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1-й клас відповідності лазерним вимогам

Застереження FCC

Цей пристрій відповідає вимогам "21 CFR 1040.10" та "EN 60825-1".

Модифікації пристрою, які чітко не затверджені виробником, можуть
призвести до позбавлення права використовувати даний пристрій
відповідно до правил FCC.

Лазерний пристрій 1-го класу

Відповідність вимогам EMC
Цей пристрій відповідає наступному стандарту EMC:

Відповідність вимогам CSA
Цей пристрій відповідає наступному стандарту CSA для Канади та США:
"UL Std No. 60601-1 - Медичне електричне обладнання. Частина 1.
Загальні вимоги з безпеки"

"IEC 60601-1-2 Електричне обладнання для медичного персоналу.
Частина 1-2. Загальні вимоги до базової безпеки та основних
характеристик. Паралельний стандарт: електромагнітні явища. Вимоги та
випробування".

Відповідність вимогам безпеки
Цей пристрій відповідає наступному стандарту безпеки:

C

США

Відповідність вимогам FCC
Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил FCC, і його
експлуатація залежить від наступних двох умов:
1. Цей пристрій не повинен негативно впливати на роботу інших
пристроїв.
2. Цей пристрій повинен мати захист від перешкод, здатних викликати
збої в його роботі.
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"IEC 60601-1 Медичне електричне обладнання. Частина 1. Загальні
вимоги до базової безпеки та експлуатації".

Відповідність вимогам СЕ
Цей пристрій відповідає Директиві Ради ЄС 93/42 /EEC щодо
медичних пристроїв.
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Символи
Дані символи можуть з'являтися на окремих компонентах технічного пристрою iTero
Element Flex, а також у даній інструкції та іншій документації iTero Element Flex.

При появі цього символу на пристрої,
рекомендується звернутися до даної інструкції
для отримання інформації щодо належного
використання цього пристрою.

Робочий компонент типу BF. Будь-який
компонент, на якому зображений цей символ,
означає електричну ізоляцію типу BF.

Компоненти або комплектуючі, на яких
зображений цей символ, не повинні повторно
використовуватися.

"лише за призначенням лікаря"
Зверніть увагу! Цей символ свідчить про певні
застереження або запобіжні заходи стосовно
використання пристрою. При появі цього
символу на пристрої, необхідно обов'язково
посилатися на інформацію з безпеки ‑
використання цього пристрою в рамках даної
інструкції.

УВАГА! Федеральне законодавство США
дозволяє продаж або замовлення цього
пристрою лише ліцензованим стоматологам,
ортодонтам або іншим фахівцям у
стоматологічній справі. Система являє
собою медичний пристрій рецептурного
призначення і повинна експлуатуватися тільки
кваліфікованими медичними працівниками.

Вимагається окрема утилізація для електричних
відходів та електронного обладнання. Відповідно до
Європейської Директиви щодо Відходів електричного
та електронного обладнання (WEEE), даний виріб
забороняється викидати з невідсортованими
побутовими відходами. Цей пристрій містить матеріали,
які підлягають спеціальній утилізації електричного та
електронного устаткування. Будь ласка, зв'яжіться з
службою Європейської мережі з переробки відходів
(EARN). Посилання на форму онлайн-запиту http://
b2btool.earn-service.com/aligntech/select.

Виробник медичного пристрою.

УВАГА! НЕ наступайте на Flex-блок!

УВАГА! Flex-блок повинен зберігатись у сухому
місці!

ДОВІДКА
Номер замовлення.

Серійний номер
Серійний номер.

Вказує на Уповноваженого представника в
Європейському Співтоваристві.

MLot
Показує температурний діапазон, безпечний для
медичного пристрою
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Код партії виробника

Вказує на необхідність користувачеві
звернутися до інструкції з експлуатації.
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Інструкція з техніки безпеки
Перед початком роботи з системою всі користувачі повинні прочитати ці
інструкції з техніки безпеки.
Система оснащена Flex-блоком, який є джерелом живлення для
пристрою сканування. Flex-блок має зберігатись у сухому місці і бути
захищеним від пошкоджень.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом,
цей прилад повинен бути підключений до електромережі із захисним
заземленням.

•

Для уникнення очного контакту із лазерним променем, коли система
не використовується, сканувальний пристрій потрібно розмістити у
підставку зондом униз.

•

Лікарі повинні виконувати операцію сканування лише тоді, коли зонд
сканера знаходиться в роті пацієнта.

•

Лікарі не повинні ставити сканер на підставку, поки операцію
сканування не буде завершено.

Очищення та дезінфекція
•

Щоб уникнути перехресного забруднення, після кожного сеансу слід
обов'язково замінювати одноразовий моделювальний ковпачок та
дезинфікувати сканерний пристрій.

