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1-es osztályú lézeres megfelelés

FCC figyelmeztetés

Ez a készülék megfelel a "21 CFR 1040.10" és az "EN 60825-1"
szabványnak.

Az eszköz azon módosításai, amelyeket a gyártó kifejezetten nem
hagyott jóvá, érvényteleníthetik a készülék FCC-szabályok szerinti
működtetésére vonatkozó jogosultságát.

1-es osztályú lézertermék

EMC-megfelelés
Ez az eszköz megfelel az alábbi EMC-szabványnak:

CSA-megfelelés
Ez a készülék Kanadában és az USA-ban az alábbi CSA szabványnak
felel meg:
"UL Std No. 60601-1 - Gyógyászati Villamos Készülék 1. rész:
Általános Biztonsági Követelmények"

"IEC 60601-1-2 Gyógyászati villamos berendezés - 1-2. Rész:
Általános biztonsági és alapvető működési követelmények Kiegészítő szabvány: Elektromágneses jelenségek - Követelmények
és vizsgálatok".

Biztonsági megfelelőség
Ez az eszköz megfelel az alábbi biztonsági előírásnak:

C

US

"IEC 60601-1 Gyógyászati elektromos készülék - 1. rész: Általános
biztonsági és alapvető működési követelmények."

CE-megfelelés
FCC-megfelelőség
Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak,
működésére a következő két feltétel vonatkozik:
1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát.
2. A készüléknek minden érkező interferenciát fogadnia kell,
beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos működést okozhatnak.

ii

Ez a készülék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/
EGK tanácsi irányelvnek.
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Jelölések
Az iTero Element 2 hardverelemein, a jelen kézikönyvben és más iTero Element 2
leírásban az alábbi szimbólumok fordulhatnak elő.

Amikor ezt a jelölést látja az eszközön, a
megfelelő használat megismeréséhez javasolt
a kézikönyv elolvasása.

BF típusú eszközre vonatkozó rész. Az
az alkatrész, amelyen ez a jelölés látható,
BF típusú elektromos szigeteléssel
rendelkezik.

Azokat az alkatrészeket vagy tartozékokat,
amelyeken ez a jelölés látható, tilos újra
használni.

"Rx only"
Figyelem: Ez a jelölés a készülékkel
kapcsolatos különleges figyelmeztetések
vagy óvintézkedések kiemelésére szolgál.
Amikor ezt a jelölést látja az eszközön,
tekintse meg a kézikönyvben található
biztonsági információkat.

FIGYELEM: Az Amerikai Egyesült Államok
szövetségi törvénye az eszköz megvásárlását
és megrendelését engedéllyel rendelkező
fogorvos, fogszabályozó szakorvos, vagy
fogorvosi szakember esetére korlátozza.
A műszer vényköteles orvosi eszközként
használható, és kizárólag szakképzett
egészségügyi szakemberek működtethetik.

Elektromos hulladék és elektronikus
berendezés külön szelektív gyűjtése kötelező.
Az Európai Unió elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló irányelvének
(WEEE) megfelelően, ezt a terméket ne dobja
ki háztartási vagy települési hulladékként. Ez a
készülék WEEE anyagokat tartalmaz. Kérjük,
vegye fel a kapcsolatot az EARN szervizzel. Az
online formanyomtatvány linkje http://b2btool.
earn-service.com/aligntech/select.

Orvostechnikaieszköz-gyártó.

IEC 60417-5009: KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT.

IEC 60417-5032: Váltakozó áram.

IEC 60417-5031: Egyenáram.

Pálca (beolvasó egység).

USB aljzat.

REF
Megrendelés száma.

SN
Sorozatszám.

Az Európai Közösségen belüli
Meghatalmazott képviselőt jelöli.

MLot
Azokat a hőmérséklethatárokat jelzi,
amelyekben az orvostechnikai eszköz
biztonságosan használható

Gyártó gyártási kódja

Elektromos akkumulátor.

RoHS (Kína).

iii

Jelzi a felhasználónak, hogy tekintse meg a
használati utasítást.
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Biztonsági előírások

•

A rendszer használatának megkezdése előtt minden felhasználónak el
kell olvasnia az alábbi biztonsági utasításokat.

Akadályozza meg a kábel összecsavarodását, csomósodását, a
kábelt ne húzza és ne lépjen rá.

•

A szkenner használata nem veszélyes az emberi szem számára.
Azonban az orvosoknak el kell kerülniük, hogy a szkenner fénye
közvetlenül a páciens szemébe világítson.

•

Ha a készüléket nem használják, a beolvasó egységet a tartóban
kell elhelyezni úgy, hogy a szonda a kocsiszekrény felé és az
érintőképernyő hátsó oldalára nézzen, így a lézersugárral vagy a
villogó fehér LED sugárzással nincs közvetlen szemkontaktus.

