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1 klasės lazerio atitikimas

FCC įspėjimas

Šis prietaisas atitinka 21 CFR 1040.10 ir EN 60825-1.

Jeigu prietaisas keičiamas, bet tokie pakeitimai nėra aiškiai patvirtinti
gamintojo, vartotojas gali netekti teisės naudotis prietaisu pagal
FCC taisykles.

1 klasės lazerinis produktas

Atitikimas CSA reikalavimams
Šis prietaisas atitinka šiuos Kanadoje ir JAV galiojančius CSA
standartus:
UL Std Nr. 60601-1 „Medicininiai elektros įrenginiai. 1 dalis. Bendrieji
saugos reikalavimai“

Atitikimas EMC reikalavimams
Šis prietaisas atitinka toliau nurodytą EMC standartą:
"IEC 60601-1-2 Medicininiai elektros įrenginiai. 1-2 dalis. Bendrieji
saugos ir esminių charakteristikų reikalavimai - papildomas
standartas: Elektromagnetiniai reiškiniai - Reikalavimai ir bandymai".

Atitiktis saugos reikalavimams
Šis prietaisas atitinka toliau nurodytą saugumo standartą:
IEC 60601-1 „Medicininiai elektros įrenginiai. 1 dalis. Bendrieji saugos
ir esminių charakteristikų reikalavimai.“

C

JAV

Atitikimas FCC reikalavimams
Šis prietaisas atitinka FCC Taisyklių 15 dalį ir jo veikimui taikomos
šios dvi sąlygos:
1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius,
kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
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Atitiktis CE reikalavimams
Šis prietaisas atitinka Tarybos direktyvą 93/42 /EEB dėl medicinos
prietaisų.
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Simboliai
Toliau nurodytais simboliais gali būti pažymėti „iTero Element 5D“
aparatinės įrangos komponentai, jie taip pat gali būti nurodyti šiame
vadove bei kitame „iTero Element 5D“ tekste.
Rodo temperatūros ribas, kurioms esant galima
saugiai naudoti medicinos prietaisą.

Kai tik prietaise pasirodo šis simbolis,
rekomenduojama šiame vadove ieškoti
informacijos apie tinkamą šio prietaiso naudojimą.

Nurodo, kad naudotojui reikia perskaityti
naudojimo instrukcijas.

Taikomoji BF tipo dalis. Bet kuris komponentas,
pažymėtas šiuo simboliu, yra BF tipo elektros
izoliacija.

MLot

Gamintojo partijos kodas.

Būtina atskirti surinktas elektros atliekas ir
elektroninę įrangą.
Nurodo atmosferos slėgį, kuriam esant medicinos
prietaisas gali būti saugiai naudojamas.
Dėmesio: šis simbolis naudojamas norint
atkreipti dėmesį į taikomus specialius su įrenginiu
susijusius įspėjimus ar atsargumo priemones.
Jei prietaise pasirodo šis simbolis, būtina šiame
vadove ieškoti informacijos apie saugumo
reikalavimus.

Nurodo drėgmės, kuri gali saugiai veikti medicinos
prietaisą, diapazoną.

Dūžta, elgtis atsargiai.
Dalys ar priedai, pažymėti šiuo simboliu, neturi būti
naudojami pakartotinai.
Ši pusė turi būti nukreipta į viršų.

tik Rx

ATSARGIAI: pagal JAV federalinį įstatymą šis
prietaisas gali būti užsakomas ar parduodamas
tik licencijuotiems stomatologams, ortodontams
ar dantų gydymo specialistams. Sistema yra
naudojama kaip receptinis medicinos prietaisas
ir turėtų būti naudojama tik kvalifikuotų sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjų.

IEC 60417-5031: nuolatinė srovė.

Lazdelė (nuskaitymo įrenginys).

USB lizdas.
Medicinos prietaiso gamintojas.
Elektros baterija.

Nuor.

Užsakymo numeris.

Serijos
Nr.

Serijos numeris.

RoHS (Kinija).

IEC 60417-5009: budėjimo režimas.
Nurodo įgaliotąjį atstovą Europos Bendrijoje.

IEC 60417-5032: kintamoji srovė.

ATSARGIAI: Neužlipkite ant 5D konfigūracinio
nešiojamo kompiuterio įrenginio!

Nurodo medicinos prietaisą, kurį reikia apsaugoti
nuo drėgmės.
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Saugos nurodymai

Valymas ir dezinfekavimas

Prieš pradėdami dirbti su sistema, visi naudotojai privalo perskaityti
šias saugos instrukcijas.

•

Siekiant išvengti kryžminio užteršimo, privaloma po kiekvieno
paciento pakeisti vienkartinius plastikinius gaubtelius ir
dezinfekuoti nuskaitymo įrenginį.

•

Siekiant išvengti kryžminio užteršimo, privaloma nusimauti ir
pasikeisti pirštines po kiekvieno paciento.

•

Siekiant išvengti kryžminio užteršimo, išmeskite suplyšusias,
panaudotas ar dėl kitos priežasties nusimautas pirštines.
Utilizuokite nuskaitymo gaubtelius, laikydamiesi standartinių darbo
procedūrų ar vietinių taisyklių, skirtų užterštų medicinos atliekų
šalinimui.

