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Drepturi de autor
© 2019 Align Technology, Inc. Toate drepturile rezervate.

 Informațiile conținute în acest manual pot fi supuse modificărilor fără 
preaviz.  

Hardware-ul și software-ul descrise în acest manual sunt furnizate în 
baza unui contract de cumpărare sau a unei comenzi de achiziție, ce 
include termenii și condițiile stabilite sau la care se face referire, sau alți 
termeni și alte condiții aplicabile convenite de părți în scris, în temeiul 
cărora Clientul a achiziționat dispozitivul de imagistică optică iTero 
Element Flex, și pot fi utilizate numai în conformitate cu acești termeni.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, copiată, stocată 
într-un sistem de recuperare sau transmisă în orice mod (electronic 
sau mecanic) în alte scopuri cu excepția celor legate de utilizarea 
obișnuită de către client, fără permisiunea prealabilă în scris din 
partea Align Technology Inc.

Acest manual descrie dispozitivul de imagistică optică iTero Element Flex. 

Versiunea în limba română. Actualizat în Iunie 2019.

Mărci comerciale
Align, Invisalign, iTero și iTero Element, printre altele, sunt mărci 
comerciale și/sau mărci de servicii ale Align Technology, Inc. sau 
ale uneia dintre filialele sale sau companiile sale a filiate, și pot fi 
înregistrate în SUA și/sau în alte țări.

Orice alte mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate care 
apar în acest manual sunt proprietatea deținătorilor acestora. 

Sediul din SUA 
Sediul central
Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, California 95134

www.aligntech.com

Tel: +1 (408) 470-1000
Fax: +1 (408) 470-1010

Align Technology Ltd.
Bulevardul Ariel Sharon nr. 3
Or-Yehuda 6037606
Israel

Tel: +972 (3) 634-1441
Fax: +972 (3) 634-1440

Sediul din Olanda
Sediul central internațional 
Align Technology B.V.
Arlandaweg 161
1043 HS Amsterdam

Tel: +31 (0) 20-586-3600
Fax: +31 (0) 20-586-3751

Asistență clienți 
Tel: +1 (800) 577-8767

E-mail: 
iterosupport@aligntech.com

E-mail: 
orthocadsupport@aligntech.com

Reprezentant autorizat la nivel european

Align Technology B.V.
Arlandaweg 161
1043HS Amsterdam
The Netherlands
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Conformitate laser Clasa 1
Acest dispozitiv este conform cu standardele: "21 CFR 1040.10" și 
"EN 60825-1".

Conformitate CSA
Acest dispozitiv respectă următorul standard CSA valabil pentru 
Canada și SUA:  
"UL Std No. 60601-1 –  Medical Electrical Equipment Part 1: General 
Requirements for Safety" 

Conformitate cu regulamentul FCC
Acest dispozitiv este conform cu secțiunea 15 din Regulamentul FCC, 
iar funcționarea acestuia este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare.

2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență receptată, 
inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită.

Avertisment FCC
Modificările aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în 
mod expres de către producător vă pot anula dreptul de a utiliza 
dispozitivul în conformitate cu Regulamentul FCC.

Conformitate EMC
Acest dispozitiv respectă următorul standard EMC:

"IEC 60601-1-2 Echipamente electrice medicale. Partea 1-2: Cerințe 
generale privind siguranța de bază și performanțele esențiale - 
Standardul colateral: Fenomene electromagnetice - Cerințe și teste".

Conformitate cu standardele de siguranță
Acest dispozitiv respectă următorul standard de siguranță:

"IEC 60601-1 Echipamente electrice medicale - Partea 1: Cerințe 
generale pentru siguranța de bază și performanțele esențiale."

Conformitate CE
Acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a 
Consiliului European privind dispozitivele medicale.

Produs laser Clasa 1

C            US
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Simboluri 
Următoarele simboluri pot apărea pe componente hardware ale iTero Element Flex 
și pot apărea, de asemenea, în acest manual și în alte materiale informative despre 
iTero Element Flex. 

"Rx only"

Ori de câte ori apare acest simbol pe 
dispozitiv, este recomandat să consultați 
acest manual pentru informații despre 
utilizarea corectă a dispozitivului.

Atenție: Acest simbol este utilizat pentru a 
evidenția faptul că există avertismente sau 
precauții specifice asociate dispozitivului. 
Ori de câte ori apare acest simbol pe 
dispozitiv, este obligatoriu să consultați 
informațiile-referitoare la siguranță din acest 
manual.

Producător de dispozitive medicale.

Număr comandă.

Indică limitele de temperatură la care 
dispozitivul medical poate fi expus în 
siguranță

Parte aplicată de tip BF. Orice componentă 
pe care apare acest simbol prezintă izolație 
electrică de tip BF.

Elementele sau accesoriile pe care apare 
acest simbol nu trebuie să fie refolosite.

ATENȚIE: NU călcați pe hub-ul Flex!

Număr de serie.

