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Conformidade do laser classe 1

Alerta da FCC

Este equipamento está em conformidade com: “21 CFR 1040.10” e
“EN 60825-1”.

Modificações no equipamento que não sejam expressamente
aprovadas pelo fabricante podem anular sua autoridade para operar
o equipamento sob as regras da FCC.

Dispositivo a laser classe 1

Conformidade com o EMC
Este equipamento está em conformidade com o seguinte padrão do
EMC:

Conformidade com a CSA
Este equipamento está em conformidade com o seguinte padrão da
CSA para o Canadá e EUA:
“UL Std No. 60601-1 – Equipamento Elétrico para Medicina Parte 1:
Requisitos Gerais para Segurança”

“IEC 60601-1-2 Equipamento elétrico para medicina - Parte 1-2:
Requisitos gerais para segurança básica e de desempenho essencial
- Padrão colateral: Fenômenos eletromagnéticos - Requisitos e
testes”.

Conformidade com normas de segurança
Este equipamento está em conformidade com o seguinte padrão de
segurança:

C

US

Conformidade com a FCC
Este equipamento está em conformidade com a Parte 15 das Regras
da FCC e sua operação está sujeita às duas condições a seguir:
1. Este equipamento não causa interferência prejudicial.
2. Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida,
incluindo as que possam causar funcionamentos indesejados.

ii

“IEC 60601-1 - Equipamento elétrico para medicina - Parte 1:
Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.”

Conformidade com a CE
Este equipamento está em conformidade com a Diretriz 93/42/EEC
do Conselho para Dispositivos Médicos.

Manual de operação do iTero Element Flex

Português

Símbolos
Os símbolos a seguir podem aparecer nos componentes de hardware do
iTero Element Flex, além de aparecerem neste manual e em outros materiais do
iTero Element Flex.

Sempre que este símbolo aparecer no
equipamento, é recomendável consultar este
manual para obter informações sobre o uso
adequado do equipamento.

Peça tipo BF utilizada. Qualquer componente
no qual este símbolo aparece é de isolamento
elétrico tipo BF.

Peças ou acessórios que apresentem este
símbolo não devem ser reutilizados.

"Restrito Rx"
Atenção: Este símbolo é usado para destacar
o fato de que existem alertas ou precauções
específicas associadas ao equipamento.
Sempre que este símbolo aparecer no
equipamento, é obrigatório consultar as
informações relativas a segurança‑contidas
neste manual.

CUIDADO: A Lei Federal dos EUA restringe
a venda ou encomendas deste equipamento
para dentistas licenciados, ortodontistas
ou profissionais da odontologia. O sistema
funciona como um dispositivo para a
prescrição médica e deve ser operado
apenas por profissionais da saúde
qualificados.

É necessária a coleta separada de lixo
elétrico e de equipamentos eletrônicos. Em
conformidade com a Diretiva Europeia sobre
os Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrônicos (WEEE), não é permitido o descarte
deste produto em lixo doméstico ou municipal.
Este dispositivo contém materiais WEEE. Favor
entrar em contato com o serviço EARN. Link
para o formulário de solicitação on-line http://
b2btool.earn-service.com/aligntech/select.

Fabricantes de equipamentos médicos.

CUIDADO: NÃO pise no hub Flex!

CUIDADO: O hub Flex deve ser mantido seco!

REF
Número do pedido.

SN
Número de série.

Indica o Representante Autorizado na
Comunidade Europeia.

MLot
Indica os limites de temperatura aos quais o
equipamento médico pode ser exposto com
segurança

iii

Código do lote do fabricante

Indica que o usuário necessita consultar as
instruções de uso.
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Instruções de segurança

•

Quando o sistema não estiver em uso, a unidade de
escaneamento deve ser colocada dentro do suporte com a
ponteira voltada para baixo para não haver contato do laser com
os olhos em nenhum caso.

•

Os dentistas somente devem ativar o escaneamento quanto a
ponta do scanner estiver dentro da boca do paciente.

•

Os dentistas devem evitar colocar o scanner no suporte enquanto
a operação de escaneamento ainda estiver ativa.

Antes de começarem a trabalhar com o sistema, todos os usuários
devem ler estas instruções de segurança.
O sistema vem com um Flex hub que contém uma fonte de
alimentação para o scanner. O hub Flex deve ser mantido seco e
protegido para evitar quebra.
ALERTA - para evitar o risco de choque elétrico, este
equipamento somente deve ser conectado a uma rede elétrica
com proteção (fio terra).