FIGYELEM! Az elektromos áramütés elkerülése érdekében
ezt a berendezést csak védőföldeléssel ellátott hálózatra lehet
csatlakoztatni.

•

A beolvasót a kezelőorvos kizárólag akkor aktiválhatja, ha a
szkenner szondája a beteg szájában helyezkedik el.

•

A szkennelőt aktív működés közben nem szabad a tartóra helyezni.

Áramellátás

Tisztítás és fertőtlenítés

•

•

A keresztszennyeződés elkerülése végett, minden egyes beteget
követően, kötelező az eldobható műanyag hüvelyt kicserélni, és a
beolvasó egységet fertőtleníteni.

•

A szkennerhüvelyeket a szokásos kezelési eljárásoknak
megfelelően, vagy a szennyezett orvosi hulladékok
ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírások szerint távolítsa el.

A számítógéphez feltölthető Li-ion-akkumulátor csomag jár.
Amennyiben az akkumulátort nem megfelelően cseréli ki,
robbanásveszély állhat fenn. Kizárólag a gyártó által ajánlott típussal
megegyező akkumulátorra cserélje ki. Az elhasznált akkumulátorokat a
gyártó utasításai szerint dobja ki.

A készülék áramellátása a belső, gyógyászati célú tápegységen
keresztül történik.

Akkumulátorteljesítmény
•

Töltés - Az akkumulátor, 2 órás tápforrásra történt csatlakozást
követően, teljesen feltöltődik.

•

Teljesen feltöltött akkumulátorral a felhasználó az iTero Element
2 szkennert akár 30 percig is használhatja szkennelésre, anélkül,
hogy tápfeszültségre kellene csatlakoztatnia.

Elektromos figyelmeztetés
• Elektromos áramütés veszélye!! Kizárólag a jogosultsággal
rendelkező Align Technology technikusok távolíthatják el a külső
paneleket és a burkolatokat. A készülék belsejében nincsenek
felhasználók által javítható alkatrészek.
•

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében az iTero Element 2
kizárólag védőföldeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható.

•

A készülék hátulján található USB-aljzatba csak az Align
Technology által jóváhagyott webkamerát vagy DOK-ot lehet
csatlakoztatni.

Vezeték nélküli helyi hálózat (LAN)
•

Kicsomagolás és telepítés
•

Munkahelyi környezet
•

A sérülések elkerülése érdekében, a helyiségek közötti szállítás
során, a készülékkel a lehető legóvatosabban kell bánni.

•

Ne zárja le a szellőzőnyílásokat a beolvasó egységen, valamint az
alapegységen.

•

A rendszer kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tegye ki
közvetlen napfénynek, túlzott hőnek vagy páratartalomnak.

Elektromágneses interferencia
•

A készülék vezeték nélküli helyi hálózati egységgel rendelkezik.

Biztonsági osztályozások
•

Az áramütés elleni védelem típusa: 1. osztály.

•

Az áramütés elleni védelem fokozata: BF típusú.

•

A víz káros hatása elleni védelem mértéke: Átlagos.

•

Olyan berendezés, melynek közelében nem használhatók gyúlékony
érzéstelenítő keverékek.

•

Üzemmód: Folyamatos.

A rendszert az Align Technology utasításai szerint kell kicsomagolni
és telepíteni.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket az EN60601-1-2 szabvány
szerinti orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményeknek
megfelelően tesztelték, melyeknek megfelelt. Ennek a szabványnak
célja, hogy átlagos orvosi berendezések esetében megfelelő
védelmet biztosítson a káros interferenciák ellen. Azonban a
rádiófrekvenciás‑ adókészülékeknek (pl. mobiltelefonok, mobil
kétirányú rádiók, elektromos készülékek) és egyéb elektromos
zajoknak az egészségügyi környezetben történt elterjedése
miatt lehetséges, hogy az ilyen jellegű nagymértékű interferencia
következtében a forrás közelsége vagy ereje az eszköz
teljesítményének megzavarásához vezethet.

Általános tudnivalók

Vényköteles orvosi eszköz

•

FIGYELEM: A készülék nem alakítható át.

•

•

FIGYELEM: Használat közben az érintőképernyőt tartsa az
állványon.

A műszer vényköteles orvosi eszközként használható, és kizárólag
szakképzett egészségügyi szakemberek működtethetik.

