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การเป็นไปตามกฎเกีย่วกบัเลเซอร ์คลาส 1
อปุกรณ์นี้เป็นไปตาม "21 CFR 1040.10" และ "EN 608251"

การเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัส�าห 
รบัระบบคลาวด ์(CSA)
อปุกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน CSA แหง่ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมรกิาดังนี้: 
"UL Std ขอ้ที ่606011 – วา่ดว้ยเรือ่ง อปุกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์สว่นที ่1: ขอ้
ก�าหนดทั่วไปเกีย่วกบัความปลอดภัย" 

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 6060112 วา่ดว้ยเรือ่ง อปุกรณไ์ฟฟ้าทางการแพทย ์ สว่นที ่12: ขอ้ก�าหนด
ทัว่ไปส�าหรับความปลอดภยัขัน้พืน้ฐานและประสทิธภิาพทีจ่�าเป็น  มาตรฐานหลกั
ประกนั: ปรากฏการณท์างแมเ่หล็กไฟฟ้า  ขอ้ก�าหนดและการทดสอบ"

การเป็นไปตามขอ้ก�าหนดดา้นความปลอดภยั
อปุกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดังตอ่ไปนี้:

"IEC 606011 วา่ดว้ยเรือ่ง อปุกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์ สว่นที ่1: ขอ้ก�าหนด
ทั่วไปส�าหรับความปลอดภัยขัน้พืน้ฐานและด�าเนนิการทีส่�าคัญ"

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

ผลติภณัฑเ์ลเซอร ์คลาส 1

C สหรัฐฯ
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เครือ่งหมายตา่งๆ 
เครือ่งหมายตา่งๆ ตอ่ไปนี้อาจปรากฏอยูท่ีส่ว่นประกอบฮารด์แวรข์อง iTero Element Flex และอาจ
ปรากฏในคูม่อืนี้และในสิง่ตพีมิพอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั iTero Element Flex 

"Rx เทา่น ัน้"

เมือ่ใดก็ตามทีป่รากฏสญัลักษณ์นี้บนอปุกรณ์ ขอ
แนะน�าใหค้ณุอา่นคูม่อืนี้เพือ่รับขอ้มลูเกีย่วกบัการใช ้
งานอปุกรณ์อยา่งเหมาะสม

ขอ้ควรระวัง: เครือ่งหมายนี้ใชเ้พือ่เนน้ย�้าเพือ่ใหท้ราบ
วา่ มคี�าเตอืนหรอืขอ้ควรระวังเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อปุกรณ์นี้ เมือ่ใดก็ตามทีเ่ครือ่งหมายนี้ปรากฏอยูบ่น
อปุกรณ์ จะจ�าเป็นตอ้งอา้งองิขอ้มลูความปลอดภัย‑ที่
อยูภ่ายในคูม่อืนี้

ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทย์

เลขทีค่�าสัง่ซือ้

บง่บอกถงึขดีจ�ากดัอณุหภมูทิีอ่ปุกรณ์ทางการแพทย์
สามารถสมัผัสไดอ้ยา่งปลอดภัย

สว่นทีใ่ชก้บัคนไขป้ระเภท BF สว่นประกอบใด ๆ ที่
ปรากฏสญัลักษณ์นี้คอืชดุแยกกราวดแ์บบ BF

ชิน้สว่นหรอือปุกรณ์เสรมิทีม่สีญัลักษณ์นี้ปรากฏอยูไ่ม่
ควรน�ามาใชซ้�้า

ขอ้ควรระวัง: หา้มเหยยีบ Flex ฮับ!

หมายเลขผลติภัณฑ์

รหัสแบทชข์องผูผ้ลติ

 จ�าเป็นตอ้งมกีารแยกขยะอปุกรณไ์ฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิสไ์วต้า่งหาก  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ของสหภาพยโุรปวา่ดว้ยซากอปุกรณไ์ฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์(WEEE) โปรดอยา่ทิง้ผลติภณัฑน์ีล้ง
ในขยะชมุชนหรอืขยะเทศบาล อปุกรณน์ีม้วีสัดทุีเ่ป็น
ขยะอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสห์รอื WEEE โปรด
ตดิตอ่บรกิาร EARN ลงิกส์�าหรับแบบค�าขอออนไลน ์
http://b2btool.earnservice.com/aligntech/select

ขอ้ควรระวัง: กฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐอเมรกิา 
จ�ากดัใหม้กีารขายหรอืสัง่อปุกรณ์นี้ไดโ้ดยทันตแพทย ์ 
ทันตแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาทางดา้นทันตกรรมจัดฟัน 
หรอืผูเ้ชีย่วชาญทางทันตกรรมเทา่นัน้ อปุกรณ์นี้มไีว ้
ส�าหรับใชง้านเป็นอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีม่ใีบสัง่
แพทย ์และควรไดรั้บการด�าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิาร
ดแูลสขุภาพทีไ่ดก้ารรับรองเทา่นัน้

ขอ้ควรระวัง: Flex ฮับตอ้งแหง้สนทิ!

หมายถงึตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตในประชาคมยโุรป

บง่บอกถงึความจ�าเป็นทีผู่ใ้ชจ้ะตอ้งอา่นค�าแนะน�าใน
การใชง้าน

อา้งองิ

MLot

SN

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select


iv

 iTero Element Flex  ภาษาไทย מדריך הפעלה

ค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยั
กอ่นทีจ่ะเริม่ใชง้านเครือ่งมอืนี้ ผูใ้ชท้กุคนจะตอ้งอา่นค�าแนะน�าดา้นความ
ปลอดภัยเหลา่นี้

เครือ่งนี้มาพรอ้มกบั Flex ฮับทีป่ระกอบดว้ยแหลง่จา่ยไฟส�าหรับชดุสแกน Flex 
ฮับตอ้งแหง้สนทิและไดรั้บการรักษาเพือ่ป้องกนัการแตกหัก

ค�าเตอืน  เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งจากไฟฟ้าช็อต อปุกรณ์นี้ตอ้งเชือ่มตอ่กบั
แหลง่จา่ยไฟหลักทีม่กีารเดนิระบบสายดนิเทา่นัน้

แหลง่จา่ยไฟ
• ก�าลังไฟทีส่ง่เขา้ไปยังชดุสแกนนัน้จะถกูสง่ผา่นทางแหลง่จา่ยไฟเกรดทีใ่ช ้
ส�าหรับเครือ่งมอืทางการแพทยภ์ายในจาก Flex ฮับ

ค�าเตอืนเกีย่วกบัไฟฟ้า
• อนัตรายจากไฟฟ้าดดู !! ไมม่ชี ิน้สว่นภายในใด ๆ ใน Flex ฮับทีผู่ใ้ชส้ามารถ
น�ามาใชง้านได ้

• เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งจากการเกดิไฟฟ้าดดู iTero Element Flex ตอ้ง
เชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟทีม่กีารเดนิระบบสายดนิเทา่นัน้

• เชือ่มตอ่อปุกรณ์ Flex ฮับเขา้กบัแล็ปท็อปทีไ่ดรั้บการรับรองตามกฎ 
IEC60950 และ UL60950‑1 เทา่นัน้ แล็ปท็อปและอปุกรณ์เสรมิทัง้หมด
ควรตัง้อยูห่า่งจากคนไขอ้ยา่งนอ้ย 1.5 เมตร อยา่ท�าการสแกนผูป่้วยและแตะ
แล็ปท็อปหรอือปุกรณ์ใด ๆ ในเวลาเดยีวกนั