Codul de lot al producătorului

Este necesară colectarea separată a deșeurilor 
electrice și a echipamentelor electronice. 
În conformitate cu Directiva Europeană 
privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice (WEEE), nu aruncați acest produs 
la un loc cu deșeurile menajere sau municipale. 
Acest dispozitiv conține materiale supuse 
directivei WEEE. Vă rugăm să contactați 
serviciul EARN. Link-ul pentru formularul de 
cerere online http://b2btool.earn-service.com/
aligntech/select.

ATENȚIE: Legea federală a SUA 
restricționează vânzarea acestui dispozitiv, 
aceasta fiind permisă doar de către sau la 
ordinul unui medic dentist licențiat, ortodont 
sau specialist în medicină dentară.  Acest 
sistem este considerat un dispozitiv medical 
cu prescripție medicală și trebuie manevrat 
numai de către furnizori calificați de asistență 
medicală. 

ATENȚIE: Hub-ul Flex trebuie să fie menținut 
uscat!

Indică reprezentantul autorizat în cadrul 
Comunității Europene.

Indică necesitatea ca utilizatorul să consulte 
instrucțiunile pentru utilizare.

REF

MLot

SN

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Instrucțiuni de siguranță
Înainte de a începe lucrul cu acest sistem, toți utilizatorii trebuie să 
citească aceste instrucțiuni de siguranță.

Sistemul este prevăzut cu un hub Flex care conține o sursă de 
alimentare pentru unitatea de scanare. Hub-ul Flex trebuie menținut 
uscat și protejat împotriva deteriorării.

AVERTISMENT - Pentru a evita riscul de electrocutare, acest 
echipament trebuie conectat numai la o rețea de alimentare cu 
împământare de protecție.

Alimentare cu energie electrică
• Alimentarea electrică pentru unitatea de scanare este furnizată 

printr-o sursă internă de alimentare la standarde medicale din 
interiorul hub-ului Flex.

Atenționări privind alimentarea electrică
• Pericol de electrocutare! În interiorul hub-ului Flex nu există 

componente care să poată fi reparate de către utilizator.

• Pentru a evita riscul de electrocutare, iTero Element Flex trebuie 
conectat numai la o rețea de alimentare electrică cu împământare.

• Conectați hub-ul Flex numai la un laptop care este omologat 
în conformitate cu IEC60950 și UL60950-1. Laptopul și toate 
accesoriile acestuia trebuie amplasate la cel puțin 1,5 m distanță 
de pacient. Nu scanați un pacient în timp ce atingeți laptopul sau 
oricare dintre accesoriile sale în același timp.

• Numai unitatea de scanare Align Technology și laptopul aprobat 
trebuie să fie conectate la mufele USB de pe hub-ul Flex.

• Numai cablul de alimentare aprobat de Align Technology trebuie 
utilizat pentru a conecta hub-ul Flex la priza de curent.

Categorii de siguranță
• Tipul de protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa 1.

• Gradul de protecție împotriva șocurilor electrice: Tip BF.

• Gradul de protecție împotriva infiltrării dăunătoare a apei: Obișnuit.

• Echipament neadecvat pentru utilizare în prezența amestecurilor 
de anestezice inflamabile.

• Modul de funcționare: Continuă.

Dispozitiv utilizabil cu prescripție medicală
•  Acest sistem este considerat un dispozitiv medical cu prescripție 

medicală și trebuie manevrat numai de către furnizori calificați de 
asistență medicală. 

Avertizări ale scannerului
• Scanerul emite lumină laser roșie (680nm Clasa 1), precum și 

emisii LED de culoare albă. Utilizarea normală a scanerului nu 
prezintă niciun pericol pentru ochiul uman. Cu toate acestea, 
medicii trebuie să evite poziționarea scanerului direct către ochii 
pacientului.

• Evitați să răsuciți cablul, să-l înnodați, să trageți de el, sau să călcați 
pe el.

• Când dispozitivul nu este utilizat, unitatea de scanare trebuie 
plasată în interiorul suportului acesteia cu sonda orientată în jos, 
astfel încât să nu existe niciun contact vizual cu fasciculul laser în 
nici o situație.

• Medicii trebuie să activeze operația de scanare numai în timp ce 
sonda scanerului se află în gura pacientului.

• Medicii trebuie să evite plasarea scanerului în suportul său în timp 
ce operația de scanare este încă activă.

Curățare și dezinfectare
• Pentru a evita contaminarea între pacienți, este obligatoriu ca 

manșonul din plastic de unică folosință să fie înlocuit și unitatea 
de scanare să fie dezinfectată după fiecare ședință cu un pacient.

• Aruncați manșoanele scanerului în conformitate cu procedurile 
standard de operare sau cu reglementările locale pentru 
eliminarea deșeurilor medicale contaminate.

Despachetarea și instalarea
• Dispozitivul trebuie despachetat și instalat urmând instrucțiunile 

oferite de Align Technology.

Mediul de muncă 
• Dispozitivul trebuie să fie transportat între cabinete medicale doar 

împachetat în cutia acestuia pentru a evita deteriorarea.

• Nu blocați orificiile pentru ventilație de pe unitatea de scanare.

• Dispozitivul este destinat exclusiv pentru uz interior. Nu trebuie 
expus la lumina directă a soarelui, la căldură sau la umiditate 
excesivă.