Energijos šaltinis
Energija į sistemą tiekiama per vidinį medicininės klasės energijos
šaltinį.

Įspėjimas dėl elektros energijos
•

Elektros šoko pavojus! Tik įgalioti „Align Technology“ specialistai
gali nuimti išorines plokštes ir dangčius. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas.

•

•

Siekiant išvengti elektros smūgio rizikos, „iTero Element 5D“ turi
būti prijungtas tik prie įžeminto energijos tiekimo šaltinio.

Išpakavimas ir montavimas

•

Prijunkite 5D nešiojamo kompiuterio konfigūracinį įrenginį tik prie
nešiojamo kompiuterio, patvirtinto pagal IEC60950 ir UL60950-1.
Nešiojamasis kompiuteris ir visi jo priedai turi būti padėti bent 1,5 m
atstumu nuo paciento. Tuo pat metu nebandykite skanuoti paciento
ir liesti nešiojamo kompiuterio ar bet kurio jo priedo.

Darbo aplinka

•

•

Tik „Align Technology“ nuskaitymo įrenginys ir patvirtintas
nešiojamas kompiuteris turėtų būti prijungti prie USB lizų, esančių
ant 5D konfigūracinio nešiojamo kompiuterio įrenginio.
Tik „Align Technology“ patvirtintas maitinimo kabelis turi būti
naudojamas sujungti 5D konfigūracinio nešiojamo kompiuterio
įrenginį su kintamosios srovės lizdu.

Saugumo klasifikacijos
•

Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: 1 klasė.

•

Apsaugos nuo elektros smūgio laipsnis: tipas BF.

•

Apsaugos laipsnis nuo kenksmingo vandens patekimo: Įprastas.

•

Įranga netinkama naudoti kartu su degiais anesteziniais mišiniais.

•

Veikimo režimas: nuolatinis.

Receptinis sveikatos prietaisas
Sistema yra naudojama kaip receptinis medicinos prietaisas ir turėtų
būti naudojama tik kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų.

Nuskaitymo įrenginio įspėjimai
•

Nuskaitymo įrenginys skleidžią raudoną lazerio šviesą (680 nm,
1 klasė) bei baltą 850 nm šviesos diodų šviesą. Įprastas
nuskaitymo įrenginio naudojimas nekenkia žmogaus akiai. Tačiau
gydytojai neturėtų nukreipti nuskaitymo prietaiso skleidžiamos
šviesos tiesiogiai pacientui į akis.

•

Venkite laido susisukimo, mazgų susidarymo, netraukite už laido ir
ant jo nelipkite.

•

Kai sistema nenaudojama, nuskaitymo įrenginys turi būti laikiklyje,
o zondas nukreiptas į vežimėlio atramą ir galinę jutiklinio ekrano
pusę, kad bet kokiu atveju būtų išvengta akies kontakto su lazerio
spinduliu ar mirksinčia balta šviesos diodų šviesa bei 850 nm
šviesos diodų šviesa.

•

Gydytojai turėtų aktyvuoti nuskaitymo procesą tik tuomet, kai
skaitytuvo zondas yra paciento burnoje.

•

Gydytojai turėtų vengti įdėti skaitytuvą į laikiklį, kol skenavimo
operacija vis dar aktyvi.

•

Atsiradus skaitytuvo veikimo sutrikimui, sustabdykite nuskaitymą ir
skambinkite aptarnavimo tarnybai.

iv

Sistema turėtų būti išpakuojama ir sumontuojama vadovaujantis
toliau nurodytomis "Align Technology" instrukcijomis.
•

Siekiant išvengti gedimų, iš vienos patalpos į kitą sistema turėtų
būti perkeliama labai atsargiai.

•

ĮSPĖJIMAS: Neužblokuokite nuskaitymo įrenginio oro angos.

•

ĮSPĖJIMAS: Sistema skirta naudoti tik patalpose. Prietaisas
neturėtų būti veikiamas tiesioginių saulės spindulių, pernelyg
didelio karščio ar drėgmės.

•

Sistema turėtų būti naudojama tik eksploatavimo temperatūroje,
nurodytoje B priede.

•

Jei „iTero Element 5D“ konfigūracija nešiojamajam kompiuteriui
ką tik buvo pristatyta į biurą iš karštos ar šaltos arba drėgnos
aplinkos, tam, kad būtų išvengta vidinės kondensacijos, jį reikia
palaikyti tol, kol jis prisitaikys prie kambario temperatūros.

Elektromagnetiniai trikdžiai
ĮSPĖJIMAS: Šis prietaisas buvo išbandytas ir nustatyta, kad
jis atitinka medicinos prietaisų reikalavimus pagal standartą
IEC60601‑1‑2. Šis standartas sukurtas siekiant užtikrinti tinkamą
apsaugą nuo žalingų trikdžių tipiniame medicinos įrenginyje. Tačiau
dėl to, kad sveikatos priežiūros zonose daugėja radijo dažniais
perduodamos įrangos ir kitų elektros triukšmo šaltinių (pvz., mobiliųjų
telefonų, mobiliųjų dvipusių radijų, elektros prietaisų), gali būti, kad
aukštas tokių trukdžių lygis ar arti esantis jų šaltinis sutrikdys šio
įrenginio veikimą.
ESD gali sukelti trikdžius nuskaitymo metu. Kilus trikdžiams dėl
elektrostatinės iškrovos sistema nustos nuskaityti / rodyti tinkamą
vaizdo ieškiklio vaizdą. Jei gedimas įvyksta nuskaitymo metu,
norint iš naujo pradėti nuskaitymą, vartotojui gali prireikti paspausti
ant lazdelės esantį nuskaitymo mygtuką. Vaizdo ieškiklis iš naujo
paleidžiamas automatiškai.

