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การเป็นไปตามกฎเกีย่วกับเลเซอร ์คลาส 1
อปุกรณ์นี้เป็นไปตาม "21 CFR 1040.10" และ "EN 60825-1" 

 

การเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับระบบคลาวด ์
(CSA)
อปุกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน CSA แหง่ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมรกิา
ดังนี้: 
"UL Std ขอ้ที ่60601-1 – วา่ดว้ยเรือ่ง อปุกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์สว่นที ่1: 
ขอ้ก�าหนดทั่วไปเกีย่วกับความปลอดภัย" 

C            US

  การเป็นไปตามมาตรฐานสนิคา้ FCC  
อปุกรณ์นี้เป็นไปตามสว่นที ่15 ของกฎ FCC และการใชง้านจะตอ้งอยูภ่ายใต ้
เงือ่นไขสองประการดังตอ่ไปนี้: 

1. อปุกรณ์นี้ไมค่วรกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอันตราย

2. อปุกรณ์นี้ตอ้งยอมรับการรบกวนในลักษณะใดก็ตามทีไ่ดรั้บมา ซึง่รวมถงึการ
รบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท�างานทีไ่มพ่งึประสงค์

ค�าเตอืนมาตรฐาน FCC
การปรับเปลีย่นอปุกรณ์ทีไ่มไ่ดรั้บการอนุมัตโิดยชดัแจง้จากผูผ้ลติอาจท�าใหส้ทิธิ์
ในการใชง้านอปุกรณ์ภายใตก้ฎของ FCC เป็นโมฆะ

การเป็นไปตามมาตรฐาน EMC
อปุกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน EMC ดังตอ่ไปนี้: 

"IEC 60601-1-2 วา่ดว้ยเรือ่ง อปุกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์- สว่นที ่1-2: ขอ้
ก�าหนดทั่วไปส�าหรับความปลอดภัยขัน้พืน้ฐานและประสทิธภิาพทีจ่�าเป็น - 
มาตรฐานหลักประกนั: ปรากฏการณ์ทางแมเ่หล็กไฟฟ้า - ขอ้ก�าหนดและการ
ทดสอบ" 

การเป็นไปตามขอ้ก�าหนดดา้นความปลอดภัย
อปุกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดังตอ่ไปนี้: 

"IEC 60601-1 วา่ดว้ยเรือ่ง อปุกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์- สว่นที ่1: ขอ้ก�าหนด
ทั่วไปส�าหรับความปลอดภัยขัน้พืน้ฐานและด�าเนนิการทีส่�าคัญ

การเป็นไปตามมาตรฐาน CE
อปุกรณ์นี้เป็นไปตามกฎหมายฉบับ Council Directive 93/42 / EEC วา่ดว้ย
เรือ่ง อปุกรณ์การแพทย์

ผลติภณัฑเ์ลเซอร ์คลาส 1
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ระบถุงึอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีจ่�าเป็นตอ้งไดรั้บการป้องกนั
จากความชืน้

ระบถุงึขดีจ�ากดัอณุหภมูทิีอ่ปุกรณ์ทางการแพทยส์ามารถ
สมัผัสไดอ้ยา่งปลอดภัย

ระบถุงึความจ�าเป็นทีผู่ใ้ชจ้ะตอ้งอา่นค�าแนะน�าในการใชง้าน

รหัสแบทชข์องผูผ้ลติ

ระบชุว่งของความดันบรรยากาศทีอ่ปุกรณ์ทางการแพทย์
สามารถสมัผัสไดอ้ยา่งปลอดภัย

ระบชุว่งความชืน้ทีอ่ปุกรณ์ทางการแพทยส์ามารถสมัผัสได ้
อยา่งปลอดภัย

เปราะบาง จัดการดว้ยความระมัดระวัง

ควรตัง้ดา้นนี้ข ึน้

IEC 60417-5031: กระแสตรง

ดา้มสแกน (ชดุสแกน)

ชอ่งเสยีบ USB

แบตเตอรีไ่ฟฟ้า

RoHS (จนี)

IEC 60417-5009: สแตนดบ์าย

MLot

เมือ่ใดก็ตามทีป่รากฏสัญลักษณ์นี้บนอปุกรณ์ ขอแนะน�าให ้
คณุอา่นเอกสารนี้เพือ่รับขอ้มลูเกีย่วกับการใชง้านอปุกรณ์
อยา่งเหมาะสม

สว่นทีใ่ชก้ับคนไขป้ระเภท BF สว่นประกอบใด ๆ ทีป่รากฏ
สัญลักษณ์นี้คอืชดุแยกกราวดแ์บบ BF

จ�าเป็นตอ้งมกีารแยกขยะอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
ไวต้า่งหาก

ขอ้ควรระวัง: เครือ่งหมายนี้ใชเ้พือ่เนน้ย�้าเพือ่ใหท้ราบวา่ 
มคี�าเตอืนหรอืขอ้ควรระวังเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับอปุกรณ์นี ้
เมือ่ใดก็ตามทีเ่ครือ่งหมายนี้ปรากฏอยูบ่นอปุกรณ์ จะจ�าเป็น
ตอ้งอา้งองิขอ้มลูความปลอดภัยทีอ่ยูภ่ายในเอกสารนี้

ไมค่วรน�าชิน้สว่นหรอือปุกรณ์เสรมิทีม่สีัญลักษณ์นี้ปรากฏ
อยูม่าใชซ้�้า

ขอ้ควรระวัง: กฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐอเมรกิา จ�ากัดให ้
มกีารขายหรอืสั่งอปุกรณ์นี้ไดโ้ดยทันตแพทย ์ทันตแพทยผ์ู ้
ใหก้ารรักษาทางดา้นทันตกรรมจัดฟัน หรอืผูเ้ชีย่วชาญทาง
ทันตกรรมเทา่นัน้ อปุกรณ์นี้มไีวส้�าหรับใชง้านเป็นอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีม่ใีบสั่งแพทย ์และควรไดรั้บการด�าเนนิ
การโดยผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพทีไ่ดก้ารรับรองเทา่นัน้

ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทย์

เลขทีค่�าสัง่

หมายเลขผลติภัณฑ ์

ระบถุงึตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตในประชาคมยโุรป

IEC 60417-5032: กระแสสลับ

"Rx only"

REF

SN

เครือ่งหมายตา่ง ๆ 
เครือ่งหมายตา่ง ๆ ตอ่ไปนี้อาจปรากฏอยูท่ีส่ว่นประกอบฮารด์แวรข์อง iTero 
Element 5D และอาจปรากฏในคูม่อืนี้และในสิง่ตพีมิพอ์ืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกับ iTero 
Element 5D
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ค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยั
กอ่นทีจ่ะเริม่ใชง้านเครือ่งมอื ผูใ้ชท้กุคนจะตอ้งอา่นค�าแนะน�าดา้นความปลอดภัยนี ้

แหลง่จ่ายไฟ
• จะมกีารจ่ายไฟเขา้ไปยังตัวเครือ่งโดยผ่านทางแหลง่จ่ายไฟเกรดส�าหรับ
เครือ่งมอืทางการแพทยภ์ายใน 