A szkennerre vonatkozó figyelmeztetések
•

iv

A szkenner piros lézerfényt (680nm 1. osztály) és fehér LEDsugarat bocsát ki. A szkenner normál használata nem veszélyes
az emberi szem számára. Azonban az orvosoknak el kell kerülniük,
hogy a szkenner fénye közvetlenül a páciens szemébe világítson.
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1. fejezet:

Bevezetés
A kézikönyvről
Az iTero Element 2 készüléket sajátos, számítógép alapú
munkaállomásként, szájüregen belüli szkennelési vizsgálat
elvégzéséhez szállítjuk az orvosi rendelőbe. Ez a használati utasítás a
készülék indításának és leállításának módját, a beolvasóegység/pálca
és a kábel helyes kezelését, valamint a beolvasóegység tisztítását
és a tartóhüvelyeknek a betegek kezelése között történő cseréjét
mutatja be.

Rendeltetésszerű használat
Az iTero Element Flex egy olyan mobil optikai lenyomatkészítő
eszköz (CAD/CAM), amely a fogak és a szájszövet topográfiai
képeinek rögzítésére szolgál. Az iTero-ból kinyert adatok fogászati
eszközök (pl. fogszabályozó sínek, fogszabályozók, eszközök stb.) és
kiegészítők gyártására használhatók.
Az iTero Element 2 szoftver az iTero Element szkennerrel a fogak,
a szájüregben található lágy szövetek és szájképletek, valamint
a harapások 3D-ben történő, digitális megjelenítésére szolgál.
A szoftver a fogászati helyreállító eszközök, fogszabályozó
eszközök, hidak és kiegészítők CAD/CAM készítéséhez vezérli az
adatok feldolgozását, elősegíti az adatok integrálását, valamint
exportálását. A beolvasott adatok mellett számos beteg- és
esetinformáció importálható/exportálható, vagy használható fel
szimulációs célokra. A rendszer ellenőrzéséhez és szervizeléséhez,
valamint megrendeléskezelő eszközként további funkciók állnak
rendelkezésre.

Az iTero Element 2 rendszer előnyei
A jelenleg elérhető koronakészítési eljárásokhoz képest az iTero
Element 2 rendszer olyan fontos előnyökkel rendelkezik, mint a
pormentes beolvasás, a nagyobb mértékű pontosság a korona
készítéséhez, és az azonnali visszacsatolás a beolvasási folyamat
során.
Látogasson el honlapunkra http://www.itero.com, ahol megtekintheti,
hogy az iTero Szolgáltatásának segítségével, a betegek
elégedettsége és a rendelői munkahatékonyság növelése, valamint
a klinikai eredmények javítása révén mily módon emelheti üzleti
vállalkozása színvonalát. 
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Az iTero Element 2 felhasználói felülete
Az iTero Element 2 rendszer intuitív felhasználói felületet biztosít a fogászati helyreállító és
a fogszabályozási beavatkozások során alkalmazott digitális szkennelési folyamatokhoz.
A beolvasási folyamat során vizuális és szöveges segítséget nyújt a kezelőorvosnak. A
szkennelési folyamat során az érintőképernyőnek és a pálcán található gomboknak a
segítségével reagálhat a képernyőn megjelenő utasításokra.

A képernyőn található kérdőjel megérintésével a Segítség
szolgáltatás rövid leírást jelenít meg. Felhívjuk figyelmét, hogy
ebben a nézetben a kérdőjel helyett fejhallgató ikon jelenik
meg. A súgó képernyőről egy érintéssel visszajuthat az éppen
használt oldalra.

Érintse meg a beállítások megadásához
Érintse meg a munkaasztal bezárásához
Érintse meg az Oktatóközpontba való belépéshez, vagy a képzés
indításához

Dupla érintéssel egy, a távoli
hibaelhárításban dolgozó
ügyfélszolgálati munkatárssal lép
kapcsolatba (kérjük, először hívja fel
az ügyfélkapcsolatot)

Érintse meg az akkumulátor töltöttségi állapotának
megtekintéséhez

(Érintse meg új eset indításához)

Érintse meg a
megrendelések
állapotának
ellenőrzéséhez

(Érintse meg a beteglista
megtekintéséhez/kereséshez)

Érintse meg a
képernyőt bárhol
a segítségnyújtási
szolgáltatás
bezárásához

Érintse meg az Align Technologytól
érkező értesítések, frissítések és egyéb
üzenetek megjelenítéséhez

3
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2. fejezet:

Alapvető hardverfunkciók
Egyedi kerekes állvány hardver jellemzői: A rendszer elölnézete

Érintőképernyő

Főkapcsoló
Beolvasó egység (pálca)

Bekapcsolás LED kijelzője

Beolvasóegység (tartó)

Kerekes állványalap

4
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Egyedi kerekes állvány hardver jellemzői: A rendszer hátulnézete

A beolvasó
egység
csatlakozója

A pálca
kábelcsatlakozója

Panel PC tápkábel

5
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Beolvasó egység (pálca)

