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1. klases lāzera atbilstība

FCC brīdinājums

Šī ierīce atbilst: "21 CFR 1040.10" un "EN 60825-1".

Ierīces izmaiņas, kuras nav skaidri apstiprinājis ražotājs, var anulēt
jūsu pilnvaras vadīt ierīci saskaņā ar FCC noteikumiem.

1. klases lāzera produkts

Atbilstība CSA
Šī ierīce atbilst sekojošiem CSA standartiem Kanādā un ASV:
“UL Std No. 60601-1 - Medicīniskās elektroiekārtas 1. daļa: Vispārīgās
prasības drošībai”

Atbilstība EMC
Šī ierīce atbilst šādam EMS standartam:
"IEC 60601-1-2 Medicīniskās elektroiekārtas - 1-2.daļa: Vispārīgās
prasības pamata drošībai un darbībai - Nodrošinājuma standarts:
elektromagnētiskās parādības - prasības un testi".

Atbilstība drošības prasībām
Šī ierīce atbilst sekojošam drošības standartam:
"IEC 60601-1 Medicīniskā elektroiekārta – 1.daļa: Vispārīgās prasības
pamatdrošībai un būtiskai veiktspējai ."

C ASV
Atbilstība FCC
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai, un tās darbība ir pakļauta
šādiem diviem nosacījumiem:
1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei jāuztver jebkādus traucējumus, ieskaitot tādus, kas var
izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

ii

Atbilstība CE
Šī ierīce atbilst Padomes Direktīvai 93/42 / EEK par Medicīniskajām
Iekārtām.
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Simboli
Uz iTero Element 5D aparatūras komponentēm var parādīties
šādi simboli, un tie var parādīties arī šajā dokumentā un citā iTero
Element 5D literatūrā.
Norāda temperatūras limitu, kādā medicīniskā
ierīce var tikt droši uzglabāta .

Ja ierīcē parādās šis simbols, ir ieteicams skatīt
šo dokumentu, lai iegūtu informāciju par pareizu
ierīces lietošanu.

Norāda lietotāja nepieciešamību skatīt lietošanas
rokasgrāmatu.

Pielietotās daļas BF tips. Jebkura sastāvdaļa,
uz kuras parādās šis simbols, ir BF tipa
elektroizolācija.

MLot

Ražotāja partijas kods

Nepieciešama atsevišķa elektrisko atkritumu un
elektronisko iekārtu savākšana.
Norāda atmosfēras spiediena diapazonu, kuram
medicīnisko ierīci var droši pakļaut.
Uzmanību: šo simbolu lieto, lai uzsvērtu faktu, ka
ar ierīci saistīti konkrēti brīdinājumi vai piesardzība.
Ja uz šīs ierīces parādās šis simbols, ir obligāti
jāskatās šajā dokumentā ietvertā drošības
informācija.

Daļas vai piederumus, uz kuriem parādās šis
simbols , nedrīkst izmantot atkārtoti .

Norāda mitruma diapazonu, kuram medicīnisko
ierīci var droši pakļaut.

Trausls, rīkojieties uzmanīgi.

Šai pusei jābūt uz augšu.

"Rx only"

UZMANĪBU: ASV federālais likums ļauj šo ierīci
tirgot vienīgi pēc licencēta zobārsta, ortodonta vai
zobārstniecības speciālista pasūtījuma. Sistēma
darbojas kā recepšu medicīniskā ierīce, kuru
drīkst darbināt vienīgi kvalificēti veselības aprūpes
darbinieki.

Medicīnas ierīču ražotājs.

REF
SN

Pasūtījuma numurs.

Sērijas numurs.

Norāda Eiropas Kopienas pilnvaroto pārstāvi.

IEC 60417-5032: maiņstrāva.

IEC 60417-5031: Līdzstrāva

Zizlis (skenēšanas ierīce).

USB ligzda.

Elektriskais akumulators.

RoHS (Ķīna).

IEC 60417-5009: GAIDSTĀVE

UZMANĪBU: NEKĀPIET uz 5D klēpjdatora
konfigurācijas centrmezgla

Norāda medicīnas ierīci, kas jāaizsargā no
mitruma.
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Drošības instrukcijas

Tīrīšana un dezinfekcija

Pirms uzsākt darbu ar sistēmu, visiem lietotājiem ir jāizlasa šīs
drošības instrukcijas.

•

Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, pēc katras pacienta
sesijas obligāti jānomaina vienreizlietojamā plastmasas uzmava un
jādezinficē skenēšanas ierīce.

•

Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, obligāti pēc katras
pacienta sesijas ir jānoņem un jānomaina cimdi.

•

Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, izmetiet cimdus, ja tie ir
saplēsti, piesārņoti vai jebkāda iemesla dēļ novilkti.
Izmetiet skenera uzmavas saskaņā ar standarta darba kārtību
vai vietējiem noteikumiem par piesārņotu medicīnisko atkritumu
likvidēšanu.