ก�าลังไฟแบตเตอรี่
• การชารจ์ – แบตเตอรีจ่ะชารจ์ไฟเต็มหลังจากเสยีบปลั๊กทีแ่หลง่จ่ายไฟเป็น
เวลา 2 ชัว่โมง

• หากแบตเตอรีไ่ดรั้บการชารจ์ไฟไวเ้ต็มแลว้ ผูใ้ชส้ามารถท�าการสแกนดว้ย 
iTero Element 5D ไดน้านถงึ 30 นาทโีดยไมต่อ้งเสยีบปลั๊กไฟ

ค�าเตอืนเกีย่วกับไฟฟ้า
• อันตรายจากไฟฟ้าดดู! ชา่งเทคนคิของ Align Technology ทีไ่ดรั้บอนุญาต
เทา่นัน้ทีส่ามารถถอดแผงและฝาครอบภายนอกออกได ้ไมม่ชี ิน้สว่นภายในใด 
ๆ ทีผู่ใ้ชส้ามารถน�ามาใชง้านได ้

• เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งจากการเกดิไฟฟ้าดดู iTero Element 5D ตอ้งเชือ่ม
ตอ่กับแหลง่จ่ายไฟทีม่กีารเดนิระบบสายดนิเทา่นัน้ 

• เว็บแคม หรอื DOK ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Align Technology เทา่นัน้ ทีค่วร
น�ามาใชเ้ชือ่มตอ่กับชอ่งเสยีบ USB ตรงบรเิวณดา้นหลังของเครือ่ง 

Wireless LAN
• เครือ่งมอืนี้มาพรอ้มกับชดุ Wireless LAN 

การจ�าแนกประเภทความปลอดภัย
• ประเภทของการป้องกันไฟฟ้าดดู: คลาส 1 

• ระดับการป้องกันไฟฟ้าดดู: ประเภท BF 

• ระดับการป้องกันอันตรายจากน�้าร่ัวซมึ: ปรกต ิ

• อปุกรณ์นี้ไมเ่หมาะส�าหรับการใชง้านในบรเิวณทีม่ยีาชาซึง่มคีณุสมบัตติดิไฟ
ได ้

• โหมดการท�างาน: ตอ่เนื่อง

อปุกรณ์เพือ่สขุภาพตามใบสั่งแพทย์
• อปุกรณ์นี้มไีวส้�าหรับใชง้านเป็นอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีม่ใีบสั่งแพทย ์และ
ควรไดรั้บการด�าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพทีไ่ดก้ารรับรองเทา่นัน้

ค�าเตอืนส�าหรับเครือ่งสแกนฟัน
• เครือ่งสแกนฟันจะสง่แสงเลเซอรส์แีดง (680nm คลาส 1) พรอ้มทัง้ปลอ่ย
แสง LED สขีาว และแสง LED 850nm การใชง้านเครือ่งสแกนฟันตามปกติ
ไมเ่ป็นอันตรายตอ่ดวงตามนุษย ์อยา่งไรก็ตาม แพทยค์วรละเวน้การสอ่ง
เครือ่งสแกนไปยังดวงตาของคนไขโ้ดยตรง 

• หลกีเลีย่งการบดิ มัดปม ดงึ และเหยยีบบนสายเคเบลิ 

• เมือ่ไมใ่ชง้านเครือ่งสแกน ควรวางชดุสแกนไวใ้นแป้นวางใหห้ัวสแกนหันไป
ทางดา้นหลังของทีว่างและดา้นหลังของจอสัมผัสเพือ่ป้องกันไมใ่หแ้สง LED 
สขีาว และแสง LED 850nm สัมผัสกับดวงตาในทกุกรณี 

• แพทยค์วรเปิดใชง้านการสแกนเฉพาะในขณะทีห่ัวสแกนอยูภ่ายในชอ่งปาก
ของคนไขเ้ทา่นัน้

• แพทยค์วรหลกีเลีย่งการวางชดุสแกนทีก่�าลังเปิดการใชง้านลงบนแทน่วาง

• หากเครือ่งสแกนท�างานผดิปกต ิใหห้ยดุการสแกนและโทรตดิตอ่ฝ่ายบรกิาร
สนับสนุน

การท�าความสะอาดและการฆา่เชือ้
• เพือ่ป้องกันการปนเป้ือนขา้มกัน จ�าเป็นตอ้งเปลีย่นปลอกหัวสแกนพลาสตกิ
ส�าหรับใชเ้พยีงครัง้เดยีว และฆา่เชือ้ชดุสแกนหลังจากใหก้ารรักษาคนไข ้
แตล่ะคนทกุครัง้ 

• เพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนขา้มกัน การถอดถงุมอืออกและเปลีย่นถงุมอืหลัง
จากแตล่ะเซสชนัของการสแกนคนไขเ้ป็นสิง่ทีจ่�าเป็น

• เพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนขา้ม ใหท้ิง้ถงุมอืเมือ่ฉีกขาด ปนเป้ือน หรอืถกูถอด
ออกดว้ยเหตผุลใดก็ตาม

• กรุณาทิง้ปลอกหัวสแกนตามขัน้ตอนการปฏบิัตพิืน้ฐาน หรอืการควบคมุทอ้ง
ถิน่ส�าหรับการทิง้ขยะปนเป้ือนทางการแพทย์

การแกะกลอ่งและการตดิตัง้
• ควรแกะเครือ่งสแกนออกจากกลอ่งและตดิตัง้ตามค�าแนะน�าของ Align 

Technology 

สภาพแวดลอ้มการท�างาน 
• ควรยา้ยเครือ่งสแกนระหวา่งหอ้งหนึง่ไปยังอกีหอ้งหนึง่ดว้ยความระมัดระวัง
อยา่งมากทีส่ดุเพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย 

• ค�าเตอืน: หา้มปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศบนชดุสแกนและตรงฐาน 

• ค�าเตอืน: เครือ่งสแกนนี้มไีวส้�าหรับใชภ้ายในอาคารเทา่นัน้ ไมค่วรสัมผัส
โดยตรงกับแสงแดด ความรอ้น หรอืความชืน้ทีม่ากเกนิไป 

การรบกวนทางแมเ่หล็กไฟฟ้า
• ค�าเตอืน: อปุกรณ์นี้ไดรั้บการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามขอ้ก�าหนดส�าหรับ
อปุกรณ์ทางการแพทยต์ามมาตรฐาน IEC60601-1-2 มาตรฐานนี้ไดรั้บการ
ออกแบบเพือ่ป้องกันการรบกวนทีเ่ป็นอันตรายตอ่ระบบเครือ่งมอืทางการ
แพทยโ์ดยทั่วไปตามความสมควร อยา่งไรก็ตาม เนื่องดว้ยการแพร่กระจาย
ของอปุกรณ์สง่สัญญาณความถีว่ทิย ุและแหลง่ก�าเนดิเสยีงรบกวนทางไฟฟ้า
อืน่ ๆ ในสภาพแวดลอ้มการดแูลสขุภาพ (เชน่ โทรศัพทเ์คลือ่นที ่วทิยแุบบ
เคลือ่นทีส่องทาง เครือ่งใชไ้ฟฟ้าตา่ง ๆ ) เป็นไปไดว้า่ระดับของการรบกวน
ทีส่งูซึง่เกดิขึน้จากแหลง่ก�าเนดิทีอ่ยูใ่กลห้รอืมคีวามแรงสงู อาจกอ่ใหเ้กดิ
การรบกวนขึน้แกอ่ปุกรณ์นี้ ESD อาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนในระหวา่ง
การสแกน ในกรณีทีม่สีัญญาณรบกวน ESD ระบบจะหยดุสแกน/แสดงภาพ
ทีถ่กูตอ้งในชอ่งมองภาพ หากเกดิความลม้เหลวขึน้ระหวา่งการสแกน ผูใ้ช ้
อาจตอ้งกดปุ่ มสแกนเพือ่เริม่การสแกนใหม่ ชอ่งมองภาพจะท�าการกูค้นืโดย
อัตโนมัตเิสมอ

