatlarını diqqətlə oxumalıdırlar.

•

Skanerin normal istifadəsi insan gözü üçün təhlükə yaratmır. Amma
həkimlər skaneri birbaşa xəstənin gözünə vurmamalıdırlar.

•

Sistem istifadə edilmədikdə yoxlama cihazını dəstəyə elə yerləşdirmək
lazımdır ki, oxuyucu hissə sütuna və ekranın arxasına doğru gəlsin ki,
lazer şüası və sayrışan ağ LED emissiyası ilə birbaşa göz təması baş
verməsin.

Kompüter Li-ion təkrar doldurula bilən batareya paketi ilə təmin edilir.
Batareya yanlış yerləşdirildikdə partlama təhlükəsi yarada bilər. Yalnız
istehsalçının məsləhət gördüyü növdə batereya ilə əvəz edin. İstifadə
edilmiş batereyaları istehsalçının göstərişlərinə uyğun olaraq çıxarın.

•

XƏBƏRDARLIQ - cərəyan vurması riskinə məruz qalmamaq üçün
bu cihaz yalnız qoruyucu torpaqlama ilə təchiz edilmiş şəbəkələrə
qoşulmalıdır.

Həkim müayinə prosesini yalnız yoxlama cihazı xəstənin ağzında
olduqda aktivləşdirməlidir.

•

Yoxlama rejimi aktiv olduğu müddətdə həkim skaneri dəstəyə
yerləşdirməməlidirlər.

Elektrik təchizatı

Təmizləmə və dezinfeksiya

•

•

Çarpaz çirklənmənin qarşısını almaq üçün hər müayinədən sonra
birdəfəlik plastik ucluğun yenisi ilə əvəzlənməsi və yoxlama cihazının
dezinfeksiya edilməsi məcburidir.

•

Birdəfəlik ucluqları atarkən standart istismar qaydalarına və ya
çirklənmiş tibbi tullantıların atılmasına dair yerli qayda və qanunlara
əməl edilməlidir.

Sistem daxili tibbi məqsədli elektrik qidalandırıcısı vasitəsi ilə elektriklə
təmin olunur.

Batareya gücü
•

Doldurulur - Bateraya elektrik cərəyanına qoşulduqdan 2 saat sonra
tam dolmuş olacaq.

•

Tam doldurulmuş batareya ilə istifadəçi iTero Element 2 skaneri ilə
elektrik şəbəkəsinə qoşulmadan 30 dəqiqəyədək müayinə apara bilər.

Elektrik xəbərdarlığı

Qablaşdırmanın açılması və quraşdırma
•

Sistem Align Technology şirkəti təlimatlarına əsasən qablaşdırmadan
çıxarılmalı və quraşdırılmalıdır.

•

Cərəyan vurması təhlükəsi!! Yalnız Align Technology şirkətinin
səlahiyyətli mütəxəssisləri xarici panelləri və örtükləri çıxara bilər.
İçəridə istifadəçinin müdaxilə edə biləcəyi hissələr yoxdur.

İstismar şəraiti
•

•

Elektrik cərəyanı vurmasının qarşısını almaq üçün iTero Element 2
yalnız qoruyucu torpaqlaşdırma ilə təchiz edilmiş elektrik şəbəkəsinə
qoşulmalıdır.

Sistemin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün onu bir yerdən başqa
yerə çox ehtiyatla daşımaq lazımdır.

•

Yoxlama cihazı və əsas qurğu üzərindəki hava girişlərini örtməyin.

•

Sistem yalnız bina daxilində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qurğu
birbaşa günəş işığı, həddindən artıq istilik və ya rütubətə məruz
qalmamalıdır.

•

Sistemin arxa tərəfindəki USB girişinə yalnız Aligh Technology
tərəfindən təsdiq olunmuş Veb-Kamera və ya DOK cihazı qoşulmalıdır.

Simsiz lokal şəbəkə - LAN

Elektromaqnit müdaxilə

•

•

Sistem Simsiz LAN qurğusu ilə təchiz olunub.

Təhlükəsizlik təsnifatı
•

Cərəyan vurmasından mühafizə növü: Sinif 1.

•

Cərəyan vurmasından mühafizə dərəcəsi: BF Tipi.

•

Su sızmasından mühafizə dərəcəsi: Adi.

•

Avadanlıq tezalışan keyləşdirici məhlulların yaxınlığında istifadə üçün
yararlı deyil.

•

İstismar rejimi: Davamlı.