Strāvas padeve
Sistēma tiek apgādāta ar strāvu, izmantojot iekšējo medicīniskā
līmeņa barošanas avotu.

Brīdinājums par elektrību
•

Elektrošoka apdraudējums! Ārējo paneļu un pārsegu noņemšanu
drīkst veikt vienīgi pilnvaroti uzņēmuma Align Technology tehniskie
speciālisti. Iekšpusē nav lietotājam paredzētu daļu.

•

•

Lai izvairītos no elektrošoka riska, iTero Element 5D laptop
configuration var būt vienīgi pieslēgta pie barošanas tīkla tikai ar
drošības zemējumu.

Izpakošana un uzstādīšana

•

•

•

Savienojiet 5D klēpjdatora centrmezgla ierīci tikai ar klēpjdatoru,
kas ir apstiprināts saskaņā ar IEC60950 un UL60950-1.
Klēpjdatoram un visiem tā piederumiem ir jāatrodas vismaz 1,5
m attālumā no pacienta. Vienlaikus nepārbaudiet pacientu un
nepieskarieties klēpjdatoram vai jebkuram no tā piederumiem.
5D klēpjdatora konfigurācijas centrmezgla USB ligzdām ir jābūt
savienotām tikai ar uzņēmuma Align Technology skenēšanas ierīci
un apstiprinātu klēpjdatoru.
5D klēpjdatora centrmezglu pievienošanai maiņstrāvas
kontaktligzdā ir jāizmanto vienīgi uzņēmuma Align Technology
apstiprināts strāvas kabelis.

Drošības klasifikācija
•

Aizsardzības klase pret elektrisko triecienu: 1. klase.

•

Aizsardzības pret elektrisko triecienu pakāpe: BF tips

•

Aizsardzības pret kaitīgu saskari ar ūdeni drošības pakāpe:
parasta

•

Iekārtas nav piemērotas izmantošanai uzliesmojošu anestēzijas
maisījumu tuvumā.

•

Darbības režīms: nepārtraukts.

Recepšu veselības ierīce
Sistēma darbojas kā recepšu medicīniskā ierīce, kuru drīkst darbināt
vienīgi kvalificēti veselības aprūpes darbinieki.

Skenera brīdinājumi
•

Skeneris izstaro sarkano lāzera gaismu (680 nm 1. klase), kā arī
baltu LED emisiju un 850 nm LED emisijas. Skenera normāla
izmantošana nerada draudus cilvēka acīm. Tomēr ārstiem
jāatturas no skenera spīdināšanas tieši pacienta acīs.

•

Centieties vadu nesavērpt, neveidot no tā mezglu, vadu nevilkt un
uz tā nekāpt.

•

Kamēr sistēma netiek lietota, skenēšanas ierīce ir jānovieto sēdnē
tā, lai zonde ir vērsta pret ratiņu stieni un skārienekrāna aizmuguri,
lai nerastos acu kontakts ar lāzera stariem vai mirgojošo balto
LED emisiju un 850 nm LED emisijām.

•

Ārstiem skenēšana jāveic vienīgi tad, kad skenera zonde atrodas
pacienta mutē.

•

Ārstiem nevajadzētu ievietot skeneri sēdnē, kamēr joprojām notiek
skenēšana.

•

Ja rodas skenera darbības traucējumi, pārtrauciet skenēšanu un
sazinieties ar servisa apkalpošanas daļu.

iv

Sistēma ir jāatpako un jāuzstāda, ievērojot Align Technology
norādījumus.

Darba vide
•

Lai izvairītos no bojājumiem, sistēma jāpārvieto starp telpām ar
vislielāko piesardzību.

•

BRĪDINĀJUMS: Neaizsedziet skenēšanas ierīces un galvenās
ierīces ventilācijas atveres.

•

BRĪDINĀJUMS: Sistēma ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.
To nedrīkst pakļaut tiešai saules gaismai, pārmērīgai siltuma vai
mitruma iedarbībai.

•

Sistēmu drīkst izmantot, vienīgi ievērojot ekspluatācijas
temperatūras, kā noteikts B pielikumā.

•

Ja iTero Element 5D laptop configuration tika tikko ievesta
kabinetā no karstas, aukstas vai mitras vides, tad tā jāatstāj malā,
līdz tā ir pielāgojusies telpas temperatūrai – tas novērsīs iekšējā
kondensēta uzkrāšanos.