• เฉพาะชดุสแกนของ Align Technology และแล็ปท็อปทีไ่ดรั้บการรับรอง
เทา่นัน้ทีค่วรใชเ้สยีบเขา้กบัชอ่งเสยีบ USB บน Flex ฮับ

• ควรใชส้ายไฟทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Align Technology เทา่นัน้ในการเชือ่ม
ตอ่ Flex ฮับเขา้กบัเตา้เสยีบกระแสสลับ

การจ�าแนกประเภทความปลอดภยั
• ประเภทของการป้องกนัไฟฟ้าดดู: คลาส 1

• ระดบัการป้องกนัไฟฟ้าดดู: ประเภท BF

• ระดับการป้องกนัอันตรายจากน�้าร่ัวซมึ: ปรกติ

• อปุกรณน์ีไ้มเ่หมาะส�าหรับการใชง้านในบรเิวณทีม่ยีาชาซึง่มคีณุสมบตัติดิไฟได ้

• โหมดการท�างาน: ตอ่เนื่อง

อปุกรณเ์พือ่สขุภาพตามใบส ัง่แพทย์
• อปุกรณ์นี้มไีวส้�าหรับใชง้านเป็นอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีม่ใีบสัง่แพทย ์และ
ควรไดรั้บการด�าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพทีไ่ดก้ารรับรองเทา่นัน้

ค�าเตอืนส�าหรบัเครือ่งสแกนฟนั
• เครือ่งสแกนฟันจะสง่แสงเลเซอรส์แีดง (680nm คลาส 1) พรอ้มทัง้ปลอ่ยแสง 

LED สขีาวดว้ย การใชง้านเครือ่งสแกนฟันตามปกตไิมเ่ป็นอันตรายตอ่ดวงตา
มนุษย ์อยา่งไรก็ตาม แพทยค์วรละเวน้การสอ่งเครือ่งสแกนไปยังดวงตาของผู ้
ป่วยโดยตรง

• หลกีเลีย่งการบดิ มดัปม ดงึ และเหยยีบบนสายเคเบลิ

• เมือ่ไมใ่ชง้านเครือ่งสแกน ควรวางชดุสแกนไวใ้นแทน่วางใหห้ัวสแกนหันหัวลง
เพือ่ไมใ่หล้�าแสงเลเซอรฉ์ายเขา้ตาในทกุกรณี

• แพทยค์วรเปิดใชง้านเครือ่งสแกนเฉพาะในขณะทีห่ัวสแกนอยูภ่ายในชอ่งปาก
ของคนไขเ้ทา่นัน้

• แพทยค์วรหลกีเลีย่งการวางชดุสแกนลงบนแทน่วางขณะทีก่�าลังเปิดการใช ้
งานการสแกนอยู่

การท�าความสะอาดและการฆา่เชือ้
• เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม จ�าเป็นตอ้งเปลีย่นปลอกพลาสตกิส�าหรับใชเ้พยีง
ครัง้เดยีว และลา้งหน่วยสแกนเพือ่ฆา่เชือ้หลังจากใหก้ารรักษาคนไขแ้ตล่ะคน
ทกุครัง้

• กรณุาทิง้ปลอกหัวสแกนตามขัน้ตอนการปฏบิัตพิืน้ฐาน หรอืการควบคมุทอ้งถิน่
ส�าหรับการทิง้ขยะปนเป้ือนทางการแพทย์

การแกะกลอ่งและการตดิต ัง้
• ควรแกะเครือ่งสแกนออกจากกลอ่งและตดิตัง้ตามค�าแนะน�าของ Align 

Technology

สภาพแวดลอ้มการท�างาน 
• หากท�าการยา้ยเครือ่งไปยังอกีหอ้งหนึง่ ควรท�าการยา้ยโดยทีเ่ครือ่งอยูภ่ายใน
กลอ่งทีม่ใีห ้ทัง้นี้เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย

• หา้มปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศบนชดุสแกน

• เครือ่งสแกนนี้มไีวส้�าหรับใชภ้ายในอาคารเทา่นัน้ ไมค่วรสมัผัสโดยตรงกบั
แสงแดด ความรอ้น หรอืความชืน้ทีม่ากเกนิไป

• สามารถใชเ้ครือ่งนี้ไดต้ามอณุหภมูขิณะใชง้านทีก่�าหนดไวใ้นภาคผนวก 
B เทา่นัน้

• หากเพิง่น�า iTero Element Flex เขา้มาในส�านักงานจากสภาพแวดลอ้มที่
รอ้น  เย็น หรอืชืน้ ควรจะวางเครือ่งไวจ้นกวา่เครือ่งจะปรับอณุหภมูใิหเ้ทา่กบั
อณุหภมูหิอ้ง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งการควบแน่นภายในเครือ่ง

การรบกวนทางแมเ่หล็กไฟฟ้า
• ค�าเตอืน: อปุกรณ์นี้ไดรั้บการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามขอ้ก�าหนดส�าหรับ
อปุกรณ์ทางการแพทยต์ามมาตรฐาน IEC6060112 มาตรฐานนี้ไดรั้บการ
ออกแบบเพือ่ป้องกนัการรบกวนทีเ่ป็นอันตรายตอ่ระบบเครือ่งมอืทางการ
แพทยโ์ดยทั่วไปตามความสมควร อยา่งไรก็ตาม เนื่องดว้ยการแพรก่ระจาย
ของอปุกรณ์สง่สญัญาณความถีว่ทิย ุและแหลง่ก�าเนดิเสยีงรบกวนทางไฟฟ้า
อืน่ ๆ ในสภาพแวดลอ้มการดแูลสขุภาพ (เชน่ โทรศัพทเ์คลือ่นที ่วทิยแุบบ
เคลือ่นทีส่องทาง เครือ่งใชไ้ฟฟ้าตา่ง ๆ ) เป็นไปไดว้า่ระดับของการรบกวนที่
สงูซึง่เกดิขึน้จากแหลง่ก�าเนดิทีอ่ยูใ่กลห้รอืมคีวามแรงสงู อาจกอ่ใหเ้กดิการ
รบกวนขึน้แกอ่ปุกรณ์นี้

• หากแรงดันไฟฟ้าในสายไฟหลักลดลงไปอยา่งมาก เครือ่งจะหยดุท�างานแตจ่ะ
ยังคงความปลอดภัยส�าหรับผูใ้ช ้เครือ่งจะกลับมาท�างานตามปกตหิลังจากที่
แรงดันไฟฟ้ากลับคนืสูค่า่ทีร่ะบุ