Bendroji informacija
ĮSPĖJIMAS: jokie šios įrangos pakeitimai nėra leidžiami.
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1 skyrius:

Įvadas
Apie šį naudojimo vadovą
„iTero Element 5D laptop configuration“ sistema pristatoma kaip
patentuota, su stacionariu kompiuteriu naudojama darbo vieta,
skirta paimti vidinius burnos atspaudus gydytojo biure. Šiame
naudojimo vadove aprašoma, kaip įjungti ir išjungti sistemą, kaip
tinkamai tvarkyti nuskaitymo įrenginį / lazdelę ir laidą bei kaip išvalyti
nuskaitymo įrenginį ir pakeisti jo gaubtelius tarp pacientų.

Numatytas naudojimas / naudojimo nurodymai
„iTero Element 5D laptop configuration“ - tai intraoralinis skaitytuvas,
turintis šias savybes ir numatytas/skirtas šiam naudojimui;
1.

„iTero Element 5D laptop configuration“ turi optinio įspūdžio (CAD /
CAM) funkciją, numatytą/skirtą dantų ir burnos audinių topografinių
vaizdų įrašymui. „iTero“ sugeneruoti duomenys gali būti naudojami
dantų prietaisų (pvz., vielų, breketų, funkcinių aparatų ir kt.) bei jų
priedų gamyboje.

2. „iTero Element 5D laptop configuration“ instead of iTero Element
5D konfiguracijos nesiojamajam kompiuteriui programinė įranga
naudojama „iTero“ skaitytuve, užfiksuojant skaitmeninius dantų,
burnos minkštųjų audinių ir struktūros bei sąkandžio atspaudus
3D formatu. „iTero“ programinė įranga valdo duomenų apdorojimą,
palengvina duomenų integravimą ir eksportuoja duomenis,
skirtus CAD/CAM dantų restauracijų gamybai, ortodontiniams
prietaisams, atramoms ir priedams. Be duomenų nuskaitymo,
galima importuoti/eksportuoti informaciją apie įvairius pacientus
ir atvejus arba panaudoti ją simuliacijos tikslais. Įrenginyje yra
ir kitų funkcijų, skirtų sistemos aptarnavimui ir patvirtinimui bei
naudojamų užsakymų valdymui.
3. „iTero Element 5D laptop configuration NIRI“ funkcionalumas tai diagnostinė priemonė, skirta aptikti tarpdančių zonose virš
dantenų esantį kariesą ir stebėti jo progresą.

„iTero Element 5D laptop configuration“ sistemos privalumai
„iTero Element 5D laptop configuration“ sistema pasižymi svarbiais
privalumais, lyginant su esamais karūnėlių gamybos būdais: įskaitant
nuskaitymą be miltelių, didesnį karūnėlių gamybos tikslumą ir tiesioginį
grįžtamąjį ryšį nuskaitymo proceso metu.
Apsilankykite mūsų tinklalapyje www.itero.com ir sužinokite, kaip
„iTero“ paslaugos gali sustiprinti jūsų verslą, didinant pacientų
pasitenkinimą, gerinant klinikinius rezultatus ir stiprinant biuro
efektyvumą.

Programinės įrangos diegimo instrukcijos
Prašome perskaityti patvirtintų nešiojamų kompiuterių ir patvirtintų
antivirusinių programų sąrašą tinklalapyje www.iTero.com.
Norint užtikrinti optimalų „iTero“ programos veikimą, su „iTero
Element 5D laptop configuration“ sistema turi būti naudojami tik
patvirtinti nešiojami kompiuteriai.
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„iTero Element 5D laptop configuration“ vartotojo sąsaja
„iTero Element 5D“ konfigūracijos nešiojamajam kompiuteriui sistema
suteikia intuityvią vartotojo sąsają, skirtą skaitmeninių nuskaitymų
atlikimui ortodontiniais ar atstatymo tikslais. Nuskaitymo seka
gydytojui nurodoma paveikslėlių ir tekstinių pranešimų pagalba.
Jutiklinis ekranas ir lazdelės mygtukai naudojami norint reaguoti į
ekrane rodomas instrukcijas nuskaitymo proceso metu.

Vieną kartą spustelėjus klaustuko ženklą, pasirodys skaidri „Pagalbos“
užsklanda, kurioje bus pateikta trumpa apžvalga. Atkreipkite dėmesį,
kad šios peržiūros metu vietoje klaustuko ženklo bus rodomas
„Ausinių“ atvaizdas. Spustelėkite bet kur, kad uždarytumėte pagalbos
ekraną ir grįžtumėte į atitinkamą ekraną.
Spustelėkite, norėdami nustatyti savo parinktis

Dukart spustelėkite, kad galėtumėte
susisiekti su klientų aptarnavimo
darbuotoju nuotoliniam trikdžių šalinimui
(pirmiausiai paskambinkite klientų
aptarnavimo tarnybai).

