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კლასი 1 ლაზერული შესაბამისობა
ეს მოწყობილობა შეესაბამება: "21 CFR 1040.10" და "EN 60825-1"-ს.

კლასი 1 ლაზერული პროდუქტი
 

CSA შესაბამისობა
ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს შემდეგ CSA სტანდარტს 
კანადასა და აშშ-ში:  
"UL Std # 60601-1 - სამედიცინო ელექტრო მოწყობილობები 
ნაწილი 1: უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები" 

FCC შესაბამისობა
ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე -15 ნაწილს და მისი 
მუშაობა ექვემდებარება შემდეგ 2 პირობას:

1. ამ მოწყობილობას არ შეუძლია ზიანის მიყენება.

2. ამ მოწყობილობამ უნდა განახორციელოს ნებისმიერი ჩარევა, 
მათ შორის ისეთიც, რომელმაც შესაძლოა მისი არასასურველი 
მუშაობა გამოიწვიოს.

FCC გაფრთხილება

მოწყობილობაში მწარმოებლის მიერ არაავტორიზებული 
ცვლილებების შეტანამ შესაძლოა გააუქმოს, FCC წესების 
მიხედვით, მოწყობილობის გამოყენების უფლებამოსილება.

EMC შესაბამისობა
ეს მოწყობილობა შეესაბამება EMC-ის შემდეგ სტანდარტს:

"IEC 60601-1-2 სამედიცინო ელექტრო მოწყობილობები - 
ნაწილი 1-2: ზოგადი მოთხოვნები ძირითადი უსაფრთხოებისა 
და აუცილებელი მუშაობისათვის - დამატებითი სტანდარტი: 
ელექტრომაგნიტური მოვლენები - მოთხოვნები და ტესტები".

უსაფრთხოების დაცვა

ეს მოწყობილობა შეესაბამება უსაფრთხოების შემდეგ სტანდარტს:

"IEC 60601-1 სამედიცინო ელექტრო მოწყობილობა-ნაწილი 1: 
ძირითადი მოთხოვნები საბაზისო უსაფრთხოებისა და ძირითადი 
მუშაობისათვის."

CE შესაბამისობა
ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს საბჭოს დირექტივას 93/42 / EEC 
სამედიცინო მოწყობილობებისათვის.

გ      აშშ
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სიმბოლოები 
შემდეგი სიმბოლოები შესაძლოა გამოსახული იყოს iTero Element 2-ის ტექნიკის 
ნაწილებზე და შესაძლოა შეგხვდეთ სახელმძღვანელოში და iTero Element 2-ის სხვა 
ლიტერატურაში

"მხოლოდ Rx"

სადაც არ უნდა მდებარეობდეს ეს სიმბოლო 
მოწყობილობაზე, რეკომენდირებულია 
მიმართოთ ამ სახელმძღვანელოს, იმ 
ინფორმაციის სანახავად, რომელიც ეხება 
მოწყობილიობის სათანადოდ გამოყენებას.

ყურადღება: ეს სიმბოლო გამოიყენება 
იმისათვის, რომ ხაზი გაუსვას იმ 
ფაქტს, რომ არსებობს სპეციფიური 
გაფრთხილებები ან მოწყობილობასთან 
დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები.  
სადაც არ უნდა მდებარეობდეს ეს სიმბოლო 
მოწყობილობაზე, სავალდებულოა 
მიმართოთ ამ სახელმძღვანელოს, იმ 
ინფორმაციის სანახავად, რომელიც ეხება 
მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენებას.

სამედიცინო მოწყობილობის მწარმოებელი.

IEC 60417-5031: მუდმივი დენი.

ელექტრო ბატარეა.

ეხება ტიპი BF-ის ნაწილს. ნებისმიერი 
ნაწილი, რომელზეც ეს სიმბოლო ჩანს, 
არის ელექტრო იზოლაციის ტიპი BF.

ნაწილები ან აქსესუარები, რომლებზეც ეს 
სიმბოლო გვხვდება, ხელმეორედ არ უნდა 
იქნას გამოყენებული.

IEC 60417-5009: ლოდინის რეჟიმი.

ტარი (სკანირების აპარატი).

RoHS (ჩინეთი).

აუცილებელია ელექტრო ნარჩენებისა და 
ელექტრული აღჭურვილობის ცალკეული 
შეგროვება. ელექტრული ნარჩენებისა და 
ელექტრო მოწყობილობების აღჭურვილობის 
ევროპული დირექტივის შესაბამისად 
(WEEE), არ მიაკუთვნოთ ეს პროდუქტი 
საოჯახო ან მუნიციპალურ ნარჩენებს. ეს 
მოწყობილობა შეიცავს WEEE მასალებს. 
გთხოვთ, დაუკავშირდეთ EARN სერვისს. 
ონლაინ მოთხოვნის ფორმის ბმული  
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.

გაფრთხილება: აშშ ფედერალური 
კანონი ზღუდავს ამ მოწყობილობის 
გაყიდვას ან შეკვეთას ლიცენზირებული 
სტომატოლოგის, ორთოდონტისტის 
ან კბილის სპეციალისტის მიერ. 
სისტემა მუშაობს როგორც სარეცეპტო 
სამედიცინო მოწყობილობა და უნდა იქნას 
გამოყენებული მხოლოდ კვალიფიციური 
სპეციალისტების მიერ.

IEC 60417-5032: ცვლადი დენი.

USB როზეტი.

შეკვეთის ნომერი. სერიული ნომერი. მიუთითებს უფლებამოსილ 
წარმომადგენელს ევროპის 
თანამეგობრობაში.

REF SN

მიუთითებს ტემპერატურის 
ზღვარს, მოწყობილობის უსაფრთხო 
გამოყენებისათვის

მწარმოებლის სერიის კოდი მიუთითებს მომხმარებლის მიერ 
ინსტრუქციების გამოყენების საჭიროებაზე.

MLot

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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უსაფრთხოების ინსტრუქციები
სისტემაში მუშაობის დაწყებამდე, ყველა მომხმარებელი 
ვალდებულია წაიკითხოს ეს უსაფრთხოების ინსტრუქცია.