ท ัว่ไป
• ค�าเตอืน: ไมอ่นุญาตใหท้�าการดัดแปลงอปุกรณ์นี้







 iTero Element Flex  ภาษาไทย מדריך הפעלה

1

สารบญั
บทที ่1 บทน�า	 2

	 เกีย่วกบัคูม่อืการใชง้านเลม่นี้	 2

	 วัตถปุระสงคใ์นการใชเ้ครือ่งมอื	 2

	 ประโยชนข์องระบบ iTero Element Flex  2

	 หนา้จอบังคับส�าหรับผูใ้ช ้iTero Element Flex 3

บทที ่2: คณุสมบตัฮิารด์แวรข์ ัน้พืน้ฐาน  4

	 มมุมองดา้นหนา้ของเครือ่ง	 4

	 ชดุสแกน (ดา้มสแกน) 5

	 บรรจภุัณฑเ์ครือ่งแบบพกพา (ส�าหรับการขนสง่) 6

	 การเคลือ่นยา้ยเครือ่ง	 6

บทที ่3 การประกอบและการตดิต ัง้ซอฟตแ์วร	์ 7

	 ขัน้ตอนที ่1 การประกอบ	 7

	 ขัน้ที ่2 ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์iTero Element Flex  8

	 ขัน้ตอนที ่3 ขัน้ตอน Make it Mine 9

บทที ่4: ค�าส ัง่การใชง้าน	 10

	 การชารจ์ไฟและการเปิดเครือ่งครัง้แรก	 10

	 เว็บแคม	 10

บทที ่5: ค�าแนะน�าในการจดัการสแกนเนอรท์�าความสะอาดและฆา่เชือ้  11

	 การดแูลชดุสแกน (ดา้มสแกน) 11

	 การดแูลสายเคเบลิของชดุสแกน	 11

	 แนวทางปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุในการท�าความสะอาดและฆา่เชือ้	 11

	 น�้ายาท�าความสะอาดและน�้ายาฆา่เชือ้โรคทีใ่ชส้�าหรับชดุสแกนและฐานเครือ่ง  12

บทที ่6 การเปลีย่นปลอกหวัสแกนทีใ่ชก้บัคนไข ้ 13

	 การท�าความสะอาดและฆา่เชือ้ชดุสแกน (ดา้มสแกน) 13

	 การเปลีย่นปลอกหัวสแกนแบบใชแ้ลว้ทิง้  13

	 ปลอกหัวสแกน	 14

บทที ่8: คูม่อืเครอืขา่ย LAN ของคลนิกิ	 15

	 บทน�า	 15

	 การเตรยีมการ	 16

	 คูม่อืเราเตอร	์ 16

	 ไฟรว์อลล	์ 16

	 เคล็ดลับเกีย่วกบั WiFi 17

	 ค�าแนะน�าชือ่โฮสตข์อง Align 18

ภาคผนวก A: การยนืยนัการทดสอบ EMC 19

ภาคผนวก B: ขอ้มลูจ�าเพาะของฮารด์แวร	์ 20



2

 iTero Element Flex  ภาษาไทย מדריך הפעלה

บทที ่1:

บทน�า
เกีย่วกบัคูม่อืการใชง้านเลม่นี้
เครือ่ง iTero Element Flex เป็นเวริก์สเตชนัในรปูแบบของคอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อป
ทีข่ ึน้ทะเบยีนส�าหรับการปฏบิัตกิารสแกนภายในชอ่งปากในส�านักงานแพทย ์คูม่อื
การใชง้านนีอ้ธบิายถงึวธิกีารเปิดและปิดเครือ่ง การใชช้ดุสแกน/ดา้มสแกนและ
สายเคเบลิอยา่งถกูวธิ ีและวธิกีารท�าความสะอาดชดุสแกน พรอ้มการเปลีย่นปลอก
หัวสแกนเพือ่การใชก้บัคนไขแ้ตล่ะราย

วตัถปุระสงคใ์นการใชเ้ครือ่งมอื
iTero Element Flex เป็นเครือ่งดแูบบจ�าลองฟันแบบพกพา (CAD/CAM) ที่
ใชใ้นการบันทกึภาพรายละเอยีดของฟันเฉพาะสว่น และเนื้อเยือ่ชอ่งปาก ระบบ
สามารถเชือ่มตอ่กบัแล็ปท็อปที ่Align Technology อนุมัต ิเพือ่ลดการใชพ้ืน้ที่
ส�านักงานและเพิม่ความคลอ่งตัวของเครือ่ง

ขอ้มลูทีส่รา้งขึน้จาก iTero อาจใชร้ว่มกบัการผลติอปุกรณต์า่ง ๆ ทางทนัตกรรม 
(เชน่ทีจั่ดฟันแบบถอดได ้แบร็กเกต็จัดฟัน ทีค่รอบฟัน เป็นตน้) และอปุกรณต์า่ง ๆ

ซอฟตแ์วร ์iTero Element Flex จะถกูน�ามาใชก้บัเครือ่งสแกน iTero Element 
ในการจับภาพรปูแบบดจิทิัล 3 มติขิองพมิพฟั์น เยือ่บชุอ่งปาก รปูเหงอืก และ
สบฟัน ซอฟตแ์วรน์ี้จะควบคมุการประมวลผลขอ้มลู ชว่ยเหลอืดา้นการรวมขอ้มลู 
และสง่ออกขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสรา้งอปุกรณ์เทยีมทางดา้นทันตกรรมดว้ย CAD/
CAM พรอ้มสรา้งอปุกรณ์จัดฟัน เดอืยรองรับครอบฟัน และอปุกรณ์เสรมิตา่ง ๆ 
นอกเหนือจากขอ้มลูทีส่แกนไดแ้ลว้ ยังสามารถน�าเขา้/สง่ออกรายละเอยีดผูป่้วย
และประวัตกิารรักษาเพือ่ใชใ้นการจ�าลองได ้ฟังกช์นัอืน่ ๆ มไีวส้�าหรับการตรวจ
สอบและการบรกิารระบบ ทัง้นี้เพือ่รองรับการท�างานของเครือ่งมอืการจัดการค�าสัง่

ประโยชนข์องเครือ่ง iTero Element Flex
เครือ่ง iTero Element Flex มขีอ้ดทีีเ่หนือกวา่วธิผีลติทีค่รอบฟันแบบเดมิคอื 
เป็นการสแกนฟันทีป่ราศจากผง เป็นการผลติทีค่รอบฟันทีม่คีวามแมน่ย�ามากกวา่ 
และเป็นวธิทีีไ่ดรั้บผลสแกนแบบทันทว่งที

กรณุาเขา้ไปยังเว็บไซตข์องเรา http://www.itero.comเพือ่เรยีนรูว้า่ iTero 
Service สามารถชว่ยปรับปรงุธรุกจิของคณุดว้ยการเพิม่ความพงึพอใจใหแ้ก่
คนไข ้ปรับปรงุผลลัพธท์ีด่ขี ึน้ของคลนิกิ และเพิม่ประสทิธภิาพของการจัดการ
ส�านักงานไดอ้ยา่งไร 

วธิกีารตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์
โปรดอา่นรายชือ่แล็ปท็อปและแอปพลเิคชนัป้องกนัไวรัสทีไ่ดรั้บการอนุมัติ
ทีw่ww.iTero.com