Limpeza & desinfecção
•

Para evitar a contaminação cruzada é obrigatório que, após a
sessão com cada paciente, a ponta plástica descartável seja
substituída e a unidade de escaneamento seja desinfetada.

•

Descarte as pontas do scanner de acordo com procedimentos
operacionais padrão ou com as regulamentações locais para
remoção de lixo hospitalar contaminado.

Fonte de Energia
•

A energia para a unidade de escaneamento é fornecida por uma
fonte interna para uso médico do hub Flex.

Alerta de eletricidade
• Perigo de choque elétrico!! Não há elementos internos do hub
Flex que possam ser reparados pelo usuário.
•

Para evitar o risco de choque elétrico o iTero Element Flex
somente deve ser conectado a uma rede elétrica protegida.

•

Conecte o hub Flex do dispositivo apenas a um laptop aprovado
de acordo com a IEC60950 e a UL60950‑1. O laptop e todos
os seus acessórios devem estar localizados a pelo menos 1,5 m
de distância do paciente. Não escanear um paciente e tocar no
laptop ou em qualquer um de seus acessórios ao mesmo tempo.

•

Somente a unidade de escaneamento da Align Technology e o
laptop aprovado devem ser conectados às entradas USB no Flex
hub.

•

Somente o cabo de energia aprovado pela Align Technology deve
ser usado para conectar o Flex hub à tomada.

Classificações de segurança
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Desembalagem e instalação
•

O sistema deve ser desembalado e instalado seguindo as
instruções da Align Technology.

Ambiente de trabalho
•

Para evitar danos, o sistema deve ser transportado entre
consultórios dentro do estojo designado.

•

Não bloquear as aberturas de ventilação na unidade de
escaneamento.

•

O sistema destina-se apenas a uso em área interna. Não deve ser
exposto a luz solar direta, ao calor ou à umidade excessiva.

•

O sistema só deve ser usado seguindo as temperaturas de
operação definidas no Apêndice B.

•

Se o iTero Element Flex acaba de ser trazido de um ambiente
quente, frio ou úmido para o consultório, seu uso deve ser
suspenso até que esteja adaptado à temperatura ambiente para
evitar condensação interna.

•

Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe 1.

•

Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo BF.

•

Grau de proteção contra entrada perigosa de água: Normal.

Interferência eletromagnética

•

Equipamento não adequado para uso próximo à substâncias
inflamáveis.

•

•

Modo de operação: Contínuo.

ALERTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade
com os requisitos para equipamentos médicos de acordo com o
padrão IE60601-1-2. Este padrão foi estabelecido para fornecer
uma proteção razoável contra interferência prejudicial em
uma instalação médica/odontológica típica. No entanto, com a
proliferação de equipamentos transmissores de radiofrequência
e outras fontes de ruído elétrico em ambientes de assistência
médica (i.e., telefones celulares, rádios intercomunicadores,
equipamentos elétricos) é possível que altos níveis dessas
interferências, por conta de proximidade ou intensidade da fonte,
possam interferir no desempenho deste equipamento.

•

Caso ocorra uma acentuada queda de energia, o sistema não
funcionará, mas permanecerá seguro para o usuário. O sistema
retornará ao seu estado de funcionamento depois que a voltagem
retornar aos seus valores nominais.

Equipamento médico por prescrição
•

O sistema funciona como um dispositivo para a prescrição
médica e deve ser operado apenas por profissionais da saúde
qualificados.

Alertas do scanner
•

O scanner emite laser de luz vermelha (680 nm Classe 1), bem
como emissões de LED branco. A utilização normal do scanner
não apresenta nenhum perigo para o olho humano. No entanto,
os profissionais devem impedir que o brilho emitido pelo scanner
seja dirigido aos olhos do paciente.

•

Evite torcer, amarrar, puxar ou pisar no cabo.

Geral
•

iv

ALERTA: Não é permitida qualquer modificação deste
equipamento.
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Capítulo 1:

Introdução
Sobre este manual de operação
O sistema iTero Element Flex é fornecido como uma patenteada
estação de trabalho tendo como base um laptop para a realização
de escaneamento intraoral em consultório. Este manual de operação
descreve como inicializar e desligar o sistema, como manipular
corretamente a unidade de escaneamento/ponteira e seu cabo, e
como limpar a unidade de scanneramento e substituir suas pontas
após cada paciente.