Elektromagnētiskie traucējumi
BRĪDINĀJUMS: šī ierīce ir testēta un tika konstatēts, ka tā atbilst
medicīnas ierīču prasībām saskaņā ar standartu IEC60601‑1 ‑2.
Šis standarts ir paredzēts, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību
pret kaitīgiem traucējumiem regulārajās medicīnas iekārtās. Tomēr
sakarā ar radiofrekvenču pārraides iekārtu un citu elektrisko trokšņu
avotu izplatīšanos veselības aprūpes vidē (piemēram, mobilie tālruņi,
mobilie divvirzienu radioaparāti, elektroierīces), iespējama augsta
traucējumu pakāpe un elektrisko signālu avota tuvuma vai stipruma
dēļ var tikt traucēta šīs ierīces darbība.
ESD skenēšanas laikā var izraisīt traucējumus. ESD traucējumu
gadījumā sistēma pārtrauks skenēšanu / atbilstoša skatu meklētāja
attēla parādīšanu. Ja defekts rodas skenēšanas laikā, lietotājam
var būt nepieciešams nospiest zižļa skenēšanas pogu, lai atsāktu
skenēšanu. Skatu meklētājs vienmēr atjaunosies automātiski.

Vispārīgi
BRĪDINĀJUMS: šī aprīkojuma maiņa nav atļauta.
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Satura rādītājs
Simboli
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1. nodaļa:

Ievads
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
iTero Element 5D laptop configuration sistēma tiek piegādāta
kā patentēta, klēpjdatora darbstacija iekšķīgai skenēšanai ārsta
kabinetā. Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā ieslēgt un
izslēgt sistēmu, kā pareizi rīkoties ar skenēšanas ierīci / zizli un
kabeli un kā tīrīt skenēšanas ierīci un nomainīt tās uzmavas starp
pacientiem.

Paredzētais lietojums / indikācija lietošanai
iTero Element 5D laptop configuration ir perorāls skeneris ar šādām
funkcijām un paredzēts / norādīts lietošanai:
1. iTero Element 5D laptop configuration optiskās attēlieguves (CAD/
CAM) iespēja ir paredzēta, lai fiksētu zobu un mutes dobuma audu
topogrāfiskos attēlus. No iTero iegūtie dati var tikt izmantoti kopā
ar zobārstniecības ierīču (piem., regulatoru, brekešu, ierīču) un
piederumu ražošanu.
2. iTero Element 5D laptop configuration programmatūra tiek
izmantota kopā ar iTero skeneri, lai uztvertu zobu, mutes dobuma
mīksto audu un struktūru un sakodiena attiecību 3D digitālos
attēlus. iTero programmatūra kontrolē datu apstrādi, atvieglo
datu integrāciju un datu eksportu zobu restaurācijas CAD/CAM
ražošanai, zobārstniecības ierīcēm, balstiem un piederumiem.
Līdztekus skenēšanas datiem var importēt / eksportēt dažādu
pacientu un lietu informāciju vai to izmantot simulācijas nolūkos.
Citas funkcijas ir pieejamas sistēmas pārbaudei un apkalpošanai,
un tās var izmantot kā pasūtījumu pārvaldības rīku.
3. iTero Element 5D laptop configuration NIRI funkcionalitāte
ir diagnostikas līdzeklis, lai atklātu interproksimālos kariesa
bojājumus virs smaganām un lai novērotu šādu bojājumu progresu.

iTero Element 5D laptop configuration sistēma.
iTero Element 5D laptop configuration sistēma nodrošina svarīgas
priekšrocības salīdzinājumā ar pašreizējām kronu ražošanas
metodēm, ieskaitot skenēšanu bez pulvera, lielāku kronu produkcijas
precizitāti un tūlītēju atgriezenisko saiti skenēšanas procesa laikā.
Skatiet mūsu tīmekļa vietni www.itero.com lai uzzinātu, kā
iTero pakalpojumi var uzlabot jūsu biznesu, palielinot pacientu
apmierinātību, uzlabojot klīniskos rezultātus un paaugstinot kabineta
efektivitāti.

Programmatūras instalēšanas instrukcijas
Lūdzu, apskatiet apstiprināto klēpjdatoru un apstiprināto antivīrusu
lietojumprogrammu sarakstu www.iTero.com.
Lai nodrošinātu iTero lietojuma optimālu veiktspēju, ar
iTero Element 5D laptop configuration sistēmu jāizmanto tikai
apstiprināti klēpjdatori.
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iTero Element 5D laptop configuration lietotāja interfeiss
iTero Element 5D sistēma nodrošina intuitīvu lietotāja saskarni, lai
veiktu skenēšanu zobu atjaunošanas vai ortodontijas vajadzībām.
Ārsts, izmantojot vizuālo un teksta palīdzību, virza skenēšanas
secību. Skenēšanas procesa laikā klēpjdatora skārienekrāns un
joslas pogas tiek izmantotas, lai reaģētu uz ekrāna norādījumiem.

Viena pieskaršanās jautājuma zīmei iespējos pārredzamu palīdzības
pārklājumu, kas sniegs īsu pārskatu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī skata
vietā jautājumzīmes vietā tiek parādīts austiņu attēls. Pieskarieties
jebkur, lai aizvērtu palīdzības ekrānu un atgrieztos attiecīgajā ekrānā.