კომპიუტერი აღჭურვილია Li-ion მრავალჯერადი დატენვის 
ელემენტის ბლოკით. თუ ელემენტი არასწორად იქნა შეცვლილი, 
არსებობს აფეთქების საშიშროება. ჩაანაცვლეთ მხოლოდ იმავე 
ტიპით, რომელიც რეკომენდირებულია მწარმოებლის მიერ. 
გააუვნებლეთ გამოყენებული ელემენტები მწარმოებლის 
ინსტრუქციის მიხედვით.

გაფრთხილება - ელექტროშოკის რისკის თავიდან ასაცილებლად, ეს 
აპარატურა კვების წყაროსთან უნდა იყოს მიერთებული მხოლოდ 
დამიწებით.

ენერგიის წყარო
• ელექტროენერგია მიეწოდება სისტემას შიდა სამედიცინო 

კლასის კვების წყაროდან.

ელემენტიანი კვების სისტემა
• დატენვა - ელემენტი მთლიანად იქნება დატენილი მას შემდეგ, 

რაც შეერთებული იქნება კვების წყაროში 2სთ-ის განმავლობაში.

• მთლიანად დატენილი ბატარეით, დენის წყაროსთან შეერთების 
გარეშე, მომხმარებელს შეუძლია სკანირება iTero Element 2 
სკანერით 30წთ-ის განმავლობაში.

ელექტრული გაფრთხილება

•  ელექტრო შოკის საშიშროება!! მხოლოდ უფლებამოსილი 
Align Technology-ის ტექნიკოსებს შეუძლიათ გადააადგილონ 
გარე პანელები და საფარველი. შეგნით არ არის 
მომხმარებლისათვის გამოსადეგი ნაწილები

• იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ ელექტრო შოკი, iTero Element 
2 მიერთებული უნდა იყოს კვების ქსელთან დამცავი დამიწებით.

• მხოლოდ Align Technology-ის მიერ ნებადართული ვებ კამერა ან 
DOK უნდა იყოს მიერთებული USB როზეტთან სისტემის უკანა 
მხარეს.

უსადენო ქსელი
• სისტემა აღჭურვილია უსადენო ქსელით

უსაფრთხოების კლასიფიკაცია

• ელექტრული შოკისგან დაცვის ტიპი: კლასი 1.

• ელექტრო შოკისგან დაცვის საწინააღმდეგო ხარისხი: ტიპი BF.

• წყლის მავნე შესვლისგან დაცვის ხარისხი: ჩვეულებრივი.

• აღჭურვილობა არ შეესაბამება აალებად საანესთეზიო 
საშუალებებთან ერთად გამოყენებას.

• ოპერაციის რეჟიმი: უწყვეტი.

სარეცეპტო სამედიცინო მოწყობილობა
• სისტემა მუშაობს როგორც სარეცეპტო სამედიცინო 

მოწყობილობა და უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ 
კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.

სკანერის გაფრთხილებები
• სკანერი ასხივებს წითელ ლაზერის სინათლეს (680nm კლასი 1), 

ისევე როგორც LED გამოსხივებას. სკანერის ნორმალური 
გამოყენების შემთხვევაში, ის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს 
ადამიანის თვალისათვის. თუმცა, ექიმებმა თავი უნდა შეიკავონ 
სკანერის პირდაპირ პაციენტის თვალში მინათებისგან.

• მოერიდეთ კაბელის გადაგრეხას, კაბელის გამოთრევას, 
გამოქაჩვას, მასზე ფეხის დაბიჯებას.

• სკანერის გამოყენება არ წარმოადგენს საფრთხეს ადამიანის 
თვალისათვის. თუმცა, ექიმებმა თავი უნდა შეიკავონ სკანერის 
პირდაპირ პაციენტის თვალში მინათებისგან.

• როდესაც სისტემა არ არის გამოყენებაში, სკანირების აპარატი 
განთავსებული უნდა იყოს სათავსოში, ზონდი მიმართული 
საზიდარის დგარისა და სენსორული ეკრანის უკანა მხარეს, 
ამიტომ არ იქნება თვალის პირდაპირი კონტაქტი ლაზერის 
სხივთან ან მოციმციმე თეთრ LED ემისიასთან.

• ექიმმა უნდა დაიწყოს სკანირების პროცესი მხოლოდ მაშინ, 
როდესაც სკანერის ზონდი მოთავსდება პაციენტის პირში.

• ექიმმა არ უნდა მოათავსოს ყუთში სკანერი, სანამ ის ისევ მუშაობს.

დასუფთავება & დეზინფექცია
• იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ ჯვარედინი დაბინძურება, 

სავალდებულოა რომ ყოველი პაციენტის პროცედურის შემდეგ, 
ერთჯერადი პლასტიკური მილისი ჩანაცვლდეს და სკანირების 
ობიექტს ჩაუტარდეს დეზინფექცია.

• გააუვნებელყვეთ სკანერის მილისი სტანდარტული სამუშაო 
პროცედურების ან დაბინძურებული სამედიცინო ნარჩენების 
განადგურების ადგილობრივი რეგულაციების მიხედვით.

გახსნა & ინსტალაცია
• სისტემა უნდა გაიხსნას და დამონტაჟდეს Align Technology-ის 

ინსტრუქციების მიხედვით

სამუშაო გარემო
• სისტემა უნდა გადაადგილდეს ოთახებს შორის მაქსიმალური 

სიფრთხილით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული დაზიანება. 
• არ დაბლოკოთ საჰაერო ხვრელები სკანერის აპარატზე და 

საბაზისო ნაწილზე.

• სისტემა განკუთვნილია მხოლოდ შენობაში გამოყენებისათვის. 
ის არ უნდა მოხვდეს მზის პირდაპირი სხივების, ძლიერი სიცხის 
ან ტენიანობის ქვეშ.

ელექტრო მაგნიტური დაბრკოლება
• გაფრთხილება: ეს მოწყობილობა გამოცდილია და აკმაყოფილებს 

სამედიცინო მოწყობილობების IEC60601-1-2 სტანდარტებს. ეს 
სტანდარტი შექმნილია იმისათვის, რომ ტიპიური სამედიცინო 
ინსტალაციის დროს უზრუნველყოფილი იყოს გონივრული 
დაცვა დამაზიანებელი გარემოებებისგან. თუმცა, ჯანდაცვის 
დაწესებულებაში რადიოსიხშირული ‑ გადამცემი აპარატურის 
და ელექრული ხმაურის წყაროების არსებობის გამო (მაგ.: 
მობილური ტელეფონები, ორმხრივი მობილური გადამცემები, 
ელექტრო მოწყობილობები), წყაროს სიახლოვის ან სიძლიერით 
გამოწვეულმა ზემოქმედების მაღალმა დონემ, შესაძლოა 
გამოიწვიოს ამ მოწყობილობის ეფექტურობის დარღვევა.