İcazə verilən tibbi avadanlıq
•

Bu sistem icazə verilən tibbi avadanlıqdır və yalnız ixtisaslı tibb işçisi
tərəfindən işlədilə bilər.

Skaner xəbərdarlıqları
•

iv

Skaner qırmızı lazer (680nm Sinif 1), həmçinin ağ LED emissiyası
yayır. Skanerin normal istifadəsi insan gözü üçün heç bir təhlükə
yaratmır. Amma həkimlər skaneri birbaşa xəstənin gözünə
vurmamalıdırlar.

XƏBƏRDARLIQ: Bu cihaz sınaqdan keçirilmiş və tibbi cihazlar üçün
EN60601-1-2 standartının tələblərinə cavab verdiyi təsdiqlənmişdir.
Bu standart səciyyəvi tibbi avadanlıqda müşahidə edilə biləcək zərərli
müdaxilədən əsaslı mühafizəni təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Bununla belə, tibbi mühitdə radio‑tezlik ötürücü avadanlıqların və digər
elektrikli səs-küy mənbələrinin geniş yayılmasına görə (məsələn mobil
telefon, iki-istiqamətli radio, elektrik cihazları) çox yaxında yerləşmə və
ya mənbənin gücü ilə bağlı olaraq bu cür yüksək səviyyədə müdaxilə bu
cihazın istismarında pozulmaya səbəb ola bilər.

Ümumi
•

XƏBƏRDARLIQ: Bu avadanlıqda hər hansı bir düzəliş və dəyişiklik
etmək qadağandır.

•

XƏBƏRDARLIQ: İstismar zamanı sensor ekran həmişə stenddə
olmalıdır!
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Fəsil 1:

Giriş
Bu istismar kitabçası haqqında
iTero Element 2 sistemi həkim otağında ağızdaxili müayinə üçün
patentləşdirilmiş, kompüterə qoşulan iş stansiyası kimi təmin edilir. Bu
istismar kitabçası sistemin yandırılıb söndürülməsi, yoxlama cihazını /
çubuq və kabel ilə davranış qaydaları, yoxlama cihazını təmizləmək və
müayinədən sonra ucluqları necə dəyişdirmək lazım olduğu haqqında
məlumatları əks etdirir.

Nəzərdə tutulan istifadə
iTero Element 2 dişlərin və ağız toxumasının topoqrafik görüntülərini
çəkmək üçün istifadə olunan portativ optik müayinə sistemidir (CAD /
CAM). iTero sistemindən əldə edilən məlumatlar stomatoloji alətlərin
(məsələn kappa, breket, alətlər və s.) və aksessuarların istehsalında
istifadə oluna bilər.
iTero Element 2 proqram təminatı iTero Element 2 skaneri ilə birlikdə
diş, ağız boşluğunun yumşaq toxuması və quruluşu, çənələrin
uyğunluğu ilə bağlı 3D ölçülü rəqəmsal görüntülərin çəkilməsi üçün
istifadə olunur. Proqram təminatı verilənlərin emal edilməsinə nəzarət
edir, stomatoloji bərpa vasitələrinin, ortodontik cihazların, dayaq dişlərin
və aksesuarların CAD/CAM istehsalı üçün məlumatların inteqrasiyası
və ixracını asanlaşdırır. Skanın məlumatlarına əlavə müxtəlif xəstə və
iş məlumatları modelləşdirilmə prosesləri məqsədilə idxal/ixrac edilə
və istifadə oluna bilər. Sistemin yoxlanması və xidməti üçün, eləcə də
sifarişlərin idarə olunması aləti kimi digər funksiyalar mövcuddur.

iTero Element 2 sisteminin faydaları
iTero Element 2 sistemi digər mövcud diş tacı istehsalı metodları ilə
müqayisədə tozsuz müayinə, tac istehsalında daha yüksək dəqiqlik və
müayinə prosesində birbaşa məlumat almaq kimi üstünlüklərə malikdir.
Veb saytımıza baxın http://www.itero.com və iTero Xidmətinin xəstə
məmnuniyyətini artırmaq, kliniki nəticələrin yaxşılaşdırılması və ofis
səmərəliliyinin artırılması yolu ilə biznesinizi necə böyüdəcəyini öyrənin.

2

iTero Element 2 istifadə təlimatı   Azərbaycan dili

iTero Element 2 istifadəçi interfeysi
iTero Element 2 sistemi Terapevtik və ya Ortodontik istifadə üçün rəqəmsal müayinələri keçirmək
üçün intuitiv istifadəçi interfeysi təklif edir. Həkimə müayinə ardıcıllığı zamanı vizual və mətn
yardımı ilə bələdçilik edilir. Noutbukun sensor ekranı və çubuq düymələri müayinə zamanı ekran
talimatlarına cavab vermək üçün istifadə olunur.