Pieskarieties, lai iestatītu savus vēlamos iestatījumus

Pieskarieties divreiz, lai izveidotu
savienojumu ar atbalsta aģentu, lai veiktu
attālo problēmu novēršanu (vispirms
zvaniet atbalsta nodaļai)

Pieskarieties, lai bloķētu darbvirsmu
Pieskarieties, lai ieietu Mācību Centrā vai sāktu apmācību
Klēpjdatora akumulatora līmenis

(Pieskarieties, lai sāktu
jaunu lietu)

Pieskarieties, lai
pārbaudītu jūsu
pasūtījumu statusu

(Pieskarieties, lai skatītu /
meklētu pacientu sarakstu)

Pieskarieties jebkur uz
ekrāna, lai aizvērtu šo
palīdzības pārklājumu

Pieskarieties, lai skatītu
paziņojumus, atjauninājumus
un citus ziņojumus no Align
Technology
3
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2. nodaļa:

Aparatūras pamata funkcijas
Sistēmas priekšējais skats

Klēpjdators ar skārienekrānu

Flex centrmezgls

Zizlis un sēdne

4
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Skenēšanas ierīce (zizlis)

Skārienpaliktnis
Gaisa vārsti

Vienreizējās lietošanas
uzmava

Sānu pogas: skenēšana,
ieslēgšana / izslēgšana,
skārienpaliktņa aktivizēšana

Noņemams skenēšanas ierīces
kabelis ar USB savienotāju

5
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Mobilās sistēmas iepakojums (transportēšanai)
Transportēšana
Izmantojiet komplektā esošo ietvaru, lai pārvietotu sistēmu starp kabinetiem.

Sistēmas pārvietošana
Lai nodrošinātu maksimālu sistēmas aizsardzību, ieteicams sistēmu
pārvietot uzmanīgi. Pārvietojot sistēmu, sekojiet šīm instrukcijām:
1. Pie zižļa piestipriniet zilo aizsarguzmavu
2. Pārbaudiet, vai skenēšanas ierīce (zizlis) labi ievietota ietvarā.
3. Atvienojiet 5D klēpjdatora konfigurācijas centru un klēpjdatora
maiņstrāvas kabeļus no sienas kontaktligzdas.
4. Ievietojiet visus priekšmetus ietvarā (skatīt attēlu augstāk)
5. Pārliecinieties, ka ietvars ir sauss, lai pasargātu sistēmas
sastāvdaļas no mitruma.

6
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3. nodaļa:

Salikšana un programmatūras instalēšana
1. darbība: Salikšana
Lūdzu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai saliktu savu iTero
Element 5D laptop configuration skeneri:

A

Centrmezgls un centrmezgla strāvas
kabelis

B

Sēdne

C

Zizlis un zižļa kabelis

D

USB kabelis, lai savienotu klēpjdatoru
un centrmezglu

Maiņstrāvas jauda

Zizlis
(skenēšanas ierīce)

USB
pieslēgvieta

A
C

D
B

3.
Pievienojiet USB kabeli centrmezglam

1.
Novietojiet zizli sēdnē

2.
Pievienojiet centrmezgla strāvas vadu pie
centrmezgla

4.
Pievienojiet USB kabeli klēpjdatoram

5.
Pievienojiet zižļa kabeli centrmezglam

Divas svarīgas piezīmes:
• Centrmezglam ir vienmēr
jābūt pieslēgtam maiņstrāvas
kontaktligzdai
• Klēpjfatoram ir jābūt pieslēgtam
maiņstrāvas kontaktligzdai, lai veiktu
iekšķīgo skenēšanu

6.
Iespraudiet centrmezgla strāvas vadu
maiņstrāvas kontaktligzdā
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2. solis: lejupielādējiet iTero Element 5D laptop
configuration programmatūru

Ir ļoti ieteicams regulāri pārbaudīt Windows atjauninājumus un tos
instalēt. Lūdzu, iespējojiet atjauninājumus.

Lai nodrošinātu pareizu programmatūras instalēšanu un
iTero Element 5D laptop configuration skeneri, lūdzu, pārliecinieties,
vai iTero zizlis ir nostiprināts sēdnē un ir pievienots centrmezglam
un vai centrmezgls ir pievienots klēpjdatoram. Lūdzu,
pārliecinieties, ka klēpjdators ir pievienots strāvas kontaktligzdai
visas programmatūras instalācijas laikā.

Ieteicams arī katras dienas beigās iziet no operētājsistēmas
Windows un izslēgt datoru, lai varētu uzinstalēt atjauninājumus.