ძირითადი

• გაფრთხილება: ამ მოწყობილობაში ცვლილებების შეტანა 
ნებადართული არ არის.

• გაფრთხილება: მუშაობის დროს სენსორული ეკრანი ყოველთვის 
უნდა იყოს სადგამზე!
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თავი 1:

შესავალი
 
მოხმარების წესების შესახებ
iTero Element 2 სისტემა მიეწოდება როგორც საკუთრება, 
კომპიუტერიზებული სამუშაო სადგური, პირის ღრუს სკანირების 
ჩასატარებლად ექიმის ოფისში. ეს ინსტრუქცია აღწერს როგორ 
უნდა ჩატვირთო და გამორთო სისტემა, როგორ უნდა მოეპყრო 
სწორად სკანერს და კაბელს, როგორ უნდა გაწმინდო სკანერი და 
შეცვალო მისი მილისები პაციენტებს შორის.

დანიშნულებისამებრ გამოყენება
iTero Element 2 არის ოპტიკური ნავიგაციის სისტემა (CAD / CAM), 
რომელიც გამოიყენება კბილების და პირის ღრუს ქსოვილის 
ტოპოგრაფიული სურათის გადასაღებად. ITero- დან მიღებული 
მონაცემები, შეიძლება გამოყენებული იქნეს სტომატოლოგიური 
მოწყობილობებსა (მაგ., გამასწორებელი, ორთოდონტიული კავები, 
ხელსაწყოები და ა.შ.) და აქსესუარებთან მიმართებაში

iTero Element 2 პროგრამული უზრუნველყოფა გამოიყენება 
iTero Element 2-ის სკანერთან ერთად კბილების, პირის ღრუს 
რბილი ქსოვილის და სტრუქტურებისა და კბილების თანწყობის 
3D ციფრული გამოსახულების მისაღებად. პროგრამული 
უზრუნველყოფა აკონტროლებს მონაცემების დამუშავებას, 
მონაცემთა ინტეგრაციის ხელშეწყობას და მონაცემების ექსპორტს, 
სტომატოლოგიური აღდგენის, ორთოდონტიული მოწყობილობების, 
საყრდენებისა და აქსესუარების CAD / CAM- წარმოებისათვის. 
მონაცემების სკანირებასთან ერთად, შესაძლებელი არის 
პაციენტებსა და შემთხვევებზე სხვადასხვა ინფორმაციის იმპორტ/
ექსპორტი ან გამოყენება სიმულაციის მოდელირებისათვის. 
სხვა ფუნქციები გამოიყენება სისტემის შემოწმებისა და 
მომსახურებისათვის, ასევე მართვის ინსტრუმენტად.

iTero Element 2 სისტემის უპირატესობები
The iTero Element 2 სისტემას აქვს მნიშვნელოვანი 
უპირატესობები გვირგვინის წარმოების არსებულ მეთოდებზე, 
მათ შორის პუდრის გარეშე სკანირებაზე, უფრო დიდი გირგვინის 
წარმოების სიზუსტე და დაუყოვნებელი უკუკავშირი სკანირების 
პროცესის დროს.

იხილეთ	ჩვენი	ვებგვერდი	http://www.itero.com	იმისათვის,	რომ	
ისწავლო	თუ	როგორ	შეუძლია	iTero Service-ს	გააუმჯობესოს	
შენი	ბიზნესი	პაციენტების	კმაყოფილების	გაზრდით,	კლინიკური	
შედეგების	გაუმჯობესებითა	და	მომსახურების	ეფექტურობის	
გაძლიერებით	.	

http://www.itero.com
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iTero Element 2- ის მომხმარებლის ინტერფეისი
The iTero Element 2 სისტემა გთავაზობთ მომხმარებლის ინტუიციურ ინტერფეისს 
ციფრული სკანირების ჩასატარებლად აღდგენითი და ორთოდონტიული 
გამოყენებისათვის. სკანირების პროცესში ექიმს საშუალება ექნება ისარგებლოს 
ვიზუალური და ტექსტური დახმარებით. სენსორული ეკრანი და ღეროს ღილაკები 
გამოიყენება ეკრანის ინსტრუქციების საპასუხოდ სკანირების პროცესის დროს.

დააჭირეთ სასწავლო ცენტრში შესასვლელად ან დაიწყეთ ტრენინგი

დააჭირეთ ეკრანზე 
ნებისმიერ ადგილას 
იმისათვის, 
რომ დახუროთ 
დახმარების ეკრანი

(დააჭირეთ ახალი შემთხვევის 
დასაწყებად)

(დააჭირეთ პაციენტების სიის 
სანახავად/მოსაძებნად)

დააჭირეთ სამუშაო დაფის ჩასაკეტად

დააჭირეთ პარამეტრების დასაყენებლად დისტანციური 
დიაგნოსტიკისათვის დააჭირეთ 
ორჯერ, რათა დაუკავშირდეთ 
დამხმარე აგენტს (გთხოვთ, ჯერ 
დაურეკეთ დახმარებას)

Align Technology-ის 
შენიშვნების, განახლებების 
და სხვა შეტყობინებების 
სანახავად დააჭირეთ.

დააჭირეთ თქვენი 
შეკვეთების 
სტატუსის 
შესამოწმებლად

დააჭირეთ ელემენტის დამუხტვის სტატუსის სანახავად

ერთი დაჭერა კითხვის ნიშანზე ჩართავს გამჭვირვალე დახმარების 
სქემას, რომელიც უზრუნველყოფს მოკლე მიმოხილვას. გთხოვთ 
გაითვალისწინოთ, რომ ამ შემთხვევაში, კითხვის ნიშნის ნაცვლად 
ჩანს ყურსასმენის ნიშანი. იმისათვის, რომ დახუროთ დახმარების 
ეკრანი, დააკლიკეთ ნებისმიერ ადგილას და დაბრუნდით 
შესაბამის ეკრანზე.
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თავი 2:

ტექნიკის ძირითადი მახასიათებლები
 
მომხმარებლის ბორბლებიანი სტენდის აპარატურის მახასიათებლები: სისტემის წინა ხედი.

