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توافق الليزر من الفئة 1
."EN 60825-1" و "CFR 1040.10 21" :يتوافق هذا الجهاز مع

 

CSA امتثال
يتوافق هذا الجهاز مع معايير CSA التالية كندا والواليات المتحدة األمريكية: 

"UL Std No. 60601-1 - المعدات الكهربائية الطبية الجزء األول: المتطلبات العامة للسالمة" 

C            US

FCC امتثال
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC وتشغيله تحت الشرطين التاليين:

أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.. 1

هذا الجهاز يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله. بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى عملية غير . 2
مرغوب فيها.

FCC تحذير
أي تعديالت تتم في الجهاز و لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة قد تبطل شروط 

 تشغيل الجهاز تحت
.FCC شروط 

EMC امتثال
يتوافق هذا الجهاز مع معايير EMC التالية:

"IEC 60601-1-2 المعدات الكهربائية الطبية - الجزء 1-2: المتطلبات العامة للسالمة األساسية 
واألداء األساسي - معيار الضمانات: الظواهر الكهرومغناطيسية - المتطلبات واالختبارات".

السالمة امتثال 
يتوافق هذا الجهاز مع معايير السالمة التالية:

"IEC 60601-1 المعدات الكهربائية الطبية - الجزء األول: المتطلبات العامة للسالمة األساسية 
واألداء األساسي."

CE امتثال
يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات المجلس EEC/93/42 للمستلزمات الطبية.

منتج ليزر من الفئة 1
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الرموز 
قد تظهر الرموز التالية على مكونات جهاز iTero Element 5D, ويمكن أن تظهر أيضاً ضمن 

.iTero Element 5D هذا الدليل وغيره من مستندات

كود تشغيلة الشركة الُمصنعة

يشير إلى نطاق الضغط الجوي الذي يمكن أن يتعرض له الجهاز الطبي 
بأمان.

يشير إلى مدى الرطوبة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز الطبي بأمان.

هشة, يجب التعامل معها بحرص.

هذا الجانب يجب أن يكون ألعلى.

IEC 60417-5031: تيار مستمر.

العصا )وحدة المسح(.

.USB مقبس

الكهربائية. البطارية 

RoHS )الصين(.

IEC 60417-5009: STAND-BY.

 تنبيه: ال تخطو على وصل
iTero Element 5D laptop configuration 

أينما يظهر هذا الرمز على الجهاز, فمن المستحسن الرجوع إلى هذا الدليل 
للحصول على معلومات حول االستخدام السليم للجهاز.

الجزء المطبق من النوع BF أي مكون يظهر عليه هذا الرمز هو عازل 
.BF كهربائي من النوع

يجب فصل النفايات الكهربائية والمعدات اإللكترونية.

تحذير: يستخدم هذا الرمز لتسليط الضوء على تحذيرات أو احتياطات 
مرتبطة بالجهاز. أينما يظهر هذا الرمز على الجهاز, يجب الرجوع إلى 

المعلومات المتعلقة بالسالمة في هذا الدليل.

يجب عدم إعادة استخدام األجزاء أو االكسسوارات التي يظهر عليها هذا 
الرمز.

تحذير: القانون الفيدرالي األمريكي يقيد بيع هذا الجهاز عن طريق أو 
بناء على أمر شراء صادر عن طبيب أخصائي تقويم أسنان مرخص أو 
أخصائي أسنان. يمثل النظام جهاز طبي موصوف خصيصاً, وينبغي أن 

يُشغل من قبل مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين فقط.

الشركة المصنعة للجهاز الطبي.

رقم الطلب.

التسلسلي  الرقم 

تشير إلى المندوبين المعتمدين في المجتمع األوروبي.

IEC 60417-5032: تيار متردد.

تشير إلى جهاز طبي يحتاج إلى الحماية من الرطوبة.

يشير إلى حدود درجة الحرارة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز الطبي 
بأمان.

تشير إلى حاجة المستخدم لالطالع على إرشادات االستخدام.

"Rx only"

REF

SN

MLot
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السالمة تعليمات 
قبل البدء في العمل مع النظام, يطلب من جميع المستخدمين قراءة تعليمات السالمة هذه. 

الطاقة مزود 
يتم توفير الطاقة للنظام عن طريق مزود الطاقة الداخلي.

تحذير من الكهرباء
خطر الصعق الكهربائي! ال يمكن سوى لفنيين Align Technology المصرح لهم فقط إزالة 	 

األلواح الخارجية واألغطية. ال توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها أو التعامل معها بالداخل. 

 iTero Element 5D laptop لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية, يجب أن يكون
configuration موصالً فقط بمصدر تيار كهربائي مزود بأساس واقي. 

