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 .Align Technology Inc הלקוח, ללא אישור מראש בכתב של

 iTero® Element 5D מדריך הפעלה זה מתאר את מכשיר ההטבעה האופטי
בתצורת מחשב נייד. גרסה בשפה העברית. עודכן במרץ 2019. 
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הנם הרכוש של בעליהם.

המשרד בארה"ב
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Class 1 תאימות ללייזר
."EN 60825-1"-ו "CFR 1040.10 21":מכשיר זה תואם ל

 

CSA-תאימות ל
התקן זה עומד בתקן CSA הבא עבור קנדה וארצות הברית: 

"UL STD מס' 60601-1 - ציוד חשמל רפואי חלק 1: דרישות בטיחות כלליות" 

C            US

FCC-תאימות ל
מכשיר זה תואם לחלק 15 של חוקי ה-FCC והפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

מכשיר זה לא יגרום להפרעות הגורמות לנזק.. 1

על מכשיר זה לעמוד בכל הפרעה, כולל הפרעה העלולה לגרום לפעולה לא רצויה . 2
של המערכת.

FCC אזהרת
שינויים במכשיר זה אשר לא אושרו במפורש על ידי היצרן, עלולים להביא לביטול 

 אישור הפעלת המכשיר תחת 
.FCC-כללי ה

EMC תאימות
מכשיר זה תואם לתקני EMC הבאים:

"ציוד חשמלי רפואי IEC 60601-1-2 - חלק 1-2: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית 
וביצועים חיוניים - תקן קולטרלי: תופעות אלקטרומגנטיות - דרישות ובדיקות".

עמידה בתקני בטיחות
מכשיר זה תואם לתקני הבטיחות הבאים:

"IEC 60601-1 ציוד חשמלי רפואי – חלק 1: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית 
וביצועים חיוניים."

CE-תאימות ל
מכשיר זה תואם להוראה EEC/93/42 עבור מכשירים רפואיים.

Class 1 מוצר לייזר
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iii

סמלים 
הסמלים להלן עשויים להופיע על מרכיבי חומרת iTero Element 5, וכן עשויים 

.iTero Element 5 להופיע במדריך זה ובספרות אחרת של

מציין מקום בו המשתמש נדרש לעיין בהוראות השימוש.

קוד אצווה של היצרן.

מציין את טווח הלחץ האטמוספרי אליו ניתן לחשוף את 
המכשיר הרפואי בבטחה.

מציין את טווח הלחות אליו ניתן לחשוף את המכשיר הרפואי 
בבטחה.

שביר, יש לטפל בזהירות.

על הצד הזה לפנות כלפי מעלה.

IEC 60417-5031: זרם ישיר.

ידית )יחידת הסריקה(.

.USB שקע

סוללה חשמלית.

RoHS )סין(.

IEC 60417-5009: מצב המתנה.

זהירות: אין לדרוך על Hub ה-5D בתצורת מחשב נייד

MLot

בכל מקום בו סמל זה מופיע על המכשיר, מומלץ לפנות 
למסמך זה לקבלת מידע אודות שימוש נאות במכשיר.

יישומי רכיבים מסוג BF. כל רכיב בו מופיע סמל זה הנו מבודד 
.BF חשמלי מסוג

נדרש איסוף נפרד של פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני.

שימו לב: סמל זה משמש להדגשת העובדה כי קיימות אזהרות 
ספציפיות או אמצעי זהירות הקשורים למכשיר. בכל מקום 

בו מופיע סמל זה על גבי המכשיר, יש לפנות למידע הקשור 
לבטיחות במסמך זה.

אין לעשות שימוש חוזר בחלקים או אביזרים עליהם מופיע 
סמל זה.

אזהרה: החוק הפדרלי בארה"ב מגביל מכירת או הזמנת 
מכשיר זה ע"י רופא שיניים, אורטודנט או מומחה-שיניים 
מורשים. המערכת משמשת כמכשיר רפואי במרשם ויש 
להפעילה על-ידי נותני שירותי בריאות מוסמכים בלבד.

יצרן מכשור רפואי.

מספר הזמנה

מספר סידורי 

מציין את הנציג המורשה בקהילה האירופית.

IEC 60417-5032: זרם חילופין.

מציין מכשיר רפואי שעליו להיות מוגן מפני לחות.

מציין את טווחי הטמפרטורה אליהם המכשיר הרפואי יכול 
להיחשף בבטחה.

"Rx only"

REF

SN
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הוראות בטיחות
לפני התחלת העבודה עם המערכת, על כל המשתמשים לקרוא את הוראות הבטיחות 

להלן. 

אספקת חשמל
חשמל מסופק לרכיבי המערכת באמצעות ספק כוח פנימי המתאים למכשור רפואי.