1. Klēpjdatora iestatīšana
A. Ieslēdziet klēpjdatoru.
B. Atjauniniet Windows jaunāko versiju.
2. iTero programmatūras lejupielāde
A. Pārlūkprogrammā atveriet reģistrētā e-pasta iesūtni. Meklējiet
e-pastu "Jūsu iTero tika nosūtīts", kurā iekļauti norādījumi.
B. Noklikšķiniet uz saites, lai nokļūtu lapā ar programmatūras
lejupielādēm.
vai
C. Vai arī atveriet pārlūkprogrammu un dodieties uz adresi
(ievadiet adresi savā pārlūkprogrammā) download.itero.com.
3. iTero programmatūras instalēšana
A. Noklikšķiniet uz pogas "Sākt darbu" (Get started).
B. Palaidiet lejupielādēto instalācijas failu.
C. Lai pabeigtu iTero programmatūras lejupielādi, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
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Pirms iTero Element 5D programmatūras instalēšanas pirmo reizi,
lūdzu, uzinstalējiet visus pieejamos Windows atjauninājumus.
Jaunāko Windows versiju klēpjdatori parasti atjauninājumus
uzinstalē automātiski
Lai pārbaudītu Windows atjauninājumus, atveriet sadaļu "Iestatījumi"
(Windows taustiņš + I), izvēlieties "Update & Security" un pēc tam "Windows Update". Noklikšķiniet uz "Pārbaudīt atjauninājumus", lai
redzētu, vai ir pieejami jauni atjauninājumi.
Ir ieteicams aizvērt citas programmatūras programmas,
kamēr skenējat, izmantojot iTero Element Flex sistēmu.

iTero Element 5D laptop configuration lietošanas instrukcija Latviešu

3. solis: Noslēdzošās darbības

1.
Izvēlieties vēlamo valodu un pieskarieties pogai Make It Mine, lai
uzsāktu vedni.

2.
Sekojiet vedņa norādījumiem ekrānā, lai pabeigtu iTero Element 5D
pielāgošanu.
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4. nodaļa:

Darbības instrukcijas
Pārliecinieties, ka klēpjdators ir pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai,
lai nodrošinātu, ka akumulatora uzlādes līmenis nekļūst zems, jo tādā
gadījumā skenēšana nav iespējama.
Ieslēdziet klēpjdatoru, lai sāktu iTero programmu.
Ieteicams sistēmas darbību turpināt darba laikā, lai fona failu
pārsūtīšanu varētu veikt starp ārsta kabinetiem, ar ārstu saistītajām
laboratorijām un Align Technology centru. Dienas beigās ieteicams
izslēgt sistēmu un to no jauna palaist no rīta.

Tīmekļkamera
Savienojiet tīmekļkameru ar klēpjdatoru, ievērojot produkta
lietošanas instrukciju
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5. nodaļa:

Skenera lietošanas,
tīrīšanas un dezinfekcijas
instrukcijas
Skenēšanas ierīces (zižļa) lietošana
Skenēšanas ierīcei ir trauslas sastāvdaļas, un ar to jārīkojas
piesardzīgi.

Skenēšanas ierīces kabeļa lietošana
•

Lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem, skenera kabelis ir jātīra
uzmanīgi.

•

Starp pacientu sesijām ir ieteicams atvīt jebkādas savērpušās
kabeļa daļas, lai mazinātu kabeļa spriegumu.

Skenēšanas ierīcei ir nepieciešama pareiza tīrīšana un dezinfekcija
pirms pirmās lietošanas un pirms katras papildu lietošanas, un ne
vēlāk kā 30 minūtes pēc pēdējās skenēšanas.

Skenēšanas ierīces tīrīšana un dezinfekcija
Skenēšanas ierīce (zizlis) jātīra un jādezinficē šādi:
•

Iemērciet bezšķiedru drāniņu lietošanai gatavā CaviCide1 un
spiediet, līdz drāniņa ir mitra.

•

Rūpīgi noslaukiet zizli, lai noņemtu pārpalikušos netīrumus.

•

Visai ierīcei ir jābūt vizuāli pārbaudītai, lai pārliecinātos, ka pirms
nākamā posma turpināšanas nav atlikumu vai palieku.

•

Iemērcējiet Cavicide 1 vēl divas bezšķiedru drāniņas un saspiediet,
līdz tās ir mitras. Pēc tam rūpīgi noslaukiet ierīci, īpašu uzmanību
pievēršot tam, lai visas virsmas, visas malas un spraugas būtu
notīrītas. Kontakta laiks būs vismaz 2 minūtes.

•

Pēc tam samitriniet bezšķiedru drāniņu ar destilētu ūdeni un
vismaz 15–30 sekundes noslaukiet visas virsmas.

•

Pēc tam nosausiniet virsmas ar sausām bezšķiedru drāniņām.