صل جهاز وصلة iTero Element 5D laptop configuration فقط إلى جهاز الكمبيوتر 
المحمول الذي تمت الموافقة عليه وفقاً للمعايير IEC60950, وUL60950-1. يجب أن يقع جهاز 
الكمبيوتر المحمول وجميع ملحقاته على مسافة ال تزيد عن 1.5 متر من المريض. ال تفحص المريض 

وأنت تالمس الكمبيوتر المحمول أو أي من ملحقاته في نفس الوقت.

وحدة مسح Align Technology والكمبيوتر المحمول المعتمد فقط يجب أن يتصال بمنافذ 	 
.iTero Element 5D laptop configuration على وصلة USB

 	 iTero Element المعتمد للطاقة لربط وصلة Align Technology يجب أن يستخدم كابل
5D laptop configuration مع منفذ التيار المتردد.

السالمة تصنيفات 
نوع الحماية ضد الصدمات الكهربائية: 	 

 	 .BF درجة الحماية ضد الصدمات الكهربائية: النوع

درجة الحماية ضد الدخول الضار للمياه: المعتاد. 	 

المعدات غير مناسبة لالستخدام في وجود مخاليط مخدرة قابلة لالشتعال. 	 

التشغيل:مستمرة. 	  طريقة 

جهاز طبي موصوف
يمثل النظام جهاز طبي موصوف خصيصاً, وينبغي أن يُشغل من قبل مقدمي الرعاية الصحية 

فقط.  المعتمدين 

الضوئي الماسح  تحذيرات 
 	 LED 680 الفئة 1(, وكذلك انبعاثاتnm( يبعث الماسح الضوئي ليزر الضوء األحمر

850nm. االستخدام العادي من الماسح الضوئي ال يمثل أي خطر على العين البشرية. ومع ذلك, 
يجب أن يتجنب األطباء توجيه الماسح الضوئي مباشرة في عيني المريض. 

تجنب الكابل الملتوي, أو المعقود, وتجنب شد الكابل, أو دهس الكابل. 	 

عندما يكون النظام غير مستعمل, يجب وضع وحدة المسح في قاعدتها مع توجيه المجس تجاه 	 
عمود العربة. والجانب الخلفي لشاشة اللمس, فال يكون هناك أي اتصال مع العين مع شعاع الليزر 

 .LED 850nm أو إشعاع

يجب أن يفعل األطباء عملية المسح أثناء وضع مجس الماسح الضوئي داخل فم المريض فقط.	 

يجب على األطباء تجنب وضع الماسح الضوئي في قاعدته بينما ال تزال عملية المسح نشطة.	 

إذا حدث عطل في الماسح الضوئي, ألغ عملية المسح واتصل بخدمة الدعم.	 

والتعقيم التنظيف 
لتجنب العدوى المتبادلة, يجب بعد كل جلسة لمريض أن يتم استبدال الغالف البالستيكي القابل 	 

للرمي وتعقيم وحدة المسح الضوئي. 

لتجنب العدوى المتبادلة, يجب أن يتم نزع واستبدال القفاز بعد كل جلسة لمريض.	 

لتجنب العدوى المتبادلة يجب التخلص من القفازات عند تمزيقها أو تلوثها أو إزالتها ألي سبب.	 

إلجراءات التشغيل القياسية أو اللوائح المحلية الخاصة 	  تخلص من أغلفة الماسح الضوئي وفقاً 
بالتخلص من النفايات الطبية الملوثة.

والتركيب التفريغ 
يجب أن يتم تفريغ وتثبيت النظام حسب إرشادات Align Technology التالية. 

العمل  بيئة 
يجب أن يتم نقل النظام بين الغرف بكل حرص وانتباه لتجنب الضرر. 	 

تحذير: ال تسد فتحات التهوية الموجودة في وحدة المسح الضوئي وقاعدتها. 	 

تحذير: النظام خاص باالستخدام الداخلي فقط. ال ينبغي أن يتعرض ألشعة الشمس المباشرة أو 	 
الحرارة أو الرطوبة الزائدة. 

يجب استخدام النظام في درجات حرارة التشغيل المحددة في الملحق ب. 	 

إذا تم جلب iTero Element 5D laptop configuration إلى المكتب من بيئة حارة أو 
باردة أو رطبة, ينبغي أن يوضع الجهاز جانبًا حتى يتكيف على درجة حرارة الغرفة لتجنب التكثيف 

الداخلي.

الكهرومغناطيسي التداخل 
تحذير: قد تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع متطلبات األجهزة الطبية وفقاً لمعيار 

IEC60601-.‑ 1‑ تم تصميم هذا المعيار لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار الخاص بتركيب 
جهاز طبي نموذجي. ومع ذلك, ونظرا النتشار أجهزة الترددات الراديوية المرسلة وغيرها من مصادر 

الضجيج الكهربائي في بيئات الرعاية الصحية )على سبيل المثال, الهواتف الخلوية, وأجهزة الراديو 
النقالة ذات االتجاهين واألجهزة الكهربائية(, فمن الممكن أن تؤدي المستويات العالية من مثل هذا 

التدخل نتيجة قرب أو قوة المصدر, إلى اضطراب أداء هذا الجهاز. 