אזהרת התחשמלות
סכנת התחשמלות! טכנאים מוסמכים של Align Technology בלבד רשאים 	 

להסיר לוחות וכיסויים חיצוניים. אין בתוך המערכת חלקים המיועדים לתחזוקה 
על-ידי המשתמש. 

 	 iTero Element 5D laptop configuration כדי למנוע סכנת התחשמלות, על
להיות מחובר אך ורק לנקודת חשמל עם הארקה. 

יש לחבר את hub ה- 5D בתצורת מחשב נייד אך רק למחשב נייד המאושר על 	 
פי IEC60950 ו-UL60950-1. על המחשב הנייד וכל עזריו להיות ממוקמים 

במרחק של לפחות 1.5 מ' מהמטופל. אין לסרוק מטופל ולגעת במחשב הנייד או 
באחד מאביזריו באותו הזמן.

יש לחבר רק את יחידת הסריקה של Align Technology והמחשב הנייד 	 
המאושר לשקעי ה-USB של hub ה- 5D בתצורת מחשב נייד.

יש לחבר את hub ה- 5D בתצורת מחשב נייד לשקע ה-AC רק באמצעות כבל 	 
.Align Technology חשמל מאושר של

סיווגי בטיחות
 	 .Class 1 :דרגת הגנה מפני התחשמלות

 	 .BF דרגת הגנה מפני התחשמלות: סוג

דרגת הגנה מפני חדירת מים מזיקה: רגילה. 	 

הציוד אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובות הרדמה דליקות. 	 

מצב פעולה: רציף. 	 

מכשיר רפואי במרשם
המערכת משמשת כמכשיר רפואי במרשם ויש להפעילה על-ידי נותני שירותי בריאות 

מוסמכים בלבד. 

אזהרות סורק
הסורק פולט אור לייזר אדום )680nm Class 1( כמו גם פליטות LED לבן, 	 

ופליטות LED 850nm. שימוש רגיל בסורק אינו מהווה סכנה לעין האנושית. עם 
זאת, על הרופאים להימנע מלכוון את הסורק ישירות לתוך עיני המטופל. 

יש להימנע מפיתול הכבל, מקשרים בכבל, ממשיכת הכבל, ומדריכה על הכבל. 	 

בזמן שהמערכת אינה בשימוש, יש להניח את יחידת הסריקה בתוך העריסה 	 
כשפתח הסריקה פונה לכיוון עמדת הגלגלים ואל הצד האחורי של מסך המגע, כדי 

 LED הלבן ופליטות LED-לחסום קשר עין ישיר עם קרן הלייזר או עם פליטת ה
850nm המהבהבים. 

על הרופא להפעיל את מצב הסריקה רק כאשר ראש הסורק נמצא בתוך פה 	 
המטופל.

על הרופא להימנע מהצבת הסורק בעריסה בזמן שתהליך הסריקה עדיין פעיל.	 

אם מתרחשת תקלה בסורק, יש לעצור את הסריקה ולהתקשר לתמיכה שירות.	 

ניקוי וחיטוי
כדי למנוע זיהום צולב, יש להחליף את שרוול הפלסטיק החד-פעמי ולחטא את 	 

יחידת הסריקה לאחר כל מפגש עם מטופל. 

כדי למנוע זיהום צולב, יש להסיר ולהחליף את הכפפות לאחר כל מפגש עם 	 
מטופל.

כדי למנוע זיהום צולב, יש להשליך כפפות קרועות, מזוהמות, או כאלה שהוסרו 	 
מכל סיבה שהיא.

יש להשליך שרוולי סריקה על פי נהלי הפעלה סטנדרטיים או תקנות מקומיות 	 
להשלכת פסולת רפואית מזוהמת.

פריקה והתקנה
 .Align Technology יש לפרוק ולהתקין את המערכת בהתאם להנחיות

סביבת עבודה 
יש לשנע את המערכת בין חדרים בזהירות מרבית כדי למנוע נזק. 	 

אזהרה: אין לחסום את פתחי האוורור שעל יחידת הסריקה ויחידת הבסיס. 	 

אזהרה: המערכת מיועדת לשימוש במקום מקורה בלבד. אין לחשוף אותה לשמש 	 
ישירה, חום או לחות גבוהים. 

יש לעשות שימוש במערכת רק בטמפרטורות הפעלה כפי שמוגדרות בנספח ב. 	 

אם iTero Element 5D laptop configuration הובא מסביבה חמה ,קרה או 	 
לחה, יש להעמידו בצד עד שיגיע לטמפרטורת החדר בכדי למנוע עיבוי פנימי.