Propósito do uso
O iTero Element Flex é um sistema móvel de escaneamento óptico
(CAD/CAM) utilizado para registrar as imagens topográficas de
dentes e tecidos orais. O sistema pode ser conectado a laptops
aprovados pela Align Technology para reduzir os requisitos de
espaço no consultório e aumentar a mobilidade do sistema.
Os dados gerados pelo iTero podem ser usados em conjunto com a
produção de aparelhos dentários (por exemplo, alinhadores, aparelhos
ortodônticos, expansores, etc.) e acessórios.
O software iTero Element Flex é usado com o scanner iTero
Element na captura de imagens digitais 3D dos dentes, tecidos
moles e cavidades orais e registros oclusais. O software controla o
processamento dos dados, facilitando a integração dos dados e a
exportação dos dados para a fabricação CAD/CAM de restaurações
dentárias, dispositivos ortodônticos, abutments e acessórios. Além
do escaneamento de dados, diversas informações de pacientes e
casos podem ser importadas/exportadas ou usadas com propósito
de simulação. Outras funções estão disponíveis para verificação
e manutenção do sistema e para utilização como ferramenta de
gerenciamento de pedidos.

Benefícios do sistema iTero Element Flex
O sistema iTero Element FleX oferece importantes vantagens em
relação aos métodos existentes de produção de coroas, incluindo o
escaneamento sem pó, a maior precisão na produção de coroas e o
feedback imediato durante o processo de escaneamento.
Consulte o nosso site http://www.itero.com para aprender como
o Serviço iTero pode beneficiar o seu negócio, aumentando a
satisfação do paciente, aprimorando os resultados clínicos e
realçando a eficiência do consultório.

Instruções de instalação do software
Consultar a lista de laptops aprovados e aplicativos antivírus
aprovados em www.iTero.com.
Para garantir o desempenho ideal durante o uso do aplicativo iTero,
somente laptops aprovados devem ser usados com o sistema iTero
Element Flex.
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Interface de usuário do iTero Element Flex
O sistema iTero Element Flex fornece uma interface de usuário
intuitiva na realização de escaneamentos digitais para uso na
Ortodontia e na Restauração. O dentista é guiado durante a sequência
do escaneamento com a ajuda de recursos visuais e de texto. A tela
tátil do laptop e os botões da ponteira são usados para seguir as
instruções da tela durante o processo de escaneamento.
Um toque no ponto de interrogação ativará a sobreposição
de uma breve indicação de Ajuda em um quadro
transparente. Observe que nessa exibição aparece a imagem
do fone de ouvido ao invés do ponto de interrogação. Toque
em qualquer lugar para fechar a tela de ajuda e retornar à
tela principal.
Toque para definir suas preferências
Toque para bloquear a área de trabalho

Toque duas vezes para se conectar ao
suporte para a resolução de problemas
remotamente (favor contatar o suporte
primeiro)

Toque para entrar no Centro de Aprendizagem ou para iniciar o
treinamento
Nível de bateria do laptop

(Toque para iniciar um
novo caso)

Toque para checar o
status de seus pedidos

(Toque para acessar e fazer
buscas na lista de pacientes)

Toque em qualquer
lugar na tela para
fechar esse quadro de
ajuda

Toque para acessar as
notificações, atualizações e outras
mensagens da Align Technology

3
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Capítulo 2:

Recursos básicos do hardware
Vista frontal do sistema

Laptop com tela tátil

Flex hub

Ponteira e suporte

4
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Unidade de scanner (ponteira)

Touchpad
Saídas de Ar

Ponta descartável
Botões laterais: escanear,
ligar/desligar, ativar o
touchpad

Cabo removível da unidade
de escaneamento com
conector USB

5
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Embalagem do sistema móvel (para transporte)
Transporte
Usar o estojo fornecido para transportar o sistema entre consultórios.

