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Ophavsret
© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

Den hardware og software, der beskrives i denne vejledning, leveres i 
henhold til en købsaftale, købsordre, herunder de vilkår og betingelser, 
der er angivet eller refereret deri, eller andre gældende vilkår og 
betingelser, som parterne skriftligt har aftalt i henhold til hvilke kunden 
har købt iTero Element 2 optisk visningsenhed og må kun anvendes i 
overensstemmelse med sådanne udtryk.

Ingen del af denne vejledning må gengives, kopieres, opbevares i 
et søgesystem eller transmitteres på nogen måde (elektronisk eller 
mekanisk) til noget andet formål end kundens normale brug uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra Align Technology Inc.

Denne vejledning beskriver iTero Element 2 optisk visningsenhed. 

Engelsk sproget version. Opdateret juni 2019.

Varemærker
Blandt andet Align, Invisalign, iTero, og iTero Element er varemærker 
og/eller servicemærker tilhørende Align Technology, Inc. eller et af 
dets datterselskaber eller t ilknyttede virksomheder og kan være 
registreret i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker eller registrerede varemærker, der optræder i 
denne brugervejledning, tilhører deres respektive ejere. 

Kontor i USA
Hovedkontor
Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, Californien 95134

www.aligntech.com

Tlf .: +1 (408) 470-1000
Fax: +1 (408) 470-1010

Align Technology Ltd.
3 Ariel Sharon Boulevard
Or-Yehuda 6037606
Israel

Tlf .: +972 (3) 634-1441
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Arlandaweg 161
1043 HS Amsterdam

Tlf .: +31 (0) 20-586-3600
Fax: +31 (0) 20-586-3751

Kundesupport 
Tlf .: +1 (800) 577-8767

E-mail: 
iterosupport@aligntech.com
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orthocadsupport@aligntech.com

Europæisk bemyndiget repræsentant

Align Technology B.V.
Arlandaweg 161
1043HS Amsterdam
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Klasse 1 laseroverholdelse
Denne enhed overholder: "21 CFR 1040.10" og "EN 60825-1".

Klasse 1 Laserprodukt
 

CSA-overholdelse
Denne enhed overholder følgende CSA-standard for Canada og USA:  
"UL Std. No. 60601-1 – Medicinsk elektronisk udstyr Del 1: Generelle 
Sikkerhedsforskrifter" 

FCC-overholdelse
Denne enhed overholder Del 15 i FCC-reglerne, og dens drift er 
underlagt de følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser.

2. Denne enhed skal acceptere enhver forstyrrelse, den udsættes 
for, herunder forstyrrelser, der kan forårsage uønsket drift.

FCC advarsel
Ændringer af enheden, der ikke er udtrykkelig godkendt af 
producenten, kan annullere din autoritet til at betjene enheden i 
henhold til FCC-reglerne.

EMC-overholdelse
Denne enhed overholder følgende EMC-standard:

"IEC 60601-1-2 Medicinsk elektronisk udstyr - Del 1-2: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og essentiel ydeevne - Sikkerhedsstandard: 
Elektromagnetiske fænomener - Krav og prøvninger".

Sikkerhedsoverholdelse
Denne enhed overholder følgende sikkerheds-standard:

"IEC 60601-1 Medicinsk elektrisk udstyr - Del 1: Generelle krav 
til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne."

CE-overholdelse
Denne enhed overholder Rådets direktiv 93/42/EØF for 
Medicinsk Udstyr.

C            US
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Symboler 
Følgende symboler kan forekomme på iTero Element 2-hardwarekomponenter, og kan 
også forekomme i denne vejledning og anden iTero Element 2-litteratur.

"Kun recepter"

Hvorend dette symbol forekommer på enheden, 
anbefales det at rådføre denne vejledning for 
oplysninger om korrekt brug af enheden.

OBS: Dette symbol bruges til at fremhæve, at 
der er specifikke advarsler eller forholdsregler 
forbundet med enheden. Hvor dette symbol 
forekommer på enheden, er det obligatorisk 
at rådføre med de sikkerhedsrelaterede 
oplysninger i denne vejledning.

Producent af medicinsk udstyr.

IEC 60417-5031: Jævnstrøm.

Elektrisk batteri.

Anvendt del type BF. Enhver komponent, 
som dette symbol forekommer på, er 
elektronisk isolationstype BF.

Dele eller tilbehør, som dette symbol 
forekommer på, bør ikke genbruges.