ทั่วไป 
• ค�าเตอืน: ไมอ่นุญาตใหท้�าการดัดแปลงอปุกรณ์นี ้

• ค�าเตอืน: หนา้จอสัมผัสจ�าเป็นตอ้งยดึตดิกับขาตัง้ในขณะท�างานเสมอ!
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บทที ่1:

บทน�า
 
เกีย่วกับเอกสารนี้
เครือ่ง iTero Element 5D เป็นเวริก์สเตชนัในรูปแบบของคอมพวิเตอรต์ัง้
โต๊ะ‑ทีข่ ึน้ทะเบยีนส�าหรับการปฏบิัตกิารสแกนภายในชอ่งปากในส�านักงานแพทย ์
เอกสารนี้อธบิายถงึวธิกีารเปิดและปิดเครือ่ง การใชช้ดุสแกน/ดา้มสแกนและสาย
เคเบลิอยา่งถกูวธิ ีและวธิกีารท�าความสะอาดชดุสแกน พรอ้มการเปลีย่นปลอกหัว
สแกนเพือ่การใชก้ับคนไขแ้ตล่ะราย

วัตถปุระสงคใ์นการใช ้/ ขอ้บง่ชีส้�าหรับการใชง้าน 
iTero Element 5D เป็นเครือ่งสแกนภายในชอ่งปากพรอ้มคณุสมบัตแิละ
วัตถปุระสงคใ์นการใช/้ขอ้บง่ชีส้�าหรับการใชง้านตอ่ไปนี้: 

1. คณุสมบัตแิบบจ�าลองฟัน (CAD/CAM) ของ iTero Element 5D นัน้มี
วัตถปุระสงค/์ก�าหนดไวเ้พือ่ใชใ้นการบันทกึภาพรายละเอยีดเฉพาะสว่นของ
ฟันและเนื้อเยือ่ชอ่งปาก ขอ้มลูทีส่รา้งขึน้จาก iTero อาจใชร้่วมกับการผลติ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทางทันตกรรม (เชน่ทีจั่ดฟันแบบถอดได ้แบร็กเก็ตจัดฟัน ที่
ครอบฟัน เป็นตน้) และอปุกรณ์ตา่ง ๆ 

2. ซอฟตแ์วร ์iTero Element 5D ถกูใชก้ับเครือ่งสแกน iTero ในการจับภาพ
ดจิทิัล 3 มติขิองแบบจ�าลองฟัน เนื้อเยือ่ออ่นในชอ่งปาก และโครงสรา้ง 
ซอฟตแ์วร ์iTero จะควบคมุการประมวลผลขอ้มลู ชว่ยเหลอืดา้นการรวม
ขอ้มลู และสง่ออกขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสรา้งอปุกรณ์เทยีมทางดา้นทันต
กรรมดว้ย CAD/CAM พรอ้มสรา้งอปุกรณ์จัดฟัน เดอืยรองรับครอบฟัน และ
อปุกรณ์เสรมิตา่ง ๆ นอกเหนือจากขอ้มลูทีส่แกนไดแ้ลว้ ยังสามารถน�าเขา้/
สง่ออกรายละเอยีดคนไขแ้ละประวัตกิารรักษาเพือ่ใชใ้นการจ�าลองแบบได ้
ฟังกช์นัอืน่ ๆ มไีวส้�าหรับการตรวจสอบและการบรกิารระบบ ทัง้นี้เพือ่รองรับ
การท�างานของเครือ่งมอืการจัดการค�าสั่ง 

3. ฟังกช์นั NIRI ของ Element 5D เป็นเครือ่งมอืชว่ยวนิจิฉัยส�าหรับการตรวจ
หารอยโรคฟันผุระหวา่งรอยตอ่เหนือเหงอืก 

ประโยชน์ของเครือ่ง iTero Element 5D
เครือ่ง iTero Element 5D มขีอ้ดทีีเ่หนือกวา่วธิผีลติทีค่รอบฟันแบบเดมิคอื 
เป็นการสแกนฟันทีป่ราศจากผง เป็นการผลติทีค่รอบฟันทีม่คีวามแมน่ย�ามากกวา่ 
และเป็นวธิทีีไ่ดรั้บผลสแกนแบบทันทว่งที

กรุณาเขา้ไปยังเว็บไซตข์องเรา http://www.itero.com เพือ่เรยีนรูว้า่ iTero 
Service สามารถชว่ยปรับปรุงธรุกจิของคณุดว้ยการเพิม่ความพงึพอใจใหแ้ก่
คนไข ้ปรับปรุงผลลัพธท์ีด่ขี ึน้ของคลนิคิ และเพิม่ประสทิธภิาพของการจัดการ
ส�านักงานไดอ้ยา่งไร
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หนา้จอบังคับส�าหรับผูใ้ช ้iTero Element 5D
เครือ่ง iTero Element 5D มหีนา้จอบังคับส�าหรับผูใ้ชท้ีใ่ชง้านไดง้่าย ส�าหรับ
การสแกนดจิทิัลเพือ่การทันตกรรมซอ่มแซมและจัดฟัน ทันตแพทยจ์ะไดรั้บค�า
แนะน�าล�าดับขัน้ตอนในการสแกนดว้ยภาพและขอ้ความชว่ยเหลอื สามารถใชปุ้่ ม
หนา้จอสัมผัส และปุ่ มดา้มสแกนเพือ่ตอบสนองตอ่ค�าแนะน�าบนหนา้จอในระหวา่ง
ทีท่�าการสแกน 

แตะเพือ่เขา้สูศ่นูยก์ารเรยีนรูห้รอืเริม่ตน้การฝึกอบรม

แตะทีใ่ดก็ไดบ้นหนา้
จอเพือ่ปิดหนา้ตา่งชว่ย
เหลอืทีเ่ปิดซอ้นอยู่

(แตะเพือ่เริม่ตน้กรณีการรักษาใหม)่ (แตะเพือ่ด/ูคน้หารายชือ่คนไข)้

แตะเพือ่ล็อกเดสกท็์อป

แตะเพือ่ตัง้คา่ก�าหนดของคณุ แตะสองครัง้เพือ่เชือ่มตอ่กับเจา้หนา้ทีฝ่่าย
สนับสนุนเพือ่การแกไ้ขปัญหาจากระยะ
ไกล (โปรดโทรหาฝ่ายสนับสนุนกอ่น)