הפרעות אלקטרומגנטיות
אזהרה: מכשיר זה נבדק ונמצא תואם לדרישות עבור מכשירים רפואיים על פי תקן 

IEC60601‑1‑2. תקן זה נועד לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה בהתקנה 
רפואית טיפוסית. עם זאת, עקב ריבוי בציוד המשדר גלי רדיו ומקורות אחרים של רעש 
חשמלי באזורי שירותי הבריאות )כגון טלפונים סלולריים, מכשירי רדיו דו-כיווני ניידים, 
מכשירי חשמל(, ייתכן כי רמות גבוהות של הפרעות אלה יגרמו לשיבוש ביצועי מכשיר 

זה בשל הקרבה או עוצמת המקור. 

ESD עלול לגרום להפרעות במהלך הסריקה. במקרה של הפרעות ESD, המערכת 
תפסיק לסרוק/להציג תמונה תקינה. אם הכשל מתרחש במהלך הסריקה, ייתכן 

והמשתמש יידרש ללחוץ על לחצן ידית הסריקה כדי להפעיל את הסריקה מחדש. 
חלונית הסריקה תחזור למצבה הרגיל באופן אוטומטי.

כללי
אזהרה: אין לעשות שינוי בציוד זה. 
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2 פרק 1: מבוא	
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2

מדריך הפעלה עבור iTero Element 5D laptop configuration   עברית

פרק 1:

מבוא
אודות מדריך הפעלה זה

מערכת iTero Element 5D laptop configuration מגיעה כעמדת עבודה קניינית 
מבוססת מחשב נייד לביצוע סריקות בחלל הפה במשרדו של הרופא. מדריך הפעלה 
זה מתאר כיצד להפעיל ולכבות את המערכת, כיצד לטפל נכון ביחידת הסריקה/ידית 

והכבל, וכיצד לנקות את יחידת הסריקה ולהחליף את השרוולים בין המטופלים.

שימוש מיועד / אינדיקציה לשימוש
iTero Element 5D laptop configuration הוא סורק לחלל הפה עם התכונות 

הבאות ומיועד לשימוש: 

1 . iTero Element 5D laptop של )CAD/CAM( תכונת ההטבעה האופטית
configuration נייד מיועדת לשימוש עבור תיעוד התמונות הטופוגרפיות של 

השיניים ורקמת הפה. ניתן לעשות שימוש בנתונים המופקים מ- iTero ליצירת 
התקנים לשיניים )לדוגמה: מיישרים, גשרים, מכשירים וכד'( ואביזרים.

תוכנת iTero Element 5D laptop configuration משמשת יחד עם סורק . 2
iTero לצילום הטבעה דיגיטליות תלת ממדיות של השיניים, רקמות רכות ומבנים 

אוראליים, ושל יחסי המנשך. תוכנת ה-iTero שולטת בעיבוד הנתונים, ומסייעת 
בשילוב הנתונים וייצואם לייצור CAD/CAM של שיקומי שיניים, מכשירים 

אורתודונטים, מבנים ואביזרים. בנוסף לנתוני הסריקה, ניתן לייבא/לייצא מידע 
מגוון אודות המטופל או המקרה או לעשות בו שימוש למטרות סימולציה. פונקציות 

אחרות זמינות עבור אימות ושירות המערכת ועבור שימוש ככלי לניהול הזמנות. 

פונקציונליות NIRI של iTero Element 5D laptop configuration מהווה . 3
כלי עזר אבחוני לזיהוי נגעי עששת אינטר-פרוקסימליים מעל החניכיים ולניטור 

התקדמות נגעים שכאלה. 

 iTero Element 5D laptop configuration יתרונות מערכת
מערכת iTero Element 5D laptop configuration מספקת יתרונות חשובים 

על פני שיטות ייצור הכתרים הקיימות, כולל סריקה ללא אבקה, דיוק רב יותר בייצור 
כתרים ומשוב מיידי במהלך תהליך הסריקה.

פנה לאתר שלנו www.itero.com כדי ללמוד כיצד שירות iTero יכול לשפר את 
עסקך ע"י הגדלת שביעות הרצון של המטופלים, שיפור תוצאות קליניות ושיפור יעילות 

המשרד. 

הוראות התקנת התכנה
.www.iTero.com -נא לעיין ברשימת מחשבים ניידים ויישומי אנטי-וירוס שאושרו ב

על מנת להבטיח ביצועים מיטביים בשימוש ביישום iTero, יש להשתמש במחשבים 
ניידים מאושרים בלבד עם מערכת iTero Element 5D בתצורת מחשב נייד.
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 iTero Element 5D laptop configuration ממשק משתמש
מערכת iTero Element 5D laptop configuration מספקת ממשק משתמש 

אינטואיטיבי לביצוע סריקות דיגיטליות לשימוש אורתודונטי או שיקומי. הרופא מונחה 
תוך כדי תהליך הסריקה באמצעות סיוע חזותי ומילולי. מסך המגע של המחשב הנייד 

ולחצני ידית הסריקה משמשים לאינטראקציה עם הנחיות המסך במהלך תהליך 
הסריקה.