• Dispozitivul trebuie utilizat numai ținând cont de temperaturile de 
funcționare, așa cum sunt definite în Anexa B.

• Dacă sistemul iTero Element Flex tocmai a fost adus în cabinet 
dintr-un mediu foarte cald, rece sau umed, va trebui să fie pus 
deoparte până când se adaptează la temperatura camerei, pentru 
a evita formarea condensului în interior.

Interferențe electromagnetice
• AVERTISMENT: Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat 

că respectă cerințele pentru dispozitivele medicale conform 
standardului IEC60601-1-2. Acest standard este conceput pentru 
a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare 
existente într-o instalație medicală tipică. Cu toate acestea, din 
cauza înmulțirii echipamentelor de transmisie a frecvențelor 
radio și a altor surse de zgomot electric din mediile de asistență 
medicală (de exemplu, telefoane mobile, radiouri mobile, aparate 
electrice), este posibil ca un nivel ridicat al acestor interferențe, 
datorat proximității sau puterii sursei, să poată duce la 
întreruperea funcționării acestui dispozitiv.

• În cazul unei scăderi bruște a tensiunii de alimentare, dispozitivul 
nu va funcționa, dar va fi în continuare sigur pentru utilizator. 
Dispozitivul va reveni în starea de funcționare după ce tensiunea 
va reveni la valorile sale nominale.

Informații generale
• AVERTISMENT: Nu este permisă nicio modificare a acestui 

echipament.
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Capitolul 1:

Introducere
Despre acest manual de utilizare
Dispozitivul iTero Element Flex este o stație de lucru patentată bazată 
pe operarea printr-un laptop pentru efectuarea de scanări intra-orale 
în cabinete medicale. Acest manual de instrucțiuni descrie modul 
de pornire și oprire al dispozitivului, modul de manevrare corectă 
a unității de scanare/baghetei și a cablului, și modul de curățare a 
unității de scanare și de înlocuire a manșoanelor după pacienți.

Utilizarea recomandată
iTero Element Flex este un sistem de imagistică optică mobilă (CAD/
CAM) utilizat pentru a înregistra imaginile topografice ale dinților 
și ale țesuturilor orale. Dispozitivul poate fi conectat la laptopuri 
aprobate de Align Technology pentru a reduce cerințele de spațiu în 
cabinet și pentru a spori mobilitatea acestui sistem.

Datele generate de iTero pot fi utilizate în contextul producției de 
dispozitive dentare (de exemplu, aparate dentare, aparate dentare de 
aliniere, dispozitive dentare diverse, etc.) și accesorii.

Software-ul iTero Element Flex este folosit împreună cu scanerul 
iTero Element pentru captarea imaginilor digitale 3D ale dinților, 
țesuturilor și structurilor orale moi și a caracteristicilor mușcăturii. 
Software-ul controlează procesarea datelor și facilitează integrarea 
datelor și exportarea acestora pentru fabricarea în sistem CAD/CAM 
a lucrărilor dentare, a dispozitivelor ortodontice, a aparatelor dentare 
și a accesoriilor. În plus față de scanarea datelor, diferite informații 
despre pacient și caz pot fi importate/exportate sau utilizate în 
scopuri de simulare. Alte funcții sunt disponibile pentru verificarea 
și depanarea dispozitivului și pentru a servi drept instrument de 
gestionare a comenzilor.

Beneficii ale dispozitivului iTero Element Flex
Dispozitivul iTero Element Flex oferă avantaje importante față de 
metodele existente de producție a coroanelor dentare, inclusiv 
scanarea fără pudră, o precizie mai bună la producția coroanelor și 
feedback imediat în timpul procesului de scanare.

Consultați site-ul nostru http://www.itero.com pentru a afla cum vă 
poate dezvolta afacerea sistemul iTero, prin creșterea satisfacției 
pacientului, îmbunătățirea rezultatelor clinice și sporirea eficienței în 
mediul de lucru. 

Instrucțiuni de instalare a software-ului
Vă rugăm să consultați lista cu laptopurile aprobate și aplicațiile 
antivirus aprobate la www.iTero.com.  

Pentru a asigura o utilizare la performanțe optime a aplicației iTero, 
trebuie să utilizați numai laptopuri aprobate împreună cu dispozitivul 
iTero Element Flex.

http://www.itero.com
www.iTero.com
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Interfața de utilizare a iTero Element Flex
Dispozitivul iTero Element Flex oferă o interfață de utilizare intuitivă 
pentru efectuarea de scanări digitale în scop reparator sau ortodontic. 
Medicul este ghidat prin secvența de scanare prin asistență vizuală 
și text. Ecranul tactil al laptopului și butoanele baghetei sunt utilizate 
pentru a răspunde la instrucțiunile de pe ecran în timpul procesului de 
scanare.