Érintőlap
Szellőzőnyílások

Eldobható hüvely
Oldalsó gombok: beolvasás, be/
ki, érintőpad aktiválása

6

A beolvasóegység eltávolítható
kábele, USB csatlakozóval
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3. fejezet:

Összeszerelési útmutató

Váltakozó áram

Akkumulátor

Bekapcsoló gomb

Pálca
(beolvasó egység)

Kattintás

Egyenáramú
tápegység

Az iTero Element 2 szkenner összeszerelése
Az iTero Element 2 szkenner összeállításához, kérjük, kövesse
az alábbi utasításokat:

A

Kerekes állvány

B

Pálca kábellel

C

Pálcatartó

D

HD érintőképernyő

E

Külső akkumulátor

F

Tápkábel

D

Az üzembe helyezéshez 2 fő
szükséges

9 kg/20 lb

B
C
E

A
F
1.
Ellenőrizze a doboz tartalmát

2.
Csatlakoztassa a rudat a kerekes alaphoz

3.
Húzza meg a két alsó csavart a nagyobb
csavarkulccsal

4.
Vegye le a fedelet a fogantyú hátuljáról

5.
Csatlakoztassa a pálca tartóját a kerekes
állvány elülső részéhez

6.
Tartsa a pálcatartót

7.
A kisebb csavarkulccsal húzza meg a
pálcatartó hátulján található csavarokat

8.
Helyezze vissza a fedelet a fogantyú
hátoldalára
7

iTero Element 2 felhasználói kézikönyv Magyar

9.
A kerekes állvány keretének hátuljáról
távolítsa el a mágneses fedelet

10.
Távolítsa el az akkumulátor fedelét

11.
Csúsztassa az akkumulátort az
akkumulátortartó nyílásába, és húzza meg a
szorító csavarokat

12.
A rögzítéshez emelje fel a HD képernyőt

13.
A HD képernyő rögzítéséhez fordítsa meg a
szkennert, és húzza meg a rögzítőcsavarokat

14.
Csatlakoztassa a tápkábelt a DC feliratú
porthoz

15.
Tápkábel behelyezve

16.
Helyezze fel a mágneses hátlapot

17.
Helyezze a pálcát a tartóba

8
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18.
Csatlakoztassa a pálca kábelét a HD
képernyő hátoldalán

19.
Csatlakoztassa a tápkábelt a kerekes állvány
alján

20.
A kerekes állvány aljára helyezze fel és
kapoccsal rögzítse a kábelt

21.
Csatlakoztassa a tápkábelt a
dugaszolóaljzathoz.

22.
A HD képernyőn állítsa be a webkamerát
távoktatáshoz, vagy támogatás fogadásához

23.
Csatlakoztassa a webkamerát a HD képernyő
alján levő USB porthoz

24.
A szkenner bekapcsolásához nyomja meg a
gombot

9
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Az iTero Element 2 tartóállvány összeszerelése
Az iTero Element 2 tartóállvány összeállításához, kérjük, kövesse az alábbi
utasításokat:

F
1.
Helyezze a tartórudat a keretbe.

2.
Rögzítse a tartórudat az imbuszkulccsal

3.
Távolítsa el a burkolatot

4.
Helyezze fel az új burkolatot

5.
A rögzítéshez emelje fel a HD képernyőt.

6.
A HD képernyő rögzítéséhez fordítsa meg a
szkennert, és húzza meg a rögzítőcsavarokat

7.
Helyezze fel a burkolatot

8.
Csatlakoztassa a tápkábelt a DC feliratú
porthoz

9.
Csatlakoztassa a pálca kábelét a HD
képernyő hátoldalán

10
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10.
Csatlakoztassa a tápkábelt a
dugaszolóaljzathoz.

11.
A HD képernyőn állítsa be a webkamerát
távoktatáshoz, vagy támogatás fogadásához

12.
Csatlakoztassa a webkamerát a HD képernyő
alján levő USB porthoz

11
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2. lépés: Testreszabási folyamat

1.
Válassza ki a használni kívánt nyelvet, és a Varázsló elindításához
érintse meg a Testreszabás gombot.

2.
Az iTero Element 2 testreszabásának befejezéséhez kövesse a
képernyőn megjelenő Varázsló utasításait.
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4. fejezet:

Üzemeltetési utasítások
Ahhoz, hogy az orvosi rendelő, a partnerlaborok és az Align Technikai
Központ között a háttérdokumentumok küldése zavartalanul
működhessen, ajánlott a készüléket rendelési időben bekapcsolva
hagyni. A készülék nap végi lekapcsolása és reggeli újraindítása
ajánlott.

Napvégi leállítás
1. Zárjon be minden fájlt és alkalmazást.
2. A rendszer leállításához nyomja le és engedje fel a képernyő alján
lévő tápkapcsoló gombot.