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชง้านแอปพลเิคชนั iTero อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ จะตอ้ง
ใชแ้ล็ปท็อปทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหใ้ชก้บัเครือ่ง iTero Element Flex เทา่นัน้

http://www.itero.com
www.iTero.com
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หนา้จอบงัคบัส�าหรบัผูใ้ช ้iTero Element Flex
เครือ่ง iTero Element Flex มหีนา้จอบังคับส�าหรับผูใ้ชท้ีใ่ชง้านไดง้า่ย ส�าหรับการ
สแกนดจิทิัลเพือ่การทันตกรรมซอ่มแซมและจัดฟัน ทันตแพทยจ์ะไดรั้บค�าแนะน�า
ล�าดับขัน้ตอนในการสแกนดว้ยภาพและขอ้ความชว่ยเหลอื สามารถใชห้นา้จอสมัผัส
ของแล็ปท็อป และปุ่ มดา้มสแกนเพือ่ตอบสนองตอ่ค�าแนะน�าบนหนา้จอในระหวา่ง
ทีท่�าการสแกน

แตะเพือ่เขา้สูศ่นูยก์ารเรยีนรูห้รอืเริม่ตน้การฝึกอบรม

แตะทีใ่ดก็ไดบ้นหนา้จอ
เพือ่ปิดหนา้ตา่งชว่ยเหลอื
ทีเ่ปิดซอ้นอยู่

(แตะเพือ่เริม่ตน้กรณีการรักษาใหม)่ (แตะเพือ่ด/ูคน้หารายชือ่คนไข)้

แตะเพือ่ล็อกเดสกท็์อป

แตะเพือ่ตัง้คา่ก�าหนดของคณุ แตะสองครัง้เพือ่เชือ่มตอ่กบัเจา้หนา้ทีฝ่่าย
สนับสนุนเพือ่การแกไ้ขปัญหาจากระยะไกล 
(โปรดโทรหาฝ่ายสนับสนุนกอ่น)

แตะเพือ่ดกูารแจง้เตอืน ขอ้มลู
อัปเดต และขอ้ความอืน่ ๆ จาก 
Align Technology

แตะเพือ่ตรวจสอบสถานะค�า
สัง่ของคณุ

ระดับแบตเตอรีแ่ล็ปท็อป

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

คณุสมบตัฮิารด์แวรข์ัน้พืน้ฐาน
 
มุมมองดา้นหนา้ของเครือ่ง

แล็ปท็อปหนา้จอสมัผัส

Flex ฮับ

ดา้มสแกนและแทน่วาง
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ชุดสแกน (ดา้มสแกน)

ทัชแพด

ปลอกหัวสแกน
ส�าหรับใชแ้ลว้ทิง้

สายเคเบลิชดุสแกนทีถ่อดออก
ไดพ้รอ้มสายเชือ่มตอ่ USB

ปุ่ มดา้นขา้ง: สแกน, เปิด/ปิด, 
เปิดใชง้านทัชแพด

ชอ่งระบายอากาศ



6

 iTero Element Flex  ภาษาไทย מדריך הפעלה

บรรจภุณัฑเ์ครือ่งแบบพกพา (ส�าหรบัการขนสง่)

การขนสง่
ใชก้ลอ่งทีใ่หม้าในการยา้ยเครือ่งไปอกีสถานทีห่นึง่

การเคลือ่นยา้ยเครือ่ง
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งจะไดรั้บการป้องกนัทีด่ทีีส่ดุ ขอแนะน�าใหท้�าการยา้ยเครือ่ง
ดว้ยความระมัดระวัง โปรดท�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนี้เพือ่ท�าการเคลือ่นยา้ยเครือ่ง

1. ใชป้ลอกป้องกนัสฟ้ีาเพือ่คลมุพืน้ผวิเลนสฉ์ายแสงเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านชดุสแกน

2. ตรวจสอบวา่ชดุสแกน (ดา้มสแกน) วางอยูใ่นกลอ่งอยา่งรัดกมุดี

3. ถอดปลั๊กสายไฟ AC ของ Flex ฮับและแล็ปท็อปออกจากเตา้เสยีบผนัง

4. วางชิน้สว่นทัง้หมดลงในกลอ่ง (ดภูาพดา้นบน)

5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ่งแหง้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หช้ ิน้สว่นของเครือ่งโดน
ความชืน้
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บทที ่3:

การประกอบและตดิตัง้ซอฟตแ์วร์
 
ข ัน้ตอนที ่1 การประกอบ 
โปรดท�าตามวธิตี่อไปนี้เพือ่ท�าการประกอบเครือ่งสแกน iTero Element Flex 
ของคุณ: ดา้มสแกน  

(ชดุสแกน)

3.
ตอ่สาย USB เขา้กบัฮับ

6.
เสยีบสายไฟของฮับเขา้ไปในเตา้เสยีบไฟกระแสสลับ

7.
การตดิตัง้ขัน้ตอนสดุทา้ย /การตัง้คา่ระบบ 
iTero Element Flex

1.
วางดา้มสแกนลงบนแทน่วาง

4.
ตอ่สาย USB เขา้กบัแล็ปท็อป

2.
ตอ่สายไฟฮับเขา้กบัตัวฮับ

5.
เชือ่มตอ่สายดา้มสแกนไปยังฮับ

ตัวฮับและสายไฟฮับ

แทน่วาง

ดา้มสแกนและสายไฟดา้มสแกน

สาย USB เชือ่มตอ่แล็ปท็อปและฮับ

A

B

C

D
A

B

CD

แหลง่จา่ยไฟ พอรต์ USB

หมายเหตสุ�าคญัสองประการ:

• ฮบัจะตอ้งเชือ่มตอ่กบัเตา้เสยีบ AC บน
ผนงัตลอดเวลา

• แล็ปท็อปควรเชือ่มตอ่กบัเตา้เสยีบ AC 
บนผนงัส�าหรบัการสแกนภายในชอ่งปาก
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ข ัน้ที ่2 ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์iTero Element Flex 
เพือ่การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละการก�าหนดคา่ทีถ่กูตอ้งเหมาะสมของเครือ่งสแกน 
iTero Element Flex โปรดตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ดา้มสแกน iTero นัน้วางอยูบ่น
แทน่วางอยา่งรัดกมุพรอ้มเชือ่มตอ่กบัฮับ และฮับก็ไดเ้ชือ่มตอ่ไวก้บัแล็ปท็อป
แลว้ โปรดตรวจสอบวา่แล็ปท็อปของคณุเสยีบปลั๊กไฟทีเ่ตา้รับตดิผนังกระแสสลับ
ตลอดเวลาระหวา่งการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์

1. การตัง้คา่แล็ปท็อป

A. เปิดแล็ปท็อป

B. อัปเดต Windows เป็นเวอรช์นัลา่สดุ

2. การดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์iTero

A. เปิดกลอ่งจดหมายอเีมลทีล่งทะเบยีนไวใ้นเบราวเ์ซอร ์คน้หาอเีมลหัวขอ้ 
"iTero ของคณุไดรั้บการจัดสง่แลว้" ซึง่จะมวีธิกีารใชใ้ห ้

B. คลกิลงิกเ์พือ่ไปยังหนา้เว็บทีม่ซีอฟตแ์วรใ์หด้าวนโ์หลด 
หรอื

C. อกีวธิหีนึง่คอื ใหเ้ปิดเบราวเ์ซอรแ์ละไปที ่(พมิพท์ีอ่ยูเ่ว็บลงในเบราเซอร์
ของคณุ) download.itero.com

3. การตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์iTero

A. คลกิทีปุ่่ ม "เริม่ตน้"

B. ด�าเนนิการไฟลต์ดิตัง้ทีด่าวนโ์หลดมา

C. ท�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอเพือ่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์iTero ใหเ้สร็จ
สมบรูณ์