Atingeți pentru a intra în Centrul de instruire sau pentru a începe 
procesul de instruire

Atingeți oriunde pe 
ecran pentru a închide 
această căsuță de 
ajutor

(Atingeți pentru a începe un 
nou caz)

(Atingeți pentru a vedea/căuta 
în lista de pacienți)

Atingeți pentru a bloca ecranul

Atingeți ecranul tactil pentru a vă seta preferințele Atingeți de două ori pentru a vă conecta 
la un agent de suport pentru depanarea 
de la distanță (vă rugăm să sunați mai 
întâi la numărul pentru asistență)

Atingeți pentru a vizualiza 
notificările, actualizările și alte 
mesaje de la Align Technology

Atingeți pentru a verifica 
starea comenzilor

Nivelul bateriei laptopului

Dacă apăsați pe semnul întrebării, acest lucru va afișa o 
căsuță de ajutor care vă va oferi o scurtă prezentare generală. 
Vă rugăm să rețineți că în cadrul acestei vizualizări a căsuței 
de ajutor, imaginea unor căști va apărea în loc de semnul 
întrebării. Dacă atingeți orice punct al ecranului, ecranul de 
ajutor se va închide și veți reveni la ecranul anterior. 
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Capitolul 2:

Caracteristici hardware de bază
 
Vedere frontală a dispozitivului

Laptop cu ecran tactil

Hub-ul Flex

Bagheta și suportul
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Unitatea de scanare (bagheta)

Touchpad

Manșon de unică 
folosință

Cablu detașabil al unității de 
scanare cu conector USB

Butoane laterale: Scanare, 
pornire/oprire, activare 
touchpad

Orificii de ventilație
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Ambalarea sistemului mobil (pentru transport)

Transportarea dispozitivului
Folosiți cutia furnizată pentru a transporta dispozitivul între cabinete.

Mutarea dispozitivului
Pentru a asigura o protecție maximă a dispozitivului, se recomandă 
mutarea acestuia cu grijă. Urmați aceste instrucțiuni pentru mutarea 
dispozitivului:

1. Atașați manșonul de protecție albastru pe baghetă.

2. Verificați dacă unitatea de scanare (bagheta) este poziționată 
corect în interiorul cutiei.

3. Deconectați hub-ul Flex și cablurile de alimentare ale laptopului 
de la priza de perete.

4. Așezați toate elementele în cutie (vedeți imaginea de mai sus).

5. Asigurați-vă că cutia rămâne uscată pentru a proteja 
componentele dispozitivului împotriva umidității.
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Capitolul 3:

Montarea și instalarea software-ului
 
Pasul 1: Montarea 
Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a monta 
scanerul iTero Element Flex: Bagheta  

(unitatea de scanare)

3.
Conectați cablul USB la hub

6.
Introduceți cablul de alimentare al hub-ului în 
priza de curent alternativ

7.
Instalarea finală/configurarea sistemului iTero 
Element Flex

1.
Așezați bagheta în suport

4.
Conectați cablul USB la laptop

2.
Conectați cablul de alimentare al hub-ului la 
hub

5.
Conectați cablul baghetei la hub

Hub-ul și cablul de alimentare pentru 
hub

Suport

Bagheta și cablul de la baghetă

Cablu USB pentru a conecta laptopul 
și hub-ul

A

B

C

D

A

B

CD

Curent alternativ Port USB

Două precizări importante:

• Hub-ul trebuie să fie conectat tot 
timpul la o priză de curent alternativ

• Laptopul trebuie conectat la o 
priză de curent alternativ pentru 
scanarea intraorală
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Pasul 2: Descărcați software-ul iTero Element Flex 
Pentru instalarea și configurarea corectă a software-ului pentru 
scanerul iTero Element Flex, vă rugăm să vă asigurați că bagheta 
iTero este fixată în suport și conectată la hub, iar hub-ul este 
conectat la laptop. Asigurați-vă că laptopul este conectat constant la 
priza de curent alternativ în timpul instalării software-ului. 

1. Configurarea laptopului

A. Porniți laptopul.

B. Actualizați sistemul de operare Windows la ultima versiune.

2. Descărcarea software-ului iTero

A. Deschideți căsuța de e-mail cu care v-ați înregistrat în browser. 
Căutați e-mailul "Produsul dvs. iTero a fost expediat", care 
include instrucțiuni.

B. Dați clic pe link pentru a ajunge la pagina unde puteți descărca 
software-ul. 
sau 

C. În mod alternativ, deschideți browserul și accesați site-ul 
(introduceți adresa în browser) download.itero.com.

3. Instalarea software-ului iTero

A. Dați clic pe butonul "Get started" ("Începe").

B. Rulați fișierul de instalare descărcat.

C. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza descărcarea 
software-ului iTero.

Este recomandat să verificați în mod regulat și să instalați ultimele 
actualizări ale sistemului de operare Windows. Vă rugăm să 
autorizați descărcarea automată a actualizărilor.

De asemenea, este recomandat să ieșiți din program și să închideți 
calculatorul la sfârșitul fiecărei zile pentru a permite instalarea 
actualizărilor.

Înainte de a instala pentru prima oară software-ul iTero Element 
Flex, vă rugăm să instalați toate actualizările disponibile pentru 
sistemul de operare Windows. Noile computere cu Windows instalat 
ar trebui să aplice automat actualizările.  