Sual işərəsinə toxunmaq qısa icmal təqdim edəcək şəffaf Kömək
pəncərəsini aktivləşdirəcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
pəncərədə sual işarəsi əvəzinə Qulaqlıq işarəsi görünəcəkdir.
Kömək ekranını bağlamaq və müvafiq ekrana dönmək üçün
monitorun hər hansı bir yerinə toxunun.

Seçimlərinizi təyin etmək üçün toxunun
Desktopu kilidləmək üçün toxunun

Uzaqdan problemlərin həlli üçün
dəstək təmsilçisinə qoşulmaq üçün
iki dəfə toxunun (əvvəlcə müştəri
xidmətlərinə zəng edin)

Öyrənmə Mərkəzinə daxil olmaq və ya təlimə başlamaq üçün toxunun

Batareyanın dolma statusunu görmək üçün toxunun

(Yeni bir işə başlamaq
üçün toxunun)

Sifarişlərinizin
vəziyyətini yoxlamaq
üçün toxunun

(Xəstələr siyahısına baxmaq /
axtarış etmək üçün toxunun)

Bu yardım pəncərəsini Align Technology bildirişlərini,
bağlamaq üçün
yenilənmələri və digər mesajları
monitorda hər hansı
görmək üçün toxunun
bir yerə toxunun
3
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Fəsil 2:

Texniki təminatın əsas xüsusiyyətləri
Fərdi təkərli stend avadanlığının xüsusiyyətləri: Sistemin öndən görünüşü

Sensor ekran

Elektrik açarı
Yoxlama cihazı (çubuq)

Elektrik təchizatı indikatoru (LED)

Yoxlama cihazı (dəstək)

Təkər bazası
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Fərdi təkərli stend avadanlığının xüsusiyyətləri: Sistemin arxadan görünüşü

Tarama vahidi
konnektoru

Çubuq kabeli
birləşməsi

Panel kompüterinin
elektrik kabeli

5
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Yoxlama cihazı (çubuq)

Sensor panel
Hava girişləri

Birdəfəlik ucluq
Yan düymələr: Müayinə, yandırma
/ söndürmə, sensor panelin
aktivləşdirilməsi

6
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Fəsil 3:

Quraşdırma təlimatları

AC güc

Batareya

Qidalandırma
düyməsi

Çubuq (yoxlama
cihazı).

Klikləmə

SC elektrik
təchizatı

İTero Element 2 skanerinin quraşdırılması
iTero Element 2 skanerinizi yığmaq üçün aşağıdakı təlimatlara
əməl edin:

A

Təkərli stend

B

Kabel ilə çubuq

C

Çubuq dəstəyi

D

HD sensor ekran

E

Xarici batareya

F

Elektrik kabeli

D

Quraşdırma üçün 2 nəfər tələb
olunur

9 kq / 20 funt

B
C
E

A
F
1.
Qutunun içindəkiləri yoxlayın

2.
Dayağı təkər bazasına birləşdirin

3.
Böyük açardan istifadə edərək 2 altıbucaqlı vinti
sıxın

4.
Tutacağın arxasından qapağı çıxarın

5.
Çubuq dəstəyini təkərli stendin ön hissəsinə
birləşdirin

6.
Dəstəyi tutun

7.
Kiçik açardan istifadə edərək çubuq dəstəyinin
arxadakı altıbucaqlı vintini bərkidin

8.
Qapağı tutacağın arxasına taxın

7
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9.
Təkərli stend çərçivəsinin arxasından maqnitli
qapağı çıxarın

10.
Batareya qapağını çıxarın

11.
Batareyanı batareya yuvasına yerləşdirin və
qulaqlı vintləri bərkidin

12.
Montaj etmək üçün HD ekranı qaldırın

13.
Skaneri çevirin və HD ekranı montajlamaq üçün
qulaqlı vinti bərkidin

14.
Elektrik kabelini DC yazılan girişə qoşun

15.
Elektrik kabeli qoşuludur

16.
Maqnitli arxa qapağı örtün

17.
Çubuğu dəstəyə yerləşdirin

8
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18.
Çubuq kabelini HD ekranın arxasına qoşun

19.
Elektrik kabelini təkərli stendin alt hissəsinə
qoşun

20.
Təkərli stendin aşağısında kabeli yerləşdirin və
qısqacla bərkidin

21.
Elektrik kabelini qoşun

22.
Uzaqdan təlim və ya dəstək sessiyaları üçün
veb-kameranı HD ekranın üzərinə yerləşdirin

23.
Veb-kameranı HD ekranın altındakı USB
girişinə qoşun

24.
Skaneri yandırmaq üçün düyməni basın

9
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İTero Element 2 Əks Stendin Yığılması
iTero Element 2 Əks Stendi yığmaq üçün aşağıdakı təlimatları yerinə yetirin:

F
1.
Dirəyi çərçivəyə daxil edin.