قد يتسبب ESD في حدوث تداخل أثناء الفحص. في حالة حدوث تداخل ESD, سيتوقف النظام 
عن الفحص أو عرض صورة معين النظر المناسبة. في حالة حدوث فشل في الفحص, قد يُطلب من 
المستخدم الضغط على زر المسح الضوئي إلعادة تشغيل الفحص. سيتم عادة استعادة معين المنظر 

تلقائيًا.

عام
تحذير: ال يسمح بتعديل هذا الجهاز. 
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الفصل 1:

مقدمة
حول دليل التشغيل هذا

يتم تسليم نظام iTero Element 5D laptop configuration باعتباره منصة عمل معتمدة 
على الكومبيوتر المحمول ألداء المسح داخلي عن طريق الفم في مكتب الطبيب. يصف دليل التشغيل 

هذا تشغيل وإطفاء النظام, وكيفية التعامل الصحيح مع وحدة المسح الضوئي/العصا والكابالت, وكيفية 
تنظيف وحدة المسح الضوئي واستبدال أغلفتها بين المرضى بشكل صحيح.

لالستخدام المقصود/المؤشر  االستخدام 
إن iTero Element 5D laptop configuration هو عبارة عن ماسح ضوئي داخل الفم 

يتضمن الميزات التالية واالستخدام المراد / المشار إليه: 

 iTero Element 5D laptop configuration في )CAD / CAM( ميزة االنطباع البصري
مخصصة الستخدامها في تسجيل الصور الطوبوغرافية لألسنان واألنسجة الفموية. ويمكن استخدام 

البيانات التي تم إنشاؤها من iTero جنباً إلى جنب مع إنتاج أجهزة طب األسنان )على سبيل المثال, 
راصفات تقويم األسنان, والتركيبات, الخ( وملحقاتها.

 iTero مع الماسح الضوئي iTero Element 5D laptop configuration يستخدم برنامج
في التقاط انطباعات رقمية ثالثية األبعاد لألسنان واألنسجة والتركيبات اللينة عن طريق الفم وعالقتها 
 CAD في معالجة البيانات وتسهيل تكامل البيانات وتصدير البيانات لتصنيع iTero بالعضة. تتحكم
CAM / لترميم األسنان وأجهزة تقويم األسنان والدعامات والملحقات. باإلضافة إلى بيانات المسح, 
فإن مختلف المعلومات المتعلقة بالمرضى والحالة المرضية يمكن استيرادها/تصديرها أو استخدامها 
ألغراض المحاكاة. الوظائف األخرى المتاحة من أجل التحقق وخدمة النظام وتكون بمثابة أداة إدارة 

النظام. 

وظائف iTero Element 5D laptop configuration NIRI, هو أداة تشخيصية . 1
للكشف عن آفات تسوس األسنان المتباينة فوق اللثة ومراقبة تقدم هذه اآلفات. 

iTero Element 5D laptop configuration فوائد نظام
يوفر نظام iTero Element 5D laptop configuration مزايا مهمة تتفوق على طرق . 2

إنتاج التاج الحالية, بما في ذلك المسح الضوئي بدون مسحوق, وزيادة دقة إنتاج التاج, وردود 
الفعل الفورية أثناء عملية المسح.

 تفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت http://www.itero.com لمعرفة كيف يمكن أن تعزز 
iTero Service األعمال التجارية الخاصة بك عن طريق زيادة رضا المرضى وتحسين النتائج 

السريرية, وتعزيز كفاءة العيادة.

البرمجيات تثبيت  تعليمات 
 يرجى الرجوع إلى قائمة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المعتمدة وفق تطبيقات الحماية من الفيروسات 

.www.iTero.com في

لضمان االستخدام األمثل ألداء تطبيق iTero, يجب استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة المعتمدة . 3
.iTero Element 5D laptop configuration فقط مع نظام
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  iTero Element 5D laptop configuration واجهة المستخدم
يوفر نظام iTero Element 5D واجهة مستخدم بديهية إلجراء عمليات مسح رقمية لالستخدام 

الترميمي أو تقويم األسنان. ويوجه الطبيب من خالل تسلسل المسح الضوئي عن طريق وسائل 
المساعدة البصرية والنصية. وتستخدم شاشة الكمبيوتر المحمول التي تعمل باللمس وأزرار العصا 

للتفاعل مع تعليمات الشاشة أثناء عملية المسح.

وبنقرة واحدة على عالمة االستفهام ستظهر شاشة مساعدة سطحية شفافة من شأنها أن توفر لمحة موجزة. 
يرجى مالحظة أن صورة سماعة الرأس تظهر بدالً من عالمة االستفهام في طريقة العرض هذه. انقر في 

أي مكان إلغالق شاشة المساعدة والعودة إلى الشاشة ذات الصلة.