Pentru a verifica actualizările pentru Windows, deschideți  
"Settings" ("Setări") (tasta Windows + I), alegeți "Update & 
Security" ("Actualizare & Siguranță") și apoi "Windows Update" 
("Actualizare Windows"). Dați clic pe "Check for updates" ("Verificați 
actualizările") pentru a vedea dacă există noi actualizări disponibile.

Este recomandat să închideți alte programe software în timp ce 
utilizați sistemul iTero Element Flex pentru scanare.

download.itero.com
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Pasul 3: Procesul de personalizare Make it Mine  

1.
Selectați limba preferată și apăsați pe butonul Make it Mine pentru a 
porni programul Expert.

2.
Urmați instrucțiunile programului Expert de pe ecran pentru a finaliza 
personalizarea și instalarea dispozitivului iTero Element Flex.
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Capitolul 4:

Instrucțiuni de operare
Au fost introduse măsuri de control multiple de securitate în scaner 
pentru a oferi un spațiu de lucru sigur pentru utilizator; software-ul 
antivirus este una dintre aceste măsuri. Prin urmare, Align recomandă 
insistent ca software-ul antivirus să fie descărcat pe laptop.

O altă măsură de securitate este parola de la Windows a utilizatorilor. 
Pentru a îndeplini cerințele minime de securitate, se recomandă 
utilizarea unei parole care să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Cel puțin 10 caractere lungime

2. Cel puțin 1 caracter cu majuscule (A-Z)

3. Cel puțin un caracter cu literă mică (a-z)

4. Cel puțin o cifră (0-9)

5. Cel puțin un caracter special (semn de punctuație) — rețineți că 
un spațiu este considerat ca un caracter special

6. Cel mult 128 de caractere - nu mai mult de 2 caractere identice 
unul după altul (de ex. 111 sau CCC nu sunt permise)

Asigurați-vă că laptopul este conectat la o priză de curent alternativ, 
pentru a vă asigura că nivelul bateriei nu coboară la nivelul de baterie 
descărcată, moment în care scanarea nu va mai fi posibilă.

Pentru a porni programul iTero:

1. Porniți laptopul

2. Conectați-vă la aplicația Windows cu parola locală a dvs. pentru 
Windows (dacă este necesar)

3. Faceți dublu clic pe pictograma iTero

Se recomandă menținerea sistemului în funcțiune în timpul orelor de 
program pentru a permite transferul fișierelor pe fundal între cabinetul 
medicului, laboratoarele partenere ale medicului și Align Technology 
Center. Se recomandă închiderea sistemului la sfârșitul zilei și 
repornirea sa dimineața.

Camera web
Conectați camera web la laptop conform instrucțiunilor produsului 
respectiv.
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Capitolul 5:

Instrucțiuni de manipulare, 
curățare și dezinfectare a 
scanerului
Manipularea unității de scanare (baghetei)

• Unitatea de scanare conține componente delicate și trebuie 
manipulată cu atenție.

Manipularea cablului unității de scanare

• Cablul scanerului trebuie să fie manevrat cu grijă pentru a evita 
eventualele deteriorări.

• Evitați să răsuciți cablul, să-l înnodați, să trageți de cablu, să 
călcați pe cablu, etc.

• Între ședințele cu pacienți, se recomandă să desfaceți orice 
răsuciri sau noduri formate pentru a elimina toată tensiunea din 
cablul scanerului.

Cele mai bune practici recomandate pentru curățarea 
și dezinfectarea unității de scanare între ședințele cu 
pacienți.

Pentru a evita contaminarea între pacienți, vă rugăm să luați măsurile 
necesare și să utilizați mijloacele de protecție pentru laptop.

• Nu pulverizați dezinfectant direct pe suprafețele dispozitivului de 
scanare.

• Pulverizați dezinfectantul pe un prosop sau folosiți șervețele 
dezinfectante pentru unitatea de scanare.

• Avertizare: prea mult produs dezinfectant pe suprafețele 
dispozitivului de scanare poate provoca daune, inclusiv la 
componentele interne.

• Urmați instrucțiunile fabricantului dezinfectantului pentru 
a determina perioada de contact necesară. Îndepărtați 
dezinfectantul lichid rezidual cu o cârpă curată și fără scame.

• Notă: respectați măsurile de precauție standard pentru protecția 
dumneavoastră, după caz.

• Avertisment: NU atingeți suprafața optică a unității de scanare 
(baghetei).
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Produse de curățare și dezinfectare pentru unitatea de scanare și suport
Următoarele produse de curățare și dezinfectare sunt recomandate pentru utilizare la 
unitatea de scanare și la suport.

Descriere pH Număr de serie al modelului Producător

Birex® Quat șervețele dezinfectante 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® dezinfectant lichid cu 
peroxid de hidrogen

2-3 30828, 30829 Clorox® Healthcare™

Clorox Healthcare® șervețele 
dezinfectante cu peroxid de hidrogen

2-3 30824, 30825 Clorox® Healthcare™

Opti-Cide 3® soluție lichidă 7,6 DOCS12-024, DOCP04-128 Biotrol Intl.

Opti-Cide 3® șervețele 7,6 DOCW06-100 Biotrol Intl.

OPTIM 33TB soluție 2,5-3,5 OPT33-1GAL, OPT-33-1QT SciCan Inc.