2.
Altıbucaqlı açarla dirəyi bərkitin

3.
Qapağı çıxarın

4.
Yeni örtüyü quraşdırın

5.
Montaj etmək üçün HD ekranı qaldırın

6.
Skaneri çevirin və HD ekranı montajlamaq üçün
qulaqlı vinti bərkidin

7.
Qapağı yerləşdirin

8.
Elektrik kabelini DC yazılan girişə qoşun

9.
Çubuq kabelini HD ekranın arxasına qoşun

10
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10.
Elektrik kabelini qoşun

11.
Uzaqdan təlim və ya dəstək sessiyaları üçün
veb-kameranı HD ekranın üzərinə yerləşdirin

12.
Veb-kameranı HD ekranın altındakı USB
girişinə qoşun

11
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Addım 2: Özününkiləşdirmə prosesi

1.
Dil seçiminizi edin və Bələdçini başlatmaq üçün Özününkiləşdir
düyməsini basın.

2.
iTero Element 2 sisteminin fərdiləşdirilməsini başa çatdırmaq üçün
ekranda Bələdçinin təlimatlarını yerinə yetirin.
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Fəsil 4:

İstifadə təlimatları
Həkimin ofisi, həkimin əməkdaşlıq etdiyi laboratoriyalar və Align
Technology Mərkəzi arasında arxa planda baş tutan fayl köçürmə
proseslərinə imkan yaratmaq üçün iş saatları ərzində sistemi
söndürməmək məsləhət görülür. Günün sonunda sistemi söndürmək və
səhər yenidən yandırmaq tövsiyə olunur.

Sistemin günün sonunda söndürülməsi
1. Bütün faylları və aplikasiyaları bağlayın.
2. Sistemi söndürmək üçün ekranın altındakı yandırıb-söndürmə
düyməsini basıb buraxın.

Sistemin ofis daxilində daşınması
Sistemin maksimum təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onu ehtiyatla
daşımaq lazımdır. Sistemin yerini dəyişərkən bu təlimatlara əməl edin:
1. Yoxlama cihazının (çubuq) qutuya kip yerləşib-yerləşmədiyini yoxlayın.
2. Sistemi elektrik şəbəkəsindən ayırın.
3. İki nəfərin köməyilə sistemi ehtiyatla hərəkət etdirin.
4. Sistemi yeni yerinə yerləşdirin və elektrik şəbəkəsinə qoşun.
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Fəsil 5:

Skanerlə davranış,
təmizləmə və
dezinfeksiya təlimatları
Yoxlama cihazı (çubuq) ilə davranış
•

Yoxlama cihazı həssas komponentlərə malikdir və onunla ehtiyatlı
davranmaq lazımdır.

Yoxlama cihazı kabeli ilə davranış
•

Skaner kabelini zədələnmədən qorumaq üçün onunla ehtiyatlı
davranmaq lazımdır.

•

Müayinələr arası skaner kabelindəki gərginliyi aradan qaldırmaq üçün
burulmaları və düyünləri açmaq məsləhət görülür.

Müayinələr arası yoxlama cihazını, əsas qurğu,
təkərli stend və / və ya dirəyi təmizləmək və
dezinfeksiya etmək üçün məsləhətlər
•

Dezinfeksiya maddəsini birbaşa skaner sisteminin səthinə
püskürtməyin.

•

Yoxlama cihazı və baza qurğusu üçün dezinfeksiya maddəsini
dəsmala səpin və ya dezinfeksiyaedici salfetlərdən istifadə edin.

•

Diqqət: Dezinfeksiya maddəsinin skaner sistemi səthinə
həddindən artıq hopması daxili komponentlər daxil olmaqla
zədələnməyə səbəb ola bilər.

•

Lazımi təmas müddəti üçün dezinfeksiya maddəsinin istehsalçılarının
təlimatlarına əməl edin. Maye halında qalan dezinfeksiya maddəsini
tiftiksiz, təmiz parça ilə silin.