اضغط للدخول إلى مركز التعلم أو لبدء التدريب

انقر في أي مكان على الشاشة 
إلغالق شاشة المساعدة هذه

)اضغط لبدء حالة جديدة( )انقر لرؤية أو للبحث في قائمة المرضى(

انقر لقفل سطح المكتب

انقر لتعيين التفضيالت انقر نقرا مزدوجا لالتصال بوكيل الدعم الستكشاف األخطاء 
وإصالحها عن بعد )يرجى االتصال أوالً بالدعم(

انقر لعرض التنبيهات والتحديثات ورسائل 
Align Technology أخرى من

اضغط للتحقق من حالة طلباتك

مستوى بطارية الكمبيوتر المحمول
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الثاني: الفصل 

األساسية المكونات  ميزات 
للنظام األمامي  المشهد 

جهاز الكمبيوتر المحمول ذو شاشة تعمل باللمس

Flex وصلة

العصا والقاعدة
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وحدة المسح الضوئي )العصا(

لوحة اللمس

الغالف القابل للرمي

كابل وحدة المسح الضوئي القابل لالنفصال ذو 
USB مقبس

أزرار جانبية: مسح, تشغيل / إيقاف, تفعيل 
لوحة اللمس

فتحات الهواء
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تعبئة وتغليف النظام )ألجل النقل(
النقل

استخدام الصندوق الموفر لنقل النظام فيما بين المكاتب.

النظام نقل 
لضمان أقصى قدر من الحماية للنظام, من المستحسن أن يُحرك النظام بعناية وحذر. اتبع هذه التعليمات 

لنقل النظام:

ضع الغالف األزرق الواقي للعصا.. 1

التحقق من استقرار وحدة المسح الضوئي )العصا( داخل الصندوق.. 2

افصل كابل توصيل 5D laptop configuration Hub وكابالت التيار المتردد للكمبيوتر . 3
المحمول من منفذ الحائط.

ضع كافة العناصر في الصندوق )انظر الصورة أعاله(.. 4

تأكد من إبقاء الصندوق جاف لحماية مكونات النظام من الرطوبة.. 5
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الثالث: الفصل 

البرمجيات وتثبيت  التجميع 
الخطوة 1: التجميع 

:iTero Element 5D laptop configuration يرجى اتباع التعليمات التالية لتجميع ماسح 

.3
قم بتوصيل كابل USB بالوصلة

.6
قم بتوصيل كابل طاقة الوصلة بمأخذ التيار المتردد

.1
ضع العصا في قاعدتها

.4
قم بتوصيل كابل USB إلى جهاز الكمبيوتر المحمول

.2
صل كابل طاقة الوصلة بالوصلة

.5
قم بتوصيل كابل العصا بالوصلة

الوصلة و كابل طاقة الوصلة

قاعدة الذراع

العصا و كابل العصا

كابل USB لتوصيل جهاز الكومبيوتر المحمول و 
الوصلة

أ

ب

ج

أد

ب

دج

 العصا
 )وحدة المسح(.

منفذ يو إس بيتيار مستمر

هامتان: مالحظتان 

يجب توصيل الوصلة بمنفذ تيار متردد في جميع األوقات	 

يجب توصيل الكمبيوتر المحمول بمنفذ تيار متردد 	 
جداري من أجل المسح داخل الفم
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  iTero Element 5D laptop configuration الخطوة 2: تحميل برنامج
 iTero Element 5D laptop للحصول على تثبيت البرامج و برنامج الماسح الضوئي 

configuration بشكل صحيح, يرجى التأكد من أن عصا iTero الخاصة بك آمنة في القاعدة 
توصيل  من  التأكد  يرجى  المحمول.  بالكمبيوتر  متصلة  الوصل  لوحة  وأن  بالموزع,  ومتصلة 

البرنامج. تثبيت  عملية  أثناء  الحائط  بمقبس  المحمول  الكمبيوتر 

إعداد الكمبيوتر المحمول. 1

A ..الكمبيوتر المحمول تشغيل 

B ..إلى اإلصدار األحدث Windows قم بتحديث نظام

2 .iTero تحميل برنامج
A . افتح البريد اإللكتروني المسجل في المتصفح. ابحث عن رسالة البريد اإللكتروني

"Your iTero was shipped" التي تتضمن التعليمات.

B .انقر على الرابط للوصول إلى صفحة تحميل البرامج 
  أو.

C . .)بدال من ذلك, افتح المتصفح وانتقل إلى )اكتب العنوان في المتصفح الخاص بك 
.download.itero.com

3 .iTero تثبيت برنامج
A .."انقر على زر "البدء

B ..قم بتشغيل ملف التثبيت الذي تم تحميله

C ..iTero اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة الستكمال تحميل برنامج

التحديثات. تمكين  يرجى  وتثبيتها.  بانتظام  ويندوز  تحديثات  فحص  كبيرة  بدرجة  يوصى 

ويوصى أيضا بالخروج من Windows وإيقاف تشغيل الكمبيوتر في نهاية كل يوم للسماح 
بالتثبيت. للتحديثات 

قبل تثبيت برنامج itero Element 5D للمرة األولى, يرجى تثبيت كافة تحديثات ويندوز 
تلقائياً.  التحديثات  بتثبيت  الجديدة  ويندوز  نظام  كمبيوتر  أجهزة  تقوم  المتاحة. 