Spustelėkite, kad užrakintumėte darbalaukį
Spustelėkite, norėdami patekti į Mokymosi centrą arba pradėti mokytis
Nešiojamo kompiuterio akumuliatoriaus įkrovos lygis

(Spustelėkite, norėdami
pridėti naują atvejį)

Spustelėkite,
norėdami patikrinti
savo užsakymų būklę

(Spustelėkite, norėdami pamatyti / ieškoti pacientų sąraše)

Spustelėkite bet
kurioje ekrano vietoje,
norėdami uždaryti šią
pagalbos užsklandą

Spustelėkite, norėdami peržiūrėti
„Align Technology“ perspėjimus,
naujinimus ir kitus pranešimus
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2 skyrius:

Pagrindinės aparatinės įrangos funkcijos
Priekinis sistemos vaizdas

Nešiojamas kompiuteris su jutikliniu ekranu

„Flex“ koncentratorius

Lazdelė ir laikiklis
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Nuskaitymo įrenginys (lazdelė)

Jutiklinis ekranas
Ventiliavimo angos

Vienkartinis gaubtelis
Šoniniai mygtukai:
nuskaitymas, įjungimas /
išjungimas, jutiklinio mygtuko
įjungimas

Ištraukiamas nuskaitymo
įrenginio laidas su USB jungtimi
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Mobiliosios sistemos pakuotė (transportavimui)
Transportavimas
Sistemos gabenimui iš vieno biuro į kitą naudokite pateiktą dėklą.

Sistemos perkėlimas
Siekiant užtikrinti maksimalią sistemos apsaugą, rekomenduojama
sistemą perkelti atsargiai. Vykdykite šias sistemos perkėlimo
instrukcijas:
1. Užmaukite mėlyną apsauginį gaubtelį ant lazdelės.
2. Patikrinkite, ar nuskaitymo įrenginys (lazdelė) tinkamai įdėtas į
dėklą.
3. Ištraukite 5D konfigūracijos nešiojamajam kompiuteriui
koncentratoriaus ir nešiojamojo kompiuterio kintamosios srovės
laidus iš elektros tinklo lizdo.
4. Įdėkite visus elementus į dėklą (žr. paveikslėlį aukščiau).
5. Siekdami apsaugoti sistemos komponentus nuo drėgmės,
įsitikinkite, kad dėklas yra sausas.
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lietuvių kalba

3 skyrius:

Surinkimas ir programinės įrangos diegimas
1 žingsnis: Surinkimas
Surenkant savo „iTero Element 5D laptop configuration“ skaitytuvą,
prašome laikytis žemiau pateiktų instrukcijų:

A

Koncentratorius ir koncentratoriaus
maitinimo laidas

B

Laikiklis

C

Lazdelė ir lazdelės laidas

D

USB laidas, skirtas nešiojamo
kompiuterio ir koncentratoriaus
prijungimui

Kintamoji srovė

Lazdelė
(nuskaitymo įrenginys)

USB prievadas

A
C

D
B

3.
Prijunkite USB laidą prie koncentratoriaus

1.
Įdėkite lazdelę į laikiklį

2.
Prijunkite koncentratoriaus maitinimo laidą
prie koncentratoriaus

4.
Prijunkite USB laidą prie nešiojamo
kompiuterio

5.
Prijunkite lazdelės laidą prie koncentratoriaus

Dvi svarbios pastabos:
• Koncentratorius visada turi būti
prijungtas prie kintamosios srovės
lizdo
• Norint atlikti intraoralinį nuskaitymą,
nešiojamas kompiuteris turi būti
prijungtas prie kintamosios srovės
lizdo

6.
Įkiškite koncentratoriaus maitinimo laidą į
kintamosios srovės maitinimo lizdą
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2 žingsnis: Atsisiųskite „iTero Element 5D laptop
configuration“ programinę įrangą

Labai rekomenduojama reguliariai tikrinti „Windows“ naujinius ir juos
įdiegti. Prašome įgalinti naujinius.

Norėdami tinkamai įdiegti programinę įrangą ir konfigūruoti „iTero
Element 5D laptop configuration“ skaitytuvą, įsitikinkite, kad „iTero“
lazdelė yra saugiai įdėta į laikiklį ir prijungta prie koncentratoriaus,
o koncentratorius yra prijungtas prie nešiojamo kompiuterio.
Įsitikinkite, kad programinės įrangos diegimo metu nešiojamas
kompiuteris yra įjungtas į sieninį kintamosios srovės lizdą.

Taip pat, kad būtų galima įdiegti atnaujinimus, kiekvienos dienos
pabaigoje rekomenduojama atsijungti nuo „Windows“ ir išjungti
kompiuterį.