•

Qeyd: şəxsi mühafizə üzrə standart ehtiyat tədbirlərinə lazımi
şəkildə əməl edin.

•

Xəbərdarlıq: Yoxlama cihazının (çubuq) optik səthinə
TOXUNMAYIN.

14

iTero Element 2 istifadə təlimatı   Azərbaycan dili

Yoxlama cihazı və əsas qurğu üçün təmizləyici və
dezinfeksiyaedici maddələr
Yoxlama cihazı və əsas qurğu üçün aşağıdakı təmizləyici və dezinfeksiyaedici
maddələrin istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Təsvir

pH

İstehsalçı P/N

İstehsalçı

Birex ® Quat dezinfeksiyaedici salfetləri

7.6

BI 240

Biotrol Intl.

CaviCide AF

12.7

13-800

Metrex

CaviCide
CaviWipe

12.5

13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide 1
CaviWipe 1

12.5

13-5000
13-5100

Metrex

Clorox Healthcare ® hidrogen peroksid
təmizləyici dezinfeksiyaedici maye

2-3

30828, 30829

Clorox ® Healthcare™

Clorox Healthcare ® hidrogen peroksid
təmizləyici dezinfeksiyaedici salfetləri

2-3

30824, 30825

Clorox ® Healthcare™

Opti-Cide 3 ® maye

7.6

DOCS12-024, DOCP04-128

Biotrol Intl.

Opti-Cide 3 salfetləri

7.6

DOCW06-100

Biotrol Intl.

OPTIM 33TB mayesi

2.5-3.5

OPT33-1GAL, OPT-33-1QT

SciCan Inc.

OPTIM 33TB salfetləri

2.5-3.5

OPT33-W10X10, OPT-33-W12

SciCan Inc.

ProSpray
ProSpray salfetləri

10

PSC240
PSW-1

Certol

Webcol ® tibbi spirtli salfetlər

7

5110

Medtronic

®
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Fəsil 6:

Müayinədən sonra ucluqları
dəyişdirmək
Yoxlama cihazının (çubuq) təmizlənməsi və dezinfeksiya
edilməsi
Çarpaz çirklənmənin qarşısını almaq üçün hər müayinədən sonra yoxlama cihazı və
birdəfəlik ucluq tamamilə təmizlənməli və dezinfeksiya edilməlidir. Yoxlama cihazı
və onun dəstəyi üçün dezinfeksiyaedici maddəni dəsmal üzərinə səpmək və yaxud
dezinfeksiyaedici salfetlərdən istifadə etmək məsləhət görülür. Sonra isə istifadə
olunmuş ucluğu çıxarmaq və yenisi ilə əvəz etmək üçün aşağıdakıları yerinə yetirin.
DİQQƏT: Birdəfəlik ucluqları atarkən standart istismar qaydalarına və ya
çirklənmiş tibbi tullantıların atılmasına dair yerli qayda və qanunlara əməl
edilməlidir.

Birdəfəlik ucluqların dəyişdirilməsi

Addım 1
Ucluğu çıxararkən və ya taxarkən ucluğun ortasından tutun.

Addım 2
Birdəfəlik ucluğu hər iki tərəfindən azca sıxmaqla ucluğu ehtiyatla
yoxlama cihazından çıxarın və atın.

Addım 3
Yerinə oturana və klik səsi çıxaranadək yeni ucluğu ehmalca
sürüşdürüb taxın.

XƏBƏRDARLIQ: Optik səth!
Optik səthə TOXUNMAYIN. Təmas zədələnməyə səbəb ola bilər.
Təmizləmək lazım gələrsə, ucluq qutusundakı salfetlərdən və antistatik parçadan istifadə edin. Düzgün istifadə üçün skaner ucluqları
qutusundakı təlimatlara nəzər salın.
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Skaner ucluqları
Yoxlama cihazı (çubuq) ilə istifadə üçün nəzərdə tutulan ucluqlar iki cürdür:

Birdəfəlik ucluq
Ağ ucluq xəstənin müayinə edilməsi üçün birdəfəlik ucluqdur. Çarpaz
çirklənmənin qarşısını almaq üçün hər müayinədən sonra ağ ucluğu
yenisi ilə əvəz edin. Hər xəstədən sonra ağ ucluğu atın.

Qoruyucu ucluq
Mavi qoruyucu ucluq yoxlama cihazı istifadə edilmədikdə optik səth
linzasını qorumaq üçün istifadə olunur. Mavi ucluğu itirməyin və
zədələnməkdən qorumaq üçün təhlükəsiz yerdə saxlayın.