Apkope
Rūpnieciskā kamera ir bezapkopes.
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6. nodaļa:

Uzmavu nomaiņa starp
pacientiem
iTero Element 5D laptop configuration uzmava ir paredzēta vienreizējai
lietošanai un ir jānomaina pēc katra pacienta ar mērķi novērst
savstarpēju inficēšanos.
Uzmavu nomaiņai veiciet tālāk norādītās darbības.
UZMANĪBU: Izmetiet skenera uzmavas saskaņā ar standarta
darba kārtību vai vietējiem noteikumiem par piesārņotu
medicīnisko atkritumu likvidēšanu.

Vienreizējās lietošanas uzmavu nomainīšana

1. solis
Noņemot vai uzliekot uzmavu, turiet tās vidu.

2. solis
Nedaudz uzspiediet uz abiem vienreizlietojamās uzmavas sāniem,
lēnām noņemiet to no skenēšanas ierīces un izmetiet.

3. solis
Uzmanīgi uzslidiniet jauno uzmavu uz skenēšanas ierīces, līdz tā ar
klikšķi nofiksējas savā vietā.

BRĪDINĀJUMS: Optiskā virsma!
NEPIESKARIETIES optiskajai virsmai. Saskarsme var radīt bojājumus.
Ja ir nepieciešama tīrīšana, izmantojiet salvetes un antistatisko
drāniņu, kas atrodas uzmavu kastē. Pareizai lietošanai skatiet
instrukcijas, kas atrodamas skenera uzmavas kastē.
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Skenera uzmavas
Lietošanai ar skenera ierīci (zizli) paredzētas divu veidu uzmavas:

Vienreizējās lietošanas uzmava
Baltā uzmava ir vienreizējās lietošanas uzmava pacientu skenēšanai.
Vienmēr nomainiet skenēšanas ierīces balto uzmavu starp
pacientiem, lai izvairītos no savstarpējas saindēšanās. Lūdzu, pēc
katra pacienta izmetiet balto uzmavu.

Aizsarguzmava
Zilā aizsarguzmava tiek izmantota, lai aizsargātu optisko virsmu
lēcu laikā, kad skenēšanas ierīce netiek izmantota. Lūdzu, turiet zilo
uzmavu drošā vietā, lai tā nepazustu un netiktu bojāta.

Skenera uzmavu iepakojuma kaste
Skenera uzmavas var pasūtīt tiešsaistē kastēs pa 25 no iTero veikala.
www.store.itero.com
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7. nodaļa:

Klīnikas LAN tīkla vadlīnijas
Ievads
ITero Element 5D skeneris izmanto Wi-Fi interneta pieslēgumu, lai
nosūtītu un iegūtu skenētos attēlu no/uz iTero mākoņa.
Tiek ieteikts vienmēr vislabāk izmantot visjaunāko pieejamo
tehnoloģiju. Šeit ir dažas noderīgas vadlīnijas par labāko Wi-Fi
savienojumu:
Wi-Fi interneta savienojumu līmeņi

Teicami
> -50 dBm

Labi
-50 līdz -60 dBm

Vidēji
-60 līdz -70 dBm

Vāji
<-70 dBm

•

SVARĪGI: Lai sasniegtu vislabāko iTero Element 5D skenera
veiktspēju, pārliecinieties, ka Wi-Fi signāla stiprums ir “Brīnišķīgs”
(“Excellent”) vai vismaz Labs (“Good”).

•

UZMANĪBU! Pacienta skenēšanas laikā nepievienojiet LAN kabeli
iTero Element 5D - tas ir aizliegts drošības apsvērumu dēļ.
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Sagatavošanās

Wi-Fi padomi

•

Vajadzīgais Modems / Rūteris jākonfigurē, izmantojot WPA2
drošības standartu, ieskaitot paroli.

•

Pārliecinieties, lai jūsu IT profesionālais personāls būtu pieejams,
kad ir plānota veikt skenera uzstādīšana.

•

Pārliecinieties, vai ir pieejami jūsu Wi-Fi SSID akreditācijas dati:
lietotājvārds un parole.

Wi-Fi rūteri ļauj piekļūt jūsu interneta sistēmai, izmantojot Wi-Fi
savienojumu, principā no jebkuras vietas bezvadu tīkla funkcionālajā
diapazonā. Tomēr sienu, to griestu vai papildu starpsienu skaits,
dziļums un novietojums, kurām bezvadu signāliem jāiet cauri, var
ierobežot signāla diapazonu un stiprumu. Parastie signāli atšķiras
atkarībā no materiāla veidiem un fona RF (radiofrekvenču) trokšņa
jūsu mājās vai uzņēmumā.

•

Minimālajam Wi-Fi stipruma signālam sistēmā jāparādās ar vismaz
divām “svītrām”, kā parādīts 2. nodaļā iepriekš).

•

Zemāk ir minēts diagnostikas rīks sadaļā "Iestatījumi" vai
Savienojuma rīks.