הקשה יחידה על סימן השאלה מעלה שכבת "עזרה" שקופה שתספק סקירה קצרה. יש 
לשים לב כי תמונת האזניות מופיעה במקום סימן השאלה כל עוד מצויים במצב בתצוגה 

זו. הקש בכל מקום כדי לסגור את מסך ה"עזרה" ולחזור למסך הרלוונטי.

הקש כדי להיכנס למרכז הלמידה או להתחיל בהדרכה

הקש בכל מקום על גבי 
המסך כדי לסגור את מסך 

ה"עזרה"

)הקש כדי להתחיל אירוע חדש(
)הקש כדי לעיין/לחפש ברשימת 

המטופלים(

הקש כדי לנעול את שולחן העבודה

הקש כדי להגדיר את ההעדפות שלך הקש פעמיים כדי להתחבר לתמיכה עבור פתרון 
בעיות מרחוק )יש להתקשר לתמיכה קודם לכן(

הקש כדי לראות הודעות,עדכונים והודעות 
Align Technology -אחרותמ

הקש כדי לבדוק אתסטטוס 
ההזמנות שלך

רמת טעינת סוללת המחשב הנייד
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פרק 2:

תכונות חומרה בסיסיות
מראה קדמי של המערכת

מחשב נייד עם מסך מגע

Flex hub

ידית ועריסה
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יחידת הסריקה )ידית(

משטח מגע

שרוול חד פעמי

כבל יחידת סריקה הניתן לניתוק בעל 
USB חיבור

לחצני צד: סריקה, הפעלה/כיבוי, 
הפעלת ממשטח המגע

פתחי אוורור
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תיק נשיאת מערכת ניידת )לשינוע(
הובלה

יש להשתמש בתיק הנשיאה כדי להעביר את המערכת בין משרדים.

שינוע המערכת
כדי להבטיח הגנת מערכת מרבית, מומלץ לשנע את המערכת בזהירות. יש למלא 

אחר ההוראות הבאות כדי למקם את המערכת במקום חדש:

הצמד את שרוול המגן הכחול לידית.. 1

ודא שיחידת הסריקה )ידית( יושבת היטב בתוך תיק הנשיאה.. 2

נתק את Hub ה-5D בתצורת מחשב נייד וכבלי ה-AC של המחשב נייד מהשקע . 3
בקיר.

מקם את כל הפריטים בתיק )ראה תמונה לעיל(.. 4

ודא כי התיק יבש כדי להגן על רכיבי המערכת מפני לחות.. 5
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פרק 3:

הרכבה והתקנת התכנה
שלב 1: הרכבה 

 iTero Element 5D laptop אנא עקוב אחר ההוראות להלן להרכבת סורק
:configuration

.3
Hub-ל USB-חבר את כבל ה

.6
AC-לשקע ה Hub-חבר את כבל החשמל של ה

.1
מקם את הידית בעריסה

.4
חבר את כבל ה-USB למחשב הנייד

.2
Hub-ל Hub-חבר את כבל חשמל של ה

.5
Hub-חבר את כבל הידית ל

Hub-וכבל חשמל של ה Hub

עריסה

ידיד וכבל הידית

Hub-לחיבור מחשב נייד וה USB כבל

A

B

C

DA

B

CD

 ידית 
)יחידת הסריקה(

AC מתחUSB יציאת

שתי הערות חשובות:

 	 AC על המסוף להיות מחובר לשקע חשמל
בכל עת

על המחשב הנייד להיות מחובר לשקע חשמל 	 
AC בשעת סריקת חלל הפה
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 iTero Element 5D laptop configuration שלב 2: הורדת תוכנת
 iTero Element 5D-להתקנה מיטבית של התוכנה והגדרת תצורת סורק ה

laptop configuration, יש לוודא כי ידית ה-iTero יושבת בביטחה בעריסה 
ומחוברת ל-Hub, וכי ה-Hub מחובר למחשב הנייד. נא ודא כי המחשב הנייד 

מחובר לשקע ה-AC בקיר במהלך כל התקנת התכנה.

הגדרת המחשב הנייד. 1

A ..הדלק את המחשב הנייד

B ..לגרסה העדכנית ביותר Windows עדכן את

2 .iTero הורדת תוכנת
A . Your" פתח את תיבת הדוא"ל הרשומה בדפדפן. חפש את הודעת הדוא"ל

iTero was shipped" הכוללת הוראות.