A készülék mozgatása a rendelőben
A maximális rendszervédelem érdekében az eszköz mozgatását
ajánlatos két embernek végeznie. A készülék áthelyezése során
kövesse az alábbi utasításokat:
1. Ellenőrizze, hogy a beolvasó egység (pálca) jól illeszkedik-e a
szkenner tokjába.
2. A készüléket húzza ki a fali csatlakozóból.
3. A készülék óvatos mozgatását két ember kell végezze.
4. Helyezze a készüléket új helyére, és dugja be a fali csatlakozóba.
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5. fejezet:

A beolvasó egység
kezelésére, tisztítására és
fertőtlenítésére vonatkozó
utasítások
A beolvasó egység (pálca) kezelése
•

A beolvasó egység érzékeny alkatrészeket tartalmaz, ezért
gondos kezelést kíván.

A beolvasó egység kábelének kezelése
•

Az esetleges sérülések elkerülése érdekében a beolvasó kábele
óvatos kezelést igényel.

•

A kábel feszességének csökkentése érdekében a betegek
kezelései között ajánlott a kábel csavarodásait és az esetleges
csomókat kiegyengetni

A beolvasó egységnek, az alapegységnek, a kerekes
állványnak és/vagy a tartóállványnak a betegek kezelései
között elvégzett tisztításához és fertőtlenítéséhez javasolt
eljárások.
•

A fertőtlenítőszert ne permetezze közvetlenül a beolvasórendszer
felületeire.

•

A beolvasó egység és az alapegység tisztításánál a
fertőtlenítőszert fújja rá egy törlőkendőre, vagy használjon
fertőtlenítő törlőkendőt.

•

Figyelem: a fertőtlenítőszer túl nagy mennyiségben történő
használata a beolvasó felületén, valamint a belső alkatrészekben
kárt okozhat.

•

A megfelelő használati idő alkalmazásához kövesse a
fertőtlenítőszer használati utasításait. Szöszmentes, tiszta ruhával
távolítsa el a felesleges folyadékot.

•

Megjegyzés: saját védelme érdekében a megfelelő általános
elővigyázatossági szabályokat alkalmazza.

•

Figyelem: NE érintse meg a beolvasóegység (pálca) optikai
felületét.
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Tisztító- és fertőtlenítő anyagok a beolvasó egységhez és az
alapegységhez
Az alábbi tisztító és fertőtlenítő anyagok ajánlottak a beolvasó egységhez és az
alapegységhez.

Leírás

pH

Gyártó Termékszám P/N

Gyártó

Birex® Quat fertőtlenítő törlőkendő

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® hidrogén-peroxid
tisztító fertőtlenítő folyadék

2-3

30828, 30829

Clorox® Healthcare ™

Clorox Healthcare® hidrogén-peroxid
tisztító fertőtlenítő törlőkendő

2-3

30824, 30825

Clorox® Healthcare ™

Opti-Cide 3® folyadék

7.6

DOCS12-024, DOCP04-128

Biotrol Intl.

Opti-Cide 3® törlőkendők

7.6

DOCW06-100

Biotrol Intl.

OPTIM 33TB folyadék

2.5-3.5

OPT33-1GAL, OPT-33-1QT

SciCan Inc.

OPTIM 33TB törlőkendők

2.5-3.5

OPT33-W10X10, OPT-33-W12

SciCan Inc.

ProSpray
ProSpray törlőkendők

10

PSC240
PSW-1

Certol

Webcol® alkoholos előkészítő

7

5110

Medtronic
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6. fejezet:

A tartóhüvelyek cseréje
betegek ellátása között
A lapolvasó egység tisztítása és fertőtlenítése (pálca)
A keresztszennyeződés elkerülése végett, minden egyes beteget követően,
kötelező a beolvasóegységet és az eldobható hüvelyeket alaposan letisztítani és
fertőtleníteni. A beolvasó egység és a beolvasó tartótok tisztítása során először
fújja a fertőtlenítőszert egy törölközőre, vagy használjon fertőtlenítő törlőkendőt.
Ezután, a használt hüvely eltávolításához, és az új, egyszer használatos hüvely
felhelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
FIGYELEM: A szkennerhüvelyeket a szokásos kezelési eljárásoknak
megfelelően, vagy a szennyezett orvosi hulladékok ártalmatlanítására
vonatkozó helyi előírások szerint távolítsa el.

Eldobható hüvelyek cseréje

1. lépés
LE-, illetve FELhelyezés során a hüvely közepét fogja meg.

2. lépés
Enyhén nyomja meg az eldobható hüvely mindkét oldalát, lassan
húzza le a beolvasó egységről, és dobja el.

3. lépés
Csúsztassa az új hüvelyt óvatosan, kattanásig a beolvasó egységre.