แตะเพือ่ดกูารแจง้เตอืน ขอ้มลูอัปเดต และ
ขอ้ความอืน่ ๆ จาก Align Technology

แตะเพือ่ตรวจสอบ
สถานะค�าสั่งของคณุ

แตะเพือ่ดสูถานะการชารจ์แบตเตอรี่

การแตะหนึง่ครัง้ทีเ่ครือ่งหมายค�าถาม จะเปิดหนา้ตา่งชว่ยเหลอืพืน้หลัง
โปร่งซึง่จะใหข้อ้มลูรวมโดยยอ่ โปรดทราบวา่ภาพชดุหฟัูงจะปรากฏ
ขึน้แทนเครือ่งหมายค�าถามขณะทีอ่ยูใ่นมมุมองนี้ แตะทีใ่ดก็ไดเ้พือ่ปิด
หนา้ตา่งชว่ยเหลอื และกลับไปยังหนา้จอทีเ่กีย่วขอ้ง 
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บทที ่2:

คณุสมบัตฮิารด์แวรข์ัน้พืน้ฐาน
 
คณุลกัษณะฮารด์แวรข์าตัง้ลอ้แบบก�าหนดเอง: มมุมองดา้นหนา้ของเครือ่ง

หนา้จอสัมผัส

สวติชไ์ฟ

ไฟ LEDชดุสแกน (ดา้มสแกน)

ชดุสแกน (แทน่วาง)

ฐานลอ้
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คณุลกัษณะฮารด์แวรข์าตัง้ลอ้แบบก�าหนดเองของลอ้: มมุมองดา้นหลงัของเครือ่ง

ตัวเชือ่มตอ่ชดุ
สแกน

สายเคเบลิ
เชือ่มตอ่ดา้ม
สแกน

สายไฟเชือ่ม
คอมพวิเตอร์
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ชดุสแกน (ดา้มสแกน)

ทัชแพด

ปลอกหัวสแกนส�าหรับใชแ้ลว้ทิง้

สายเคเบลิชดุสแกนทีถ่อดออก
ไดพ้รอ้มสายเชือ่มตอ่ USB

ปุ่ มดา้นขา้ง: สแกน, เปิด/ปิด, 
เปิดใชง้านทัชแพด

ชอ่งระบายอากาศ
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บทที ่3:

วธิกีารประกอบ
 
ขัน้ตอนที ่1: การประกอบ
โปรดท�าตามวธิตี่อไปนี้เพือ่ท�าการประกอบเครือ่งสแกน iTero Element 5D 
ของคุณ

3.
ขันสกรู 2 ตัวใหแ้น่นดว้ยประแจชิน้ทีม่ขีนาดใหญ่กวา่

6.
ยดึแทน่วางไว ้

7.
ขันสกรูแทน่วางดา้มสแกนใหแ้น่นจากทางดา้นหลัง
ดว้ยประแจชิน้ทีม่ขีนาดเล็กกวา่

8.
ใสฝ่าครอบกลับไปตรงดา้นหลังของราวจับ

4.
ถอดฝาครอบออกจากดา้นหลังของราวจับ 

2.
เชือ่มตอ่แทน่เขา้กับฐานลอ้ 

1.
ตรวจสอบชิน้สว่นทีอ่ยูใ่นกลอ่ง

5.
แนบแทน่วางดา้มสแกนไวต้รงดา้นหนา้ของขาตัง้ลอ้

A

B

C

D
ขาตัง้ลอ้

ดา้มสแกนกับสาย
เคเบลิ 

แทน่วางดา้มสแกน

หนา้จอสัมผัสแบบ 
HD

แบตเตอรีภ่ายนอก

สายเคเบลิดา้มสแกน

A

B

C

D

E

F

F

E

แหลง่จา่ยไฟ AC แบตเตอรี่ คลกิ แหลง่จา่ยไฟ 
DC 

ปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่ง จ�าเป็นตอ้งใชค้น 2 คนส�าหรับการ
ตดิตัง้

ดา้มสแกน  
(ชดุสแกน)

9 กก./20 ปอนด์
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12.
ยกหนา้จอ HD ขึน้มาเพือ่ยดึตดิไว ้

13.
หมนุเครือ่งสแกนไปรอบ ๆ และขันสกรูใหแ้น่นเพือ่ยดึ
หนา้จอ HD

14.
ตอ่สายไฟเขา้กับชอ่งเสยีบ DC

15.
ใสส่ายไฟแลว้

16.
ปิดฝาครอบแมเ่หล็กดา้นหลัง 

11.
เลือ่นแบตเตอรีเ่ขา้ไปในชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่ละขัน 
สกรูใหแ้น่น

10.
ถอดฝาครอบแบตเตอรีอ่อก

9.
ถอดฝาครอบแมเ่หล็กออกจากดา้นหลังของกรอบขา
ตัง้ลอ้ 

17.
วางดา้มสแกนลงบนแทน่วาง



คูม่อืการใชง้านเครือ่ง iTero Element 5D ภาษาไทย

9

23.
เสยีบเว็บแคมเขา้กับชอ่งเสยีบ USB ทีด่า้นลา่งของ
หนา้จอ HD

24.
กดปุ่ มเพือ่เปิดเครือ่งสแกน

20.
ทีด่า้นลา่งของขาตัง้ลอ้ ใหว้างและยดึสายเคเบลิไว ้
กับทีย่ดึ

21.
เสยีบสายไฟ 

19.
แนบสายไฟทีด่า้นลา่งของขาตัง้ลอ้ 

18.
ตอ่สายเคเบลิดา้มสแกนทีด่า้นหลังของหนา้จอ HD 

22.
วางต�าแหน่งเว็บแคมบนหนา้จอ HD ส�าหรับการฝึก
อบรมหรอืการชว่ยเหลอืระยะไกล 



10

คูม่อืการใชง้านเครือ่ง iTero Element 5D ภาษาไทย

9.
ตอ่สายเคเบลิดา้มสแกนทีด่า้นหลังของหนา้จอ HD

8.
ตอ่สายไฟเขา้กบัชอ่งเสยีบ DC

7.
วางฝาครอบลง

การประกอบขาตัง้เคานเ์ตอร ์iTero Element 5D
โปรดท�าตามวธิตี่อไปนี้เพือ่ท�าการประกอบขาตัง้เคาน์เตอร ์iTero Element 5D 
ของคุณ 

4.
ตดิตัง้ฝาครอบอันใหม่

3.
ถอดฝาครอบออก

2.
ขันเสาใหแ้น่นโดยใชป้ระแจอัลเลน

1.
เสยีบแทน่ลงในกรอบ

5.
ยกหนา้จอ HD ขึน้มาเพือ่ยดึตดิไว ้

F

6.
หมนุเครือ่งสแกนไปรอบ ๆ และขันสกรใูหแ้น่นเพือ่ยดึ
หนา้จอ HD
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10.
เสยีบสายไฟ

11.
วางต�าแหน่งเว็บแคมบนหนา้จอ HD ส�าหรับการฝึก
อบรมหรอืการชว่ยเหลอืระยะไกล

12.
เสยีบเว็บแคมเขา้กบัชอ่งเสยีบ USB ทีด่า้นลา่งของ
หนา้จอ HD
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ขัน้ตอนที ่2: ขัน้ตอน Make it Mine 