ขอแนะน�าใหห้มั่นตรวจสอบการอัปเดตของ Windows และตดิตัง้อัปเดตเหล่า
นัน้อยู่ตลอดเวลา กรุณาเปิดใชง้านการอัปเดต

ขอแนะน�าใหอ้อกจาก Windows และปิดเครือ่งคอมพวิเตอรใ์นตอนทา้ยของ
แต่ละวันเพือ่ใหเ้ครือ่งสามารถตดิตัง้อัปเดตต่าง ๆ ได ้

กอ่นทีจ่ะท�าการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์iTero Element Flex ในครัง้แรกนัน้ กรุณาตดิ
ตัง้อัปเดตทัง้หมดของ Windows กอ่น คอมพวิเตอรร์ุ่นใหม่ทีใ่ช ้Windows ควร
ไดรั้บการอัปเดตโดยอัตโนมัต ิ 

หากตอ้งการตรวจสอบการอัปเดตต่าง ๆ ของ Windows ใหเ้ปิด "Settings" 
(Windows key + I) เลอืก "Update & Security" แลว้คลกิ "Windows 
Update" คลกิ "Check for updates" เพือ่ดูว่ามกีารอัปเดตใหม่ทีย่ังไม่ได ้
ด�าเนนิการหรอืไม่

ขอแนะน�าใหปิ้ดโปรแกรมซอฟตแ์วรอ์ ืน่ในขณะทีใ่ชง้านระบบ iTero 
Element Flex ส�าหรบัการสแกน

download.itero.com
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ข ัน้ตอนที ่3: ข ัน้ตอน Make it Mine  

1.
เลอืกภาษาทีต่อ้งการและแตะทีปุ่่ ม Make it Mine เพือ่เริม่ตน้ Wizard

2.
ท�าตามค�าแนะน�าของ Wizard บนหนา้จอเพือ่ท�าการปรับแตง่และการตดิตัง้ 
iTero Element Flex ใหส้มบรูณ์
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บทที ่4

วธิกีารใชง้าน
การควบคมุความปลอดภัยหลายอยา่งถกูใชใ้นเครือ่งสแกนเพือ่ใหพ้ืน้ทีท่�างาน
ราบรืน่และปลอดภัยส�าหรับผูใ้ช ้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสเป็นหนึง่ในการควบคมุ
เหลา่นัน้ ดังนัน้ Align จงึแนะน�าอยา่งยิง่ใหด้าวนโ์หลดซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสลง
ในแล็ปท็อป

อกีหนึง่การควบคมุความปลอดภัยคอืรหัสผา่น Windows ของผูใ้ช ้เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ก�าหนดดา้นความปลอดภัยขัน้ต�า่ เราแนะน�าใหใ้ชร้หัสผา่นทีต่รงตามขอ้
ก�าหนดตอ่ไปนี้:

1. มคีวามยาวอยา่งนอ้ย 10 ตัวอักษร

2. มอีักษรตัวพมิพใ์หญ ่(AZ) อยา่งนอ้ย 1 ตัว

3. มอีักษรตัวพมิพเ์ล็ก (az) อยา่งนอ้ย 1 ตัว

4. มตีัวเลข (09) อยา่งนอ้ย 1 ตัว

5. มตีัวอักษรพเิศษ (เครือ่งหมายวรรคตอน) อยา่งนอ้ย 1 ตัว   โปรดทราบวา่ชอ่ง
วา่งถกูก�าหนดใหเ้ป็นตัวอักษรพเิศษเชน่กนั

6. มคีวามยาวไมเ่กนิ 128 ตัวอักษร  มตีัวอักษรทีเ่หมอืนกนัตดิกนัไมเ่กนิ 2 ตัว 
(เชน่ ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้111 หรอื CCC)

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แล็ปท็อปเชือ่มตอ่กบัเตา้เสยีบไฟกระแสสลับ เพือ่ใหแ้น่ใจ
วา่ระดับแบตเตอรีไ่มล่ดลงไปจนถงึสถานะแบตเตอรีต่�่าซึง่จะท�าใหไ้มส่ามารถ
สแกนตอ่ได ้

เพือ่เริม่ตน้โปรแกรม iTero:

1. เปิดเครือ่งแล็ปท็อป

2. เขา้สูแ่อปพลเิคชนั Windows ดว้ยรหัสผา่น Windows ของคณุ (ถา้จ�าเป็น)

3. ดับเบิล้คลกิทีไ่อคอน iTero

ขอแนะน�าใหใ้ชง้านระบบในชว่งเวลาท�าการเพือ่ใหส้ามารถโอนถา่ยแฟ้มพืน้ฐาน
ระหวา่งส�านักงานแพทย ์หอ้งปฏบิตักิารทีเ่ป็นพันธมติรของแพทย ์และศนูย ์Align 
Technology ได ้ขอแนะน�าใหปิ้ดเครือ่งในตอนทา้ยของวนั และเปิดเครือ่งใหมใ่น
ตอนเชา้

เว็บแคม
เชือ่มตอ่เว็บแคมเขา้กบักบัแล็ปท็อปโดยท�าตามค�าแนะน�าผลติภัณฑ์
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บทที ่5

วธิกีารดแูล ท�าความสะอาด 
และฆา่เชือ้เครือ่งสแกน
การดแูลชุดสแกน (ดา้มสแกน)

• ชดุสแกนประกอบดว้ยชิน้สว่นตา่ง ๆ ทีล่ะเอยีดออ่นซึง่ควรไดรั้บการดแูลดว้ย
ความระมัดระวัง

การดแูลสายเคเบลิของชุดสแกน
• สายเคเบลิชดุสแกนควรไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายที่
อาจเกดิขึน้

• หลกีเลีย่งการบดิ มัดปม ดงึ หรอืเหยยีบบนสายเคเบลิ และอืน่ ๆ

• ระหวา่งการใหก้ารรักษาผูป่้วย ขอแนะน�าใหป้ลดเกลยีวหรอืปมสายเคเบลิออก
เพือ่เป็นการลดความตงึของสายเคเบลิ

แนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน�าทีด่ที ีส่ดุในการท�าความสะอาดและ
ฆา่เชือ้ชุดสแกนระหวา่งใหก้ารรกัษาคนไขแ้ตล่ะราย

เพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนขา้ม โปรดปฏบิัตติามการด�าเนนิการทีจ่�าเป็นและวธิกีาร
ป้องกนัส�าหรับแล็ปท็อป

• อยา่ฉีดพ่นน�้ายาฆา่เชือ้ลงบนพืน้ผวิของเครือ่งสแกนโดยตรง

• ใหพ้น่ยาฆา่เชือ้ลงบนผา้ หรอืใชผ้า้เชด็ท�าความสะอาดชดุสแกน

• ค�าเตอืน: หากน�า้ยาฆา่เชือ้โรคทีม่คีวามอิม่ตวัมากเกนิไปสมัผสัเครือ่ง
สแกนอาจท�าใหพ้ืน้ผวิเครือ่งเกดิความเสยีหาย และรวมถงึชิน้สว่น
ภายในเครือ่งดว้ย