Skaner ucluqlarını paketləmə qutusu
Skaner ucluqları iTero mağazasından 25 ədədlik qutuda sifariş edilə
bilər (www.store.itero.com).
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Fəsil 7:

Klinik LAN
şəbəkə təlimatları
Giriş
İTero Element skaneri skan məlumatlarını iTero buluduna göndərmək və
qaytarmaq üçün Wi-Fi internet bağlantısından istifadə edir.
Hər zaman ən müasir texnologiyaya sahib olmaq tövsiyə olunur. Ən yaxşı
Wi-Fi bağlantısı üçün bir neçə faydalı təlimat:

Wi-Fi İnternet bağlantısı səviyyələri

Mükəmməl
>-50 dBm

Yaxşı
-50 ilə -60 dBm arasında

Qənaətbəxş
-60 ilə -70 dBm arasında

Zəif
<-70 dBm

•

Vacib: iTero Element skanerinizin ən yaxşı iş göstəricisinə nail olmaq
üçün Wi-Fi siqnal gücünün "Əla" və ya ən az "Yaxşı" olduğuna əmin
olun.

•

DİQQƏT: Bir xəstəni skan edərkən LAN kabelini iTero Element-ə
qoşmayın - təhlükəsizlik səbəbilə bu qadağandır.
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Hazırlıqlar
•

Tələb olunan Modem / Router parol da daxil olmaqla WPA2
Təhlükəsizlik standartları ilə konfiqurasiya edilməlidir.

•

Skaner quraşdırılan zaman İT mütəxəssis heyətinizin iştirak etməsini
təmin edin.

•

Wi-Fi SSID kimlik məlumatlarınızın mövcud olduğundan əmin olun:
Giriş və parol.

•

Sistem üçün minimum Wi-Fi güc siqnalı yuxarıda 2-ci fəsildə
göstərildiyi kimi ən azı iki "lent" göstərməlidir).

•

"Ayarlar" ya da Bağlantı Qurğusu altında olan diaqnostika aləti
aşağıda təklif olunur.

•

İTero əlaqə alətindən istifadə edərək hər hansı bir PC kompüteri ilə
yerli Wi-Fi bağlantısını test edin (testi mümkün qədər skanerin yerinə
yaxın icra edin).

•

Bağlantı Alətini buradan yükləyin: fc1.orthocad.com\download\
AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

İTero skanerinə giriş və ya bağlanma kimi problemlərin qarşısını almaq
üçün nəzərə alınması lazım olan məsələlər barədə İT əməkdaşı üçün
bəzi təkliflər aşağıdakılardır:

1. 80 və 443 portlarını dinləyən Align xidmətləri ilə bağlı "hostname"
tövsiyələri.
2. FTP kommunikasiyasının qarşısını almayın, çünki skaner spesifik fayl
növlərini göndərir (.3ds və.3dc/.3dm).
3. TCP/IP vasitəsi ilə verilən rabitə üçün bütün müştəri proksilərini
deaktiv edin.
4. Skaneri heç bir domen qrupuna əlavə etməyin.
5. Skanerin düzgün işini poza biləcəyi üçün heç bir qrup siyasətini
işlətməyin.

Router qaydaları
Minimum standartlar: 802.11N / 802.11AC

İnternet bağlantısı qaydaları
İTero Element skanerinizin ən yaxşı performansını təmin etmək üçün
internet bağlantınızın yüklənmə sürətinin skaner üçün ən azı 1Mbps
olduğuna əmin olun. Həmçinin nəzərə alın ki, skaner ilə paralel
internetə qoşulmuş digər cihazlar skanerin işinə təsir edə bilər.