OPTIM 33TB șervețele 2,5-3,5 OPT33-W10X10, OPT-33-W12 SciCan Inc.

ProSpray
ProSpray șervețele

10
PSC240
PSW-1

Certol

Webcol® preparat cu alcool
tampoane

7 5110 Medtronic



Manual de utilizare iTero Element Flex Română

13

Capitolul 6:

Schimbarea manșoanelor 
după fiecare pacient
Curățarea și dezinfectarea unității de scanare (baghetei)
Pentru a evita contaminarea, este esențial ca după fiecare pacient să 
curățați și să dezinfectați complet unitatea de scanare și manșonul de unică 
folosință. Mai întâi, pulverizați material dezinfectant pe prosop sau folosiți 
șervețele dezinfectante pentru a curăța unitatea de scanare și suportul 
unității de scanare. În continuare, urmați pașii de mai jos pentru a îndepărta 
manșonul folosit și pentru a atașa un manșon de unică folosință nou.

ATENȚIE: Aruncați manșoanele scanerului în conformitate cu 
procedurile standard de operare sau reglementările locale 
privind eliminarea deșeurilor medicale contaminate.

Pasul 1
Când montați sau scoateți un manșon, țineți de partea centrală a 
manșonului.

Pasul 2
Apăsați ușor pe ambele părți ale manșonului de unică folosință, 
trageți manșonul încet de pe unitatea de scanare și aruncați-l.

Pasul 3
Montați cu grijă un manșon nou pe unitatea de scanare până când se 
fixează cu un clic.

AVERTISMENT: Suprafață optică! 
NU atingeți suprafața optică. Contactul cu aceasta poate provoca 
deteriorare. Dacă este necesară curățarea acesteia, utilizați 
șervețelele și laveta antistatică pe care le găsiți în cutia cu manșoane. 
Pentru utilizarea corectă, consultați instrucțiunile care se găsesc în 
cutia cu manșoane a scanerului.

Înlocuirea manșoanelor de unică folosință
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Manșoane pentru scaner
Există două tipuri de manșoane destinate utilizării cu unitatea de scanare (bagheta):

Manșon de unică folosință
Manșonul alb este un manșon de unică folosință pentru scanarea 
pacientului. Întotdeauna înlocuiți manșonul alb de pe unitatea de scanare 
după fiecare pacient pentru a evita contaminarea între pacienți. Vă 
rugăm să aruncați manșonul alb după fiecare pacient.

Cutia de ambalaj pentru manșoanele pentru scaner
Manșoanele pentru scaner pot fi comandate online în cutii de 25 buc. 
de la magazinul iTero www.store.itero.com în locațiile în care sunt 
disponibile. 

Manșon de protecție
Manșonul de protecție albastru este utilizat pentru a proteja lentilele 
suprafeței optice atunci când unitatea de scanare nu este utilizată. 
Vă rugăm să păstrați manșonul albastru într-un loc sigur, astfel încât 
să nu se piardă sau deterioreze.

www.store.itero.com
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Capitolul 7:

Instrucțiuni pentru rețeaua
LAN a clinicii 
Introducere
Scanerul iTero Element utilizează conectivitatea la Internet prin Wi-Fi pentru 
a trimite scanări către serviciul cloud iTero și a le descărca din acesta.

Ca o recomandare, este întotdeauna cel mai bine să aveți tehnologia de 
ultimă oră disponibilă. Iată câteva sfaturi utile pentru a asigura cea mai bună 
conexiune Wi-Fi:

Niveluri de conectivitate Wi-Fi la Internet

Excelent 
> -50 dBm

Bun 
de la -50 la -60 dBm

Satisfăcător 
de la -60 la -70 dBm

Slab 
<-70 dBm

• IMPORTANT: Pentru a obține cele mai bune performanțe ale 
scanerului iTero Element, asigurați-vă că semnalul Wi-Fi este 
"excelent" sau cel puțin "bun".

• ATENȚIE: În timpul scanării unui pacient, nu conectați un cablu 
LAN la dispozitivul iTero Element - acest lucru este interzis din 
motive de siguranță.
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Pregătiri

• Modemul/router-ul necesar trebuie să fie configurat cu standardul 
de securitate WPA2, inclusiv cu o parolă.

• Asigurați-vă că personalul dvs. IT profesionist va fi disponibil la 
momentul planificat pentru instalarea scanerului.

• Asigurați-vă că sunt disponibile datele dvs. de identificare pentru 
conectarea la rețeaua Wi-Fi (SSID): numele de rețea & parola.

• Indicatorul de putere a semnalului Wi-Fi pentru dispozitiv ar trebui 
să afișeze cel puțin două "dungi", conform indicațiilor din capitolul 
2 de mai sus).

• Pentru programul de diagnosticare care se găsește în secțiunea 
"Setări" și pentru programul de conectivitate, vă oferim mai multe 
informații mai jos.

• Testați conexiunea locală Wi-Fi folosind orice computer PC, 
utilizând programul de conectivitate iTero (faceți testul cât mai 
aproape de locația scanerului).