B ..לחץ על הקישור כדי להגיע לעמוד הורדות תוכנה 
או

C . )לחלופין, פתח את הדפדפן וגלוש ל- )הקלד את הכתובת בדפדפן
.download itero5D.com

3 .iTero-התקנת תוכנת ה
A .."הקש על לחצן "התחל

B ..הפעל את קובץ ההתקנה שהורדת

C ..iTero-פעל על-פי את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את הורדת תוכנת ה

מומלץ מאוד לבדוק באופן קבוע אם קיימים עדכונים עבור Windows ולהתקין 
אותם. אנא אפשר עדכונים.

מומלץ גם לצאת ל-Windows ולכבות את המחשב בסוף כל יום כדי לאפשר את 
התקנת העדכונים.

לפני התקנת תוכנת ה-iTero Element 5D בפעם הראשונה, יש להתקין את כל 
העדכונים הזמינים עבור Windows. מחשבי Windows חדשים אמורים לייבא 

עדכונים באופן אוטומטי. 

כדי לבדוק זמינות עדכונים עבור Windows, פתח את "הגדרות" )מקש 
Windows + I(, בחר "עדכון ואבטחה" ולאחר מכן "Windows Update". לחץ על 

"בדוק אם קיימים עדכונים" כדי לראות אם קיימים עדכונים חדשים זמינים.

 מומלץ לסגור תוכנות האחרות במהלך השימוש במערכת 
ה-iTero Element 5D Flex בסריקה.
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שלב 3: תהליך "התאמה אישית" )"הפוך לשלי"( 

.1
בחר שפה מועדפת והקש על לחצן "הפוך לשלי" כדי להפעיל את האשף.

.2
בצע את הנחיות האשף שעל המסך כדי להשלים את ההתאמה האישית של 

.iTero Element 5D-ה
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פרק 4:

הוראות הפעלה
ודא כי המחשב הנייד מחובר לשקע בקיר, כדי להבטיח שרמת הסוללה לא מגיעה 

לרמה נמוכה בה כבר לא ניתן יהיה לבצע סריקה.

.iTero-הדלק את המחשב הנייד כדי להפעיל את תוכנת ה

מומלץ לשמור את המערכת מופעלת בשעות העבודה כדי לאפשר העברות קבצים 
ברקע בין הרופא, מעבדות שותפות של הרופא ומרכז Align Technology. מומלץ 

לכבות את המערכת בסוף היום ולאתחל אותה בבוקר.

מצלמת אינטרנט
חבר את מצלמת האינטרנט למחשב הנייד לפי הוראות המוצר.
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פרק 5:

הוראות טיפול, ניקוי וחיטוי 
הסורק

טיפול ביחידת הסריקה )ידית(
יחידת הסריקה מכילה רכיבים עדינים ויש לטפל בה בזהירות.

טיפול בכבל יחידת הסריקה
יש לטפל בכבל הסורק בזהירות כדי למנוע נזק אפשרי.	 

בין טיפול לטיפול, מומלץ לשחרר כל פיתול או קשר כדי לשחרר מתח מכבל הסורק.	 

יחידת הסריקה דורשת ניקוי וחיטוי נאותים לפני השימוש הראשון ולפני כל שימוש 
נוסף, ולא יאוחר מ-30 דקות לאחר הסריקה האחרונה.

ניקוי וחיטוי יחידת הסריקה
יש לנקות ולחטא את יחידת הסריקה )ידית( כדלקמן:

יש להשרות מטלית נטולת-מוך ב-CaviCide 1 מוכן לשימוש, ולסחוט עד שהבד 	 
לח.

יש לנגב את הידית ביסודיות כדי להסיר פסולת גסה.	 

יש לבחון חזותית את המכשיר כולו על מנת להבטיח כי לא נותרו שרידים או 	 
פסולת לפני המשך לשלב הבא.

יש להשרות שתי מטליות נטולות-מוך נוספות ב-Cavicide 1, ולסחוט עד שהבד 	 
לח. לאחר מכן יש לנגב את המכשיר ביסודיות, תוך תשומת לב מיוחדת לכך שכל 

המשטחים, עד כל הקצוות והחריצים, מכוסים. זמן המגע יהיה לפחות 2 דקות.

לאחר מכן יש להרטיב שתי מטליות נטולות-מוך במים מזוקקים ולנגב את כל 	 
המשטחים במשך לפחות 15-30 שניות.

לאחר מכן יש להשתמש במטליות נטולות-מוך יבשות על מנת לייבש את 	 
המשטחים.

תחזוקה
המצלמה התעשייתית היא ללא תחזוקה.
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פרק 6:

החלפת שרוולים בין 
מטופלים

שרוול ה-iTero Element 5D laptop configuration מיועד לשימוש עם מטופל יחיד 
ויוחלף לאחר כל מטופל במטרה למנוע זיהום צולב. 