IEC 60417-5009: STAND-BY.

Stav (scanningsenhed).

RoHS (Kina).

Separat samling af elektrisk affald 
og elektronisk udstyr er påkrævet. I 
overensstemmelse med det europæiske direktiv 
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) må dette produkt ikke bortskaffes 
i husholdningsaffald eller kommunalt affald. 
Denne enhed indeholder WEEE-materialer. 
Kontakt venligst EARN-service. Linket til 
forespørgelsesformularen online http://b2btool.
earn-service.com/aligntech/select.

FORSIGTIG: Amerikansk, føderal lov 
begrænser denne enhed til salg af eller 
på bestilling fra en autoriseret tandlæge, 
specialtandlæge eller professionel 
tandbehandler. Systemet fungerer som 
receptpligtigt medicinsk udstyr og bør kun 
betjenes af kvalificerede sundhedsudbydere.

IEC 60417-5032: Vekselstrøm.

USB-port.

Bestillingsnummer. Serienummer. Indikerer den autoriserede repræsentant i det 
Europæiske Fællesskab.

REF SN

Angiver de temperaturgrænser, som det 
medicinske udstyr på sikker vis kan udsættes for.

Producentens batchkode Angiver nødvendigheden af, at brugeren 
konsulterer med brugsanvisningen.

MLot

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Sikkerhedsinstruktioner
Før de begynder at arbejde med systemet, er det påkrævet, at alle 
brugere læser sikkerhedsintruktionerne.

Computeren er forsynet med en genopladelig Li-ion-batteripakke. Der 
er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Batteriet må 
kun udskiftes med samme batteritype, der anbefales af producenten. 
Kassér brugte batterier i henhold til producentens anvisninger.

ADVARSEL – for at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun 
være tilsluttet forsyningsnettet med jordforbindelse.

Strømforsyning
• Strøm tilføres til systemet via en intern medicinsk strømforsyning.

Batterikraft
• Opladning - Batteriet er fuldt opladet efter at have været tilsluttet 

en strømkilde i 2 timer.

• Med et fuldt opladet batteri kan brugeren scanne op til 30 minutter 
med iTero Element 2-scanneren uden at skulle tilslutte strøm.

Elektrisk advarsel
• Fare for elektrisk stød! Kun autoriserede Align Technology-

teknikere må fjerne eksterne paneler og dæksler. Der er ingen dele, 
som brugere kan servicere, indvendig.

• For at undgå risiko for elektrisk stød må iTero Element 2 kun 
tilsluttes forsyningsnettet med beskyttende jordforbindelse.

• Kun et Align Technology-godkendt webkamera eller DOK bør 
tilsluttes USB-stikket på bagsiden af   systemet.

Trådløst netværk
• Systemet er udstyret med en trådløs LAN-enhed.

Sikkerhedsklassifikationer
• Type af beskyttelse mod elektrisk stød: Klasse 1.

• Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød: Type BF.

• Beskyttelsesgrad mod skadelig indtrængning af vand: Almindelig.

• Udstyr ikke egnet til brug i tilstedeværelse af brændbare 
bedøvelsesblandinger.

• Funktionsmåde: Kontinuerlig.

Receptpligtig sundhedsanordning
• Systemet fungerer som receptpligtigt medicinsk udstyr og bør kun 

betjenes af kvalificerede sundhedsudbydere.

Scanner-advarsler
• Scanneren udsender rødt laserlys (680nm Klasse 1) såvel som 

hvide LED-emissioner. Normal brug af scanneren udgør ingen fare 
for det menneskelige øje. Læger bør dog afholde sig fra at lyse med 
scanneren direkte ind i patientens øjne.

• Undgå at sno kablet, binde knuder på kablet, trække i kablet, træde 
på kablet.

• Brug af scanneren udgør ingen fare for det menneskelige øje. 
Læger bør dog afholde sig fra at lyse med scanneren direkte ind i 
patientens øjne.

• Når systemet ikke er i brug, skal scanningsenheden placeres i 
holderen med sonden vendt mod vognens stolpe og bagsiden af   
berøringsskærmen, så der under ingen omstændigheder er nogen 
direkte øjenkontakt med laserstrålen eller det blinkende hvide LED-lys.

• Lægen bør kun aktivere scanningsoperationen, imens scannerens 
sonde er inde i patientens mund.