1.
เลอืกภาษาทีต่อ้งการและแตะทีปุ่่ ม Make it Mine เพือ่เริม่ตน้ Wizard

2.
ท�าตามค�าแนะน�าของ Wizard บนหนา้จอเพือ่ท�าการปรับแตง่ iTero Element 
5D ใหส้มบรูณ์
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บทที ่4:

วธิกีารใชง้าน
 
ขอแนะน�าใหใ้ชง้านระบบในชว่งเวลาท�าการเพือ่ใหส้ามารถโอนถา่ยแฟ้มพืน้
ฐานระหวา่งส�านักงานแพทย ์หอ้งปฏบิัตกิารทีเ่ป็นพันธมติรของแพทย ์และศนูย ์
Align Technology ได ้ขอแนะน�าใหปิ้ดเครือ่งในตอนทา้ยของวัน และเปิด
เครือ่งใหมใ่นตอนเชา้

การปิดเครือ่งเมือ่ส ิน้สดุวัน
1. ปิดไฟลแ์ละแอปพลเิคชนัทัง้หมด

2. กดและปลอ่ยสวติชไ์ฟทีด่า้นลา่งของหนา้จอเพือ่ปิดเครือ่ง

การเคลือ่นยา้ยเครือ่งภายในส�านักงาน
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งจะไดรั้บการป้องกันทีด่ทีีส่ดุ ขอแนะน�าใหม้กี�าลังคนสอง
คนในการเคลือ่นยา้ยเครือ่ง โปรดท�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนี้เพือ่ท�าการเคลือ่นยา้ย
เครือ่ง

1. ตรวจสอบวา่ชดุสแกน (ดา้มสแกน) เสยีบอยูภ่ายในแทน่วางอยา่งพอดี

2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตา้รับตดิผนัง

3. เคลือ่นยา้ยเครือ่งดว้ยความระมัดระวังโดยใชค้นสองคน

4. วางเครือ่งไวท้ีต่�าแหน่งใหมแ่ละเสยีบปลั๊กเขา้กับเตา้รับตดิผนัง
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บทที ่5:

วธิกีารดแูล ท�าความสะอาด และ
ฆา่เชือ้เครือ่งสแกน

การดแูลชดุสแกน (ดา้มสแกน)
ชดุสแกนประกอบดว้ยชิน้สว่นตา่ง ๆ ทีล่ะเอยีดออ่นซึง่ควรไดรั้บการดแูลดว้ย
ความระมัดระวัง

การดแูลสายเคเบลิของชดุสแกน
• สายเคเบลิชดุสแกนควรไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย
ทีอ่าจเกดิขึน้

• ระหวา่งการใหก้ารรักษาคนไข ้ขอแนะน�าใหป้ลดเกลยีวหรอืปมสายเคเบลิออก
เพือ่เป็นการลดความตงึของสายเคเบลิ

ชดุสแกนตอ้งการการท�าความสะอาดและการฆา่เชือ้ทีเ่หมาะสมกอ่นการใชง้าน
ครัง้แรกและกอ่นการใชง้านเพิม่เตมิในแตล่ะครัง้ และไมเ่กนิ 30 นาทหีลังจาก
การสแกนครัง้สดุทา้ย

การท�าความสะอาดและฆา่เชือ้ชดุสแกน
ควรท�าความสะอาดและฆา่เชือ้ชดุสแกน (ดา้มสแกน) ดังนี้:

• แชผ่า้ไรข้ยุลงในสารพรอ้มใช ้CaviCide 1 และบดิผา้ใหห้มาด

• เช็ดดา้มสแกนใหท้ั่วเพือ่ก�าจัดสิง่สกปรกขนาดใหญ่

• อปุกรณ์ทัง้หมดจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบดว้ยสายตาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่
ตกคา้งหรอืสิง่สกปรกหลงเหลอือยูก่อ่นทีจ่ะด�าเนนิการในขัน้ตอนตอ่ไป

• แชผ่า้ไรข้ยุอกีสองผนืลงในสาร Cavicide 1 และบดิผา้ใหห้มาด จากนัน้เช็ด
อปุกรณ์ใหท้ั่ว ตรวจสอบอยา่งละเอยีดเป็นพเิศษวา่ไดเ้ช็ดพืน้ผวิทกุดา้นรวม
ไปถงึขอบและชอ่งทัง้หมด ตอ้งใชเ้วลาเช็ดอยา่งนอ้ย 2 นาที

• จากนัน้ใชผ้า้ไรข้ยุชบุน�้ากลั่นและเช็ดพืน้ผวิทัง้หมดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15-30 
วนิาที

• จากนัน้ใชผ้า้แหง้ไรข้ยุเช็ดพืน้ผวิใหแ้หง้

การบ�ารุงรักษา
กลอ้งอตุสาหกรรมไมต่อ้งการการบ�ารุงรักษา
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บทที ่6:

การเปลีย่นปลอกหัวสแกน
ทีใ่ชก้ับคนไข ้
 
ปลอกหวัสแกน iTero Element 5D ถกูออกแบบมาเพือ่การใชง้านกบัคนไขร้าย
เดยีว และควรถกูเปลีย่นหลังจากใชก้บัคนไขแ้ตล่ะรายโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่หลกี
เลีย่งการปนเป้ือนขา้ม 

ใหท้�าตามขัน้ตอนดา้นลา่งส�าหรับการเปลีย่นปลอกหวัสแกน

ขอ้ควรระวัง: กรณุาทิง้ปลอกหัวสแกนตามขัน้ตอนการปฏบิัตพิืน้ฐาน หรอื
ตามกฎทอ้งถิน่ส�าหรับการทิง้ขยะปนเป้ือนทางการแพทย์

ข ัน้ตอนที ่1
เมือ่ท�าการดงึเพือ่ปิดหรอืเปิดปลอกหัวสแกน ใหจั้บทีต่รงกลางของปลอก

ข ัน้ตอนที ่2
กดทัง้สองดา้นของปลอกหัวสแกนส�าหรับใชแ้ลว้ทิง้เบา ๆ จากนัน้ดงึปลอกออก
จากชดุสแกนอยา่งชา้ ๆ และน�าไปทิง้

ข ัน้ตอนที ่3
คอ่ย ๆ เลือ่นปลอกหัวสแกนชิน้ใหมล่งบนชดุสแกนจนกวา่จะเขา้ที่

ค�าเตอืน: พืน้ผวิฉายแสง! 
หา้มแตะตอ้งพืน้ผวิฉายแสง การสัมผัสอาจกอ่ใหเ้กดิอันตราย หากจ�าเป็นตอ้ง
ท�าความสะอาด ใหใ้ชแ้ผ่นเช็ดท�าความสะอาดและผา้ป้องกันไฟฟ้าสถติทีม่ใีห ้
ในกลอ่งใสป่ลอกหัวสแกน โปรดศกึษาค�าแนะน�าการใชท้ีเ่หมาะสมทีม่ไีวใ้หใ้น
กลอ่งใสป่ลอกหัวสแกน

การเปลีย่นปลอกหวัสแกนแบบใชค้ร ัง้เดยีว
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ปลอกหวัสแกน
ปลอกหวัสแกนทีใ่ชไ้ดก้บัชดุสแกน (ดา้มสแกน) มทีัง้หมดสองแบบดว้ยกนั:

ปลอกหวัสแกนส�าหรบัใชแ้ลว้ทิง้
ปลอกหัวสแกนสขีาวคอืปลอกหัวสแกนส�าหรับใชส้แกนคนไขเ้พยีงครัง้เดยีว ตอ้ง
เปลีย่นปลอกหัวสแกนสขีาวแกช่ดุสแกนในการรักษาคนไขแ้ตล่ะรายเสมอเพือ่
หลกีเลีย่งการปนเป้ือนขา้มกัน โปรดทิง้ปลอกหัวสแกนสขีาวหลังการใหก้ารรักษา
คนไขท้กุราย 

กลอ่งบรรจุภณัฑป์ลอกหวัสแกน
สามารถสัง่ซือ้ปลอกหัวสแกนออนไลนใ์นรปูแบบกลอ่ง 25 ชิน้ไดจ้ากรา้นคา้ iTero

www.store.itero.com

ปลอกป้องกนั
ใชป้ลอกป้องกันสฟ้ีาเพือ่คลมุพืน้ผวิเลนสฉ์ายแสงเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านชดุสแกน 
กรุณาเก็บปลอกหัวสแกนสฟ้ีาไวใ้นสถานทีป่ลอดภัยเพือ่ป้องกันการสญูหายหรอื
การช�ารุด 
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บทที ่7:

อปุกรณ์เสรมิ (ไมจ่�าเป็น)

เครือ่งยดึสบฟนั
เครือ่งยดึสบฟันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นอปุกรณ์กลไกทีจ่�าลองการเคลือ่นไหว
ของขากรรไกรบนและลา่งของคนไข ้เฝือกปลาสเตอรข์องฟันและเหงอืกของ
คนไขถ้กูวางอยูใ่นอปุกรณ์เพือ่สรา้งการบดเคีย้ว (กัด) และยดึขากรรไกรของ
คนไข ้เครือ่งยดึสบฟันมวีัตถปุระสงคใ์นการยดึฟันปลอมหรอืใหก้ารรักษา 
ทันตกรรมจัดฟัน

ขาตัง้เคานเ์ตอรแ์ละทีว่าง

มุมมองดา้นหลงั มุมมองดา้นหนา้
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บทที ่7:

คูม่อืเครอืขา่ย LAN ของ
คลนิกิ 
บทน�า
เครือ่งสแกน iTero Element 5D ใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต Wi-Fi เพือ่สง่และ
รับการสแกนทัง้แบบไปและกลับจากระบบคลาวด ์iTero

ค�าแนะน�า การมเีทคโนโลยทีีล่�้าหนา้อยูต่ลอดเวลาเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ นี่คอืคูม่อืที่
เป็นประโยชน์ส�าหรับการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ทีด่ทีีส่ดุ:

 
ระดับการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต Wi-Fi
 
 
 
 
 

• ส�าคัญ: เพือ่ใหไ้ดรั้บประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุของเครือ่งสแกน iTero Element 
5D ของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi นัน้ “ยอด
เยีย่ม” หรอื “ด”ี เป็นอยา่งนอ้ย

• ขอ้ควรระวัง: ในขณะทีส่แกนคนไข ้อยา่เชือ่มตอ่สาย LAN เขา้กับ iTero 
Element 5D ซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้มเนื่องจากเหตผุลดา้นความปลอดภัย

ยอดเยีย่ม 
> -50 dBm

ด ี
-50 ถงึ -60 dBm

ปานกลาง 
-60 ถงึ -70 dBm

ออ่น 
<-70 dBm
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การเตรยีมการ
• โมเด็ม / เราเตอรท์ีจ่�าเป็นควรไดรั้บการก�าหนดคา่ดว้ยมาตรฐานความ
ปลอดภัย WPA2 รวมถงึรหัสผ่าน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เจา้หนา้ทีไ่อทมีอือาชพีของคณุพรอ้มท�างานเมือ่
วางแผนทีจ่ะตดิตัง้เครือ่งสแกน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูประจ�าตัว Wi-Fi SSID ของคณุพรอ้มใชง้าน: 
ล็อกอนิและรหัสผ่าน

• สัญญาณความแรงของ Wi-Fi ทีต่�่าทีส่ดุส�าหรับระบบควรแสดงอยา่งนอ้ยสอง 
“แถบ” ดังทีแ่สดงในบทที ่2 ดา้นบน)

• เครือ่งมอืวเิคราะหภ์ายใต ้“การตัง้คา่” หรอืเครือ่งมอืเชือ่มตอ่ถกูแนะน�าทีด่า้น
ลา่ง

• ทดสอบการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ในพืน้ทีด่ว้ยคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะใดก็ได ้โดยใช ้
เครือ่งมอืการเชือ่มตอ่ของ iTero (ท�าการทดสอบใหใ้กลก้ับต�าแหน่งเครือ่ง
สแกนมากทีส่ดุ)

• ดาวน์โหลดเครือ่งมอืการเชือ่มตอ่ที ่fc1.orthocad.com\download\
AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

• ตอ่ไปนี้เป็นค�าแนะน�าส�าหรับเจา้หนา้ทีด่า้นไอทใีนส�านักงาน เกีย่วกับสิง่ที่
ควรพจิารณาเพือ่ป้องกันปัญหาตา่ง ๆ เชน่การเขา้ถงึหรอืการเชือ่มตอ่กับ/ดว้ย
เครือ่งสแกน iTero:

1. ค�าแนะน�าชือ่โฮสตท์ีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารของ Align เชือ่มตอ่กับพอรต์ 80 
และ 443

2. อยา่ปิดกัน้การสือ่สาร FTP เนื่องจากเครือ่งสแกนจะสง่ไฟลเ์ฉพาะบาง
ประเภท (.3ds และ .3dc/.3DM)

3. ปิดใชง้านทกุพร็อกซไีคลเอนตส์�าหรับการสือ่สารขอ้มลูผ่าน TCP/IP

4. อยา่เพิม่เครือ่งสแกนลงในกลุม่โดเมนใด ๆ

5. อยา่เรยีกใชน้โยบายกลุม่ใด ๆ กับเครือ่งสแกน เนื่องจากอาจรบกวนการ
ท�างานทีเ่หมาะสม

คูม่อืเราเตอร์
มาตรฐานขัน้ต�่า: 802.11N / 802.11AC

คูม่อืการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
เพือ่ใหไ้ดรั้บประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุของเครือ่งสแกน iTero Element 5D ของคณุ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความเร็วการอัปโหลดในการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคณุมี
ความเร็วอยา่งนอ้ย 1Mbps ตอ่เครือ่งสแกน นอกจากนี้โปรดทราบวา่อปุกรณ์เพิม่
เตมิใด ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตพรอ้มกบัเครือ่งสแกนอาจสง่ผลกระทบตอ่
ประสทิธภิาพของเครือ่งสแกน