სენსორული ეკრანი

კვების გამომრთველი

კვების ინდიკატორი
სკანირების აპარატი (ტარი)

სკანირების აპარატი (სათავსო)

საჭის ბაზა



iTero Element 2 ინსტრუქცია    ქართული 

5

მომხმარებლის ბორბლებიანი სტენდის აპარატურის 
მახასიათებლები: სისტემის უკანა ხედი

სკანირების 
აპარატის 
შემაერთებელი

ღეროს 
კაბელის 
კავშირი

PC პანელის დენის 
კაბელი



6

iTero Element 2 ინსტრუქცია    ქართული 

სკანირების აპარატი (ტარი)

სენსორული ეკრანი

ერთჯერადი მილისი სკანირების მოხსნადი კაბელი, 
USB ჩამრთველით

გვერდითი ღილაკები: 
სკანირება, ჩართვა / გამორთვა, 
სენსორული პანელის აქტივაცია

სავენტილაციო ხვრელები
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თავი 3:

აწყობის 
ინსტრუქციები
 
ITero Element 2 სკანერის აწყობა
გთხოვთ, მიჰყევით ინსტრუქციებს იმისათვის, რომ 
დამონტაჟდეს თქვენი iTero Element 2 სკანერი:

ცვლადი დენის კვება აკუმულატორი დააკლიკე მუდმივი 
დენის კვება

კვების ღილაკი ინსტალაციისთვის საჭიროა 
2 ადამიანი

ტარი  
(სკანირების 
აპარატი).

3.
მოუჭირეთ 2 ხრახნს მოზრდილი ქანჩის 
გასაღების გამოყენებით

6.
დაიჭირეთ ბუდე

7.
მოუჭირეთ ღეროს ბუდის ხრახნს უკანა 
მხარეს, პატარა ქანჩის გასაღების გამოყენებით

8.
თავიდან მიამაგრეთ საფარველი სახელურის 
უკან

4.
მოხსენით საფარი სახელურის უკანა 
ნაწილიდან 

2.
შეაერთეთ ბოძი ბორბლებიან ფუძეზე

1.
1. შეამოწმეთ ყუთის შიგთავსი

5.
მიამაგრეთ ღეროს ბუდე ბორბლებიანი 
ღერძის წინა მხარეს

ა

ბ

გ

დ
ბორბლებიანი 
ღერძი

ღერო კაბელით

ღეროს სადგამი

HD სენსორული 
ეკრანი

გარე ელემენტი

ელექტრო-კვების 
კაბელი

ა

ბ

გ

დ

ე

ვ
ვ

ე

9 კგ / 20 ფუნტი
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12.
აწიეთ HD ეკრანი დასამონტაჟებლად

13.
შემოაბრუნეთ სკანერი და მოუჭირეთ 
ქანჩყურებიანი ხრახნები, რათა დამაგრდეს 
HD ეკრანი

14.
მიამაგრეთ დენის კაბელი DC ხვრელში

15.
დენის კაბელი ჩასმულია

16.
მიამაგრეთ მაგნიტური უკანა საფარი

11.
შეაცურეთ ელემენტი ელემენტის ბუდეში 
და მოუჭირეთ ქანჩყურიანი ხრახნები

10.
ამოიღეთ ელემენტის საფარი

9.
მოხსენით მაგნიტური საფარი ბორბლებიანი 
ღერძის ჩარჩოს უკანა ნაწილიდან

17.
მოათავსეთ ღერო საყრდენზე
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23.
შეაერთეთ ვებ კამერა USB ხვრელში HD 
ეკრანის ქვედა ნაწილში

24.
დააჭირეთ ღილაკს, რათა ჩართოთ სკანერი

20.
ბორბლებიანი ღერძის ქვედა ნაწილში 
დადეთ და დააფიქსირეთ კაბელი მომჭერით

21.
შეაერთეთ დენის კაბელი

19.
მიამაგრეთ დენის კაბელი ბორბლებიანი 
ღერძის ქვედა ნაწილში

18.
მიამაგრეთ ღეროს კაბელი HD ეკრანის უკანა 
მხარეს

22.
განათავსეთ ვებ კამერა HD ეკრანზე 
დისტანციური სწავლების ან მხარდაჭერის 
სესიებისთვის
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9.
მიამაგრეთ ღეროს კაბელი HD ეკრანის უკანა 
მხარეს

8.
მიამაგრეთ დენის კაბელი DC ხვრელში

7.
მოხსენით საფარი

ITero Element 2 Counter Stand- ის აწყობა
გთხოვთ, მიჰყევით ქვემოთ მოყვანილ ინსტრუქციას, რათა ააწყოთ iTero Element 2 
Counter Stand:

4.
ახალი საფარის დაყენება

3.
საფარის მოხსნა

2.
დაამაგრეთ სამაგრი ქანჩის გამოყენებით

1.
გზავნილი ჩასვით ჩარჩოში.

5.
აწიეთ HD ეკრანი დასამონტაჟებლად 

ვ

6.
შემოაბრუნეთ სკანერი და მოუჭირეთ 
ქანჩყურებიანი ხრახნები, რათა დამაგრდეს 
HD ეკრანი
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10.
შეაერთეთ დენის კაბელი

11.
განათავსეთ ვებ კამერა HD ეკრანზე 
დისტანციური სწავლების ან მხარდაჭერის 
სესიებისთვის

12.
შეაერთეთ ვებ კამერა USB ხვრელში HD 
ეკრანის ქვედა ნაწილში



12

iTero Element 2 ინსტრუქცია    ქართული 

ნაბიჯი 2: "გახადე ის შენი" პროცესი 

1.
აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ენა და დააჭირეთ ღილაკს "აქციე 
საკუთარ პროცესად", რათა ჩართოთ პროგრამა.

2.
მიჰყევით პროგრამის ინსტრუქციებს ეკრანზე, რათა დაასრულოთ 
iTero Element 2-ის დაყენება.
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თავი 4:

მოხმარების წესები
 
რეკომენდირებულია სისტემის მუშაობა სამუშაო საათებში, რათა 
უზრუნველყოს ფაილების გადაცემა ექიმების ოფისებს შორის, 
ექიმების პარტნიორულ ლაბორატორიებში და Align Technology 
Center-ში. რეკომენდირებულია სისტემის დახურვა დღის ბოლოს 
და გადატვირთვა დილით.