• โปรดปฏบิัตติามค�าแนะน�าของผูผ้ลติน�้ายาฆา่เชือ้เกีย่วกบัระยะเวลาทีเ่หมาะ
สมทีใ่หเ้ครือ่งสแกนสมัผัสน�้ายาฆา่เชือ้ได ้เช็ดคราบน�้ายาฆา่เชือ้ออกดว้ยผา้
สะอาดไมเ่ป็นขยุ

• หมายเหต:ุ ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัพืน้ฐานในการป้องกนัสว่นบคุคลตาม
ความเหมาะสม

• ค�าเตอืน: หา้มสมัผสัพืน้ผวิฉายแสงของชุดสแกน (ดา้มสแกน)
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น�า้ยาท�าความสะอาดและน�า้ยาฆา่เชือ้โรคทีใ่ชส้�าหรบัชุดสแกนและแทน่วาง
แนะน�าใหใ้ชน้�้ายาท�าความสะอาดและยาฆา่เชือ้ดงัตอ่ไปนีท้�าความสะอาดและฆา่เชือ้ชดุสแกนและแทน่วาง

ค�าอธบิาย คา่ pH ผูผ้ลติ P/N ผูผ้ลติ

Birex® แผน่เช็ดควอเทอนารแีอมโมเนยีมคอมเพา
นดส์�าหรับฆา่เชือ้ 7.6 BI 240 Biotrol Intl.

CaviCide AF 12.7 13800 Metrex

CaviCide AF
CaviWipe

12.5
131000
131100

Metrex

CaviCide 1
CaviWipe 1

12.5
135000
135100

Metrex

Clorox Healthcare® น�้ายาฆา่เชือ้ไฮโดรเจน
เปอรอ์อกไซด์ 23 30828, 30829 Clorox® Healthcare™

Clorox Healthcare® แผน่เช็ดไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซดส์�าหรับฆา่เชือ้และท�าความสะอาด 23 30824, 30825 Clorox® Healthcare™

น�้ายา OptiCide 3® 7.6 DOCS12024, DOCP04128 Biotrol Intl.

OptiCide 3® แผน่เช็ดท�าความสะอาด 7.6 DOCW06100 Biotrol Intl.

น�้ายา OPTIM 33TB 2.53 OPT331GAL, OPT331QT SciCan Inc.

แผน่เช็ดท�าความสะอาด OPTIM 33TB 2.53 OPT33W10X10, OPT33W12 SciCan Inc.

ProSpray
แผน่เช็ดท�าความสะอาด ProSpray

10
PSC240
PSW1

Certol

Webcol® แผน่เช็ดแอลกอฮอล์
แผน่ 7 5110 Medtronic
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บทที ่6:

การเปลีย่นปลอกหวัสแกนที่
ใชก้บัคนไข ้
การท�าความสะอาดและฆา่เชือ้ชุดสแกน (ดา้มสแกน)
เพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนขา้ม การท�าความสะอาดและฆา่เชือ้ชดุสแกนและปลอกหวั
สแกนส�าหรับใชค้รัง้เดยีวอยา่งหมดจด หลงัจากใหก้ารรักษาคนไขแ้ตล่ะคนเป็นสิง่ที่
ส�าคญั ขัน้ตอนแรก ใหฉ้ีดน�้ายาฆา่เชือ้ลงบนผา้ หรอืใชแ้ผน่เชด็ฆา่เชือ้ท�าความสะอาด
ชดุสแกนและแทน่วางชดุสแกน จากนัน้ท�าตามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่ถอดปลอกหวั
สแกนทีใ่ชแ้ลว้ออก และใสป่ลอกหวัสแกนชิน้ใหม่

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 การสมัผัสอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย หากจ�าเป็นตอ้ง
ท�าความสะอาด ใหใ้ชแ้ผน่เชด็ท�าความสะอาดและผา้ป้องกนัไฟฟ้าสถติทีม่ใีหใ้น
กลอ่งใสป่ลอกหวัสแกน โปรดศกึษาค�าแนะน�าการใชท้ีเ่หมาะสมทีม่ไีวใ้หใ้นกลอ่ง
ใสป่ลอกหวัสแกน

การเปลีย่นปลอกหวัสแกนแบบใชค้ร ัง้เดยีว
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ปลอกหวัสแกน
ปลอกหวัสแกนทีใ่ชไ้ดก้บัชดุสแกน (ดา้มสแกน) มทีัง้หมดสองแบบดว้ยกนั:

ปลอกหวัสแกนส�าหรบัใชแ้ลว้ทิง้
ปลอกหวัสแกนสขีาวคอืปลอกหวัสแกนส�าหรับใชส้แกนคนไขเ้พยีงครัง้เดยีว ตอ้ง
เปลีย่นปลอกหวัสแกนสขีาวแกช่ดุสแกนในการรักษาคนไขแ้ตล่ะรายเสมอเพือ่หลกี
เลีย่งการปนเป้ือนขา้มกนั โปรดทิง้ปลอกหวัสแกนสขีาวหลงัการใหก้ารรักษาคนไข ้
ทกุราย

กลอ่งบรรจภุณัฑป์ลอกหวัสแกน
สามารถสัง่ซือ้ปลอกหวัสแกนบรรจกุลอ่งละ 25 ชิน้ไดท้างออนไลนท์ีร่า้น iTero 
www.store.itero.com ซึง่มจัีดจ�าหน่าย 

ปลอกป้องกนั
ใชป้ลอกป้องกนัสฟ้ีาเพือ่คลมุพืน้ผวิเลนสฉ์ายแสงเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านชดุสแกน 
กรณุาเก็บปลอกหัวสแกนสฟ้ีาไวใ้นสถานทีป่ลอดภัยเพือ่ป้องกนัการสญูหายหรอื
การช�ารดุ

www.store.itero.com
www.store.itero.com
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บทที ่7:

เครอืขา่ย LAN ของคลนิกิ
คูม่อืเครอืขา่ย 
บทน�า
เครือ่งสแกน iTero Element ใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WiFi เพือ่สง่และรับ
การสแกนทัง้แบบไปและกลับจากระบบคลาวด ์iTero

ค�าแนะน�า การมเีทคโนโลยทีีล่�้าหนา้อยูต่ลอดเวลาเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ นี่คอืคูม่อืทีเ่ป็น
ประโยชนส์�าหรับการเชือ่มตอ่ WiFi ทีด่ทีีส่ดุ:

ระดับการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WiFi

ยอดเยีย่ม 
> 50 dBm

ด	ี50 ถงึ 
60 dBm

ปานกลาง 
60 ถงึ 70 dBm

ออ่น 
<70 dBm

• ส�าคัญ: เพือ่ใหไ้ดรั้บประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุของเครือ่งสแกน iTero Element 
ของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความแรงของสญัญาณ WiFi นัน้ “ยอดเยีย่ม” 
หรอื “ด”ี เป็นอยา่งนอ้ย

• ขอ้ควรระวัง: ในขณะทีส่แกนคนไข ้อยา่เชือ่มตอ่สาย LAN เขา้กบั iTero 
Element แบบตัง้คา่บนแล็ปท็อป ซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้มเนื่องจากเหตผุลดา้น
ความปลอดภัย
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การเตรยีมการ
• โมเด็ม / เราเตอรท์ีจ่�าเป็นควรไดรั้บการก�าหนดคา่ดว้ยมาตรฐานความ
ปลอดภัย WPA2 รวมถงึรหัสผา่น