FIGYELEM: Optikai felület!
NE érintse meg az optikai felületet. Az érintkezés károsodást
okozhat. Amennyiben szükséges letisztítani, használja a hüvely
tartódobozában található törlőkendőket és antisztatikus törlőruhát. A
megfelelő használat alkalmazásához olvassa el a szkennerhüvelyek
tárolódobozában található utasításokat.
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Szkennerhüvelyek
A beolvasó egységhez (pálca) kétféle hüvely használandó:

Eldobható hüvely
A fehér hüvely páciensek szkennelési kezeléséhez alkalmas, egyszer
használatos hüvely. A keresztszennyeződés elkerülése végett,
minden egyes beteget követően, cserélje ki a beolvasó egységen
található fehér hüvelyt. Kérjük, hogy minden páciens kezelését
követően dobja el a fehér hüvelyt.

Védőhüvely
A kék védőhüvely az optikai felületi lencsék védelmére szolgál
akkor, ha a beolvasó egység nincs használatban. A kék hüvelyt
tartsa biztonságos helyen, így elkerülheti, hogy elvesszen, vagy
megsérüljön.

Szkennerhüvely csomagoló doboz
Amennyiben a szolgáltatás elérhető, a szkennerhüvelyek,
25 darabos kiszerelésben, az iTero áruházban, az alábbi weboldalon
online megrendelhetőek: www.store.itero.com.
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7. fejezet:

Rendelőintézeti helyi
hálózat (LAN) útmutató
Bevezetés
Az iTero Element szkenner a beolvasott képeket Wi-Fi
internetkapcsolat használatával küldi el az iTero felhő alkalmazásba és
tölti le onnan.
Mindig a legújabb fejlettség szerinti technológia használata ajánlott.
Néhány tanács a legjobb Wi-Fi kapcsolat eléréséhez:

A Wi-Fi Internetkapcsolat szintjei

Kitűnő
>-50 dBm

Jó
-50 to -60 dBm

Megfelelő
-60 to -70 dBm

Gyenge
<-70 dBm

•

FONTOS: Az iTero Element szkenner legjobb teljesítményének
elérése érdekében győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelerőssége
„Kiváló” vagy legalább „Jó”.

•

FIGYELEM: A betegen folytatott leolvasás közben ne
csatlakoztasson LAN-kábelt az iTero Element készülékhez - ez
biztonsági okokból tilos.
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Előkészületek
•

A szükséges Modemet/Routert, beleértve a jelszó beállítását is, a
WPA2 Biztonsági szabvány szerint kell konfigurálni.

•

Informatikus munkatársai a szkenner tervezett telepítési
időpontjában álljanak rendelkezésére.

•

Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi SSID hitelesítő adatai elérhetőek:
Bejelentkezés és jelszó.

•

Ahogy a fenti, 2. fejezet előírja, a rendszer működéséhez a Wi-Fi
jelerősségének legalább két „csíkot” kell megjelenítenie.

•

A „Beállítások” menüben, vagy a lentiekben, a Kapcsolódási
Eszköznél megadott diagnosztikai eszköz javasolt.

•

Az iTero kapcsolódási eszköz használatával tesztelje bármely
számítógépen a helyi Wi-Fi kapcsolatot (a tesztet a szkennerhez a
lehető legközelebb végezze).

•

A Kapcsolódási Eszközt az alábbi linken lehet letölteni: fc1.
orthocad.com\download\AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

Íme néhány javaslat az irodában az IT feladatokat ellátó személy
számára, arra vonatkozóan, hogy mit kell figyelembe venni az iTero
beolvasó elérése, illetve kapcsolódása során felmerülő esetleges
problémák kiküszöbölése érdekében:

1. A kiszolgáló nevének (hosztnév) kiválasztásakor a 80-as és 443-as
portokon működő Align szolgáltatások ajánlottak.
2. Mivel a beolvasó bizonyos fájltípusokat küld, ne tiltsa le az FTPkommunikációt (.3ds és.3dc/.3dm).
3. Tiltson le minden, a TCP/IP-n keresztül kommunikáló proxy klienst.
4. Egy domain csoporthoz se adja hozzá a leolvasót.
5. A leolvasón ne futtasson semmilyen csoportházirendet, mert
megzavarhatják a készülék rendeltetésszerű működését.

Router útmutató
Minimális Követelmények: 802.11N / 802.11AC

Internetkapcsolati útmutató
Az iTero Element szkenner legjobb teljesítményének elérése
érdekében győződjön meg arról, hogy az internetkapcsolat feltöltési
sebessége legalább 1 Mbps/szkenner. Felhívjuk figyelmét, hogy a
szkennerrel párhuzamosan az internethez csatlakoztatott további
eszközök befolyásolhatják a szkenner teljesítményét.