Firewall
Açıq Portlar (Firewall işlədiyi hallarda):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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Wi-Fi məsləhətləri
Wi-Fi routerləri simsiz şəbəkənin funksional diapazonu daxilində demək
olar ki, istənilən nöqtədən Wi-Fi bağlantısı istifadə edərək İnternet
sisteminizə daxil olmaq imkanı verir. Buna baxmayaraq simsiz siqnalların
qarşısını kəsən divarlar, tavanlar və ya əlavə arakəsmələrin sayı, dərinliyi
və vəziyyəti siqnalın diapazonunu və gücünü məhdudlaşdıra bilər. Normal
siqnallar sizin evinizdə və ya işinizdəki material növlərinə və fon RF (radio
tezlik) səslərinə görə dəyişir.
1. Router və digər şəbəkə qurğuları arasında ən minimal sayda divar və
tavanların olmasından əmin olun. Hər maneə adapterinizin aralığını
1-3 metr (3-9 fut) qədər azalda bilər.
2. Şəbəkə qurğuları arasında bağlantının hər hansı arakəsmə olmadan
düz xətt boyunca olmasından əmin olun. Divarın bucağı yalnız 2
dərəcə dəyişərsə, hətta bir qədər nazik görünən divar belə 1 metr
(3 fut) siqnalı blok edə bilər. Ən yaxşı siqnal qəbuluna nail olmaq
üçün bütün cihazları Wi-Fi siqnalı divardan (900) və ya arakəsmədən
birbaşa (bucaq altında deyil) keçə biləcək şəkildə yerləşdirin.
3. Tikinti materialları fərq yaradır. Möhkəm bir metal qapı və ya
alüminium dırnaqlar çox sıx olarsa, Wi-Fi siqnalına mənfi təsir
göstərə bilər. Giriş nöqtələrini, simsiz routerləri və kompüterləri siqnal
gipskarton divarlardan və ya açıq qapı yollarından keçəcək şəkildə
yerləşdirməyə çalışın. Şüşə, polad, metal, izolyasiya edilmiş divarlar,
su çənləri (akvariumlar), aynalar, fayl dolabı, kərpic və beton kimi
materiallar və əşyalar simsiz siqnalı azalda bilər.
4. iTero məhsulunuzu RF səs-küyü yaradan elektrik cihazlarından və ya
qurğularından uzaq saxlayın (ən az 3-6 fut və ya 1-2 metr).
5. Əgər 2.4 GHz kabelsiz telefon və ya X-10 (tavan vantilyatorları,
uzaqdan idarə olunan işıqlar və ev təhlükəsizlik sistemləri kimi simsiz
məhsullar) istifadə edirsinizsə, simsiz bağlantınız ciddi şəkildə azala
və ya tamamilə düşə bilər. Bir çox simsiz qurğunun bazası cihaz
istifadə edilmədikdə belə RF siqnalı ötürür. Digər simsiz cihazlarınızı
skanerdən və routerinizdən mümkün qədər uzaq yerləşdirin.
6. Ərazinizdə birdən çox aktiv simsiz şəbəkə ola bilər. Hər bir şəbəkə
bir və ya daha çox kanaldan istifadə edir. Kanal sistem kanallarınıza
yaxındırsa, rabitə tədricən azala bilər. Bunu yoxlamaq üçün IT
şöbənizə müraciət edin və tələb olunarsa şəbəkənizin istifadə etdiyi
kanal nömrələrini dəyişdirin.
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Hostname tövsiyələri
Align mütəmadi olaraq öz məhsullarını və xidmətlərini təkmilləşdirir.
Beləliklə müəyyən İP ünvanına deyil, "Hostname"ə etimad edə
bilərsiniz.
Skanerin bütün qabaqcıl imkanlarından istifadə etmək məqsədilə Alignin skanerlərinin düzgün əməliyyat funksiyalarını təmin etmək üçün
aşağıdakı "hostname" siyahısı yaradılıb.

Align hostname tövsiyələri:

Host adı

Port

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 diapazonu - Amazon global CDN xidməti - IP ünvan
diapazonu skanerin yerləşdiyi yerdən asılı olaraq dəyişir.

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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Əlavə A:

EMC bəyannaməsi
iTero Element 2 üçün EMC test nəticələrinin xülasəsi
Standart

Sinif / Təhlükə səviyyəsi

Test
nəticəsi

EMC üçün ümumi tələblər

bölmə 4.1

--

Uyğundur

Xarici etiketlər

bölmə 5.1

--

Uyğundur

İstifadəçi kitabçasının uyğunluğu

bölmə 5.1

--

Uyğundur

Texniki təsvirin dəqiqliyi

bölmə 5.2.2

--

Uyğundur

Yayılmış emissiya
Tezlik diapazonu: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Qrup 1 Sinif B 230, 120 və 100 voltluq şəbəkə(50 Hz);
220 voltluq şəbəkə (50 və 60 Hz)

Uyğundur

Şüalanmış emissiya
Tezlik diapazonu: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

Qrup 1 Sinif B

Uyğundur

Harmonik cərəyan emissiya testi

IEC 61000-3-2

230 voltluq şəbəkə (50 Hz və 220 V (60 Hz)