Transportando o sistema
Para garantir a máxima proteção do sistema, é recomendável
transportar o sistema com cuidado. Siga estas instruções para
realocar o sistema:
1. Prenda a ponta de proteção azul na ponteira.
2. Verifique se a unidade de escaneamento (ponteira) está bem
inserida no estojo.
3. Desconecte da tomada de parede os cabos de energia do hub
Flex e do laptop.
4. Coloque todos os itens no estojo (veja a foto acima).
5. Certifique-se de manter o estojo seco para proteger os
componentes do sistema da umidade.
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Capítulo 3:

Montagem e instalação do software
Passo 1: Montagem
Favor seguir as instruções abaixo para montar seu scanner iTero
Element Flex:

A

Hub e cabo de força do hub

B

Suporte

C

Ponteira e cabo do ponteira

D

Cabo USB para conectar o laptop ao hub

Energia AC

Ponteira
(unidade de
escaneamento)

Porta USB

A
D

C
B

3.
Conectar o cabo USB ao hub

1.
Colocar a ponteira no suporte

2.
Conectar o cabo de energia ao hub

4.
Conectar o cabo USB ao laptop

5.
Conectar o cabo da ponteira ao hub

Duas observações importantes:
• O hub deve estar conectado a uma
tomada de parede AC em todos os
momentos
• O laptop deve estar conectado a
uma tomada de parede AC para o
escaneamento intrabucal

6.
Conecte o cabo de energia do hub na tomada
elétrica

7.
Instalação final/configuração do sistema iTero
Element Flex
7
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Passo 2: Faça download do software iTero Element Flex
Para instalação e configuração adequada do software de seu
scanner iTero Element Flex, certifique-se de que sua ponteira iTero
esteja firme no suporte e conectado ao hub, e o hub conectado ao
laptop. Certifique-se de que o seu laptop esteja conectado à tomada
elétrica da parede durante toda a instalação do software.
1. Configuração do laptop
A. Ligue o laptop.
B. Atualize o Wndows para versão mais recente.
2. Faça o download do software iTero
A. Abra a caixa de entrada do e-mail registrado no navegador.
Procure pelo e-mail “Seu iTero foi enviado”, que inclui as
instruções.
B. Clique no link para acessar a página de downloads do
software.
ou
C. Alternativamente, abra o navegador e vá para (digitar o
endereço no seu navegador) download.itero.com.
3. Instalação do software iTero
A. Clicar no botão "Começar".
B. Executar o arquivo de instalação baixado.
C. Seguir as instruções da tela para concluir o download do
software iTero.
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É altamente recomendável verificar regularmente as atualizações
do Windows e instalá-las. Habilitar as atualizações.
Também é recomendável sair do Windows e desligar o computador
no final de cada dia para permitir que as atualizações sejam
instaladas.
Antes de instalar o software iTero Element Flex pela primeira
vez, instalar todas as atualizações disponíveis do Windows. Os
computadores novos com Windows devem realizar as atualizações
automaticamente.
Para checar atualizações do Windows, abra as
“Configurações” (tecla Windows + I), escolha “Atualizações &
Segurança”, e depois “Atualização do Windows”. Clique em
"Verificar atualizações" para ver se existem novas atualizações
disponíveis.
É recomendável fechar outros programas de software durante o
uso do sistema iTero Element Flex para escaneamento.
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Passo 3: Processo de personalização

1.
Selecione o idioma de preferência e toque no botão Personalização
para iniciar o Assistente.

2.
Siga as instruções do Assistente na tela para concluir a
personalização e a instalação do iTero Element Flex.

9
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Capítulo 4:

Instruções de operação
Vários controles de segurança são implementados no scanner para
fornecer um espaço de trabalho tranquilo e seguro para o usuário; o
software antivírus é um desses controles. Portanto, a Align recomenda
fortemente que o software antivírus seja baixado no laptop.
Outro controle de segurança é a senha do Windows dos usuários.
Para cumprir com as mínimas exigências de segurança, é
recomendável usar uma senha que atenda aos seguintes requisitos:
1. Conter ao menos 10 caracteres
2. Conter ao menos 1 letra maiúscula (A-Z)
3. Conter ao menos 1 letra minúscula (a-z)
4. Conter ao menos 1 dígito numeral (0-9)
5. Conter ao menos 1 caractere especial (pontuação) - sendo que
um espaço também é designado como caractere especiai
6. Conter no máximo 128 caracteres - e não mais de 2 caracteres
idênticos em sequência (por exemplo, não é permitido usar "111"
ou "CCC")
Certifique-se de que o laptop esteja conectado a uma tomada na
parede para garantir que o nível da bateria não atinja a condição de
carga fraca, já que isso não permitirá seguir com o uso do scanner.
Para iniciar o programa iTero:
1. Ligue o laptop
2. Faça o login no aplicativo do Windows com sua senha local do
Windows (se necessário)
3. Clique duas vezes no ícone do iTero

É recomendável manter o sistema em operação durante o expediente
para permitir transferências de arquivos em segundo plano entre
o consultório, os laboratórios parceiros do dentista e o Centro
Tecnológico da Align. É recomendável desligar o sistema no final do
dia e reiniciá-lo na manhã seguinte.