• Læger bør undgå at placere scanneren i holderen, imens 
scanningsoperationen stadig er aktiv.

Rengøring & desinfektion
• For at undgå krydskontaminering er det obligatorisk, at 

engangsplasthylsteret udskiftes efter hver patientsession, og at 
scanningsenheden desinficeres.

• Bortskaf scannerhylstre i overensstemmelse med de gældende 
brugsmetoder eller lokale forskrifter for bortskaffelse af forurenet 
medicinsk affald.

Udpakning & installation
• Systemet skal pakkes ud og installeres efter Align Technologies 

instruktioner.

Arbejdsmiljø
• Systemet skal flyttes meget nænsomt fra rum til rum for at undgå 

skade. 

• Bloker ikke luftventilerne på scanningsenheden og basisenheden.

• Systemet er kun beregnet til indendørs brug. Det bør ikke udsættes 
for direkte sollys, overflødig varme eller fugtighed.

Elektromagnetisk interferens
• ADVARSEL: Denne enhed er blevet testet og opfylder kravene 

til medicinsk udstyr i henhold til standard IEC60601-1-2. Denne 
standard er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens i en typisk medicinsk installation. På grund af udbredelsen 
af   radio-frekvens-transmitterende udstyr og andre kilder til elektrisk 
støj i sundhedsmiljøet (f.eks. mobiltelefoner, mobile tovejsradioer, 
elektriske apparater) er det dog muligt, at høje niveauer af sådan 
interferens som følge af kildens nærhed eller styrke, kan resultere i 
afbrydelse af ydeevnen af   denne enhed.

Generelt
• ADVARSEL: Der må ikke foretages nogen form for modifikationer af 

denne enhed.

• ADVARSEL: Berøringsskærmen skal altid være i en stander under 
drift!
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Kapitel 1:

Indledning
 
Om denne brugsvejledning
iTero Element 2-systemet leveres som en proprietær, pc-baseret 
arbejdsstation til at udførelsen af intra-orale scanninger i lægens 
praksis. Denne brugsvejledning beskriver, hvordan du starter og slukker 
for systemet, hvordan du håndterer scanningsenheden/staven og kablet 
korrekt, og hvordan du rengør scanningsenheden og udskifter hylstrene 
mellem patienterne.

Påtænkt anvendelse
iTero Element 2 er et optisk indtrykssystem (CAD/CAM), der bruges til 
at tage topografiske billeder af tænder og mundvæv. Data genereret 
fra iTero kan anvendes i forbindelse med fremstilling af tandtekniske 
apparater (f.eks. skinner, bøjler, apparater m.v.) og tilbehør.

iTero Element 2-software bruges sammen med iTero Element 
2-scanneren til at tage digitale 3D-aftryk af tænder, blødt mundvæv 
og strukturer samt bideforhold. Softwaren styrer behandlingen af   
dataene, letter integrationen af   data, samt eksporterer dataene 
til CAD-/CAM-fremstilling af dentale reparationer, ortodontiske 
enheder, broer, samt tilbehør. Ud over at scanne data kan forskellige 
patient- og journaloplysninger importeres/eksporteres eller anvendes 
til simuleringsformål. Andre funktioner er tilgængelige for verifikation 
og service af systemet og for at fungere som ordrestyringsværktøj.

Fordele ved iTero Element 2-systemet
ITero Element 2-systemet giver vigtige fordele i forhold til 
eksisterende kroneproduktionsmetoder, herunder pulverfri scanning, 
større kroneproduktionsnøjagtighed, samt øjeblikkelig feedback 
under scanningen.

Se vores hjemmeside http://www.itero.com for at lære, 
hvordan iTero Service kan forbedre din forretning ved at øge 
patienttilfredsheden, forbedre kliniske resultater, samt øge 
kontorets effektivitet. 

http://www.itero.com
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iTero Element 2 brugergrænsefladen
iTero Element 2-systemet giver en intuitiv brugergrænseflade til udførelse af 
digitale scanninger til genoprettende eller ortodontisk brug. Lægen ledes gennem 
scanningssekvensen ved hjælp af visuel og skriftlig assistance. Berøringsskærmen og 
stavens knapper bruges til at reagere på skærminstruktioner under scanningsprocessen.