•

Pārbaudiet vietējo Wi-Fi savienojumu ar jebkuru datoru, izmantojot
iTero savienojamības rīku (veiciet testu pēc iespējas tuvāk skenera
atrašanās vietai).

•

Savienojamības rīku Lejupielādēt vietnē fc1.orthocad.com\
download\AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

Tālāk ir sniegti daži ieteikumi biroja IT personālam, kas jāapsver,
lai novērstu problēmas, kas saistītas, piemēram, ar piekļuvi vai
savienojumu ar iTero skeneri:

1. Ieteikumi par saimniekdatora nosaukumu, kas saistīti ar Align
pakalpojumiem portos 80 un 443.
2. Neizslēdziet FTP sakarus, jo skeneris nosūta konkrētus failu tipus
(.3ds un.3dc /.3dm).
3. Atvienojiet jebkuru starpniekserveri, kas nodoršina datu pārraidi,
izmantojot TCP/IP
4. Nepievienojiet skeneri nevienai domēnu grupai.
5. Neizmantojiet skenera grupu politiku, jo tā var traucēt tā pareizu
darbību.

Rūtera norādījumi
Minimālie standarti: 802.11N / 802.11AC

Interneta pieslēguma vadlīnijas
Lai sasniegtu vislabāko iTero Element 5D skenera veiktspēju,
pārliecinieties, ka interneta savienojuma augšupielādes ātrums ir
vismaz 1Mbps katram skenerim. Ņemiet vērā, ka jebkuras papildu
ierīces, kas ir savienotas ar internetu paralēli skenerim, var ietekmēt
skenera veiktspēju.

6. Pārliecinieties, ka starp rūteru un citām tīkla ierīcēm ir minimāls
sienu un griestu skaits. Katrs šķērslis var samazināt jūsu adaptera
diapazonu par 1-3 metriem (3-9 pēdām).
7. Pārliecinieties, ka starp tīkla ierīcēm ir taisna līnija bez
starpsienām. Pat siena, kas šķiet diezgan plāna, var bloķēt 1 metra
(3 pēdu) signālu, ja sienas leņķis ir pacēlies vien par 2 grādiem. Lai
nodrošinātu labāko signāla saņemšanu, novietojiet visas ierīces
tā, lai Wi-Fi signāls virzās tieši cauri (900) sienai var starpsienai
(nevis leņķī).
8. Atšķirību var radīt celtniecības materiāli. Cieta metāla durvis vai
alumīnija naglas var būt ļoti blīvas un var negatīvi ietekmēt Wi-Fi
signālu. Mēģiniet novietot piekļuves punktus, bezvadu rūterus un
datorus tā, lai signāls pārvietotos caur ģipškartonam vai atvērtām
durvīm. Materiāli un priekšmeti, piemēram, stikls, tērauds, metāls,
sienas ar izolāciju, ūdens tvertnes (akvāriji), spoguļi, skapji, ķieģeļi
un betons var samazināt jūsu bezvadu signālu.
9. Turiet savu iTero produktu drošā attālumā (vismaz 3-6 pēdas
jeb 1-2 metrus) no elektriskām ierīcēm vai iekārtām, kas rada RF
starojumu.
10. Ja izmantojat 2,4 GHz bezvadu telefonus vai X-10 (bezvadu
produktus, piemēram, griestu ventilatorus, tālvadības lampas
un mājas drošības sistēmas), bezvadu savienojums var nopietni
pasliktināties vai pilnībā pārtrūkt. Daudzu bezvadu ierīču bāze
pārraida RF signālu, pat ja ierīce netiek izmantota. Novietojiet citas
savas bezvadu ierīces pēc iespējas tālāk no skenera un rūtera.
11. Jūsu reģionā var būt vairāk nekā viens aktīvs bezvadu tīkls.
Katrs tīkls izmanto vienu vai vairākus kanālus. Ja kanāls ir
tuvu jūsu sistēmas kanāliem, komunikācija var pakāpeniski
samazināties. Lūdziet savam IT departamentam to pārbaudīt, un,
ja nepieciešams, mainiet kanāla numurus, ko izmanto jūsu tīkls.