للتحقق من وجود تحديثات لنظام الويندوز, افتح "Settings" )مفتاح ويندوز + L(, اختر 
 Check for" انقر على ."Windows Update" ثم ،"Update & Security"

updates" لمعرفة ما إذا كان هناك تحديثات جديدة متوفرة.

يوصى بإغالق البرامج األخرى أثناء استخدام نظام iTero Element Flex إلجراء المسح 
الضوئي.
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 Make it Mine الخطوة 3: عملية

.1
اختر لغة التفضيالت وانقر زر Make it Mine لبدء المعالج.

.2
.iTero Element 5D اتبع تعليمات المعالج على الشاشة الستكمال تخصيص
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الفصل 4:

التشغيل تعليمات 
تأكد من أن جهاز الكمبيوتر المحمول متصالً بمقبس للتيار المتردد، لضمان عدم وصول مستوى 

البطارية لمستوى منخفض, حيث لن يتاح وقتها عملية الفحص..

.iTero قم بتشغيل الكمبيوتر المحمول لبدء برنامج

فمن المستحسن اإلبقاء على النظام شغاالً خالل ساعات الدوام الرسمي للسماح بنقل الملفات في الخلفية 
بين مكتب الطبيب, والمختبرات الشريكة للطبيب, ومركز Align Technology. ومن المستحسن 

إيقاف تشغيل النظام في نهاية اليوم, وإعادة التشغيل في الصباح.

الويب كاميرا 
تعليمات المنتج. قم بتوصيل كاميرا الويب بالكمبيوتر المحمول متبعاً 
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الخامس: الفصل 

الماسح  مع  التعامل  تعليمات 
والتعقيم والتنظيف  الضوئي, 

التعامل مع وحدة المسح الضوئي )العصا(
تحتوي وحدة المسح على مكونات حساسة ويجب التعامل معها بحذر.

التعامل مع كابل وحدة المسح الضوئي
ينبغي أن يعامل كابل الماسح الضوئي بحرص لتجنب الضرر قدر اإلمكان.	 

بين جلسات المرضى, من المستحسن حل أي من التقلبات وعقدة من أجل تخفيف الشد من كابل 	 
الماسح الضوئي.

تتطلب وحدة المسح الضوئي تنظيفًا وتعقيما مناسبًا قبل االستخدام األول وقبل كل استخدام إضافي, 
وفيما ال يتجاوز 30 دقيقة بعد إجراء الفحص األخير.

تنظيف وتعقيم وحدة المسح الضوئي
يجب تنظيف وتطهير وحدة المسح )العصا( على النحو التالي:

انقع قطعة قماش خالية من الوبر في جاهزة لالستخدام CaviCide 1, واضغط حتى تصبح قطعة 	 
قماش رطبة.

امسح العصا تماما إلزالة كافة البقايا المتعلقة.	 

يجب فحص الجهاز بأكمله بصريًا لضمان عدم بقاء أي بقايا أو فضالت قبل المتابعة إلى الخطوة 	 
التالية.

قم بنقع قطعتين من القماش الخالي من الوبر في Cavicide 1, ثم قم بالضغط حتى تصبح قطعة 	 
القماش رطبة. ثم قم بمسح الجهاز جيًدا, مع ضمان االنتباه الشديد بتغطية جميع األسطح, وجميع 

الحواف والفتحات. 

وقت التالمس يجب أال يقل عن دقيقتين.	 

ثم قم بترطيب قماش خالي من الوبر بالماء المقطر ومسح كل األسطح لمدة 15-30 ثانية على 	 
األقل.

ثم استخدم األقمشة الجافة الخالية من الوبر لتجفيف األسطح.	 

الصيانة
الكاميرا الصناعية ال تحتاج إلى الصيانة.
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السادس: الفصل 

المرضى بين  األغلفة  تغيير 
غالف جهاز iTero Element 5D مصمم خصيًصا لالستخدام مع مريض واحد ويتم استبداله بعد كل 

مريض بغرض تجنب التلوث المتبادل. 

الستبدال األغلفة اتبع الخطوات الموضحة أدناه. 

تحذير: تخلص من أغلفة الماسح الضوئي وفقاً إلجراءات التشغيل القياسية أو اللوائح 
المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية الملوثة.

الخطوة 1
عند سحب الغالف للخارج أو للداخل اقبض على مركز الغالف.

الخطوة 2
اضغط قليالً على جانبي الغالف القابل للرمي, واسحب الغالف ببطء بعيداً عن وحدة المسح الضوئي 

وتخلص منه.