Webcam
Conectar a webcam ao laptop de acordo com as instruções do
produto.
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Capítulo 5:

Instruções de manuseio,
limpeza e de desinfecção
do scanner
Manuseio da unidade de escaneamento (ponteira)
•

A unidade de scaneamento contém componentes delicados e
deve ser manuseada com cuidado.

Manuseio do cabo da unidade de escaneamento
•

O cabo do scanner deve ser tratado com cuidado para evitar
possíveis danos.

•

Evitar torcer, amarrar, puxar ou pisar no cabo, etc.

•

Ao término de cada sessão com o paciente, recomenda-se
desfazer quaisquer torções e nós para aliviar a tensão do cabo
do scanner

Melhores práticas recomendadas para a limpeza e
desinfecção do scanner após seu uso, entre cada paciente.
Para evitar a contaminação cruzada, por favor, execute as ações
necessárias e tome medidas de proteção para o laptop.
•

Não use spray desinfetante diretamente nas superfícies do
sistema de escanemento.

•

Pulverize o desinfetante em um pano apropriado ou use lenços
desinfetantes específicos para a unidade de scaneamento.

•

Alerta: a saturação excessiva de produtos desinfetantes nas
superfícies do scanner pode causar danos, inclusive aos
componentes internos

•

Siga as instruções do fabricante do desinfetante sobre o tempo
de contato apropriado. Remover resíduos de desinfetante líquido
com um pano limpo e sem fiapos.

•

Nota: siga as precauções convencionais para a proteção pessoal
como é apropriado.

•

Alerta: NÃO toque na superfície óptica da unidade de
escaneamento (ponteira).
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Materiais de limpeza e de desinfecção para a unidade de scanner e para o
suporte
Os seguintes materiais de limpeza e de desinfecção são recomendados para uso na
unidade de scanner e no suporte.

Descrição

pH

Fabricante P/N

Fabricante

Lenços desinfetantes Birex® Quat

7,6

BI 240

Biotrol Intl.

CaviCide AF

12,7

13-800

Metrex

CaviCide
CaviWipe

12,5

13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide 1
CaviWipe 1

12,5

13-5000
13-5100

Metrex

Clorox Healthcare ® limpador e
desinfetante líquido com peróxido de
hidrogênio

2-3

30828, 30829

Clorox® Healthcare™

Clorox Healthcare ® lenços desinfetantes
com peróxido de hidrogênio

2-3

30824, 30825

Clorox® Healthcare™

Opti-Cide 3 ® líquido

7,6

DOCS12-024, DOCP04-128

Biotrol Intl.

Lenços umedecidos Opti-Cide 3 ®

7,6

DOCW06-100

Biotrol Intl.

OPTIM 33TB líquido

2,5-3,5

OPT33-1GAL, OPT-33-1QT

SciCan Inc.

Lenços OPTIM 33TB

2,5-3,5

OPT33-W10X10, OPT-33-W12

SciCan Inc.

ProSpray
Lenços umedecidos ProSpray
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PSC240
PSW-1

Certol

Preparado com álcool Webcol ®
pads

7

5110

Medtronic
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Capítulo 6:

Troca de pontas descartáveis
após cada paciente
Limpe e desinfete a unidade de escaneamento (ponteira)
Para evitar a contaminação cruzada é essencial limpar e desinfetar
totalmente a unidade de escaneamento e a ponta descartável após o
uso em cada paciente. Borrifar primeiro o material desinfetante em um
pano apropriado ou usar lenços desinfetantes para limpar a unidade de
escaneamento e o suporte da mesma. Depois, prossiga com os passos
abaixo para remover a ponta usada e colocar uma nova ponta descartável.
CUIDADO: Descarte as pontas do scanner de acordo com os
procedimentos operacionais padrão ou as regulamentações
locais para remoção de lixo hospitalar contaminado.