დღის ბოლო - გამორთვა

1. დახურეთ ყველა ფაილი და პროგრამა.

2. სისტემის დასახურად, თითი დააჭირეთ და აუშვით ეკრანის 
ქვედა ნაწილში არსებულ კვების გამომრთველს.

სისტემის გადაადგილება ოფისის შიგნით
იმისათვის რომ დარწმუნდეთ სისტემის მაქსიმალურ დაცულობაში, 
რეკომენდებულია რომ სისტემა გადააადგილოს ორმა ადამიანმა. 
სისტემის გადასაადგილებლად მიჰყევით ამ ინსტრუქციებს:

1. შეამოწმეთ კარგად არის თუ არა ჩამჯდარი სკანირების აპარატი 
(ღერო) სკანირების აპარატის სამაგრში.

2. გამორთეთ სისტემა კვების წყაროდან.

3. სისტემა გადააადგილეთ ფრთხილად, ორი ადამინის 
დახმარებით.

4. მოათავსეთ სისტემა მის ახალ ადგილას და შეაერთეთ კვების 
წყაროში.
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თავი 5:

სკანერის დამუშავების, 
დასუფთავებისა 
და დეზინფექციის 
ინსტრუქციები
 
სკანირების აპარატის (ტარის) დამუშავება

• სკანირების აპარატი შეიცავს დელიკატურ კომპონენტებს და 
სიფრთხილით უნდა იქნეს დამუშავებული.

სკანირების აპარატის კაბელის დამუშავება

• სკანერის კაბელს სიფრთხილით უნდა მოეპყროთ, რათა თავიდან 
იქნეს აცილებული შესაძლო დაზიანება.

• პაციენტების პროცედურებს შორის, რეკომენდებულია გასწორდეს 
ნებისმიერი გადაგრეხილი თუ გაკვანძული მონაკვეთი, რათა 
თავიდან იქნას აცილებული ძაბვა სკანერის კაბელიდან

სკანერის აპარატის, სადგამი აპარატის, ბორბლებიანი 
ღერძის და/ან სადგამი ღერძის, პაციენტებს შორის, 
გაწმენდისა და დეზინფექციისათვის საუკეთესო 
რეკომენდაციები.
• სკანერის აპარატის ზედაპირზე სადეზინფექციო სითხე 

პირდაპირ არ შეასხუროთ.

• სადეზინფექციო ხსნარი შეასხურეთ ნაჭერს ან გამოიყენეთ 
სადეზინფექციო ხელსახოცები სკანირების აპარატის და სადგამი 
ნაწილისათვის.

•  გაფრთხილება: სადეზინფექციო ნივთიერების ზედმეტმა 
გაჯერებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სკანირების სისტემის 
ზედაპირის დაზიანება, მათ შორის შიდა კომპონენტების.

• დაიცავით სადეზინფექციო ხსნარების მწარმოებელთა 
ინსტრუქციები ხსნარის კონტაქტის დროსთან დაკავშირებით. 
ნარჩენი სადეზინფექციო სითხე მოაცილეთ სუფთა ბოჭკოვანი 
ქსოვილით.

•  შენიშვნა: დაიცავით სტანდარტული წესები პირადი 
დაცვისათვის, როგორც შეეფერება.

•  გაფრთხილება: არ შეეხოთ სკანირების აპარატის ოპტიკურ 
ზედაპირს.
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აღწერა pH მწარმოებელის P / N მწარმოებელი

Birex® ამონიუმის	მეოთხედის	ნაერთის	
სადეზინფექციო	ხელსაწმენდები	 7.6 BI 240 Biotrol Intl.

CaviCide AF 12.7 13-800 Metrex

CaviCide AF
CaviWipe

12.5
13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide1
CaviWipe1

12.5
13-5000
13-5100

Metrex

Clorox Healthcare®	წყალბადის	
პეროქსიდის	სუფთა	საწმენდი,	
სადეზინფექციო	სითხე	

2-3 30828, 30829 Clorox® Healthcare™ 

Clorox Healthcare® წყალბადის	
პეროქსიდის	სუფთა	სადეზინფექციო	
ხელსახოცები	

2-3 30824, 30825 Clorox® Healthcare™ 

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

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

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

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

ProSpray
ProSpray ხელსაწმენდები 10

PSC240
PSW-1

Certol

Webcol® სამედიცინო	დასპირტული	
სალფეთქები	 7 5110 Medtronic

საწმენდი და სადეზინფექციო მასალები სკანირების 
აპარატისთვის და სადგამი ნაწილისათვის

დასუფთავებისა და სადეზინფექციო მასალები, რომელთა გამოყენებაც არის 
რეკომენდებული სკანირების აპარატისა და სადგამი ნაწილისათვის.
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თავი 6:

პაციენტებს შორის 
მილისების გაწმენდა
 
სკანირების აპარატის (ღეროს) დასუფთავება და დეზინფექცია
იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული ჯვარედინი დაბინძურება, 
მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული პაციენტის შემდეგ სრულად გაიწმინდოს და 
დეზინფექცია ჩაუტარდეს სკანირების აპარატს და ერთჯერად მილისს. შეასხით 
სადეზინფექციო სპრეი ნაჭერს ან გამოიყენეთ სადეზინფექციო ხელსაწმენდები, 
რათა გაიწმინდოს სკანირების აპარატი და სკანირების აპარატის სადეზინფექციო 
ბუდე. შემდეგ მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ საფეხურებს, რათა მოხსნათ 
გამოყენებული მილისი და მიამაგროთ ახალი ერთჯერადი მილისი.

გაფრთხილება: გააუვნებელყვეთ სკანერის მილისები სტანდარტული 
სამუშაო პროცედურის ან სამედიცინო ნარჩენების განადგურების 
ადგილობრივი რეგულაციების მიხედვით.

ნაბიჯი 1
მილისის ჩართვის ან გამორთვის რეჟიმზე დაყენების დროს, 
დაიჭირეთ მილისის ცენტრი.

ნაბიჯი 2
მსუბუქად დააჭირეთ ერთჯერადი მილისის ორივე მხარეს, 
ამოაძრეთ მილისი ნელა სკანერის აპარატიდან და გადააგდეთ.

ნაბიჯი 3
ნაზად შეაცურეთ ახალი მილისი სკანირების აპარატზე, მანამ სანამ 
არ დაიწკაპუნებს.