Tűzfal
Portok megnyitása (ha a tűzfal működik):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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Wi-Fi tanácsok
A Wi-Fi routerek lehetővé teszik, hogy a vezeték nélküli hálózat
hatókörén belül lényegében bárhol, Wi-Fi kapcsolaton keresztül
hozzáférhessen internetes rendszeréhez. Azonban azon falak és
mennyezetek, illetve egyéb elválasztók száma, valamint vastagsága,
amelyen a vezeték nélküli jelnek át kell haladnia, korlátozhatják a jel
hatókörét és erősségét. A normál jelek az otthona vagy üzlethelyisége
anyagának típusától és a háttérben működő RF (rádiófrekvenciás)
zajtól függően változnak.
1. Ügyeljen arra, hogy a lehető legkevesebb számú fal és mennyezet
legyen a router és az egyéb hálózati eszközök között. Minden egyes
akadály 1-3 méterrel (3-9 láb) csökkentheti adaptere hatókörét.
2. Győződjön meg róla, hogy a hálózati eszközöket egyenes,
elválasztó akadályoktól mentes vonal kösse össze. Még egy
vékonynak tűnő fal is blokkolhat egy 1 méteres (3 láb) jelet, ha
csupán 2 fokos szögben el kell fordulnia. A legjobb vétel eléréséhez
helyezze az összes eszközt úgy, hogy a Wi-Fi jel egyenesen
haladjon át (900) egy falon vagy akadályon (ne kelljen szögben
elfordulnia).
3. Nem mindegy milyen az építőanyag. Egy szilárd fémajtó vagy
alumíniumszegek olyan sűrűséggel rendelkezhetnek, ami ronthatja
a Wi-Fi jelet. Próbálja meg a hozzáférési pontokat, a vezeték
nélküli routereket és a számítógépeket úgy elhelyezni, hogy a
jel gipszkartonon vagy nyitott ajtón haladjon keresztül. Egyes
anyagok és tárgyak, mint például az üveg, az acél, a fém, a
szigeteléssel ellátott falak, a víztartályok (akváriumok), a tükrök, az
iratszekrények, a tégla és a beton csökkenthetik a vezeték nélküli
jel erősségét.
4. A rádiófrekvenciás (RF) zajt kibocsátó eszközöktől tartsa távol
(legalább 3-6 láb vagy 1-2 méter távolságra) az iTero készüléket.
5. A 2,4 GHz-es vezeték nélküli telefonok vagy X-10 készülékek (olyan
vezeték nélküli termékek, mint például a mennyezeti ventilátorok,
távirányítható lámpák és otthoni biztonsági rendszerek) használata
súlyosan ronthatja vagy teljesen megszüntetheti a vezeték nélküli
kapcsolatot. Sok vezeték nélküli eszköz bázisállomása még akkor
is küld RF jelet, ha az eszköz nincs használatban. A többi vezeték
nélküli eszközt olyan távol helyezze el a szkennertől és a routertől,
amennyire csak lehetséges.
6. A körzetében több aktív vezeték nélküli hálózat is előfordulhat.
A hálózatok egy vagy több csatornát használnak. Ha a csatorna
az Ön rendszere által használt csatorna közelében van, ez
fokozatosan csökkentheti a kommunikációt. Kérje meg az ITrészleget ennek ellenőrzésére, és ha szükséges, a hálózat által
használt csatornaszámok módosítására.
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Align hosztnév ajánlások
Az Align folyamatosan javítja termékeinek és szolgáltatásainak
minőségét Ezért rendeljen hozzá inkább egy hosztnevet és ne egy
bizonyos IP-címet.
A alábbi hosztnévlista összeállítása során figyelembe vettük, hogy
az Align szkennereinek a megfelelő működési funkcióit biztosítsák
annak érdekében, hogy a szkenner minden kifejlesztett lehetőségét
a lehető legjobb szinten lehessen használni.

Align hosztnév ajánlások:

Hosztnév

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-cím tartomány - Az Amazon globális CDN szolgáltatása az IP-cím tartomány a szkenner beüzemelési helyétől függ.