1. Nešiojamojo kompiuterio nustatymas
A. Įjunkite nešiojamą kompiuterį.
B. Atnaujinkite „Windows“ į naujausią versiją.
2. „iTero“ programinės įrangos atsisiuntimas
A. Naršyklėje atidarykite gautuosius užregistruotos el. pašto
dėžutės laiškus. Suraskite el. laišką pavadinimu „Jūsų „iTero“
buvo išsiųstas“, kuriame pateikiamos instrukcijos.
B. Paspauskite nuorodą, kad patektumėte į puslapį su
programinės įrangos atsisiuntimu.
arba
C. Taip pat galite atsidaryti naršyklę ir eiti į (įvesti adresą savo
naršyklėje) download.itero5D.com.
3. „iTero“ programinės įrangos diegimas
A. Spustelėkite mygtuką „Get Started“ („Pradėti“).
B. Paleiskite atsisiųstą diegimo failą.
C. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad
užbaigtumėte „iTero“ programinės įrangos atsisiuntimą.
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Prieš pirmą kartą įdiegiant „iTero Element 5D“ programinę įrangą,
įdiekite visus galimus „Windows“ atnaujinimus. Nauji „Windows“
palaikantys kompiuteriai atnaujinimus turėtų įdiegti automatiškai.
Norėdami patikrinti „Windows“ atnaujinimus, atidarykite
„Settings“ („Nustatymai“) („Windows“ klavišas + I), pasirinkite
„Update & Security“(„Atnaujinimai ir sauga“), tada - „Windows
Update“ („Windows atnaujinimai“). Jei norite pamatyti, ar yra
galimų atnaujinimų, spustelėkite „Check for updates“ („Patikrinti
atnaujinimus“).

Nuskaitymui naudojant „iTero Element 5D Flex“ sistemą,
rekomenduojama išjungti kitas programinės įrangos programas.

„iTero Element 5D laptop configuration“ naudojimo vadovas

lietuvių kalba

3 žingsnis: Individualizavimo procesas

1.
Pasirinkite norimą kalbą ir spustelėkite mygtuką „Individualizavimo
procesas“, taip paleisdami vedlį.

2.
Sekite ekrane rodomas vedlio instrukcijas, norėdami užbaigti „iTero
Element 5D“ individualizaciją.
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4 skyrius:

Naudojimo nurodymai
Kad akumuliatoriaus įkrovos lygis nepasiektų žemos įkrovos
lygio, įsitikinkite, kad nešiojamas kompiuteris yra prijungtas prie
kintamosios srovės elektros lizdo, nes priešingu atveju nuskaitymas
nebebus įmanomas.
Kad paleistumėte „iTero“ programą, įjunkite nešiojamąjį kompiuterį.
Kad būtų galima vykdyti foninius duomenų persiuntimus tarp gydytojo
biuro, gydytojo partnerių laboratorijų ir „Align Technology Center“,
darbo metu rekomenduojama palikti sistemą įjungtą. Darbo pabaigoje
rekomenduojama išjungti sistemą, o ryte paleisti ją iš naujo.

Internetinė vaizdo kamera
Vadovaudamiesi produkto instrukcijomis, prijunkite internetinę vaizdo
kamerą prie nešiojamo kompiuterio.
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5 skyrius:

Skaitytuvo priežiūros,
valymo ir dezinfekavimo
instrukcijos
Nuskaitymo įrenginio (lazdelės) priežiūra
Nuskaitymo įrenginyje yra trapių komponentų, todėl su juo reikia
elgtis atsargiai.

Nuskaitymo įrenginio kabelio priežiūra
•

Skaitytuvo laidas turėtų būti naudojamas atsargiai, kad būtų
išvengta galimo pažeidimo.

•

Siekiant sumažinti skaitytuvo laido įtempius, rekomenduojama
tarp pacientų vizitų atsukti susisukusį laidą ir atrišti susidariusius
mazgus.

Prieš pirmą naudojimą ir prieš kiekvieną papildomą naudojimą, bet
ne vėliau nei per 30 minučių nuo paskutinio nuskaitymo, nuskaitymo
įrenginys turi būti tinkamai išvalytas ir dezinfekuotas.

Nuskaitymo įrenginio valymas ir dezinfekavimas
Nuskaitymo įrenginys (lazdelė) turi būti valomas ir dezinfekuojamas taip:
•

Pūkų neturinčią skiautę išmirkykite paruoštame naudoti
„CaviCide 1“ tirpale ir gręžkite kol audinys bus drėgnas.

•

Siekiant pašalinti susikaupusius nešvarumus, kruopščiai nuvalykite
lazdelę.

•

Prieš atliekant kitą žingsnį, reikia vizualiai patikrinti visą prietaisą ir
įsitikinti, kad ant jo neliko jokių nešvarumų ar šiukšlių.

•

Papildomas 2 pūkų neturinčio audinio skiautes išmirkykite
„CaviCide 1“ tirpale ir gręžkite jas kols audinys bus drėgnas.
Tuomet kruopščiai nuvalykite prietaisą, įsitikindami, kad nuvalėte
visus paviršius, briaunas ir angas. Valymo laikas turi būti ne
trumpesnis nei 2 minutės.

•

Tuomet pūkų neturinčio audinio skiautes sudrėkinkite distiliuotu
vandeniu ir valykite visus paviršius mažiausiai 15-30 sekundžių.

•

Tuomet naudokite sausas pukų neturinčio audinio skaiutes ir
nusausinkite paviršius.