Trocando as pontas descartáveis

Passo 1
Ao COLOCAR ou RETIRAR a ponta, segure o centro da ponta.

Passo 2
Pressione levemente os dois lados da ponta descartável, puxe a
ponta lentamente para fora da unidade de escaneamento e descarte.

Passo 3
Deslize suavemente a nova ponta na unidade de escaneamento até
que se encaixe com um clique.

ALERTA: Superfície óptica!
NÃO toque na superfície óptica. O contato pode causar danos. Se for
necessário limpar, use os lenços de limpeza e tecidos antiestáticos
encontrados dentro da caixa de pontas. Para usar adequadamente,
consulte as instruções encontradas na caixa de pontas do scanner.
13
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Pontas do Scanner
Existem dois tipos de pontas destinadas ao uso com a unidade de escaneamento (ponteira):

Ponta descartável
A ponta branca é de uso único para escaneamento no paciente.
Substitua sempre a ponta branca da unidade de escaneamento
entre um paciente e outro, para evitar a contaminação cruzada. Favor
descartar a ponta branca após cada paciente.

Embalagem com pontas para o scanner

As pontas do scanner podem ser encomendadas online em caixas de 25 unidades na iTero
Store www.store.itero.com, quando disponíveis.
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Ponta protetora
A ponta de proteção azul é usada para proteger a lente da superfície
óptica quando a unidade de escaneamento não estiver em uso. Por
favor, mantenha a ponta azul em um local seguro para que não se
perca ou danifique.
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Capítulo 7:

LAN da clínica
regras para a rede
Introdução
O scanner iTero Element usa a conectividade Wi-Fi à internet para
enviar e recuperar escaneamentos de e para a nuvem da iTero.
Como uma recomendação, é sempre melhor contar com as mais
avançadas tecnologias disponíveis. Veja algumas regras úteis para
obter a melhor conexão Wi-Fi:

Níveis de conectividade Wi-Fi à internet

Excelente
>-50 dBm

Suficiente
-60 a -70 dBm

Boa
-50 a -60 dBm

Fraca
<-70 dBm

•

IMPORTANTE: Para obter o melhor desempenho do seu scanner
iTero Element, verifique se a intensidade do sinal Wi-Fi é
"Excelente" ou, pelo menos, "Boa".

•

CUIDADO: Ao escanear um paciente, não conecte um cabo LAN
ao iTero Element - isso é proibido por razões de segurança.

15
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Preparações
•

O Modem/Roteador requerido deve ser configurado com o
padrão de segurança WPA2, incluindo uma senha.

•

Certifique-se de que sua equipe profissional de TI esteja
disponível quando for planejada a instalação do scanner.

•

Certifique-se de que suas credenciais de SSID de Wi-Fi estejam
disponíveis: Login & senha.

•

O sinal de intensidade mínima do Wi-Fi para o sistema deve exibir
pelo menos duas “lbarras”, conforme mostrado no capítulo 2 acima).

•

A ferramenta de Diagnóstico em “Configurações” ou a Ferramenta
de Conectividade são sugeridas abaixo.

•

Teste a conexão Wi-Fi local com qualquer computador PC,
usando a ferramenta de conectividade iTero (execute o teste o
mais próximo possível do local do scanner).

•

Baixe a ferramenta de Conectividade em fc1.orthocad.com\
download\AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

A seguir estão algumas sugestões para a pessoa de TI do
consultório, sobre o que deve ser considerado para evitar
problemas como o acesso ou a conectividade ao/com o scanner
iTero:

1. Recomendações de nome de host relacionadas ao serviço da
Align obedecendo às portarias 80 e 443.
2. Não impeça a comunicação FTP, pois o scanner envia arquivos de
tipos específicos (.3ds e.3dc/.3dm).
3. Desabilite qualquer cliente proxy para a comunicação de dados
por meio de TCP /IP.
4. Não adicione o scanner a nenhum grupo de domínio.
5. Não execute nenhuma política de grupo no scanner, pois isso
pode interromper seu correto funcionamento.

Regras para o roteador
Requisitos Mínimos: 802.11N / 802.11AC

Regras de conexão à internet
IMPORTANTE: Para obter o melhor desempenho do seu scanner
iTero Element, certifique-se de que a velocidade de upload da sua
conexão à internet seja de pelo menos 1 Mbps por scanner. Além
disso, note que qualquer dispositivo adicional, conectado à internet
paralelamente ao scanner, pode afetar o desempenho do scanner.