Tryk for at åbne læringscentret eller starte træning

Tryk hvorsomhelst på 
skærmen for at lukke 
denne overliggende 
hjælpefunktion

(Tryk for at starte en ny journal) (Tryk for at se/søge patientliste)

Tryk for at låse skrivebordet

Tryk for at angive dine præferencer Dobbeltklik for at oprette forbindelse 
til en supportmedarbejder for 
fjernfejlfinding (ring venligst først til 
support)

Tryk for at se underretninger, 
opdateringer og andre 
meddelelser fra Align Technology

Tryk for at 
kontrollere status  
for dine ordrer

Tryk for at se batteriladningsstatus

Et tryk på spørgsmålstegnet vil tænde for et overliggende, 
gennemsigtigt hjælpeværktøj, der giver et kort overblik. 
Bemærk, at headsetbilledet vises i stedet for spørgsmålstegnet, 
mens du er i denne visning. Tryk et vilkårligt sted for at lukke 
hjælpeskærmen og vende tilbage til den relevante skærm.
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Kapitel 2:

Grundlæggende hardwarefunktioner
 
Hardwarefunktioner for tilpasset hjulstander: Systemets forside

Touchskærm

Tænd-/slukknap

Strømindikator
Scanningsenhed (stav)

Scanningsenhed (holder)

Hjulafstand
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Hardwarefunktioner for tilpasset hjulstander: Bagsiden af systemet

Scanningsen-
hedstilslutning

Stavkabeltilslutning
Panel-PC 
strømledning
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Scanningsenhed (stav)

Touchpad

Engangshylster Aftageligt scannerenhedskabel 
med USB-stik

Sideknapper: Scan, tænd/sluk, 
touchpad-aktivering

Luftventiler
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Kapitel 3:

Monteringsvejledning
 
Montering af iTero Element 2 scanner
Følg vejledningen nedenfor for at samle din iTero Element 2-scanner:

AC-strømboks Batteri Klik DC-strøm

Tænd/sluk-knap Der kræves to personer 
til  installation

Stav  
(scanningsenhed)

3.
Stram de 2 unbrako-skruer med den større 
skruenøgle

6.
Hold holderen

7.
Stram stavholder-unbrako-skruen på 
bagsiden med den mindre skruenøgle

8.
Sæt dækslet på plads igen bag håndtaget

4.
Fjern dækslet fra bagsiden af håndtaget 

2.
Tilslut post til hjulbasen

1.
Kontroller indholdet af kassen

5.
Fastgør stavholderen til hjulsstativets forside

A

B

C

D
Hjulstander

Stav med kabel

Stavholder

HD-touchskærm

Eksternt batteri

Strømledning

A

B

C

D

E

F

F

E

9 kg / 20 pund
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12.
Løft HD-skærmen for at montere den

13.
Drej scanneren rundt og stram 
tommelfingerskruen for at fastgøre  
HD-skærmen

14.
Fastgør strømkablet til porten mærket DC

15.
Strømkabel tilsluttet

16.
Fastgør det magnetiske bagdæksel

11.
Skub batteriet ind i batteriholderen og stram 
tommelfingerskruerne

10.
Fjern batteridækslet

9.
Fjern magnetdækslet fra bagsiden af   
hjulstativets ramme

17.
Sæt staven i holderen
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23.
Tilslut webkameraet til USB-porten nederst 
på HD-skærmen

24.
Tryk på knappen for at tænde for scanneren

20.
På undersiden af   hjulstativet skal du sætte og 
fastgøre kablet med klipsen

21.
Tilslut strømkablet

19.
Fastgør strømkablet til undersiden af   
hjulstativet

18.
Fastgør stavkablet på bagsiden af   HD-skærmen

22.
Placér webkameraet på HD-skærmen for 
fjernundervisning eller supportsessioner
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9.
Fastgør stavkablet på bagsiden af   HD-skærmen

8.
Fastgør strømkablet til porten mærket DC

7.
Placer dækslet

Montering af iTero Element 2 stander
Følg vejledningen nedenfor for at samle din iTero Element 2 stander:

4.
Installer nyt dæksel

3.
Fjern dæksel

2.
Stram posten ved hjælp af unbrakonøglen

1.
Indsæt posten i rammen.

5.
Løft HD-skærmen for at montere den. 

F

6.
Drej scanneren rundt og stram 
tommelfingerskruen for at fastgøre  
HD-skærmen
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10.
Tilslut strømkablet

11.
Placér webkameraet på HD-skærmen for 
fjernundervisning eller supportsessioner

12.
Tilslut webkameraet til USB-porten nederst 
på HD-skærmen
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Trin 2: Gør den til min-proces