ไฟรว์อลล์
เปิดพอรต์ (ในกรณีทีไ่ฟรว์อลลก์�าลังท�างาน): 

a. 80 - HTTP - TCP 
b. 443 - HTTPS - TCP
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เคล็ดลบัเกีย่วกบั Wi-Fi
เราเตอร ์Wi-Fi ชว่ยใหค้ณุเขา้ถงึระบบอนิเทอรเ์น็ตของคณุโดยใชก้ารเชือ่ม
ตอ่ Wi-Fi จากทกุทีภ่ายในขอบเขตการท�างานของเครอืขา่ยไรส้าย อยา่งไร
ก็ตาม จ�านวน ความลกึ และต�าแหน่งของผนัง เพดาน หรอืฉากกัน้หอ้งเพิม่เตมิที่
สัญญาณไรส้ายตอ้งเคลือ่นทีผ่่าน อาจจ�ากัดชว่งและความแรงของสัญญาณได ้
สัญญาณปกตจิะแตกตา่งกันไปโดยขึน้อยูก่ับประเภทของวัสดแุละนอยซพ์ืน้หลัง 
(ความถีว่ทิย)ุ ในบา้นหรอืสถานประกอบการ

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มผีนังและเพดานอยูน่อ้ยทีส่ดุระหวา่งเราเตอรแ์ละ
อปุกรณ์เครอืขา่ยอืน่ ๆ สิง่กดีขวางแตล่ะชิน้สามารถลดชว่งสัญญาณ 
อะแดปเตอรข์องคณุลงได ้1-3 เมตร (3-9 ฟตุ) 

2. ท�าใหแ้น่ใจวา่สัญญาณสง่เป็นเสน้ตรง ปราศจากฉากกัน้ใด ๆ ระหวา่งอปุกรณ์
เครอืขา่ย แมแ้ตผ่นังทีด่บูางก็สามารถปิดกัน้สัญญาณได ้1 เมตร (3 ฟตุ) หาก
มมุของผนังเปลีย่นไปเพยีงแค ่2 องศา เพือ่ใหไ้ดก้ารรับสัญญาณทีด่ทีีส่ดุ ให ้
วางอปุกรณ์ทัง้หมดเพือ่ใหส้ัญญาณ Wi-Fi เคลือ่นที ่(90 องศา) ผ่านผนัง
หรอืฉากกัน้ (แทนจะวางเป็นมมุตา่งๆ)

3. วัสดกุอ่สรา้งท�าใหเ้กดิความแตกตา่ง ประตโูลหะหรอือะลมูเินียมอาจมคีวาม
หนาแน่นสงู และอาจสง่ผลกระทบตอ่สัญญาณ Wi-Fi ลองก�าหนดต�าแหน่ง
เชือ่มตอ่ของเราเตอรไ์รส้ายและคอมพวิเตอรเ์พือ่ใหส้ัญญาณเดนิทางผ่าน
แผ่นฝ้าบผุนังหรอืทางเดนิทีโ่ลง่ วัสดแุละวัตถเุชน่แกว้ เหล็ก โลหะ ผนังทีม่ี
ฉนวนกันความรอ้น ถังเก็บน�้า (ตูป้ลา) กระจก ตูเ้ก็บเอกสาร อฐิ และคอนกรตี
อาจลดความแรงของสัญญาณไรส้ายได ้

4. วางผลติภัณฑ ์iTero ของคณุอยูห่า่ง (อยา่งนอ้ย 3-6 ฟตุหรอื 1-2 เมตร) จาก
อปุกรณ์ไฟฟ้าหรอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีส่รา้งคลืน่ความถีว่ทิยรุบกวน

5. หากคณุใชง้านโทรศัพทไ์รส้าย 2.4GHz หรอื X-10 (อปุกรณ์ไรส้าย เชน่
พัดลมเพดาน ไฟทีค่วบคมุจากระยะไกล และระบบรักษาความปลอดภัยใน
บา้น) การเชือ่มตอ่ไวไฟของคณุอาจลดลงไดอ้ยา่งมาก ฐานของอปุกรณ์ไร ้
สายจ�านวนมากสง่สัญญาณคลืน่ความถีว่ทิย ุแมว้า่อปุกรณ์จะไมไ่ดถ้กูใชง้าน
อยูก่็ตาม วางต�าแหน่งอปุกรณ์ไรส้ายอืน่ ๆ ของคณุใหไ้กลทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้
จากเครือ่งสแกนและเราเตอรข์องคณุ

6. ในพืน้ทีข่องคณุอาจมเีครอืขา่ยไรส้ายทีถ่กูใชง้านอยูม่ากกวา่หนึง่เครอืขา่ย 
แตล่ะเครอืขา่ยจะใชห้นึง่ชอ่งสัญญาณขึน้ไป หากชอ่งสัญญาณนัน้อยูใ่กลก้ับ
ชอ่งสัญญาณของระบบของคณุ การสือ่สารอาจลดลงไดเ้รือ่ยๆ ขอใหแ้ผนก
ไอทขีองคณุตรวจสอบเรือ่งนี้ และหากจ�าเป็นใหเ้ปลีย่นหมายเลขของชอ่ง
สัญญาณทีถ่กูใชง้านโดยเครอืขา่ย
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ค�าแนะน�าชือ่โฮสตข์อง Align
Align ปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละบรกิารอยา่งตอ่เนื่อง ดังนัน้ คอ่นขา้งสามารถวางใจ
ใชช้ือ่โฮสตไ์ด ้ถงึแมว้า่จะไมม่ ีIP ทีแ่น่นอนก็ตาม

รายการชือ่โฮสตต์อ่ไปนี้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ท�าใหเ้ครือ่งสแกนของ Align มฟัีงกช์นั
การท�างานทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ามารถใชค้วามสามารถขัน้สงูทัง้หมดของ
ประสทิธภิาพเครือ่งสแกนได ้

ค�าแนะน�าชือ่โฮสตข์อง Align:

ชือ่โฮสต์ พอรต์

Mycadent.com 80, 443

Myaligntech.com 80, 443

Export.mycadent.com 80, 443

Cboserver.mycadent.com 80, 443

Matstore.invisalign.com 80, 443

Matstore2.invisalign.com 80, 443

Matstore3.invisalign.com 80, 443

Matstore4.invisalign.com 80, 443

Matstoresg.invisalign.com 80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn 80, 443

ชว่งไอพขีอง AWS - บรกิารระบบเครอืขา่ยเครือ่งเซฟิเวอร์ขนาดใหญ่
ของAmazon - ชว่งทีอ่ยูไ่อพจีะแตกตา่งกนัไปตามต�าแหน่งของเครือ่งสแกน 80, 443

cloud.myitero.com 443

speedtest.tele2.net 80

alignapi.aligntech.com 80, 443

http://www.google.com 80, 443

http://www.microsoft.com 80, 443

http://www.yahoo.com 80, 443

iterosec.aligntech.com 80, 443

storage.cloud.aligntech.com 443
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การทดสอบ มาตรฐาน คลาส/ระดบัความรุนแรง ผลลพัธก์าร
ทดสอบ

เอกสาร (IEC 60601-1-2 ตอน 4 และ 5)

ขอ้ก�าหนดทั่วไปส�าหรับ EMC ตอน 4.1 -- ประมวลผล

ฉลากดา้นนอก ตอน 5.1 -- ประมวลผล

ความลงตัวของคูม่อืผูใ้ช ้ ตอน 5.2.1 -- ประมวลผล

ความถกูตอ้งของค�าอธบิายทางเทคนคิ ตอน 5.2.2 -- ประมวลผล

การปลอ่ยแสง (IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 ตอนที ่7)