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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A. függelék:

EMC-nyilatkozat
Az iTero Element 2 EMC vizsgálati eredményeinek összefoglalása
Teszt

Standard

Osztály / Súlyossági fokozat

Teszteredmény

Az EMC általános követelményei

4.1. szakasz

--

Megfelel

Külső címkék

5.1. szakasz

--

Megfelel

A felhasználói kézikönyv megfelelősége

5.2.1 szakasz

--

Megfelel

A műszaki leírás pontossága

5.2.2 szakasz

--

Megfelel

Vezetett sugárzás
Frekvenciatartomány: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

1. csoport B osztály: 230, 120 és 100 V hálózati
váltóáram (50 Hz);
220 V hálózati váltóáram (50 és 60 Hz)

Megfelel

Sugár-kibocsátás
frekvenciatartomány: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

1. csoport, B osztály

Megfelel

Harmonikus áramkibocsátási vizsgálat

IEC 61000-3-2

230 V hálózati váltóáram (50 Hz és 220 V (60 Hz)

Megfelel

Feszültségváltozási, feszültségingadozási és villogási teszt

IEC 61000-3-3

230 V hálózati váltóáramú tápegység és 220 V hálózati
áramú tápkábel

Megfelel

Az elektrosztatikus kisülésekkel szembeni védelem (ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV érintkező kisülés és 15 kV levegő kisülés

Megfelel

Sugárzást kibocsátó elektromágneses mezőkkel szembeni
védelem

IEC 61000-4-3

10,0 V/m; 80 MHz ÷ 2,7 GHz, 80% AM, 1 kHz

Megfelel

A vezeték nélküli kommunikációs eszközök közelségével szembeni
védelem

IEC 61000-4-3

A frekvenciaadatok listája, 9 V/m-től 28 V/m-ig,
PM (18 Hz vagy 217 Hz), FM 1 kHz

Megfelel

Az elektromos gyors tranzienssel (EFT) szembeni védelem

IEC 61000-4-4

± 2,0 kV - hálózati feszültségen; Tr/Th - 5/50 ns,
100 kHz

Megfelel

Túlfeszültséggel szembeni védelem

IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DM a váltóáramú hálózaton;
Tr/Th - 1,2 / 50 (8/20) μs

Megfelel

A rádiófrekvenciás mezők által kiváltott zavarokkal
szembeni‑védelem

IEC 61000-4-6

3,0; 6,0 VRMS 230 Ueff (effektív feszültség) hálózati és
vezetékes kábelen;
0.15÷ 80 MHz, 80% AM 1 kHz

Megfelel

A feszültséggel, rövid áram megszakításokkal és
feszültségváltozásokkal szembeni védelem

IEC 61000-4-11

0% - 0,5 ciklus és 1 ciklus; 70% - 25 ciklus;
0% - 250 ciklus a váltóáramú hálózaton

Megfelel

Dokumentáció (IEC 60601-1-2, 4. és 5. szakasz)

Kibocsátás (IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2, 7. szakasz)

Védettség (IEC 60601-1-2, 8. szakasz)
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iTero Element 2 felhasználói kézikönyv Magyar

B. függelék:

Hardverspecifikációk
Tartozék

Leírás

Monitor

21,5" monitor

Szkenner

A szkenner piros lézerfényt (680nm 1. osztály) és fehér LED-sugarat
bocsát ki.

Vezeték nélküli helyi hálózat (LAN)

A LAN-kártya helyi hálózati kommunikációt biztosít vezeték nélküli
kapcsolattal.

Működtetéshez szükséges áram

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

Üzemeltetési hőmérséklet

18 °C - 26 °C / 64,4 °F - 78,8 °F

Tárolási/Szállítási hőmérséklet

5 °C - 50 °C / 23 °F - 122 °F

Üzemeltetési nyomás és magasság

Nyomás: 520 Hgmm - 760 Hgmm (~ 69 kPa - ~ 101 kPa)
Magasság: 0 láb - 10 000 láb

Tárolási/Szállítási nyomás és magasság

Nyomás: 430 Hgmm - 760 Hgmm (~ 57 kPa - ~ 101 kPa)
Magasság: 0 láb - 15 000 láb

Relatív páratartalom

Működés során: 40-70% között; Tárolás során: 30%-90% között
iTero HD érintőképernyő:
Magasság: 356 mm (~ 14 in)
Szélesség: 552 mm (~ 21,7 in)
Mélység: 65 mm (~ 2,5 in)
iTero Element pálca:
Hosszúság: 338,5 mm (~ 13 in)
Szélesség: 53,5 mm (~ 2 in)
Mélység: 69,8 mm (~ 3 in)

Méretek
Kerekes állvány:
Magasság: 1280 mm (~ 50 in)
Szélesség: 645 mm (~ 25 in)
Mélység: 625 mm (~ 24,5 in)
Tartóállvány:
Magasság: 480 mm (~ 19 in)
Szélesség: 552 mm (~ 21,7 in)
Mélység: 220 mm (~ 8.7 in)

Nettó tömeg

iTero HD érintőképernyő: 8,3 kg (~ 18,3 lbs)
iTero Element pálca: 0,47 kg (~ 1 lb)
Kerekes állvány: 13,6 kg (~ 30 lbs)
iTero Element 2 tartóállvány: 2,5 kg (~ 5,5 kg)

Szállítási súly

~ 37,5 kg (~ 83 lbs)
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