1.
Vælg foretrukket sprog, og tryk på Gør den til min-knappen for at 
starte guiden.

2.
Følg guidens instruktioner på skærmen for at fuldføre tilpasningen af   
iTero Element 2.



iTero Element 2 betjeningsvejledning Dansk 

13

Kapitel 4:

Brugsvejledning
 
Det anbefales at holde systemet i drift i åbningstiden for at tillade 
filoverførsel i baggrunden mellem lægens praksis, lægens samarbejdende 
laboratorier, og Align Technology Center. Det anbefales at slukke for 
systemet ved dagens slutning og at genstarte om morgenen.

Nedlukning ved slutning af dagen
1. Luk alle filer og programmer.

2. Tryk og slip afbryderen nederst på skærmen for at lukke systemet.

Flytning af systemet på kontoret
For at sikre maksimal systembeskyttelse anbefales det, at der er to 
personer om at flytte systemet. Følg disse instruktioner for flytning af 
systemet:

1. Kontroller, at scanningsenheden (staven) sidder godt i 
scanningsenhedsholderen.

2. Tag stikket ud af stikkontakten.

3. Flyt systemet forsigtigt ved at være to personer om det.

4. Anbring systemet på dets nye placering, og slut det til en stikkontakt.
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Kapitel 5:

Scannerhåndtering, 
rengøring og 
desinfektionsinstruktioner
 
Håndtering af scanningsenheden (stav)
• Scanningsenheden indeholder delikate komponenter og bør 

håndteres nænsomt.

Håndtering af scanningsenhedskablet
• Scannerkablet skal behandles nænsomt for at undgå mulig skade.

• Mellem patientsessioner anbefales det at udrede eventuelle 
snoninger og knuder for at fjerne al spænding fra scannerkablet

Anbefalet bedste fremgangsmåde til rengøring og 
desinfektion af scanningsenheden, base-enheden, 
hjulstanderen og/eller disken mellem patienterne.
• Sprøjt ikke desinfektionsmiddel direkte på scannersystemets 

overflader.

• Sprøjt desinfektionsmidlet på et håndklæde, eller brug 
desinfektionsservietter til scanningsenheden og baseenheden.

• Advarsel: Overmætning af desinfektionsmiddel på 
scannersystemets overflader kan forårsage skade, herunder 
også på interne komponenter.

• Følg desinfektionsproducentens anvisninger for passende 
kontakttid. Fjern resterende, flydende desinfektionsmiddel  
med en fnugfri, ren klud.

• Bemærk: følg de almindelige forholdsregler for personlig 
beskyttelse, som det findes relevant.

• Advarsel: Berør IKKE scanningsenhedens (stavens) optiske 
overflade.
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Beskrivelse pH Producent P/N Producent

Birex® Quat desinfektionsservietter 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® brintoverilte 
rengørende desinficerende væske 

2-3 30828, 30829 Clorox® Healthcare™ 

Clorox Healthcare® brintoverilte 
rengørende desinfektionsservietter 

2-3 30824, 30825 Clorox® Healthcare™ 

Opti-Cide 3® væske 7,6 DOCS12-024, DOCP04-128 Biotrol Intl.

Opti-Cide 3® servietter 7,6 DOCW06-100 Biotrol Intl.

OPTIM 33TB væske 2,5-3,5 OPT33-1GAL, OPT-33-1QT SciCan Inc.

OPTIM 33TB servietter 2,5-3,5 OPT33-W10X10, OPT-33-W12 SciCan Inc.

ProSpray
ProSpray servietter

10
PSC240
PSW-1

Certol

Webcol® alkohol prep 7 5110 Medtronic

Rengørings- og desinfektionsmidler til scanningsenhed og baseenhed
Følgende rengørings- og desinfektionsmidler anbefales til brug for scanningsenheden 
og baseenheden.
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Kapitel 6:

Skift af hylstre mellem patienter
 
Rengøring og desinfektion af scanningsenheden (staven)
For at undgå krydskontaminering er det vigtigt, at du efter hver patient rengører 
og desinficerer scanningsenheden og engangshylsteret fuldstændigt. Sprøjt 
først desinfektionsmiddel på et håndklæde eller brug desinfektionsservietter til at 
rengøre scanningsenheden og scanningsenhedshylsteret. Fortsæt derefter med 
nedenstående trin for at fjerne det brugte hylster og påsætte et nyt engangshylster.