გაფრთხილება: ოპტიკური ზედაპირი! 
არ შეეხოთ ოპტიკურ ზედაპირს. კონტაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს 
დაზიანება. თუ დასუფთავება საჭიროა, გამოიყენეთ ხელსახოცები 
და ანტისტატიკური ნაჭრები, რომლებიც მოთავსებულია მილისის 
ყუთში. იმისათვის, რომ გამოიყენოთ სწორად, მიჰყევით მითითებებს, 
რომლებიც არის სკანერის მილისების ყუთში.

ერთჯერადი მილისების ჩანაცვლება
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სკანერის მილისები

არსებობს ორი სახის მილისი, რომლებიც განკუთვნილია სკანერის 
აპარატისათვის (ტარისათვის):

ერთჯერადი მილისი
ერთჯერადი მილისი თეთრი მილისი არის ერთჯერადი გამოყენების 
მილისი პაციენტის სკანირებისათვის. ჯვარედინი ინფიცირების 
თავიდან აცილების მიზნით, ყოველთვის შეცვალეთ თეთრი მილისი 
სკანირების აპარატზე პაციენტთა შორის არსებულ ინტერვალში. 
გთხოვთ, გამოცვალოთ თეთრი მილისი ყოველი პაციენტის შემდეგ.

სკანერის მილისების შესაფუთი ყუთი
სკანერის	მილისები	შეიძლება	შეუკვეთოთ	25	ყუთი	iTero 
მაღაზიიდან	www.store.itero.com,	სადაც	ის	არის	ხელმისაწვდომი.	

დამცავი მილისი
ლურჯი დამცავი მილისი გამოიყენება იმისათვის, რომ დაიცვას 
ოპტიკური ზედაპირის ლინზები, როდესაც სკანირების აპარატი 
არ გამოიყენება. გთხოვთ, შეინახოთ ლურჯი მილისი უსაფრთხო 
ადგილას, რომ არ დაკარგოთ ან დაზიანდეს.

www.store.itero.com
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თავი 7:

კლინიკის LAN ქსელის სახელმძღვანელო 
მითითებები 
შესავალი

ITero ელემენტის სკანერი იყენებს Wi-Fi-ს ინტერნეტ კავშირს, რათა 
გამოაგზავნოს და დააბრუნოს დასკანირებული ფაილები iTero-ს 
cloud მეხსიერებიდან.

როგორც რეკომენდაცია, ყოველთვის კარგი არის თანამედროვე 
ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა. აქ არის რამდენიმე სასარგებლო 
რჩევა, რაც საუკეთესო Wi-Fi კავშირის ქონას უზრუნველყოფს:

 
Wi-Fi ინტერნეტ კავშირის დონეები

შესანიშნავი
> -50 დბმ

კარგი
-50-დან -60-მდე დბმ

ნორმალური
-60-დან -70-მდე დბმ

სუსტი
<-70 დბმ

• მნიშვნელოვანია: თქვენი iTero Element-ის სკანერის საუკეთესო 
შესრულების მისაღწევად, უზრუნველყავით Wi-Fi სიგნალის 
სიძლიერე - "შესანიშნავი" ან მინიმუმ "კარგი".

• სიფრთხილის ზომები: პაციენტის სკანირებისას, არ 
დაუკავშიროთ LAN კაბელი iTero Element-ს - ეს აკრძალულია 
უსაფრთხოების მიზეზების გამო.
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მოსამზადებელი სამუშაოები

• აუცილებელი მოდემი / როუტერი კონფიგურირებულია WPA2 
უსაფრთხოების სტანდარტით, მათ შორის პაროლით.

• დარწმუნდით, რომ თქვენი კვალიფიციური IT თანამშრომელი 
ხელმისაწვდომი იქნება, როდესაც დაიწყება სკანერის 
ინსტალაცია.

• დარწმუნდით, რომ თქვენთვის ხელმისაწვდომი არის Wi-Fi SSID-
ის მონაცემები: ლოგინი და პაროლი.

• Wi-Fi-ის სიგნალი უნდა იყოს მინიმუმ ორი "ზოლი", როგორც ეს 
მოცემულია მე -2 თავში.

• დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტი "პარამეტრების" ქვეშ, ან 
შემაერთებელი ხელსაწყო შემოთავაზებულია ქვემოთ.

• შეამოწმეთ ადგილობრივი Wi-Fi კავშირი ნებისმიერ 
კომპიუტერთან, iTero კავშირის ხელსაწყოს გამოყენებით 
(აწარმოეთ ტესტი, სკანერის ლოკაციასთან რაც შეიძლება ახლოს).

• ჩამოტვირთეთ კავშირის ინსტრუმენტი fc1.orthocad.com \ 
download \ alignSupport \ ConnectivityCheck2.0.exe-დან

• შემდეგი მოცემულობა წარმოადგენს გარკვეულ 
გასათვალისწინებელ რჩევებს IT თანამშრომლისთვის, 
რათა თავიდან იქნეს აცილებული ისეთ პრობლემები ისეთ 
საკითხებთან მიმართებაში, როგორიც არის iTero-ს სკანერთან 
ხელმისაწვდომობა ან დაკავშირება:

1. საკვანძო კომპიუტერის რეკომენდაციები, რომლებიც 
დაკავშირებულია 80 და 443-ე პორტების გასწორებაზე.

2. არ დაუშალოთ FTP კომუნიკაცია, რადგან სკანერი აგზავნის 
სპეციალურ ფაილებს (.3ds და.3dc /.3dm).

3. გამორთეთ ნებისმიერი პროქსი-კლიენტი TCP / IP- ის 
საშუალებით მონაცემთა გაგზავნის დროს.

4. არ დაამატოთ სკანერი ნებისმიერი დომენის ჯგუფში.

5. არ გაექცეთ რაიმე ჯგუფის წესებს, რათა არ დაარღვიოთ სკანერის 
სრულად ფუნქციონირება.

როუტერის სახელმძღვანელო

მინიმალური სტანდარტები: 802.11N / 802.11AC

ინტერნეტთან დაკავშირების რეკომენდაციები
იმისათვის, რომ მივაღწიოთ თქვენი iTero Element-ის სკანერის 
საუკეთესოდ ფუნქციონირებას, დარწმუნდით, რომ თქვენი 
ინტერნეტის კავშირის ატვირთვის სიჩქარე არის მინიმუმ 1მბ 
წამში თითო სკანერზე. ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ ინტერნეტში 
ჩართულმა ნებისმიერმა დამატებითმა მოწყობილობამ, სკანერის 
პარალელურად, შეიძლება გავლენა მოახდინოს სკანერის მუშაობის 
ხარისხზე.