• Descărcați programul de conectivitate de la fc1.orthocad.com\
download\AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

• Vă oferim mai jos câteva sugestii pentru personalul IT de la biroul 
dvs., referitoare la aspectele care trebuie luate în considerare 
pentru a preveni probleme cu accesul la, sau conectivitatea către, 
scanerul iTero:

1. Hostname-urile recomandate referitoare la serviciile Align 
folosesc porturile 80 și 443.

2. Nu blocați comunicarea prin FTP, deoarece scanerul trimite 
anumite tipuri specifice de fișiere (.3ds și.3dc/.3dm).

3. Dezactivați orice client proxy pentru comunicații de date prin TCP/IP.

4. Nu adăugați scanerul la niciun grup de domenii.

5. Nu aplicați nicio politică de grup pentru scaner, deoarece aceasta 
ar putea să-i perturbe funcționarea corectă.

Recomandări pentru router
Standarde minime: 802.11N / 802.11AC

Recomandări pentru conexiunea la Internet
Pentru a obține cea mai bună performanță a scanerului iTero 
Element, asigurați-vă că viteza de upload a conexiunii la Internet este 
de cel puțin 1Mbps pentru fiecare scaner. De asemenea, rețineți că 
orice alte dispozitive conectate la Internet în paralel cu scanerul pot 
afecta performanța scanerului.

Protecție Firewall
Porturi care trebuie lăsate deschise (în cazul în care firewall-ul 
funcționează): 

a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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Recomandări pentru Wi-Fi
Routerele Wi-Fi vă permit să accesați conexiunea dvs. la Internet 
utilizând o conexiune Wi-Fi din aproape orice loc din cadrul 
perimetrului funcțional al rețelei wireless. În același timp, numărul, 
grosimea și poziția pereților, a plafoanelor sau a obstacolelor 
suplimentare prin care semnalele wireless trebuie să treacă pot 
limita raza de acțiune și intensitatea semnalului. Semnalele normale 
variază în funcție de tipurile de materiale și de zgomotele de fundal 
RF (pe frecvențe radio) din casa sau biroul dvs.

1. Asigurați-vă că aveți cel mai mic număr posibil de pereți și 
plafoane între router și alte dispozitive conectate la rețea. Fiecare 
barieră poate reduce raza de acțiune a adaptorului de rețea 
wireless cu 1-3 metri. 

2. Asigurați-vă că există o linie dreaptă, fără niciun obstacol, între 
dispozitivele conectate la rețea. Chiar și un perete care pare destul 
de subțire poate micșora raza de acțiune a semnalului cu 1 metru, 
dacă unghiul peretelui este diferit cu doar 2 grade. Pentru a obține 
cea mai bună recepție, plasați toate dispozitivele astfel încât 
semnalul Wi-Fi să treacă direct (perpendicular, la 90 de grade) 
printr-un perete sau printr-un obstacol (nu la un alt unghi).

3. Materialele de construcție sunt un factor important. O ușă 
din metal masiv sau cuiele din aluminiu pot fi foarte dense și 
pot avea un efect advers asupra semnalului Wi-Fi. Încercați 
să poziționați punctele de acces, routerele wireless și 
calculatoarele astfel încât semnalul să treacă prin pereți din 
gips-carton sau prin uși deschise. Materialele și obiectele 
precum sticla, oțelul, metalul, pereții cu izolație, recipientele cu 
apă (acvariile), oglinzile, dulapurile tip fișet, cărămida și betonul 
pot reduce semnalul wireless.

4. Țineți produsul iTero la distanță (la cel puțin 1-2 metri) față de 
dispozitive sau aparate electrice care generează zgomot de tip RF.

5. Dacă utilizați telefoane fără fir de tip 2,4 GHz sau dispozitive de 
tip X-10 (produse wireless cum ar fi ventilatoare de tavan, lumini 
cu telecomandă și sisteme de securitate pentru casă), conexiunea 
dvs. wireless se poate degrada grav sau poate dispărea complet. 
Corpul multor dispozitive wireless transmite un semnal RF, chiar 
dacă dispozitivul nu este utilizat. Poziționați celelalte dispozitive 
wireless cât mai departe posibil de scaner și router.

6. În zona dvs., este posibil să existe mai mult de o rețea wireless 
activă. Fiecare rețea utilizează unul sau mai multe canale. Dacă 
canalul utilizat de altă rețea este aproape de canalele utilizate de 
sistemul dvs., comunicarea se poate degrada treptat. Adresați-
vă departamentului IT pentru a verifica acest lucru și, dacă este 
necesar, modificați numărul canalelor utilizate de rețeaua dvs.
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Recomandări pentru hostname-uri Align
Align îmbunătățește constant produsele și serviciile pe care le oferă. Prin urmare, 
poate asigura existența permanentă a unui anumit hostname, dar nu și a unui anumit IP.

Următoarea listă cu hostname-uri a fost creată pentru a oferi scanerelor Align funcțiile 
adecvate de operare, pentru a putea utiliza toate capacitățile avansate ale funcțiilor 
acestui scaner. 

Hostname-uri Align recomandate:

Hostname Port

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

Gama IP AWS – serviciul CDN Amazon global - gama de adrese IP 
variază în funcție de locația scanerului.