להחלפת שרוולים יש לפעול על-פי השלבים הבאים. 

זהירות: יש להשליך שרוולי סריקה על פי נהלי עבודה או תקנות מקומיות 
סטנדרטיות לסילוק פסולת רפואית מזוהמת.

שלב 1
בעת הלבשת או הסרת שרוול, יש להחזיק במרכז השרוול.

שלב 2
לחץ מעט על צידי השרוול החד פעמי, משוך את השרוול לאט אל מחוץ ליחידת 

הסריקה והשלך אותה לפח.

שלב 3
הלבש בעדינות שרוול חדש על יחידת הסריקה עד לשמיעת נקישה.

אזהרה: משטח אופטי! 
אין לגעת במשטח האופטי. מגע עלול לגרום לנזק. אם יש צורך בניקוי, יש להשתמש 

במגבונים ובבד האנטי סטטי הנמצאים בתוך קופסת השרוולים. לשימוש נכון, עיין 
בהוראות אשר בקופסת שרוולי הסורק.

החלפת שרוולים חד פעמיים
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שרוולי הסורק
קיימים שני סוגי שרוולים המיועדים להלבשה על יחידת הסורק )מוט(:

שרוול חד פעמי
השרוול הלבן הוא שרוול לשימוש חד פעמי עבור סריקת מטופל. יש להחליף בכל פעם 
את השרוול הלבן שעל יחידת הסריקה בין מטופל למטופל כדי למנוע זיהום צולב. אנא 

השלך את השרוול הלבן לאחר כל מטופל.

קופסת אריזת שרוולי הסורק
ניתן להזמין שרוולי סורק באינטרנט מחנות iTero בקופסאות של 25.

www.store.itero.com

שרוול מגן
שרוול המגן הכחול משמש להגנה על עדשות המשטח האופטי כאשר יחידת הסריקה 

אינה בשימוש. אנא שמור את השרוול הכחול במקום בטוח כדי שלא יאבד או יפגע.
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פרק 7:

הנחיות רשת ה-LAN של 
הקליניקה 

מבוא
סורק ה-iTero Element 5D משתמש בקישוריות ה-Wi-Fi לאינטרנט כדי לשלוח 

.iTero ולאחזר סריקות אל ומענן

כהמלצה, מומלץ לעבוד עם הטכנולוגיה הזמינה העכשווית ביותר. להלן כמה הנחיות 
:Wi-Fi-מועילות עבור החיבור הטוב ביותר ל

 רמות קישוריות Wi-Fi לאינטרנט

 חשוב: על מנת להשיג את הביצועים הטובים ביותר של סורק	 
 ה-iTero Element 5D laptop configuration, יש לוודא כי עוצמת אות

ה-Wi-Fi היא "מצוינת" או לפחות "טובה".

 	LAN זהירות: בעת סריקת מטופל, אין לחבר כבל 
ל-iTero Element - הדבר אסור בשל סיבות בטיחותיות.

 מצוין
dBm 50-גדול מ

 טוב
dBM -60 50- עד

 סביר
dBM -70 60- עד

 חלש
dBm --70קטן מ
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הכנות
יש להגדיר את המודם/נתב הנדרש עם תקן אבטחה WPA2, כולל ססמה.	 

יש לוודא כי צוות ה-IT שלך זמין כאשר מתוכננת התקנת הסורק.	 

ודא שהרשאות ה-SSID של ה-Wi-Fi שלך זמינים: פרטי כניסה וססמה.	 

על אות ה-Wi-Fi להציג לפחות שני "פסים", כפי שמוצג בפרק 2 לעיל(.	 

כלי אבחון תחת "הגדרות", או כלי קישוריות מוצעים להלן.	 

בדוק את חיבור ה-Wi-Fi המקומי עם כל מחשב PC, באמצעות כלי קישוריות 	 
ה-iTero )הפעל את הבדיקה קרוב ככל האפשר למיקום הסורק(.

 	fc1.orthocad.com\download\AlignSupport\-הורדת כלי קישוריות ב
ConnectivityCheck2.0.exe

להלן כמה הצעות לאיש ה-IT במשרד, לגבי דברים אותם יש לקחת בחשבון על 	 
:iTero-מנת למנוע בעיות כגון גישה או קישוריות ל/עם סורק ה

המלצות Hostname הקשורים לשירותי Align מאזינים ליציאות 80 ו-443.. 1

2 . 3ds.( מכיוון שהסורק שולח סוגי קבצים מסוימים FTP אין לחסום תקשורת
.)3dc/.3dm-ו

3 ..TCP/IP עבור תקשורת נתונים באמצעות Proxy יש להשבית כל לקוח

אין להוסיף את הסורק לקבוצת דומיינים כלשהי.. 4

אין להפעיל כל מדיניות קבוצתית על הסורק מכיוון שהיא עלולה לשבש את תפקודו . 5
התקין.