ქსელის დაცვა
ღია პორტები (თუ ქსელის დაცვა მუშაობს): 

ა. 80 - HTTP - TCP
ბ. 443 - HTTPS - TCP
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Wi-Fi რჩევები
Wi-Fi როუტერები საშუალებას გაძლევთ, რომ იქონიოთ წვდომა 
თქვენს ინტერნეტ სისტემასთან Wi-Fi-ის გამოყენებით, არსებითად 
ნებისმიერი ადგილიდან, თქვენი უსადენო ქსელის ფუნქციონალური 
დიაპაზონის ფარგლებში. მიუხედავად ამისა, კედლების, ჭერისა 
და დამატებითი დანაყოფების რაოდენობამ, სიღრმემ და პოზიციამ, 
რომლებმაც უკაბელო სიგნალები უნდა გაატარონ, შეიძლება 
შეზღუდონ სიგნალის დიაპაზონი და ძალა. ჩვეულებრივი სიგნალები 
დამოკიდებულია მატერიალურ ტიპებსა და ფონის რადიო სიხშირის 
ხმაურზე, რომელიც შეიძლება თქვენს სახლში ან სამსახურში იყოს.

1. დარწმუნდით, რომ თქვენს როუტერსა და სხვა ქსელურ 
მოწყობილობებს შორის იქნება კედლებისა და ჭერის 
მინიმალური რაოდენობა. თითოეულ ბარიერს თქვენი ადაპტერის 
დიაპაზონის 1-3 მეტრით (3-9 ფუტი) შემცირება შეუძლია. 

2. დარწმუნდით, თქვენს ქსელის კაბელებს შორის არ არის 
წინაღობები და დაკავშირებული არის სწორი ხაზით. მაშინაც კი, 
თუ კედელი შედარებით თხელი ჩანს, მას შეუძლია სიგნალის 
1 მეტრით დაბლოკვა (3 ფუტი) თუ კედლის კუთხე მხოლოდ 
2 გრადუსით გადაინაცვლებს. იმისათვის, რომ მიაღწიოთ 
საუკეთესო მიღებას, მოათავსეთ ყველა მოწყობილობა, რომ Wi-Fi 
სიგნალმა პირდაპირ გაიაროს კედლის ან ტიხრების გავლით 
(ნაცვლად კუთხისა).

3. სამშენებლო მასალები იძლევა განსხვავებას. რკინის მყარმა კარმა 
ან ალუმინის ლურსმნებმა შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა 
მოახდინოს Wi-Fi სიგნალზე. სცადეთ დააყენოთ წვდომის 
წერტილები, უკაბელო როუტერები და კომპიუტერები ისე, რომ 
სიგნალი თხელი კედლებსა ან ღია კარებს შორის გადიოდეს. ისეთ 
მასალებსა და საგნებს, როგორიც არის მინა, ფოლადი, ლითონი, 
იზოლაციის მქონე კედლები, წყლის საცავები (აკვარიუმები), 
სარკეები, ფაილების საცავი, აგური და ბეტონი, შეუძლიათ 
შეამცირონ თქვენი უკაბელო ინტერნეტის სიგნალი.

4. შეინახეთ თქვენი iTero პროდუქტი ისეთი (მინიმუმ 3-6 ფუტი 
ან 1-2 მეტრი) ელექტრო მოწყობილობებისდან მოშორებით, 
რომლებიც წარმოქმნიან რადიო სიხშირის ხმაურს ქმნიან.

5. თუ თქვენ იყენებთ 2.4GHz უსადენო ტელეფონებს ან X-10 
(უკაბელო პროდუქტები, როგორიცაა ჭერის ვენტილატორი, 
დისტანციური განათება და სახლის უსაფრთხოების სისტემები), 
თქვენი უკაბელო კავშირი შეიძლება ძალიან შემცირდეს ან 
მთლიანად გაითიშოს. ბევრი უკაბელო მოწყობილობების 
ბაზა გადასცემს რადიო სიხშირის სიგნალს, მაშინაც კი, თუ 
მოწყობილობა არ გამოიყენება. განათავსეთ თქვენი სხვა უკაბელო 
მოწყობილობები თქვენი სკანერიდან და როუტერიდან რაც 
შეიძლება მოშორებით.

6. თქვენს ტერიტორიაზე შეიძლება იყოს ერთზე მეტი აქტიური 
უკაბელო ქსელი. თითოეული ქსელი იყენებს ერთ ან მეტ არხს. 
თუ არხი თქვენს სისტემურ არხებთან ახლოს მდებარეობს, 
კავშირი შეიძლება თანდათანობით შემცირდეს. სთხოვეთ თქვენს 
IT განყოფილებას შეამოწმოს და, საჭიროების შემთხვევაში, 
შეცვალოს თქვენი ქსელის მიერ გამოყენებული არხის სიხშირეები.
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Align რეკომენდაციების გასწორება
Align მუდმივად აუმჯობესებს პროდუქტებსა და მომსახურებას. 
აქედან გამომდინარე, შესაძლებელი არის ჰოსტის სახელის 
დაფიქსირება, თუმცა არა კონკრეტული IP-ის.

შემდეგი ჰოსტის სახელების სია შეიქმნა იმისათვის, რომ 
უზრუნველყოფილი ყოფილიყო Align-ის სკანერების სამუშაო 
ფუნქციები, რათა სკანერებს შესძლებოდათ ყველა მოწინავე 
შესაძლებლობის გამოყენება. 

Align ჰოსტის რეკომენდაციები:

ჰოსტის სახელი პორტი

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.invisal.com 80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn 80, 443

AWS IP დიაპაზონი - Amazon გლობალური CDN სერვისი - 
IP მისამართების დიაპაზონი მერყეობს სკანერის 
ადგილმდებარეობის მიხედვით.