ชว่งความถี ่
ทีใ่ชง้าน:150 kHz - 30 MHz

CISPR 11
กลุม่ 1 คลาส B 230, 120 & 100 VAC หลกั (50 Hz);  
220 VAC หลกั (50 & 60 Hz)

ประมวลผล

การแผ่รังส ี 
ความถี ่ชว่ง: 30 - 1000 MHz

CISPR 11 กลุม่ที ่1 คลาส B ประมวลผล

ทดสอบการแผค่ลืน่รังสฮีาร์มอนกิ IEC 61000-3-2 230 VAC สายหลกั (50 Hz และ 220 V (60 Hz) ประมวลผล

การเปลีย่นแปลงแรงดนัไฟฟ้า ความผันผวนของแรงดนัไฟฟ้า และการทดสอบ
การสัน่ไหว IEC 61000-3-3 230 VAC สายหลกั และ 220 VAC สายหลกั ประมวลผล

ภมูคิุม้กนั (IEC 60601-1-2 ตอนที ่8)

ภมูคิุม้กนัตอ่ประจไุฟฟ้าสถติ (ESD) IEC 61000-4-2 ประจไุฟฟ้าแบบสัมผัส 8 kV และประจไุฟฟ้าผา่นอากาศ 15 kV ประมวลผล

ภมูคิุม้กนัจากคลืน่สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า IEC 61000-4-3 10.0 V/m; 80 MHz ÷ 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz ประมวลผล

ภมูคิุม้กนัสนามพร็อกซมิติีจ้ากอปุกรณ์สือ่สารแบบไรส้าย IEC 61000-4-3
รายการความถี ่ตัง้แต ่9 V/m จนถงึ 28 V/m, 
PM (18 Hz หรอื 217 Hz), FM 1 kHz

ประมวลผล

ภมูคิุม้กนัการเกดิแรงดนัไฟฟ้าเกนิชั่วครู่แบบรวดเร็ว (EFT) IEC 61000-4-4 ± 2.0 kV - บน AC หลกั; Tr/Th – 5/50 ns, 100 kHz ประมวลผล

ภมูคิุม้กนัจากไฟกระชาก IEC 61000-4-5
±2.0 CM / ±1.0 kV DM บนสายหลกั AC;
Tr/Th – 1.2/50 (8/20) μs

ประมวลผล

ภมูคิุม้กนัจากการรบกวนทีเ่กดิจากเขตคลืน่‑ความถีว่ทิยุ IEC 61000-4-6
3.0, 6.0 VRMS บน 230 VAC หลกัและสายไฟดา้มสแกน;  
0.15÷ 80 MHz, 80% AM 1 kHz

ประมวลผล

ภมูคิุม้กนัจากไฟฟ้าตก การถกูรบกวนระยะสัน้และการเปลีย่นแปลงแรงดนัไฟฟ้า IEC 61000-4-11
0% - รอบ 0.5 และ 1 รอบ; 70% - 25 รอบ;
0% - ใชว้งจรไฟฟ้ากระแสสลบั 250 รอบ ประมวลผล

ภาคผนวก A:

การยนืยันการทดสอบ EMC
 
สรุปผลการยนืยันการทดสอบ EMC ส�าหรับ iTero Element 5D
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รายการ ค�าอธบิาย

หนา้จอ หนา้จอขนาด 21.5 นิว้

เครือ่งสแกน เครือ่งสแกนฟันจะสง่แสงเลเซอรส์แีดง (680nm คลาส 1) พรอ้มทัง้ปลอ่ยแสง LED สขีาว และแสง LED 850nm

Wireless LAN การด์ LAN ใหก้ารสือ่สารผา่นเครอืขา่ยทอ้งถิน่ดว้ยการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย 

ความปลอดภัย รหัสผา่นของ iTero เป็นรหัสเฉพาะส�าหรับผูใ้ชแ้ตล่ะคนและไมค่วรแชรก์บัผูอ้ืน่ นโยบายรหัสผา่นของ iTero จ�าเป็นตอ้งมคีวามแข็งแกร่งของรหัส
ผา่นในระดบัสงู 

ขนาดไฟฟ้าขณะใชง้าน 100-240VAC- 50/60 Hz - 200VA (สงูสดุ)

อณุหภมูขิณะใชง้าน 18° ถงึ 26°C / 64.4° ถงึ 78.8°F 

อณุหภมูใินการเกบ็รักษา/การขนสง่ -5°ถงึ 50°C / 23° ถงึ 122°F

ความดนัขณะท�างานและระดบัความสงู ความดนั: 520 mmHg ถงึ 771 mmHg (-69 kPa ถงึ -103 kPa) 
ความสงู: 400 ฟตุถงึ 10,000 ฟตุ 

ความดนัและระดบัความสงูของการจัดเกบ็/การขนสง่ ความดนั: 430 มลิลเิมตรปรอทถงึ 760 มลิลเิมตรปรอท (ประมาณ 57 กโิลปาสคาลถงึ ประมาณ 101 กโิลปาสคาล)
ความสงู: 0 ฟตุถงึ 15,000 ฟตุ

ความชืน้สัมพัทธ์ การด�าเนนิงาน: 40% ถงึ 70%; จัดเกบ็: 30% ถงึ 90%

มติิ

จอภาพสมัผสั iTero HD:
ความสงู: 356 มม.  
(ประมาณ 14 นิว้)
ความกวา้ง: 552 มม. 
(ประมาณ 21.7 นิว้)
ความลกึ: 65 มม.  
(ประมาณ 2.5 นิว้)

ดา้มสแกน iTero Element 5D:
ความยาว: 346 มม.  
(ประมาณ 13.3 นิว้)
ความกวา้ง: 50 มม.  
(ประมาณ 2.0 นิว้)
ความลกึ: 68 มม.  
(ประมาณ 2.7 นิว้)

ขาต ัง้ลอ้:
ความสงู: 1280 มม.  
(ประมาณ 50 นิว้)
ความกวา้ง: 645 มม.  
(ประมาณ 25 นิว้)
ความลกึ: 625 มม.  
(ประมาณ 24.5 นิว้)

ขาต ัง้เคานเ์ตอร:์
ความสงู: 480 มม.  
(~ 19 นิว้)
ความกวา้ง: 552 มม.  
(ประมาณ 21.7 นิว้)
ความลกึ: 220 มม.  
(ประมาณ 8.7 นิว้)

น�้าหนักสทุธิ
จอภาพสัมผัส iTero HD: 8.3 กก. (ประมาณ 18.3 ปอนด)์
ดา้มสแกน iTero Element 5D: 0.47 กก. (ประมาณ 1 ปอนด)์
ขาตัง้ลอ้: 13.6 กก. (ประมาณ 30 ปอนด)์

น�้าหนักการจัดสง่ ประมาณ 37.5 กก. (ประมาณ 83 ปอนด)์

ภาคผนวก B:

ขอ้ก�าหนดระบบ
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หนึง่ในบรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทในเครอืของ Align Technology, Inc. และอาจจดทะเบยีนบรษัิทในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ ๆ
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