ADVARSEL: Bortskaf scannerhylstre i overensstemmelse med de 
gældende betjeningsprocedurer eller lokale forskrifter for bortskaffelse af 
forurenet, medicinsk affald.

Trin 1
Hold på midten af hylsteret, når du trækker det AF eller PÅ.

Trin 2
Tryk let på begge sider af engangshylsteret, træk hylsteret langsomt 
ud af scanningsenheden, og kassér det.

Trin 3
Træk forsigtigt det nye hylster på scanningsenheden, indtil det 
klikker på plads.

ADVARSEL: Optisk overflade! 
Rør IKKE den optiske overflade. Kontakt kan forårsage skade. Hvis 
rengøring anses for at være nødvendig, skal du bruge servietterne 
og den antistatiske klud, der findes i hylsteræsken. For korrekt brug 
henvises til anvisningerne i scannerhylsterkassen.

Udskiftning af engangshylstre
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Scannerhylstre
Der er to typer hylstre beregnet til brug sammen med scannerenheden 
(staven):

Engangshylster
Det hvide hylster er et engangshylster til patientscanning. Udskift altid 
det hvide hylster på scanningsenheden mellem patienter for at undgå 
krydskontaminering. Bortskaf det hvide hylster efter hver patient.

Scannerhylstre-emballage
Scannerhylstre kan bestilles online i kasser med 25 fra  
iTero-butikken www.store.itero.com, hvor de er tilgængelige. 

Beskyttende hylster
Det blå beskyttelseshylster bruges til at beskytte den optiske 
overfladelinse, når scanningsenheden ikke er i brug. Opbevar venligst 
det blå beskyttelseshylster et sikkert sted, så det ikke går tabt eller 
bliver beskadiget.

www.store.itero.com
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Kapitel 7:

Klinisk LAN- 
netværksretningslinjer 
Indledning
iTero Element-scanneren bruger Wi-Fi internetforbindelsen til at sende 
og hente scanninger til og fra iTero-skyen.

Som en anbefaling er det altid bedst at have den nyeste teknologi 
til rådighed. Her er nogle nyttige retningslinjer for den bedste Wi-Fi-
forbindelse:

 
Niveauer af Wi-Fi internetforbindelse

Fremragende
> -50 dBm

God
-50 til -60 dBm

Rimelig
-60 til -70 dBm

Svag
<-70 dBm

• VIGTIGT: For at opnå den bedste ydeevne i din iTero Element scanner 
skal du sikre dig, at Wi-Fi signalstyrken er "Fremragende" eller i det 
mindste "God".

• FORSIGTIG: Når du scanner en patient, må du ikke slutte et LAN-kabel 
til iTero Element. Det er forbudt på grund af sikkerhedsrisici.
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Forberedelser

• Det nødvendige modem / router skal konfigureres med WPA2-
sikkerhedsstandard, herunder et kodeord.

• Sørg for, at dit it-professionelle personale vil være tilgængeligt, når 
scanner-installationen er planlagt til at finde sted.

• Sørg for, at dine Wi-Fi SSID-legitimationsoplysninger er 
tilgængelige: Login og adgangskode.

• Det minimale Wi-Fi styrkesignal for systemet skal vise mindst to 
"striber" som vist i kapitel 2 ovenfor).

• Diagnostisk værktøj under "Indstillinger", eller Tilslutningsværktøjet 
foreslås nedenfor.

• Test den lokale Wi-Fi-forbindelse med en hvilken som helst pc-
computer ved hjælp af iTero-konnektivitetsværktøjet (Kør testen så 
tæt som muligt på scannerens placering).

• Tilslutningsværktøj Download på fc1.orthocad.com\download\
AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

• Følgende er nogle forslag til kontorets IT-person, hvad angår hvad 
der bør overvejes for at forhindre problemer som adgang eller 
tilslutning til / med iTero-scanneren:

1. Hostname-anbefalinger relateret til Justering af tjenester, der lytter 
til porte 80 og 443.

2. Undgå FTP-kommunikation, da scanneren sender bestemte filtyper 
(.3ds og.3dc/.3dm).

3. Deaktiver enhver proxy-klient til datakommunikation via TCP/IP.

4. Tilføj ikke scanneren til nogen domænegruppe.

5. Kør ikke nogen gruppepolitik på scanneren, da den kan forstyrre 
dens korrekte funktion.

Router-retningslinjer
Mindstekrav: 802.11N / 802.11AC

Retningslinjer for internetforbindelse
For at opnå den bedste ydeevne af din iTero Element scanner skal 
du sikre dig, at din internetforbindelses uploadhastighed er mindst 
1 Mbps pr scanner. Bemærk også, at eventuelle yderligere enheder, 
der er forbundet til internettet parallelt med scanneren, kan påvirke 
scannerens ydeevne.