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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Anexa A:

Declarația de conformitate EMC
 
Rezumatul rezultatelor testului EMC pentru iTero Element Flex

Test Standard Nivelul de categorie/severitate
Rezultatele 
testului

Documentație (IEC 60601-1-2 secțiunile 4 și 5)

Cerințe generale pentru EMC Secțiunea 4.1 -- Conform

Etichete externe Secțiunea 5.1 -- Conform

Conformitatea manualului de utilizare Secțiunea 5.2.1 -- Conform

Exactitatea descrierii tehnice Secțiunea 5.2.2 -- Conform

Emisii (IEC 60601-1-2 secțiunea 7)

Emisii conduse  
Frecvență: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11
Grupa 1 Clasa B
Alimentare de 230, 120 și 100 VAC la 50 Hz;
Alimentare de 220 VAC la 60 Hz

Conform

Emisii radiate  
Frecvență: 30 - 1000 MHz

CISPR 11 Grupa 1 Clasa B Conform

Test emisii armonice în curent IEC 61000-3-2
Priză de 230 VAC la 50 Hz 
& 220 V la 60 Hz

Conform

Modificări de tensiune, fluctuații de tensiune și test de flicker IEC 61000-3-3
Priză de 230 VAC la 50 Hz 
& 220 V la 60 Hz

Conform

Imunitate (IEC 60601-1-2 secțiunea 8)

Imunitate împotriva descărcărilor electrostatice (ESD) IEC 61000-4-2
Descărcări la contact 8kV & 
descărcări în aer 15 kV

Conform

Imunitate împotriva câmpurilor electromagnetice radiate IEC 61000-4-3
10,0 V/m; 80 MHz ¸ 2,7 GHz, 
80% AM, 1 kHz

Conform

Imunitate față de câmpul de proximitate emis de echipamentele de 
comunicații wireless

IEC 61000-4-3
Lista frecvențelor, 
de la 9 V/m până la 28 V/m,
PM (18 Hz sau 217 Hz), FM 1 kHz

Conform

Imunitate față de tranzienți rapizi (EFT) IEC 61000-4-4
± 2,0 kV - pe rețeaua de curent alternativ;
Tr/Th - 5/50 ns, 100 kHz

Conform

Imunitate față de supratensiune IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DM 
la alimentare de 230 VAC la 50 Hz 
și alimentare de 220 VAC la 60 Hz; 
Tr/Th – 1,2/50 (8/20) ms

Conform

Imunitate față de perturbările induse de câmpurile de-frecvențe 
radio

IEC 61000-4-6
3,0, 6,0 VRMS 
la alimentare de 230 VAC și cablul baghetei;
0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM la 1 kHz

Conform

Imunitate față de căderi de tensiune, întreruperi scurte și variații 
de tensiune

IEC 61000-4-11

La alimentare de 230 VAC și 100 VAC la 50 Hz:
0% - 0,5 cicluri & 1 ciclu; 
70% - 25 de cicluri; 0% - 250 de cicluri  
la alimentare de 220 VAC la 60 Hz:
0% - 0,5 cicluri & 1 ciclu; 
70% - 30 de cicluri; 0% - 300 de cicluri

Conform
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Element Descriere

Monitor Monitor laptop

Scaner
Scanerul emite lumină laser roșie (680nm Clasa 1), precum și emisii 
LED de culoare albă.

Tensiunea de operare 100-240 VAC- 50/60 Hz – 40VA (max)

Temperatura de funcționare de la 18° la 26°C / de la 64,4° până la 78,8°F

Temperatura de depozitare/transport de la -5° la 50° C (de la 23° F până la 122° F)

Presiunea și altitudinea de operare
Presiune: 520 mmHg până la 760 mmHg (~69 kPa până la ~101 kPa)
Altitudine: 0 metri până la 3048 metri

Presiune & altitudine la transport/
depozitare

Presiune: de la 430 mmHg până la 760 mmHg (~57 kPa până la ~101 
kPa)
Altitudine: 0 metri până la 4572 metri

Umiditate relativă
Funcționare: de la 40% până la 70%; Depozitare: de la 30% până la 
90%

Dimensiuni

Hub-ul iTero Element Flex:
Lungime: 206 mm (20,6 cm)
Lățime: 94 mm (9,4 cm)
Grosime: 36,5 mm (3,65 cm)

Bagheta iTero Element:
Lungime: 338,5 mm (33,85 cm)
Lățime: 53,5 mm (5,35 cm)
Grosime: 69,8 mm (6,98 cm)

Suport:
Lungime: 262 mm (26,2 cm)
Lățime: 89 mm (8,9 cm)
Grosime: 52 mm (5,2 cm)

Cutie:
Înălțime: 326,5 mm (32,65 cm)
Lățime: 455 mm (45,5 cm)
Grosime: 184 mm (18,4 cm)

Greutate netă
Hub-ul iTero Element Flex: ~0,5 kg
Bagheta iTero Element: 0,47 kg
Cutia goală: ~2 kg

Greutatea la transport ~8 kg

Anexa B:

Specificații hardware
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