الخطوة 3
حرك برفق الغالف الجديد على وحدة المسح حتى يستقر في مكانه.

تحذير: أسطح ضوئية حساسة! 
ال تلمس سطح العدسات الضوئية. قد يسبب التالمس ضرراً. إذا كان التنظيف ضروري, استخدم 

المناديل والقماش المضاد لالستاتيكية الموجود داخل صندوق األغلقة القابلة للرمي. من أجل االستخدام 
السليم, اتبع التعليمات الموجودة في صندوق األغلفة القابلة للرمي.

للرمي القابلة  األغلفة  استبدال 
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الضوئي الماسح  أغلفة 
هناك نوعان من األغلفة المعدة لالستخدام مع وحدة الماسحة الضوئية )العصا(:

الغالف القابل للرمي
الغالف األبيض هو غالف يستخدم مرة واحدة لمسح المريض. استبدل دائماً األغلفة البيضاء على وحدة 

المسح بين المرضى لتجنب التلوث المتبادل. يرجى التخلص من الغالف األبيض بعد كل مريض.

صندوق التعبئة والتغليف األكمام الماسح الضوئي
.iTero يمكن طلب أكمام الماسح عبر اإلنترنت في صناديق من 25 من متجر

www.store.itero.com

الغالف الواقي
يستخدم الغالف الواقي األزرق لحماية سطح العدسة الضوئية في وحدة المسح الضوئي عندما ال تكون 

قيد االستعمال. الرجاء الحفاظ على الغالف األزرق في مكان آمن بحيث ال تضيع أو تتلف.
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السابع: الفصل 

للعيادة   LAN شبكة  إرشادات 
مقدمة

يستخدم الماسح الضوئي iTero Element 5D اتصال اإلنترنت Wi-Fi من أجل إرسال واستقبال 
.iTero cloud عمليات المسح من وإلى

كتوصية, من األفضل دائًما الحصول على أحدث التقنيات المتاحة. في ما يلي بعض اإلرشادات المفيدة 
:Wi-Fi حول أفضل اتصال

 مستويات اتصال إنترنت واي فاي

 	iTero Element هام: من أجل تحقيق أفضل أداء لجهاز فحص 

 تأكد من أن قوة إشارة Wi-Fi هي "ممتازة" أو "جيدة" على األقل.

 	)LAN( تنبيه: أثناء فحص أحد المرضى, ال تقم بتوصيل كابل شبكة محلية 
iTero Element — يُحظر استخدامه ألسباب أمنية.

 ممتاز
<-50 ديسيبل

 جيد
-50 إلى -60 ديسيبل

 مقبول
-60 إلى -70 ديسيبل

 ضعيف
>-70 ديسيبل
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االستعدادات
يجب إعداد المودم / الموجه المطلوب باستخدام معيار أمان WPA2 , بما في ذلك كلمة مرور.	 

تأكد من أن طاقم العمل المتخصص في تكنولوجيا المعلومات سيكون متاًحا عند التخطيط لعملية 	 
تركيب الماسح الضوئي.

تأكد من توفر بيانات اعتماد شبكة Wi-Fi SSID الخاصة بك: اسم تسجيل الدخول وكلمة المرور.	 

يجب أن تعرض إشارة قوة Wi-Fi للنظام على األقل "شريطين" , كما هو موضح في الفصل 	 
2 أعاله(.

يمكنك استخدام األداة التشخيصية ضمن قسم "إعدادات" أو أداة االتصال حسب ما هو مقترح أدناه.	 

اختبر اتصال Wi-Fi المحلي مع أي كمبيوتر شخصي, باستخدام أداة اتصال iTero )قم بإجراء 	 
االختبار قدر اإلمكان من نفس موقع الماسح الضوئي(.

 	fc1.orthocad.com\download\ يمكنك تنزيل أداة االتصال من الرابط
AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

فيما يلي بعض االقتراحات من أجل أخصائي تكنولوجيا المعلومات في المكتب, فيما يتعلق بما يجب 	 
:iTero مراعاته لمنع مشاكل مثل الوصول أو االتصال باستخدام الماسح الضوئي

توصيات المضيف المتعلقة بخدمات Align باالستماع إلى المنفذين 80 و 443.. 1

 ال تمنع اتصال FTP نظًرا ألن الماسح الضوئي يرسل أنواًعا معينة من الملفات . 2
.)3DC/.3DM.3 وds.(

3 ..TCP / IP يجب تعطيل أي وكيل التصال البيانات من خالل

ال تضيف الماسح الضوئي إلى أي مجموعة إدارية.. 4

ال تقم بتشغيل أي سياسة جماعية علی الماسحة الضوئية حيث قد يؤدي ذلك إلی تعطيل أدائها . 5
السليم.