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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დანართი A:

EMC დეკლარაცია
 
EMC ტესტის შედეგების შეჯამება iTero Element 2- ისათვის

ტესტი სტანდარტული კლასი / სირთულის დონე
ტესტის 
შედეგი

დოკუმენტაცია (IEC 60601-1-2 სექციები 4 და 5)

ზოგადი მოთხოვნები EMC-ისთვის სექცია 4.1 -- შეესაბამება

გარე ეტიკეტები სექცია 5.1 -- შეესაბამება

მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისობა სექცია 5.1 -- შეესაბამება

ტექნიკური აღწერილობის სიზუსტე სექცია 5.2.2 -- შეესაბამება

ემისია (IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 სექცია 7)

კონდუქტიური ემისია  
სიხშირე, დიაპაზონი: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11
ჯგუფი 1 კლასი B 230, 120 და 100 VAC ელექტრო ქსელი (50 Hz);  
220 VAC ელექტრო ქსელი (50 და 60 Hz)

შეესაბამება

გამოსხივებული ემისია 
სიხშირე, დიაპაზონი: 30 - 1000 MHz

CISPR 11 ჯგუფი 1 კლასი B შეესაბამება

ჰარმონიული ქსელის ემისიის ტესტი IEC 61000-3-2 230 VAC ელექტრო ქსელი (50 Hz და 220 V (60 Hz) შეესაბამება

ძაბვის ცვლილებები, ძაბვის ცვალებადობა და ციმციმის ტესტი IEC 61000-3-3 230 VAC ელექტრო ქსელი და 220 VAC ელექტრო ქსელი შეესაბამება

ხარვეზების მიმართ მდგრადობა (IEC 60601-1-2 სექცია 8)

მდგრადობა ელექტროსტატიკური განმუხტვის მიმართ (ESD) IEC 61000-4-2 8 კვ-ს საკონტაქტო განმუხტვა და 15 კვ საჰაერო განმუხტვა შეესაბამება

გამოსხივებული ელექტრომაგნიტური ველების მიმართ 
მდგრადობა IEC 61000-4-3 10.0 ვ / მ; 80 MHz ÷ 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz შეესაბამება

უკაბელო კავშირის მოწყობილობის სიახლოვის ველის მიმართ 
მდგრადობა IEC 61000-4-3

სიხშირეების ჩამონათვალი, 9 V / m-დან 28 V / m-მდე,  
PM (18 Hz ან 217 Hz), FM 1 kHz

შეესაბამება

ელექტრო სწრაფი ტრანზიტის (EFT) მიმართ მდგრადობა IEC 61000-4-4 ± 2.0 kV - AC ელექტროქსელზე; Tr / Th - 5/50 ns, 100 kHz შეესაბამება

ძაბვის მოვარდნისგან დაცვა IEC 61000-4-5
± 2.0 CM / ± 1.0 kV DM AC ელექტროქსელზე;
Tr / Th - 1.2 / 50 (8/20) ms

შეესაბამება

რადიოსიხშირული ველებიდან გამოწვეული დარღვევებისგან დაცვა- IEC 61000-4-6
3.0, 6.0 VRMS 230 VAC ელექტრო ქსელზე და ღეროს კაბელზე;  
0.15 ÷ 80 MHz, 80% AM 1 kHz

შეესაბამება

ძაბვის ვარდნისგან, მოკლე შეფერხებისგან და ძაბვის 
ცვალებადობისგან დაცვა IEC 61000-4-11

0% - 0.5 ციკლი და 1 ციკლი; 70% - 25 ციკლი;
0% - 250 ციკლი AC ელექტროქსელზე შეესაბამება
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დანართი B:

აპარატურის 
მახასიათებლები
ნივთი აღწერა

მონიტორი 21.5" მონიტორი

სკანერი სკანერი ასხივებს წითელ ლაზერის სხივებს (680nm კლასი 1), ისევე 
როგორც თეთრ LED გამოსხივებას.

უსადენო ქსელი LAN ბარათი საშუალებას იძლევა ადგილობრივი ქსელი 
დაუკავშირდეს უკაბელო ქსელს

სამუშაო სიმძლავრე 100-240VAC- 50/60 Hz - 200VA (მაქსიმალური)

სამუშაო ტემპერატურა 18 ° დან 26 ° C-მდე / 64.4 ° დან 78.8 ° F-მდე

შენახვის / ტრანსპორტირების 
ტემპერატურა -5°-დან 50°-მდე C / 23°-დან 122°F-მდე

სამუშაო წნევა & სიმაღლე წნევა: 520 mmHg-დან 760 mmHg-მდე (~ 69 kPa-დან ~ 101 kPa-მდე)
სიმაღლე: 0 ფუტიდან 10,000 ფუტამდე

შენახვის / ტრანსპორტირების წნევა & 
სიმაღლე

წნევა: 430 mmHg-დან 760 mmHg-მდე (~ 57 kPa-დან ~ 101 kPa-მდე)
სიმაღლე: 0 ფუტიდან 15,000 ფუტამდე

ფარდობითი ტენიანობა ოპერაციული სისტემა: 40%-დან 70%-მდე; შენახვა: 30%-დან 90%-მდე

ზომები

iTero HD სენსორული მონიტორი:
სიმაღლე: 356 მმ (~ 14 ინჩი)
სიგანე: 552 მმ (~ 21.7 ინჩი)
სიღრმე: 65 მმ (~ 2.5 ინჩი)

iTero Element ტარი:
სიგრძე: 338.5 მმ (~ 13 ინჩი)
სიგანე: 53.5 მმ (~ 2 ინჩი)
სიღრმე: 69.8 მმ (~ 3 ინჩი)

ბორბლებიანი ღერძი:
სიმაღლე: 1280 მმ (~ 50 ინჩი)
სიგანე: 645 მმ (~ 25 ინჩი)
სიღრმე: 625 მმ (~ 24.5 ინჩი)
 
სადგამი:
სიმაღლე: 480 მმ (~ 19 ს)
სიგანე: 552 მმ (~ 21.7 ინჩი)
სიღრმე: 220 მმ (~ 8.7)

მასა ნეტო

iTero HD სენსორული მონიტორი: 8.3 კგ (~ 18.3 ფუნტი)
iTero Element ტარი: 0.47 კგ (~ 1 ფუნტი)
ბორბლებიანი ღერძი: 13.6 კგ (~ 30 ფუნტი)
iTero Element 2 სადგამი: 2.5 კგ (~ 5.5 lbs)

გადაზიდვის წონა ~ 37.5 კგ (~ 83 ფუნტი)
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