Priežiūra
Pramoninės kameros prižiūrėti nereikia.
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6 skyrius:

Gaubtelių keitimas tarp
pacientų
„iTero Element 5D laptop configuration“ gaubtelis skirtas vienam
pacientui ir, siekiant išvengti kryžminio užteršimo, turi būti pakeistas po
kiekvieno paciento.
Pakeiskite gaubtelį, atlikdami žemiau nurodytus veiksmus.
ATSARGIAI: Utilizuokite skaitytuvo gaubtelius, laikydamiesi
standartinių darbo procedūrų ar vietinių taisyklių, skirtų
užterštų medicinos atliekų šalinimui.

Vienkartinių gaubtelių keitimas

1 žingsnis
NUIMDAMI ar UŽDĖDAMI gaubtelį, laikykite už jo vidurio.

2 žingsnis
Šiek tiek spustelėkite vienkartinį gaubtelį iš abiejų pusių, lėtai
nuimkite gaubtelį nuo nuskaitymo įrenginio ir išmeskite.

3 žingsnis
Švelniai stumkite naują gaubtelį ant nuskaitymo įrenginio, kol jis
spragtelės vietoje.

ĮSPĖJIMAS: optinis paviršius!
NELIESKITE optinio paviršiaus. Kontaktas gali sukelti pavojų. Jei
reikalingas valymas, naudokite gaubtelių dėžėje esančias servetėles
ir antistatinę šluostę. Tinkamam naudojimui skaitykite instrukcijas,
esančias skaitytuvo gaubtelių dėžutėje.
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lietuvių kalba

Skaitytuvo gaubteliai
Yra dviejų rūšių gaubteliai, skirti naudoti su nuskaitymo įrenginiu
(lazdele):

Vienkartinis gaubtelis
Baltas gaubtelis yra vienkartinis gaubtelis, skirtas paciento
nuskaitymui. Kad išvengtumėte kryžminio užteršimo, nuskaitydami
skirtingus pacientus visada pakeiskite baltą nuskaitymo įrenginio
gaubtelį. Po kiekvieno paciento nuskaitymo išmeskite baltą gaubtelį.

Apsauginis gaubtelis
Mėlynas apsauginis gaubtelis skirtas apsaugoti optinio paviršiaus
objektyvą, kai nuskaitymo įrenginys nenaudojamas. Laikykite mėlyną
gaubtelį saugioje vietoje, kad jis nepasimestų ar nebūtų pažeistas.

Skaitytuvo gaubtelių dėžutė
Skaitytuvo gaubtelius, supakuotus dėžutėse po 25 vienetus, galima
užsisakyti internetinėje „iTero“ parduotuvėje.
www.store.itero.com
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7 skyrius:

Klinikos LAN tinklo gairės
Įvadas
Nuskaitymo duomenų siuntimui į „iTero“ debesį ir atsisiuntimui iš jo,
„iTero Element 5D“ skaitytuvas naudoja „Wi-Fi“ interneto ryšį.
Rekomenduojame visuomet naudotis naujausiomis technologijomis.
Štai kelios gairės, padėsiančios užtikrinti geriausią „Wi-Fi“ ryšį:
„Wi-Fi“ interneto ryšio lygiai

Puikus
> -50 dBm

Geras
- nuo 50 iki 60 dBm

Patenkinamas
- nuo 60 iki -70 dBm

Silpnas
<-70 dBm

•

SVARBU: Norėdami pasiekti geriausius „iTero Element 5D“
konfigūracijos nešiojamajam kompiuteriui skaitytuvo rezultatus,
įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ signalo stiprumas yra „Puikus“ arba bent jau
„Geras“.

•

ATSARGIAI: Nuskaitydami pacientą, nejunkite LAN laido prie
„iTero Element 5D“ konfigūracijos nešiojamajam kompiuteriui- tai
draudžiama dėl saugumui galinčio kilti pavojaus rizikos.
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Paruošiamieji darbai

„Wi-Fi“ patarimai

•

Reikalingas modemas/maršrutizatorius turi būti sukonfigūruotas
naudojant WPA2 saugumo standartą, įskaitant slaptažodį.

•

Pasirūpinkite, kad skaitytuvo įdiegimo metu galėtumėte susisiekti
su IT specialistu.

•

Įsitikinkite, kad yra prieinami jūsų „Wi-Fi SSID“ duomenys:
prisijungimo vardas ir slaptažodis.

„Wi-Fi“ maršrutizatoriai suteikia prieigą prie Jūsų interneto sistemos
naudojant „Wi-Fi“ ryšį iš esmės bet kurioje belaidžio tinklo veikimo
vietoje. Nepaisant to, sienų, lubų ar papildomų pertvarų, per kurias
turi pereiti bevielis signalas, skaičius, gylis ir padėtis gali apriboti
signalo diapazoną ir stiprumą. Įprastai signalai skiriasi priklausomai
nuo medžiagų tipų ir Jūsų namuose ar biure esančio foninio radijo
dažnio (radijo dažnio).

•

Minimalus sistemos „Wi-Fi“ stiprumo signalas turėtų rodyti bent
dvi „juosteles“, kaip parodyta aukščiau esančiame 2 skyriuje).

•

Toliau aprašoma diagnostikos priemonė, kurią rasite skyreliuose
„Nustatymai“ (Settings) arba „Ryšio įrankis“ (Connectivity tool).