إرشادات جهاز التوجيه
802.11N / 802.11AC :الحد األدنى من المعايير

إرشادات اتصال اإلنترنت
من أجل تحقيق أفضل أداء لجهاز فحص iTero Element , تأكد من أن سرعة تحميل اتصال 

اإلنترنت لديك هي 1 ميغابت في الثانية لكل ماسح ضوئي على األقل. الحظ أيًضا أن أي أجهزة إضافية 
متصلة باإلنترنت في موازاة الماسحة الضوئية قد تؤثر على أداء الماسحة الضوئية.

الحماية جدار 
فتح المنافذ )في حالة تفعيل جدار الحماية(: 

TCP - HTTP - 80 .أ 
TCP - HTTPS - 443 .ب

نصائح واي فاي

تتيح لك أجهزة توجيه Wi-Fi الوصول إلى نظام اإلنترنت الخاص بك 
باستخدام اتصال Wi-Fi من أي مكان ضمن النطاق الوظيفي للشبكة 
الالسلكية. ومع ذلك, فإن عدد أو عمق وموقع الجدران أو األسقف أو 
األقسام اإلضافية التي يجب أن تنتقل إليها اإلشارات الالسلكية قد تحد 

من نطاق اإلشارة وقوتها. 
تختلف اإلشارات العادية باختالف نوع المادة والتردد الالسلكي لضوضاء المحيط)التردد الالسلكي( في 

منزلك أو عملك.

تأكد من أن لديك الحد األدنى من الجدران واألسقف بين جهاز التوجيه وأجهزة الشبكة األخرى. . 6
يمكن لكل حاجز تقليل نطاق المحول بمقدار 1-3 متر )3-9 أقدام(. 

تأكد من وجود خط مستقيم, خاٍل من أي قسم, بين أجهزة الشبكة. حتى أن الحائط الذي يبدو رقيقًا . 7
إلى حد ما, يمكن أن يسد إشارة تبلغ 1 متر )3 أقدام( إذا تم تغيير زاوية الجدار بمقدار درجتين 

فقط. لتحقيق أفضل استقبال, ضع جميع األجهزة بحيث تنتقل إشارة Wi-Fi مباشرةً عبر )900( 
جداًرا أو قسًما )بدالً من الميل بزاوية(.

مواد البناء تحدث فرقاً كذلك. يمكن أن يكون الباب المعدني الصلب أو مسامير األلمنيوم شديد . 8
الكثافة وقد يكون له تأثير ضار على إشارة Wi-Fi. حاول وضع نقاط الوصول وأجهزة التوجيه 
الالسلكية وأجهزة الكمبيوتر بحيث تنتقل اإلشارة خالل الجدران الجافة أو المداخل المفتوحة. قد 

تؤدي المواد واألشياء مثل الزجاج والصلب والمعادن والجدران العازلة وخزانات المياه )أحواض 
السمك( والمرايا وخزانات الملفات والطوب والخرسانة إلى تقليل اإلشارة الالسلكية.

ابق منتج iTero بعيداً )على األقل من 3-6 أقدام أو 1-2 متر( من األجهزة أو األجهزة . 9
الكهربائية التي تولد ضوضاء راديوية.

إذا كنت تستخدم هواتف السلكية 2.4GHz أو X-10 )منتجات السلكية مثل مراوح السقف . 10
واألضواء عن بعد وأنظمة أمن المنزل(, قد يضعف اتصالك الالسلكي بشدة أو يسقط بالكامل. تنقل 

قاعدة العديد من األجهزة الالسلكية إشارة RF, حتى إذا لم يكن الجهاز قيد االستخدام. ضع األجهزة 
الالسلكية األخرى قدر اإلمكان بعيدة عن الماسح الضوئي وجهاز التوجيه.

في منطقتك, قد يكون هناك أكثر من شبكة السلكية واحدة نشطة. تستخدم كل شبكة قناة واحدة أو . 11
أكثر. إذا كانت القناة قريبة من قنوات النظام الخاصة بك, فقد ينخفض االتصال تدريجيًا. اطلب من 
قسم تكنولوجيا المعلومات التحقق من ذلك, وإذا لزم األمر, قم بتغيير أرقام القنوات التي تستخدمها 

شبكتك.
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االختبارالفئة / مستوى الخطورةالمعياراالختبار نتيجة 

الوثائق )IEC 60601-1-2 القسمين 4 و 5(

متوافق--القسم 4.1المتطلبات العامة للسالمة

متوافق--القسم 5.1العالمات الخارجية

متوافق--القسم 5.2.1مطابقة دليل المستخدمين

متوافق--القسم 5.2.2دقة الوصف التقني

االنبعاثات )IEC 60601-1-2 القسم 7(

CISPR 11مدى تردد االنبعاثات المدخلة : 150 كيلو هيرتز - 30 ميغاهيرتز
B المجموعة 1 الفئة