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เจา้หนา้ทีไ่อทมีอือาชพีของคณุพรอ้มท�างานเมือ่วางแผน
ทีจ่ะตดิตัง้เครือ่งสแกน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูประจ�าตัว WiFi SSID ของคณุพรอ้มใชง้าน: 
ล็อกอนิและรหัสผา่น

• สญัญาณความแรงของ WiFi ทีต่�่าทีส่ดุส�าหรับระบบควรแสดงอยา่งนอ้ยสอง 
“แถบ” ดังทีแ่สดงในบทที ่2 ดา้นบน)

• เครือ่งมอืวเิคราะหภ์ายใต ้“การตัง้คา่” หรอืเครือ่งมอืเชือ่มตอ่ถกูแนะน�าทีด่า้นลา่ง

• ทดสอบการเชือ่มตอ่ WiFi ในพืน้ทีด่ว้ยคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะใดก็ได ้โดยใช ้
เครือ่งมอืการเชือ่มตอ่ของ iTero (ท�าการทดสอบใหใ้กลก้บัต�าแหน่งเครือ่ง
สแกนมากทีส่ดุ)

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

• ตอ่ไปนี้เป็นค�าแนะน�าส�าหรับเจา้หนา้ทีด่า้นไอทใีนส�านักงาน เกีย่วกบัสิง่ที่
ควรพจิารณาเพือ่ป้องกนัปัญหาตา่ง ๆ เชน่การเขา้ถงึหรอืการเชือ่มตอ่กบั/ดว้ย
เครือ่งสแกน iTero:

1. ค�าแนะน�าชือ่โฮสตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ Align เชือ่มตอ่กบัพอรต์  
80 และ 443

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

3. ปิดใชง้านทกุพร็อกซไีคลเอนตส์�าหรับการสือ่สารขอ้มลูผา่น TCP/IP

4. อยา่เพิม่เครือ่งสแกนลงในกลุม่โดเมนใด ๆ

5. อยา่เรยีกใชน้โยบายกลุม่ใด ๆ กบัเครือ่งสแกน เนื่องจากอาจรบกวนการท�างาน
ทีเ่หมาะสม

คูม่อืเราเตอร์
มาตรฐานขัน้ต�่า: 802.11N / 802.11AC

คูม่อืการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
เพือ่ใหไ้ดรั้บประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุของเครือ่งสแกน iTero Element 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 ์WiFi ชว่ยใหค้ณุเขา้ถงึระบบอนิเทอรเ์น็ตของคณุโดยใชก้ารเชือ่ม
ตอ่ WiFi จากทกุทีภ่ายในขอบเขตการท�างานของเครอืขา่ยไรส้าย อยา่งไร
ก็ตาม จ�านวน ความลกึ และต�าแหน่งของผนัง เพดาน หรอืฉากกัน้หอ้งเพิม่เตมิที่
สญัญาณไรส้ายตอ้งเคลือ่นทีผ่า่น อาจจ�ากดัชว่งและความแรงของสญัญาณได ้
สญัญาณปกตจิะแตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัประเภทของวัสดแุละนอยซพ์ืน้หลัง 
(ความถีว่ทิย)ุ ในบา้นหรอืสถานประกอบการ

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มผีนังและเพดานอยูน่อ้ยทีส่ดุระหวา่งเราเตอรแ์ละ
อปุกรณ์เครอืขา่ยอืน่ ๆ สิง่กดีขวางแตล่ะชิน้สามารถลดชว่งสญัญาณอะแดป
เตอรข์องคณุลงได ้13 เมตร (39 ฟตุ) 

2. ท�าใหแ้น่ใจวา่สญัญาณสง่เป็นเสน้ตรง ปราศจากฉากกัน้ใด ๆ ระหวา่งอปุกรณ์
เครอืขา่ย แมแ้ตผ่นังทีด่บูางก็สามารถปิดกัน้สญัญาณได ้1 เมตร (3 ฟตุ) หาก
มมุของผนังเปลีย่นไปเพยีงแค ่2 องศา เพือ่ใหไ้ดก้ารรับสญัญาณทีด่ทีีส่ดุ ให ้
วางอปุกรณ์ทัง้หมดเพือ่ใหส้ญัญาณ WiFi เคลือ่นที ่(90 องศา) ผา่นผนังหรอื
ฉากกัน้ (แทนจะวางเป็นมมุตา่งๆ)

3. วัสดกุอ่สรา้งท�าใหเ้กดิความแตกตา่ง ประตโูลหะหรอือะลมูเินียมอาจมคีวาม
หนาแน่นสงู และอาจสง่ผลกระทบตอ่สญัญาณ WiFi ลองก�าหนดต�าแหน่ง
เชือ่มตอ่ของเราเตอรไ์รส้ายและคอมพวิเตอรเ์พือ่ใหส้ญัญาณเดนิทางผา่นแผน่
ฝ้าบผุนังหรอืทางเดนิทีโ่ลง่ วัสดแุละวัตถเุชน่แกว้ เหล็ก โลหะ ผนังทีม่ฉีนวน
กนัความรอ้น ถังเก็บน�้า (ตูป้ลา) กระจก ตูเ้ก็บเอกสาร อฐิ และคอนกรตีอาจลด
ความแรงของสญัญาณไวไฟได ้

4. วางผลติภัณฑ ์iTero ของคณุอยูห่า่ง (อยา่งนอ้ย 36 ฟตุหรอื 12 เมตร) จาก
อปุกรณ์ไฟฟ้าหรอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีส่รา้งคลืน่ความถีว่ทิยรุบกวน

5. หากคณุใชง้านโทรศัพทไ์รส้าย 2.4GHz หรอื X10 (อปุกรณ์ไรส้าย เชน่
พัดลมเพดาน ไฟทีค่วบคมุจากระยะไกล และระบบรักษาความปลอดภัยใน
บา้น) การเชือ่มตอ่ไวไฟของคณุอาจลดลงไดอ้ยา่งมาก ฐานของอปุกรณ์ไร ้
สายจ�านวนมากสง่สญัญาณคลืน่ความถีว่ทิย ุแมว้า่อปุกรณ์จะไมไ่ดถ้กูใชง้าน
อยูก่็ตาม วางต�าแหน่งอปุกรณ์ไรส้ายอืน่ ๆ ของคณุใหไ้กลทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้
จากเครือ่งสแกนและเราเตอรข์องคณุ

6. ในพืน้ทีข่องคณุอาจมเีครอืขา่ยไรส้ายทีถ่กูใชง้านอยูม่ากกวา่หนึง่เครอืขา่ย 
แตล่ะเครอืขา่ยจะใชห้นึง่ชอ่งสญัญาณขึน้ไป หากชอ่งสญัญาณนัน้อยูใ่กลก้บั
ชอ่งสญัญาณของระบบของคณุ การสือ่สารอาจลดลงไดเ้รือ่ยๆ ขอใหแ้ผนก
ไอทขีองคณุตรวจสอบเรือ่งนี้ และหากจ�าเป็นใหเ้ปลีย่นหมายเลขของชอ่ง
สญัญาณทีถ่กูใชง้านโดยเครอืขา่ย
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ค�าแนะน�าชือ่โฮสตข์อง Align
Align ปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละบรกิารอยา่งตอ่เนื่อง ดังนัน้ คอ่นขา้งสามารถวางใจใช ้
ชือ่โฮสตไ์ด ้ถงึแมว้า่จะไมม่ ีIP ทีแ่น่นอนก็ตาม