•

Patikrinkite vietinį „Wi-Fi“ ryšį su bet kuriuo kompiuteriu,
naudodami „iTero“ ryšio įrankį (atlikite bandymą kuo arčiau
skaitytuvo buvimo vietos).

•

Ryšio įrankį atsisiųskite fc1.orthocad.com\download\AlignSupport\
ConnectivityCheck2.0.exe

•

Toliau pateikiami keli pasiūlymai biuro IT specialistui dėl priemonių,
kurios turi būti apgalvotos, siekiant užkristi kelią problemoms,
susijusioms su prieiga ar prisijungimu prie/su „iTero“ skaitytuvu:

1. Kompiuterio pavadinimo rekomendacijos, susijusios su „Align“
paslaugomis, naudojantis „80“ ir „443“ prievadais.
2. Neuždrauskite FTP ryšio, nes skaitytuvas siunčia konkrečių tipų
bylas (.3ds ir.3dc /.3dm).
3. Išjunkite bet kokį proxy klientą duomenų perdavimui per TCP/IP.
4. Nepridėkite skaitytuvo prie jokios domenų grupės.
5. Skaitytuvui netaikykite jokios grupinės politikos, nes ji gali
sutrikdyti tinkamą jo veikimą.

Maršrutizatoriaus gairės
Minimalūs standartai: 802.11N / 802.11AC

Interneto ryšio gairės
Norėdami pasiekti geriausius „iTero Element 5D“ konfigūracijos
nešiojamajam kompiuteriui skaitytuvo rezultatus, užtikrinkite, kad
Jūsų interneto įkėlimo greitis būtų ne mažesnis nei 1Mbps vienam
skaiktytuvui. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, jog visi papildomi
prietaisai kartu su skaitytuvu prijungti prie interneto, gali turėti įtakos
skaitytuvo našumui.

6. Pasirūpinkite, kad maršrutizatorių ir kitus tinklo prietaisus skirtų
kaip įmanoma mažiau sienų ar perdangų. Kiekviena kliūtis gali
sumažinti adapterio diapazoną 1-3 metrais (3-9 pėdomis).
7. Tinklo įrenginiai turi būti tiesioje linijoje, kurioje nėra jokių pertvarų.
Net iš pažiūros plona siena gali užblokuoti 1 metro (3 pėdų)
signalą, jei ji yra pasukta vos 2 laipsnių kampu. Siekdami užtikrinti
geriausią priėmimą, sudėkite visus įrenginius taip, kad „Wi-Fi“
signalas eitų tiesiai per (900) sieną arba pertvarą (vietoje perėjimo
kampu).
8. Statybinės medžiagos turi įtakos. Tvirtos metalinės durys arba
aliuminiai vinys gali būti labai tankūs ir gali turėti neigiamą poveikį
„Wi-Fi“ signalui. Pabandykite nustatyti prieigos taškus, belaidžius
maršrutizatorius ir kompiuterius taip, kad signalas keliautų per
gipskartonio pertvaras ar atviras duris. Medžiagos ir objektai,
tokie kaip stiklas, plienas, metalas, sienos su izoliacija, vandens
rezervuarai (akvariumai), veidrodžiai, rinkmenų spintos, plytos ir
betonas, gali sumažinti jūsų belaidžio signalo stiprumą.
9. Laikykite savo „iTero“ gaminį toliau (ne mažiau kaip 3-6 pėdų
ar 1-2 metrų atstumu) nuo elektros prietaisų ar prietaisų, kurie
generuoja radijo dažnį.
10. Jei naudojate 2,4 GHz belaidžius telefonus arba „X-10“ (belaidžio
ryšio produktus, pvz., lubinius ventiliatorius, nuotolinius žibintus
ir namų apsaugos sistemas), belaidis ryšys gali smarkiai
pablogėti arba visiškai nustoti veikti. Dauguma belaidžių įrenginių
perduoda radijo bangų signalą, net jei prietaisas nenaudojamas.
Padėkite kitus belaidžius įrenginius kuo toliau nuo skaitytuvo ir
maršrutizatoriaus.
11. Jūsų vietovėje gali būti daugiau nei vienas aktyvus belaidis tinklas.
Kiekvienas tinklas naudoja vieną ar daugiau kanalų. Jei kanalas
yra netoli jūsų sistemos kanalų, ryšys gali palaipsniui silpnėti.
Paprašykite savo IT skyriaus tai patikrinti ir, jei reikia, pakeiskite
savo tinklo naudojamų kanalų numerius.