Firewall
Åbne porte (hvis Firewall virker): 

a. 80 - HTTP - TCP
443 - HTTPS - TCP
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Wi-Fi tips
Wi-Fi-routere giver dig adgang til dit internetsystem ved hjælp af en Wi-
Fi-forbindelse fra stort set ethvert sted inden for de funktionelle rammer 
for det trådløse netværk. Ikke desto mindre kan antallet, tykkelsen 
og placeringen af vægge, lofter eller yderligere skillevægge, som de 
trådløse signaler skal rejse igennem, begrænse signalets rækkevidde 
og styrke. Normale signaler varierer afhængigt af materialetyperne og 
baggrunden RF (radiofrekvens) støj i dit hjem eller din virksomhed.

1. Sørg for at have et minimalt antal vægge og lofter mellem routeren 
og andre netværksenheder. Hver barriere kan reducere adapterens 
rækkevidde med 1-3 meter (3-9 fod). 

2. Sørg for at have en lige linje, uden nogen skillevægge, mellem 
netværksenheder. Selv en mur, der virker ret tynd, kan blokere et 
signal på en meter (tre fod), hvis vægvinklen flyttes bare 2 grader. 
For at opnå den bedste modtagelse skal du placere alle enheder, så 
Wi-Fi-signalet bevæger sig direkte gennem (900) en væg eller en 
skillevæg (i stedet for i en vinkel).

3. Byggematerialer gør en forskel. En solid metaldør eller 
aluminiumssøm kan være meget tætte og kan have en negativ 
effekt på et Wi-Fi-signal. Forsøg at placere adgangspunkter, 
trådløse routere og computere, så signalet bevæger sig gennem 
gipsvægge eller åbne døråbninger. Materialer og genstande som 
glas, stål, metal, vægge med isolering, vandtanke (akvarier), spejle, 
arkivskabe, mursten og beton kan reducere dit trådløse signal.

4. Hold dit iTero-produkt væk (mindst 3-6 fod eller 1-2 meter) fra 
elektriske apparater eller apparater, der genererer RF-støj.

5. Hvis du bruger 2,4 GHz trådløse telefoner eller X-10 (trådløse 
produkter som f.eks. Loftsventilatorer, fjernbetjente lamper og 
hjemmesikkerhedssystemer), kan din trådløse forbindelse alvorligt 
nedbrydes eller helt falde ud. Basen på mange trådløse enheder 
sender et RF-signal, selvom enheden ikke er i brug. Placer dine andre 
trådløse enheder så langt som muligt fra din scanner og router.

6. I dit område kan der være mere end et aktivt trådløst netværk. 
Hvert netværk bruger en eller flere kanaler. Hvis kanalen er tæt på 
dine systemkanaler, kan kommunikationen gradvist aftage. Spørg 
din it-afdeling for at kontrollere dette og om nødvendigt ændre de 
kanalnumre, der bruges af dit netværk.
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Tlpas hostname-anbefalinger
Tilpasning forbedrer konstant sine produkter og tjenester. Derfor 
kan man kun forpligte sig til et hostname men ikke til en bestemt IP.

Følgende hostnameliste blev oprettet for at give Align-scannerne 
de korrekte driftsfunktioner til at kunne udnytte alle de avancerede 
muligheder i scannerens ydeevne. 

Tilpas hostname-anbefaling:

Hostname 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-område - Amazon Global CDN-tjeneste -  
IP-adresseområde varierer afhængigt af scannerens placering.