Firewall
Portas Abertas (caso o Firewall esteja funcionando):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP

16
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Dicas de Wi-Fi
Os roteadores Wi-Fi permitem que você acesse seu sistema de
internet usando uma conexão Wi-Fi de praticamente qualquer lugar
dentro da faixa funcional da rede sem fio. No entanto, o número, a
profundidade e a posição das paredes, tetos ou partições adicionais
pelos quais os sinais sem fio devem passar podem limitar o alcance
e a intensidade do sinal. Os sinais normais variam dependendo dos
tipos de material e do ruído de fundo RF (radiofrequência) em sua
casa ou empresa.
1. Certifique-se de ter o mínimo número de paredes e tetos entre o
roteador e outros dispositivos de rede. Cada barreira pode reduzir
o alcance do seu adaptador em 1-3 metros (3-9 pés).
2. Certifique-se de ter uma linha reta, livre de qualquer divisão, entre
os dispositivos de rede. Até mesmo uma parede que parece ser
bem fina pode bloquear um sinal de 1 metro (3 pés) se o ângulo
da mesma estiver deslocado em apenas 2 graus. Para obter a
melhor recepção, posicione todos os equipamentos de modo que
o sinal Wi-Fi passe diretamente (900) por uma parede ou divisória
(em vez de estar em ângulo).
3. Os materiais de construção fazem a diferença. As portas de
metal sólido ou os pregos de alumínio podem ser muito densos e
podem ter um efeito adverso na sinal Wi-Fi. Tente posicionar os
pontos de acesso, roteadores sem fio e computadores para que
o sinal viaje através de paredes de gesso ou de portas abertas.
Os materiais e objetos como vidro, aço, metal, paredes com
isolamento, tanques de água (aquários), espelhos, fichários, tijolo
e concreto podem reduzir o sinal sem fio.
4. Mantenha seu produto iTero afastado (pelo menos 3-6 pés ou
1-2 metros) de equipamentos elétricos ou aparelhos que geram
ruído de RF.
5. Se você estiver usando telefones sem fio de 2,4 GHz ou X-10
(produtos sem fio como ventiladores de teto, acionamento remoto
de luzes e sistemas de segurança doméstica), sua conexão
sem fio pode baixar muito ou cair totalmente. A base de muitos
dispositivos sem fio transmite um sinal de RF, mesmo que o
dispositivo não esteja em uso. Posicione os demais dispositivos
sem fio o mais longe possível do seu scanner e roteador.
6. Em sua área, pode haver mais de uma rede sem fio ativa. Cada
rede usa um ou mais canais. Se o canal estiver perto de seus
canais do sistema, a comunicação poderá diminuir gradualmente.
Peça ao seu departamento de TI para verificar isso e, se
necessário, altere o número de canais usados pela sua rede.
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Recomendações da Align para nome de host
A Align constantemente melhora seus produtos e serviços. Portanto, é possível
comprometer-se com um nome de host, embora não com um determinado IP.
A lista de nomes de host a seguir foi criada para fornecer aos scanners da
Align as funções de operação adequadas, a fim de poder utilizar todos os
recursos avançados do desempenho do scanner.

Recomendação de nome de host da Align:

Nome do host

Porta

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

Faixa de IP AWS - Serviço CDN global da Amazon - o intervalo de
endereços IP varia dependendo da localização do scanner.

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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Apêndice A:

Declaração EMC
Resumo dos resultados do teste da EMC para o iTero Element Flex

Padrão

Classe/Nível de Severidade

Resultado
do teste

Requisitos gerais para a EMC

seção 4.1

--

Em
conformidade

Rótulos externos

seção 5.1

--

Em
conformidade

Conformidade do manual do usuário

seção 5.2.1

--

Em
conformidade

Precisão da descrição técnica

seção 5.2.2

--

Em
conformidade

Emissão conduzida
Faixa de freq.: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Grupo 1 Classe B
Rede VAC de 230, 120 & @ 50 Hz;
Rede VAC de 220 @ 60 Hz

Em
conformidade

Emissão conduzida
Faixa de freq.: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