Ugniasienė
Atidaryti prievadus (jei veikia ugniasienė):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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A priedas:

EMC deklaracija
„iTero Element 5D laptop configuration“ EMC bandymų rezultatų suvestinė

Standartinis

Klasė / Sunkumo lygis

Bandymo
rezultatai

Bendrieji EMC taikomi reikalavimai

4.1 skyrius

--

Atitinka

Išorinės etiketės

5.1 skyrius

--

Atitinka

Vartotojo vadovo atitiktis

5.2.1 skirsnis

--

Atitinka

Techninio aprašymo tikslumas

5.2.2 skirsnis

--

Atitinka

Vykdomoji emisija Dažnių intervalas: nuo 150 kHz iki 30 MHz

„CISPR 11“

1 grupė, B klasė
230, 120 ir 100 VAC maitinimo linija @ 50 Hz;
220 VAC maitinimo linija @ 60 Hz

Atitinka

Spinduliuojamoji emisija Dažnių intervalas: nuo 30 iki 1000 MHz

„CISPR 11“

1 grupė, B klasė

Atitinka

Harmoningų srovių emisijos bandymas

IEC 61000-3-2

230 VAC maitinimo linija @ 50 Hz
ir 220 V @ 60 Hz

Atitinka

Įtampos pokyčių, įtampos svyravimų ir virpesių spinduliuotės
bandymas

IEC 61000-3-3

230 VAC maitinimo linija @ 50 Hz
ir 220 V @ 60 Hz

Atitinka

Atsparumas elektrostatinei iškrovai (ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV kontaktinė iškrova ir 15 kV oro iškrova

Atitinka

Atsparumas spinduliuojantiems elektromagnetiniams laukams

IEC 61000-4-3

10.0 V/m; 80 MHz ¸ 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz

Atitinka

Atsparumas bevielio ryšio įrangos artumo laukui

IEC 61000-4-3

Dažnių sąrašas nuo 9 V / m iki 28 V / m,
PM (18 Hz arba 217 Hz), FM 1 kHz

Atitinka

Atsparumas trumpalaikiam elektros energijos tiekimo dingimui
(EFT)

IEC 61000-4-4

± 2,0 kV - kintamosios srovės maitinimo linijoje; Tr / Th 5/50 ns, 100 kHz

Atitinka

Atsparumas elektros srovės padidėjimui

IEC 61000-4-5

±2.0 CM / ±1.0 kV DM
230 VAC maitinimo linijoje @ 50 Hz
ir 220 VAC maitinimo linija @ 60 Hz
Tr / Th - 1.2 / 50 (8/20) μs

Atitinka

Atsparumas vykdomiems trukdžiams, sukeltiems radijo dažnių
laukų

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS
230 VAC maitinimo linijoje ir lazdelės kabelyje;
0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Atitinka

IEC 61000-4-11

230 VAC ir 100 VAC maitinimo linijoje @ 50 Hz:
0% - 0,5 ciklo ir 1 ciklas;
70% - 25 ciklai; 0% - 250 ciklų
220 VAC maitinimo linijoje @ 60 Hz
0% - 0,5 ciklo ir 1 ciklas;
70% - 30 ciklų; 0% - 300 ciklų

Atitinka

Bandymas
Dokumentacija (IEC 60601-1-2, 4 ir 5 skyriai)

Emisija (IEC 60601-1-2, 7 skyrius)

Atsparumas (IEC 60601-1-2, 8 skyrius)

Atsparumas įtampos kritimui, trumpiems pertraukimams ir įtampos
svyravimams
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B priedas:

Sistemos specifikacijos
Elementas

Aprašymas

Ekranas

Nešiojamojo kompiuterio ekranas

Skaitytuvas

Nuskaitymo įrenginys skleidžią raudoną lazerio šviesą (680nm, 1 klasė) bei baltą šviesos diodų šviesą.

Veikimo galia

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

Darbinė temperatūra

Nuo 18° iki 26° C / Nuo 64,4° iki 78,8° F

Laikymo / transportavimo temperatūra

Nuo -5° iki 50° C / Nuo 23° iki 122° F

Darbinis slėgis ir aukštis

Slėgis: nuo 520 mmHg iki 760 mmHg (nuo ~ 69 kPa iki ~ 101 kPa)
Aukštis: nuo 0 pėdų iki 10,000 pėdų

Laikymo / transportavimo slėgis ir aukštis

Slėgis: 430 mmHg iki 760 mmHg (nuo ~ 57 kPa iki ~ 101 kPa)
Aukštis: nuo 0 metrų iki 4,5 metrų

Santykinė drėgmė

Veikimas: nuo 40% iki 70%; Sandėliavimas: nuo 30% iki 90%

Matmenys

„iTero Element 5D
laptop configuration“
koncentratorius:
Ilgis: 206 mm (~ 8 colius)
Plotis: 94 mm (~ 3,7 colių)
Gylis: 36,5 mm (~ 1,4 colio)

Grynasis svoris

„iTero Element 5D laptop configuration“ koncentratorius: ~ 0,5 kg (~ 1 lbs)
Nuskaitymo įrenginys: 0,47 kg (~ 1 lbs)
Tuščias dėklas: ~ 2 kg (~ 4,5 lbs)

Siuntos svoris

~ 8 kg (~ 17,6 lbs)

„iTero Element 5D“ lazdelė:
Ilgis: 346 mm (~ 13,3 colių)
Plotis: 50 mm (~ 2,0 coliai)
Gylis: 68 mm (~ 2,7 coliai)

Laikiklis
Ilgis: 262 mm (~ 10 colių)
Plotis: 89 mm (~ 3,5 colių)
Gylis: 52 mm (~ 2 coliai)

Dėklas:
Aukštis: 326,5 mm (~ 13 colių)
Plotis: 455 mm (~ 18 colių)
Gylis: 184 mm (~ 7 coliai)
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