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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Bilag A:

EMC-erklæring
 
Resumé af EMC-testresultater for iTero Element 2

Test Standard Klasse/Fareniveau Testresultat

Dokumentation (IEC 60601-1-2 afsnit 4 og 5)

Generelle krav til EMC afsnit 4.1 -- Overholder

Eksterne etiketter afsnit 5.1 -- Overholder

Overensstemmelse med brugervejledningen afsnit 5.2.1 -- Overholder

Nøjagtighed af teknisk beskrivelse afsnit 5.2.2 -- Overholder

Emission (IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 afsnit 7)

Gennemført udledning  
Frek.område: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11
Gruppe 1 klasse B 230, 120 og 100 VAC net (50 Hz);  
220 VAC net (50 og 60 Hz)

Overholder

Udstrålet udledning  
Frek.område: 30-1000 MHz

CISPR 11 Gruppe 1 Klasse B Overholder

Harmonisk strømudledningstest IEC 61000-3-2 230 VAC net (50 Hz og 220 V (60 Hz) Overholder

Spændingsændringer, spændingsfluktuationer og flimretest IEC 61000-3-3 230 VAC net og 220 VAC net Overholder

Immunitet (IEC 60601-1-2 afsnit 8)

Immunitet mod elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2 8 kV kontaktudladninger og 15 kV luftudladninger Overholder

Immunitet fra udstrålede elektromagnetiske felter IEC 61000-4-3 10,0 V/m; 80 MHz ÷ 2,7 GHz, 80 % AM, 1 kHz Overholder

Immunitet overfor nærhedsfelt fra trådløst kommunikationsudstyr IEC 61000-4-3
Liste over frekvenser, fra 9 V/m op til 28 V/m,  
PM (18 Hz eller 217 Hz), FM 1 kHz

Overholder

Immunitet fra elektrisk hurtig overgang (EFT) IEC 61000-4-4 ± 2,0 kV - på vekselstrømsnet; Tr/Th – 5/50 ns, 100 kHz Overholder

Immunitet fra stigning IEC 61000-4-5 ± 2,0 CM / ± 1,0 kV DM på AC net; Tr/Th – 1,2/50 (8/20) μs Overholder

Immunitet mod ledningsbårne forstyrrelser induceret 
af-radiofrekvensfelter

IEC 61000-4-6
3,0; 6,0 VRMS på 230 VAC net- og stavkabel;  
0,15 ÷ 80 MHz, 80 % AM 1 kHz

Overholder

Immunitet fra spændingsfald, korte afbrydelser og 
spændingsvariationer

IEC 61000-4-11
0 % - 0,5 cyklus og 1 cyklus; 70 % - 25 cyklusser;
0 % - 250 cyklusser på AC net

Overholder
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Bilag B:

Hardwarespecifikationer

Produkt Beskrivelse

Skærm 21,5" skærm

Scanner
Scanneren udsender rødt laserlys (680nm Klasse 1) såvel som hvide 
LED-emissioner.

Trådløst netværk
LAN-kort tilbyder lokal netværkskommunikation med trådløs 
forbindelse.

Driftsspænding 100-240VAC- 50/60 Hz – 200VA (maks.)

Driftstemperatur 18 ° til 26 °C / 64,4 ° til 78,8 °F

Opbevarings-/transporttemperatur -5 ° til 50 °C / 23 ° til 122 °F

Driftstryk og -højde
Tryk: 520 mmHg til 760 mmHg (~69 kPa til ~101 kPa)
Højde: 0 fod til 10.000 fod

Opbevarings-/transporttryk & -højde
Tryk: 430 mmHg til 760 mmHg (~57 kPa til ~101 kPa)
Højde: 0 fod til 15.000 fod

Relativ luftfugtighed Drift: 40 % til 70 %; Opbevaring: 30 % til 90 %

Dimensioner

iTero HD-touchskærm:
Højde: 356 mm (~14 tommer)
Bredde: 552 mm (~21,7 tommer)
Dybde: 65 mm (~2,5 tommer)

iTero Element-stav:
Længde: 338,5 mm (~13 tommer)
Bredde: 53,5 mm (~2 tommer)
Dybde: 69,8 mm (~3 tommer)

Hjulstander:
Højde: 1280 mm (~50 tommer)
Bredde: 645 mm (~25 tommer)
Dybde: 625 mm (~24,5 tommer)
 
Stander:
Højde: 480 mm (~ 19 tommer)
Bredde: 552 mm (~21,7 tommer)
Dybde: 220 mm (~ 8,7 tommer)

Nettovægt

iTero HD-touchskærm: 8,3 kg (~18,3 pund)
iTero Element-stav: 0,47 kg (~1 pund)
Hjulstand: 13,6 kg (~30 pund)
iTero Element 2 stander: 2,5 kg (~5,5 pund)

Forsendelsesvægt ~37,5 kg (~83 pund)
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