הנחיות נתב
802.11N / 802.11AC :תקנים מינימליים

הנחיות חיבור לאינטרנט
 iTero Element 5D-על מנת להשיג את הביצועים הטובים ביותר של סורק ה

laptop configuration, יש לוודא כי מהירות ההעלאה של חיבור האינטרנט שלך 
היא לפחות 1Mbps לכל סורק. כמו כן, שים לב שכל ההתקנים הנוספים המחוברים 

לאינטרנט במקביל לסורק עשויים להשפיע על ביצועי הסורק.

חומת אש
פתח יציאות )במקרה שחומת האש פועלת(: 

TCP - HTTP - 80 .a 
TCP - HTTPS - 443 .b

Wi-Fi -טיפים ל
נתבי Wi-Fi מאפשרים גישה למערכת האינטרנט באמצעות חיבור Wi-Fi מכל מקום 
שהוא בטווח התפקודי של הרשת האלחוטית. עם זאת, מספרם, עוביים ומיקומם של 

קירות, תקרות, או מחיצות נוספות שהאותות האלחוטיים צריכים לעבור דרכם עלולים 
להגביל את טווח וחוזק האות. אותות רגילים משתנים בהתאם לסוגי החומר ולרעש 

הרדיו )RF( בביתך או בעסק שלך.

יש להקפיד על מספר מינימלי של קירות ותקרות בין הנתב והתקני רשת אחרים. . 6
כל מחסום יכול להקטין את טווח המתאם שלך ב-1-3 מטר )3-9 רגל(. 

יש לוודא כי קיים קו ישר, ללא כל מחיצה, בין התקני רשת. אפילו קיר שנראה דק . 7
למדי יכול לחסום אות של מטר אחד )3 רגל( אם זווית הקיר מוסטת אפילו ב-2 

מעלות בלבד. כדי להשיג את הקליטה הטובה ביותר, יש למקם את כל ההתקנים 
כך שאות ה-Wi-Fi ימשיך ישר דרך )90 מעלות( קיר או מחיצה )במקום בזווית(.

לחומרי הבנייה יש השפעה. דלת מתכת מוצקה, או מסמרי אלומיניום, יכולים . 8
להיות דחוסים מאוד ועלולים להשפיע לרעה על אות Wi-Fi. יש לנסות למקם 

נקודות גישה, נתבים אלחוטיים ומחשבים כך שהאות יעבור דרך קירות גבס או 
דלתות פתוחות. חומרים וחפצים כגון זכוכית, פלדה, מתכת, קירות עם בידוד, מכלי 

מים )אקווריומים(, מראות, ארונות תיוק, לבנים ובטון עשויים להפחית את האות 
האלחוטי שלך.

יש לשמור על מוצר ה-iTero שלך )לפחות 3-6 רגל או 1-2 מטר( ממכשירים או . 9
.RF התקנים חשמליים המייצרים רעש

10 . X-10-2.4 או בGHz אם אתה משתמש בטלפונים אלחוטיים בתדר
)מוצרים אלחוטיים כגון מאווררי תקרה, אורות מרוחקים ומערכות אבטחה 

ביתיות(, ייתכן שהחיבור האלחוטי שלך ייפגע משמעותית או יפסק לחלוטין. הבסיס 
של מכשירים אלחוטיים רבים משדר אות RF, גם אם המכשיר אינו בשימוש. מקם 

את ההתקנים האלחוטיים האחרים רחוק ככל האפשר מהסורק ומהנתב.

באזור שלך, ייתכן שיש יותר מרשת אלחוטית פעילה אחת. כל רשת משתמשת . 11
בערוץ אחד או יותר. אם הערוץ קרוב לערוצי המערכת שלך, התקשורת עלולה 
להיחלש בהדרגה. בקש ממחלקת ה-IT שלך לבדוק זאת, ואם נדרש, שנה את 

מספרי הערוצים המשמשים את הרשת שלך.
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תוצאת דרג / רמת חומרהתקןבדיקה
בדיקה

תיעוד )IEC 60601-1-2 סעיפים 4 ו- 5(

EMC תואם--סעיף 4.1דרישות כלליות עבור

תואם--סעיף 5.1מדבקה חיצונית

תואם--סעיף 5.2.1תאימות מדריך המשתמשים

תואם--סעיף 5.2.2דיוק התיאור הטכני

פליטה )IEC 60601-1-2 סעיף 7(

30MHz 150 עדkHz :פליטה בהולכה טווח תדירותCISPR 11
B קבוצה 1 דרג

50Hz-ב VAC 100--כבלי 230 , 120 ו
60Hz-ב VAC 220 כבלי

תואם

MHz 30-1000 :פליטת קרינה טווח תדירותCISPR 11B תואםקבוצה 1 דרג

IEC 61000-3-2בדיקת פליטת זרם הרמונית
 50Hz-ב VAC 230 כבלי

60Hz-ב V 220-תואםו

IEC 61000-3-3שינויי מתח, תנודות מתח ובדיקת הבהוב
 50Hz-ב VAC 230 כבלי

60Hz-ב V 220-תואםו

עמידות )IEC 60601-1-2 סעיף 8(

)ESD( עמידות מפני פריקה אלקטרוסטטיתIEC 61000-4-2kV 15 ופריקות אוויר kV 8 תואםפריקות מגע