Grupo 1 Classe B

Em
conformidade

Teste de emissão de corrente harmônica

IEC 61000-3-2

Rede vac de 230 @ 50 Hz
e 220 V @ 60 Hz

Em
conformidade

Alterações de tensão, flutuações de tensão e teste de oscilação

IEC 61000-3-3

Rede vac de 230 @ 50 Hz
e 220 V @ 60 Hz

Em
conformidade

Imunidade da descarga eletrostática (ESD)

IEC 61000-4-2

Descargas de contato de 8 kV &
Descargas de ar de 15 kV

Em
conformidade

Imunidade dos campos eletromagnéticos irradiados

IEC 61000-4-3

10,0 V/m; 80 MHz ¸ 2,7 GHz,
80% AM, 1 kHz

Em
conformidade

Imunidade do campo de proximidade de equipamentos de
comunicação sem fio

IEC 61000-4-3

Lista de frequências,
de 9 V/m a 28 V/m,
PM (18 Hz ou 217 Hz), FM 1 kHz

Em
conformidade

Imunidade dos transientes elétricos rápidos (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2,0 kV - en redes AC;
Tr/Th – 5/50 ns, 100 kHz

Em
conformidade

Imunidade contra sobretensão

IEC 61000-4-5

±2,0 CM / ±1,0 kV DM
Em rede VAC de 230 @ 50 Hz
& em rede VAC de 220 @ 60 Hz;
Tr/Th – 1,2/50 (8/20) ms

Em
conformidade

Imunidade na condução de perturbações induzidas por capos de
radio‑frequência

IEC 61000-4-6

3,0, 6.0 VRMS
em rede VAC de 230 e cabo da ponteira;
0,15÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Em
conformidade

IEC 61000-4-11

Em rede VAC de 230 e de 100 @ 50 Hz:
0% - 0,5 ciclo e 1 ciclo;
70% - 25 ciclos; 0% - 250 ciclos
em tomadas de 220 VCA a 60 Hz:
0% - 0,5 ciclo e 1 ciclo;
70% - 30 ciclos; 0% - 300 ciclos

Em
conformidade

Teste
Documentação (IEC 60601-1-2 seção 4 e 5)

Emissão (IEC 60601-1-2 seção 7)

Imunidade (IEC 60601-1-2, seção 8)

Imunidade em quedas de tensão, interrupções curtas e variações
de tensão
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Apêndice B:

Especificações do Hardware
Item

Descrição

Monitor

Monitor de laptop

Scanner

O scanner emite laser de luz vermelha (680nm Classe 1), bem como
emissões de LED branco.

Potência de operação

100-240 VAC - 50/60 Hz - 40 VA (máx.)

Temperatura de operação

18° a 26° C / 64,4° a 78,8° F

Temperatura de armazenamento/
transporte

5° a 50° C / 23° a 122° F

Pressão & altitude de operação

Pressão: 520 mmHg a 760 mmHg (~ 69 kPa a ~ 101 kPa)
Altitude: 0 pés a 10.000 pés

Pressão & altitude de armazenamento/
transporte

Pressão: 430 mmHg a 760 mmHg (~ 57 kPa a ~ 101 kPa)
Altitude: 0 pés a 15.000 pés

Umidade relativa

Operação: 40% a 70%; Armazenamento: 30% a 90%
Hub do iTero Element Flex:
Comprimento: 206 mm (~ 8 pol.)
Largura: 94 mm (~ 3,7 pol.)
Profundidade: 36,5 mm (~ 1,4 pol.)
Ponteira do iTero Element:
Comprimento: 338,5 mm (~ 13 pol.)
Largura: 53,5 mm (~ 2 pol.)
Profundidade: 69,8 mm (~ 3 pol.)

Dimensões
Ponteira:
Comprimento: 262 mm (~ 10 pol.)
Largura: 89 mm (~ 3,5 pol.)
Profundidade: 52 mm (~ 2 in)
Case:
Altura: 326,5 mm (~ 13 pol.)
Largura: 455 mm (~ 18 pol.)
Profundidade: 184 mm (~ 7 pol.)
Peso líquido

Hub do iTero Element Flex: ~ 0,5 kg (~ 1 lbs)
Ponteira do iTero Element: 0,47 kg (~ 1 lbs)
Case vazio: ~ 2 kg (~ 4,5 lbs)

Peso de expedição

~ 8 kg (~ 17,6 lbs)
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