Ugunsmūris
Atvērtie porti (ja darbojas ugunsmūris):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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A pielikums:

EMS deklarācija
EMC testu rezultātu kopsavilkums par iTero Element 5D laptop configuration

Standarts

Klase / smaguma pakāpe

Testa
rezultāts

Vispārīgās EMS prasības

4.1. sadaļa

--

Atbilst

Ārējais marķējums

5.1. sadaļa

--

Atbilst

Lietotāja rokasgrāmatas atbilstība

5.2.1. sadaļa

--

Atbilst

Tehniskā apraksta precizitāte

5.2.2. sadaļa

--

Atbilst

Izstarotā emisija Frek. diapazons: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

1. grupa, B klase
230, 120 & 100 VAC strāvas padeve pie 50 Hz;
220 VAC strāvas padeve pie 60 Hz:

Atbilst

Izstarotā emisija Frek. diapazons: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

1. grupa, B klase

Atbilst

Harmoniska strāvas emisijas pārbaude

IEC 61000-3-2

230 VAC strāvas padeve pie 50 Hz
un 220 V pie 60 Hz

Atbilst

Sprieguma izmaiņas, sprieguma svārstības un mirgošanas
pārbaude

IEC 61000-3-3

230 VAC strāvas padeve pie 50 Hz
un 220 V pie 60 Hz

Atbilst

Imunitāte pret elektrostatisko izlādi (ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV kontakta izlādes un 15 kV gaisa izvade

Atbilst

Imunitāte pret izstarotajiem elektromagnētiskajiem laukiem

IEC 61000-4-3

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

Atbilst

Imunitāte pret bezvadu sakaru ierīču tuvinājuma lauku

IEC 61000-4-3

Frekvenču saraksts no 9 V / m līdz 28 V / m,
PM (18 Hz vai 217 Hz), FM 1 kHz

Atbilst

Imunitāte pret elektrisku īslaicīgo pāreju (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2,0 kV - maiņstrāvas elektrotīklam; Tr / Th - 5/50 ns, 100
kHz

Atbilst

Imunitāte pret pārspriegumu

IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DM
230 VAC strāvas padeve pie 50 Hz
un 220 VAC strāvas padeve pie 60 Hz;
Tr / Th - 1,2 / 50 (8/20) μs

Atbilst

Imunitāte pret radiofrekvenču lauku izraisītiem traucējumiem

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS
230 VAC strāvas padeves un zižļa kabelis;
0,15 - 80 MHz, 80% AM pie 1 kHz

Atbilst

IEC 61000-4-11

230 VAC un 100 VAC strāvas padeve pie 50 Hz:
0 % - 0,5 cikla un 1 cikls;
70% - 25 cikli; 0% - 250 cikli
220 VAC strāvas padeve pie 60 Hz:
0 % - 0,5 cikla un 1 cikls;
70% - 30 cikli; 0% - 300 cikli

Atbilst

Pārbaude
Dokumentācija (IEC 60601-1-2 4. un 5. iedaļa)

Emisija (IEC 60601-1-2, 7. sadaļa)

Imunitāte (IEC 60601-1-2, 8. sadaļa)

Imunitāte pret sprieguma kritumiem, īsiem pārrāvumiem un
sprieguma svārstībām
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B pielikums:

Sistēmas specifikācijas
Vienība

Apraksts

Monitors

Klēpjdatora monitors

Skeneris

Skeneris izstaro sarkano lāzera gaismu (680 nm 1. klase), kā arī baltu LED emisiju.

Darbības jauda

100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (maks.)

Darbības temperatūra

18 ° līdz 26 ° C / 64,4 ° līdz 78,8 ° F

Uzglabāšanas / transportēšanas
temperatūra

No -5 ° līdz 50 ° C / No 23 ° līdz 122 ° F

Darba spiediens un augstums

Spiediens: no 520 mm Hg līdz 760 mm Hg (no ~ 69 kPa līdz ~ 101 kPa)
Augstums: no 0 pēdām līdz 10 000 pēdām

Uzglabāšanas / transportēšanas spiediens
un augstums

Spiediens: no 430 mmHg līdz 760 mmHg (~ 57 kPa līdz ~ 101 kPa)
Augstums: no 0 pēdām līdz 15 000 pēdām

Relatīvais mitrums

Darbinot: no 40% līdz 70%; Uzglabājot: no 30% līdz 90%

Izmēri

iTero Element 5D laptop
configuration centrmezgls:
Garums: 206 mm (~ 8 collas)
Platums: 94 mm (~ 3,7 collas)
Dziļums: 36,5 mm (~ 1,4 collas)

iTero Element 5D zižļa ierīce:
Garums: 346 mm (~ 13,3 collas)
Platums: 50 mm (~ 2,0 collas)
Dziļums: 68 mm (~ 2,7 collas)

Sēdne:
Garums: 262 mm (~ 10 collas)
Platums: 89 mm (~ 3.5 collas)
Dziļums: 52 mm (~ 2 collas)

Neto svars

iTero Element 5D laptop configuration centrmezgls: ~ 0,5 kg (~ 1 lbs)
Skenēšanas ierīce: 0,47 kg (~ 1 lbs)
Tukšs ietvars: ~ 2 kg (~ 4,5 lbs)

Piegādes svars

~ 8 kg (~ 17,6 lbs)

Ietvars:
Garums: 326,5 mm (~ 13 collas)
Platums: 455 mm (~ 18 collas)
Dziļums: 184 mm (~ 7 collas)
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