תואםIEC 61000-4-3V/m; 80 MHz ¸ 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz 10.0עמידות לקרינת שדות אלקטרו-מגנטיים

IEC 61000-4-3עמידות של אזור קרבה לציוד תקשורת אלחוטית
,V/m 28 עד V/m 9 רשימת תדרים, מ

Hz(, FM 1 kHz 217 או PM )18 Hz
תואם

)EFT( עמידות למעבר חשמל מהירIEC 61000-4-4kV - on AC mains; Tr/Th – 5/50 ns, 100 kHz 2.0 ±תואם

IEC 61000-4-5עמידות מפני פרץ חשמל פתאומי

 CM / ±2.0 kV DM ±1.0
 50Hz-ב VAC 230 על כבלי
 ;60Hz-ב VAC 220 ו-כבלי
Tr/Th – 1.2/50 )8/20( ms

תואם

IEC 61000-4-6עמידות להפרעות הולכה שמקורן בהשראה משדות תדר-רדיו

 VRMS 6.0 ,3.0
על כבלי VAC 230 וכבל ידית הסריקה;

MHz, 80% AM @ 1 kHz 80 ÷0.15

תואם

IEC 61000-4-11עמידות לנפילות מתח, הפרעות קצרות ושינויי מתח

50Hz-ב VAC 100-ו VAC 230 על כבלי
0% - 0.5 מחזור ומחזור 1 

70% - 25 מחזורים; 0% - 250 מחזורים 
60Hz-ב VAC 220 על כבלי

0% - 0.5 מחזור ומחזור 1 
70% - 30 מחזורים; 0% - 300 מחזורים

תואם

נספח א':

EMC הצהרת
iTero Element 5D laptop configuration עבור EMC סיכום תוצאות בדיקת
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תיאורפריט

צג מחשב ניידמוניטור

הסורק פולט אור לייזר אדום )680nm Class 1( כמו גם פליטות LED לבן.סורק

100-240VAC- 50/60 Hz – 40VA )מקסימום(מתח הפעלה

26°C / 64.4° - 78.8°F - 18°טמפרטורת הפעלה

50°C 23°-122°F-5°-טמפרטורת אחסון/שינוע

לחץ: 520 מ"מ כספית עד 760 מ"מ כספית )kPa ~ 69 ל ~ kPa 101(לחץ וגובה הפעלה
גובה: 0-10,000 רגל )0-3048 מטר(

לחץ: 430 מ"מ כספית עד 760 מ"מ כספית )kPa ~ 57 ל ~ kPa 101(לחץ וגובה אחסון/שינוע
גובה: 0-15,000 רגל

הפעלה: 40% עד 70%; אחסון: 30% עד 90%לחות יחסית

מימדים

  
 iTero Element 5D-ה Hub

:laptop configuration 
אורך: 206 מ"מ )~ 8 אינץ'(
רוחב: 94 מ"מ )~3.7 אינץ'(

עומק: 36.5 מ"מ )~1.4 אינץ'(

יחידת ידית הסריקה של 
:iTero Element 5D

אורך: 346 מ"מ )~ 13.3 אינץ'( 
רוחב: 50 מ"מ )~ 2.0 אינץ'( 
עומק: 68 מ"מ )~ 2.7 אינץ'( 

עריסה:
אורך: 262 מ"מ )~ 10 אינץ'(
רוחב: 89 מ"מ )~3.5 אינץ'(

עומק: 52 מ"מ )~ 2 אינץ'(

תיק נשיאה:
גובה: 326.5 מ"מ )~ 13 אינץ'(

רוחב: 455 מ"מ )~ 18 אינץ'(
עומק: 184 מ"מ )~ 7 אינץ'(

משקל נקי
Hub ה-iTero Element 5D laptop configuration: ~ 0.5 ק"ג )~ 1 ליברות(

יחידת הסריקה: 0.47 ק"ג )~ 1 ליברות( 
ארגז ריק: ~ 2 ק"ג )~4.5 ליברות(

~ 8 ק"ג )~17.6 ליברות(משקל משלוח

נספח ב':

מפרט המערכת
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