รายการชือ่โฮสตต์อ่ไปนี้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ท�าใหเ้ครือ่งสแกนของ Align มฟัีงกช์นัการ
ท�างานทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ามารถใชค้วามสามารถขัน้สงูทัง้หมดของประสทิธภิาพ
เครือ่งสแกนได ้

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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ภาคผนวก A:

การยนืยนัการทดสอบ EMC
 
สรุปผลการทดสอบความเขา้กนัไดท้างแมเ่หล็กไฟฟ้า EMC ส�าหรบั iTero Element Flex

การทดสอบ มาตรฐาน คลาส/ระดบัความรุนแรง
ผลลพัธ์
การ
ทดสอบ

เอกสาร (IEC 6060112 ตอน 4 และ 5)

ขอ้ก�าหนดทั่วไปส�าหรับ EMC ตอน 4.1  เป็นไปตาม

ฉลากดา้นนอก ตอน 5.1  เป็นไปตาม

ความลงตัวของคูม่อืผูใ้ช ้ ตอน 5.2.1  เป็นไปตาม

ความถกูตอ้งของค�าอธบิายทางเทคนคิ ตอน 5.2.2  เป็นไปตาม

การปลอ่ยแสง (IEC 6060112 ตอนที ่7)

ชว่งความถี ่
ทีใ่ชง้าน:150 kHz  30 MHz

CISPR 11
กลุม่ที ่1 คลาส B
230, 120 & 100 VAC สายหลกั ที ่50 Hz;
220 VAC สายหลกั ที ่60 Hz

เป็นไปตาม

การแผ่รังส ี 
ความถี ่ชว่ง: 30  1000 MHz

CISPR 11 กลุม่ที ่1 คลาส B เป็นไปตาม

ทดสอบการแผค่ลืน่รังสฮีาร์มอนกิ IEC 6100032
บนสายหลกั 230 VAC ที ่50 Hz 
และ 220 V ที ่60 Hz

เป็นไปตาม

การเปลีย่นแปลงแรงดนัไฟฟ้า ความผันผวนของแรงดนัไฟฟ้า และการทดสอบ
การสัน่ไหว IEC 6100033

บนสายหลกั 230 VAC ที ่50 Hz 
และ 220 V ที ่60 Hz

เป็นไปตาม

ภมูคิุม้กนั (IEC 6060112 ตอนที ่8)

ภมูคิุม้กนัตอ่ประจไุฟฟ้าสถติ (ESD) IEC 6100042
ประจไุฟฟ้าแบบสัมผัส 8 kV และ 
ประจไุฟฟ้าผา่นอากาศ 15 kV

เป็นไปตาม

ภมูคิุม้กนัจากคลืน่สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า IEC 6100043
10.0 V/m; 80 MHz ¸ 2.7 GHz, 
80% AM, 1 kHz

เป็นไปตาม

ภมูคิุม้กนัสนามพร็อกซมิติีจ้ากอปุกรณ์สือ่สารแบบไรส้าย IEC 6100043
รายการความถี ่
จาก 9 V/m ถงึ 28 V/m,
PM (18 Hz หรอื 217 Hz), FM 1 kHz

เป็นไปตาม

ภมูคิุม้กนัการเกดิแรงดนัไฟฟ้าเกนิชั่วครู่แบบรวดเร็ว (EFT) IEC 6100044
± 2.0 kV  บนสายหลกั AC;
Tr/Th – 5/50 ns, 100 kHz

เป็นไปตาม

ภมูคิุม้กนัจากไฟกระชาก IEC 6100045

±2.0 CM / ±1.0 kV DM 
บนสายหลกั 230 VAC ที ่50 Hz 
และ 220 VAC สายหลกั ที ่60 Hz; 
Tr/Th – 1.2/50 (8/20) ms

เป็นไปตาม

ภมูคิุม้กนัจากการรบกวนทีเ่กดิจากเขตคลืน่‑ความถีว่ทิยุ IEC 6100046
3.0, 6.0 VRMS 
สายไฟฟ้าและสายไฟ 230 VAC;
0.15÷ 80 MHz, 80% AM ที ่1 kHz

เป็นไปตาม

ภมูคิุม้กนัจากไฟฟ้าตก การถกูรบกวนระยะสัน้และการเปลีย่นแปลงแรงดนัไฟฟ้า IEC 61000411

ก�าลังไฟ 230 VAC และ 100 VAC ที ่50 Hz:
0%  รอบ 0.5 และ 1 รอบ; 
70%  25 รอบ; 0%  250 รอบ  
ใน 220 VAC สายหลกั ที ่60 Hz
0%  รอบ 0.5 และ 1 รอบ; 
70%  30 รอบ; 0%  300 รอบ

เป็นไปตาม
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รายการ ค�าอธบิาย

หนา้จอ หนา้จอแล็ปท็อป

เครือ่งสแกน เครือ่งสแกนฟันจะสง่แสงเลเซอรส์แีดง (680nm คลาส 1) พรอ้มทัง้ปลอ่ยแสง 
LED สขีาวดว้ย

ขนาดไฟฟ้าขณะใชง้าน 100240VAC 50/60 Hz  40VA (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 มลิลเิมตรปรอทถงึ 760 มลิลเิมตรปรอท (ประมาณ 69 กโิลปาส
คาลถงึ ประมาณ 101 กโิลปาสคาล)
ความสงู: 0 ฟตุถงึ 10,000 ฟตุ

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

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

มติิ

ฮบัของ iTero Element Flex:
ความยาว: 206 มม. (ประมาณ 8 นิว้)
ความกวา้ง: 94 มม. (ประมาณ 3.7 นิว้)
ความลกึ: 36.5 มม. (ประมาณ 1.4 นิว้)

ดา้มสแกน iTero Element:
ความยาว: 338.5 มม. (ประมาณ 13 นิว้)
ความกวา้ง: 53.5 มม. (ประมาณ 2 นิว้)
ความลกึ: 69.8 มม. (ประมาณ 3 นิว้)

แทน่วาง:
ความยาว: 262 มม. (ประมาณ 10 นิว้)
ความกวา้ง: 89 มม. (ประมาณ 3.5 นิว้)
ความลกึ: 52 มม. (ประมาณ 2 นิว้)

กลอ่ง:
ความสงู: 326.5 มม. (ประมาณ 13 นิว้)
ความกวา้ง: 455 มม. (ประมาณ 18 นิว้)
ความลกึ: 184 มม. (ประมาณ 7 นิว้)

น�้าหนักสทุธิ
ฮบัของ iTero Element Flex: ประมาณ 0.5 กก. (ประมาณ 1 ปอนด)์
ดา้มสแกน iTero Element: 0.47 กก. ( ประมาณ 1 ปอนด)์
กลอ่งเปลา่: ประมาณ 2 กโิลกรัม (ประมาณ 4.5 ปอนด)์

น�้าหนักการจัดสง่ ประมาณ 8 กก. (ประมาณ 17.6 ปอนด)์

 ภาคผนวก B: 

ขอ้ก�าหนดฮารด์แวร์
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