Uyğundur

Gərginlik dəyişməsi, gərginlik oynamaları və sayrışma testi

IEC 61000-3-3

230 voltluq və 220 voltluq şəbəkələr

Uyğundur

Elektrostatik boşalmaya qarşı dayanıqlılıq (ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV-luq təmas boşalma və 15 kV-luq hava boşalması

Uyğundur

Şüalanan elektromaqnit sahələrə qarşı dayanıqlılıq

IEC 61000-4-3

10.0 V/m; 80 MHz ÷ 2,7 GHz, 80% AM, 1 kHz

Uyğundur

Simsiz kommunikasiya vasitələrinin yaxınlıq sahəsinə qarşı
dayanıqlılıq

IEC 61000-4-3

Tezlik siyahısı 9 V/m-dən 28 V/m-ə qədər,
PM (18 Hz və ya 217 Hz), FM 1 kHz

Uyğundur

Sürətli elektrik keçid rejiminə (EFT) qarşı dayanıqlılıq

IEC 61000-4-4

± 2.0 kV - dəyişən cərəyan şəbəkələrində; Tr / Th - 5/50 ns,
100 kHz

Uyğundur

Dalğalanmaya qarşı dayanıqlılıq

IEC 61000-4-5

Dəyişən cərəyan şəbəkələrində ± 2.0 CM / ± 1.0 kV DM;
Tr/Th – 1.2/50 (8/20) μs

Uyğundur

Radiotezlik ‑sahələrinin yaratdığı pozuntulara qarşı dayanıqlılıq

IEC 61000-4-6

230 voltluq şəbəkə və çubuq kabelində 3.0, 6.0 VRMS;
0.15 ÷ 80 MHz, 80% AM 1 kHz

Uyğundur

Gərginliyin azalması, qısa fasilələr və gərginlikdəki dəyişikliklərə qarşı
dayanıqlılıq

IEC 61000-4-11

0% - 0.5 dövrə və 1 dövrə; 70% - 25 dövrə;
Dəyişən cərəyan şəbəkəsində 0% - 250 dövrə

Uyğundur

Test
Sənədlər (IEC 60601-1-2 bölmə 4 və 5)

Emissiya (IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 bölmə 7)

Dayanıqlılıq (IEC 60601-1-2 bölmə 8)
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Əlavə B:

Texniki təminat
spesifikasiyaları
Detal

Təsvir

Monitor

21,5 düymlük monitor

Skaner

Skaner qırmızı lazer (680nm Sinif 1), həmçinin ağ LED emissiyası
yayır.

Simsiz lokal şəbəkə - LAN

LAN kartı simsiz qoşulma ilə yerli şəbəkə kommunikasiyasını təmin
edir.

İstismar gücü

100-240 volt- 50/60 Hz - 200VA (maks)

İstismar temperaturu

18° - 26°C / 64.4° - 78.8°F

Saxlanma/Daşınması üçün temperatur həddi

-5° - 50°C / 23° - 122°F

İstismar təzyiqi və hündürlüyü

Təzyiq: 520 mmHg - 760 mmHg (~69 kPa - ~101 kPa)
Hündürlük: 0 metrdən 3048 metrə qədər

Saxlanma/Daşınması üçün təzyiq və
hündürlük

Təzyiq: 430 mmHg - 760 mmHg (~57 kPa - ~101 kPa)
Hündürlük: 0 metrdən 4572 metrə qədər

Nisbi rütubət

İstismarı: 40% -70%; Saxlanması: 30% -dən 90%
iTero HD sensor monitor:
Hündürlüyü: 356 mm (~14 düym)
Eni: 552 mm (~21.7 düym)
Dərinliyi: 65 mm (~2.5 düym)

Ölçüləri

iTero Element çubuğu:
Uzunluğu: 338.5 mm (~13 düym)
Eni: 53.5 mm (~2 düym)
Dərinliyi: 69.8 mm (~3 düym)
Təkərli stend:
Hündürlüyü: 1280 mm (~50 düym)
Eni: 645 mm (~25 düym)
Dərinliyi: 625 mm (~24.5 düym)
Əks Stend:
Hündürlüyü: 480 mm (~ 19 düym)
Eni: 552 mm (~21.7 düym)
Dərinliyi: 220 mm (~8.7 düym)

Xalis çəkisi

iTero HD sensor monitor: 8.3 kq (~18.3 funt)
iTero Element çubuğu: 0,47 kq (~1 funt)
Təkərli stend: 13,6 kq (~30 funt)
iTero Element 2 Əks Stend: 2,5 kq (~ 5,5 funt)

Daşınma çəkisi

~37.5 kq (~83 funt)
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