230, 120 & 100 VAC mains @ 50 Hz;
220 VAC mains @ 60 Hz

متوافق

متوافقالمجموعة 1 الفئة CISPR 11Bمدى تردد االنبعاثات المشعة : 30 - 1000 ميغاهيرتز

IEC 61000-3-2اختبار االنبعاثات الحالية التوافقية
 230VAC mains @ 50 Hz

220V @ 60 Hz &
متوافق

IEC 61000-3-3تغيرات الجهد, وتقلبات الجهد واختبار الوميض
 230VAC mains @ 50 Hz

220V @ 60 Hz &
متوافق

الحصانة )IEC 60601-1-2 قسم 8(

)ESD( الحصانة من التفريغ الكهربائيIEC 61000-4-2متوافق8 كيلو فولت تفريغ شحنات التالمس و15 كيلو فولت تفريغ الهواء

متوافقIEC 61000-4-310.0 V/m; 80 MHz ÷ 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHzالحصانة من المجاالت الكهرومغناطيسية المنبعثة

IEC 61000-4-3الحصانة من حقل االقتراب من معدات االتصاالت الالسلكية
قائمة الترددات, من V 9 / م ما يصل الى V 28 / م,

PM )18 Hz or 217 Hz(, FM 1 kHz
متوافق

)EFT( الحصانة من النقل السريع الكهربائيIEC 61000-4-4± 2.0 kV - on AC mains; Tr/Th – 5/50 ns,متوافق

IEC 61000-4-5الحصانة من االرتفاع المفاجئ

 ±2.0 CM / ±1.0 kV DM
 on 230 VAC mains @ 50 Hz
 & 220 VAC mains @ 60 Hz

Tr/Th – 1.2/50 )8/20( ms

متوافق

IEC 61000-4-6الحصانة من االضطرابات الناجمة عن حقول الترددات الراديوية
 6.0 ,3.0

on 230 VAC الوحدة الرئيسية وكابل العصا،
0.15÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

متوافق

IEC 61000-4-11الحصانة من االنخفاضات في الجهد, واالنقطاع القصير واختالف الجهد

On 230 VAC & 100 VAC mains @ 50 Hz:
 0 % - 0.5 cycle & 1 cycle;

 70% - 25 cycles; 0% - 250 cycles
on 220 VAC mains @ 60 Hz:

 0 % - 0.5 cycle & 1 cycle;
70% - 30 cycles; 0% - 300 cycles

متوافق

الملحق أ:

EMC إعالن
 iTero Element 5D laptop configuration EMC ملخص نتائج اختبار
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الوصفالبند

شاشة جهاز الكمبيوتر المحمولشاشة

يبعث الماسح الضوئي ليزر الضوء األحمر )680nm الفئة 1(, وكذلك انبعاثات LED بيضاء.ماسحة ضوئية

240VAC- 50/60 Hz – 40VA )max-100(قوة التشغيل

من 18 إلى 28 درجة مئوية / 64.4 درجة إلى 78.8 درجة فهرنهايتدرجة حرارة التشغيل

5- درجة إلى 50 درجة مئوية 23 درجة إلى 122 درجة فهرنهايتدرجة حرارة التخزين / النقل

520 مم زئبق إلى 760 مم زئبق )~ 69 كيلو باسكال إلى ~ 101 كيلو باسكال(ضغط وارتفاع التشغيل
االرتفاع: 0 قدم إلى 10000 قدم

الضغط: 430 مم زئبق إلى 760 مم زئبق )~ 57 كيلو باسكال إلى ~ 101 كيلو باسكال(ضغط وارتفاع التخزين / النقل
االرتفاع: 0 قدم إلى 15000 قدم

النسبية التشغيل: من 40٪ إلى 70٪؛ التخزين: من 30٪ إلى 90٪الرطوبة 

األبعاد

 
 iTero Element 5D وصلة تكوين

:laptop configurationD 
الطول: 206 ملم )~ 8 بوصة(

العرض: 94 ملم )حوالي 3.7 بوصة(
العمق: 36.5 مم )~ 1.4 بوصة(

:iTero Element 5D وحدة عصا
الطول: 346 مم )~ 13.3 بوصة( 

العرض: 50 مم )~ 2.0 بوصة( 
العمق: 68 ملم )~ 2.7 بوصة( 

قاعدة الذراع:
الطول: 262 مم )~ 10 بوصة(
العرض: 89 مم )~ 3.5 بوصة(

العمق: 52 مم )~ 2 بوصة(

العلبة:
الطول: 326.5 ملم )حوالي 13 بوصة(
العرض: 455 ملم )حوالي 18~ بوصة(

العمق: 184 مم )~ 7 بوصة(

الوزن الصافي
وصلة تكوين iTero Element 5D: ~ 0.5 laptop configuration كجم )~ 1 رطل(

وحدة المسح الضوئي: 0.47 كجم )~ 1 رطل( 
الصندوق الفارغ:: ~ 2 كجم )~ 4.5 رطل(

~ 8 كجم )~ 17.6 رطل(وزن الشحنة

ملحق ب:

النظام خصائص 
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