•

Утилізуйте ковпачки сканера відповідно до стандартної робочої
процедури або місцевих правил утилізації медичних відходів.

Джерело живлення
•

Електроживлення подається до пристрою сканування через
внутрішнє джерело живлення медичного пристрою, який
знаходиться у Flex-блоці.

Попередження про ураження електричним струмом
•

Небезпека ураження електричним струмом!!! У Flex-блоці відсутні
деталі, які обслуговуються користувачем.

•

Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, пристрій iTero
Element Flex слід підключати лише до мережі живлення із захисним
заземленням.

•

Flex-блок потрібно підключати лише до ноутбуків, які відповідають
вимогам стандартів IEC60950 та UL60950‑1. Ноутбук та всі його
комплектуючі мають бути розташовані на відстані не менше 1,5 м від
пацієнта. Не скануйте пацієнта і не торкайтесь ноутбука або будьякого з його комлектуючих одночасно.

•

•

До роз'ємів USB на Flex-блоці можуть бути підключені лише
сканувальний пристрій Align Technology та ноутбук, який відповідає
усім вимогам відповідних стандартів.
Для підключення Flex-блоку до електричної розетки слід
використовувати лише шнур живлення, схвалений компанією Align
Technology.

Класифікація безпеки
•

Тип захисту від ураження електричним струмом. Клас 1.

•

Ступінь захисту від ураження електричним струмом. Тип BF.

•

Ступінь захисту від водопроникнення: звичайний.

•

Дане обладнання не підходить для використання поблизу
легкозаймистих анестетиків.

•

Режим роботи: безперервний.

Розпакування та встановлення
•

Система являє собою медичний пристрій рецептурного призначення
і повинна експлуатуватися тільки кваліфікованими медичними
працівниками.

•

Щоб уникнути пошкодження, систему слід транспортувати між
кабінетами тільки в її робочому чохлі.

•

Не закривайте вентиляційні отвори на сканувальному пристрої.

•

Система призначена для використання лише у приміщенні. Система
не повинна піддаватися впливу прямих сонячних променів,
надмірного тепла і вологи.

•

Система повинна використовуватися тільки у діапазоні відповідної
робочої температури, як визначено в Додатку Б.

•

Якщо пристрій iTero Element Flex щойно був доставлений в
приміщення із спекотного, холодного або вологого середовища, його
слід залишити на деякий час та зачекати, поки його температура не
врегулюється у приміщенні, щоб уникнути внутрішньої конденсації.

Електромагнітні перешкоди
•

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Цей пристрій було перевірено на відповідність
вимогам до медичних пристроїв згідно стандарту IEC60601-1-2.
Цей стандарт розроблений для забезпечення належного захисту
від інформаційних перешкод у типових медичних закладах. Однак,
можливо, що через велику кількість радіочастотного передавального
обладнання та інших джерел електричного шуму в закладах охорони
здоров'я (наприклад, стільникові телефони, мобільні двосторонні
радіоприймачі, електроприлади), та їх високий рівень перешкод,
який може бути пов'язаний з безпосередньою близькістю або силою
самого джерела, може призвести до порушення роботи цього
пристрою.

•

У випадку різкого падіння напруги в мережі, система не буде
працювати, але залишатиметься безпечною для користувача. Система
повернеться до робочого стану після того, як напруга відновить своє
номінальне значення.

Застереження щодо роботи сканера
•

•
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Сканер здійснює лазерне випромінювання як червоного діапазону
(680 нм Клас 1), так і LED-випромінювання. Звичайне використання
сканера не становить жодної небезпеки для людського ока. Однак
лікарі не повинні спрямовувати промінь сканера прямо в очі
пацієнта.
Не ставайте на кабель та уникайте його скручування, натягнення, а
також утворення на ньому вузлів.

Систему слід розпакувати і встановити відповідно до інструкцій Align
Technology.

Робоче середовище

Медичний пристрій рецептурного призначення
•

Українською

Загальні положення
•

УВАГА! Будь-яка модифікація цього обладнання заборонена.
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Розділ 1.

Вступ
Про дану інструкцію з експлуатації
Система iTero Element Flex поставляється в якості запатентованого
пристрою, який працює на базі ноутбука для виконання
внутрішньоротового сканування в кабінеті лікаря. У цій інструкції
з експлуатації детально описано, як вмикати та вимикати систему,
процес поводження з пристроєм сканування/зондом та кабелем, а
також як очищувати сканер та проводити заміну його ковпачків після
використання.

Застосування
iTero Element Flex - це мобільна система для створення оптичних зліпків
(CAD/CAM), яка використовується для запису топографічних зображень
зубів та тканин порожнини рота. Для підвищення мобільності системи
та зменшення вимог щодо розміру офісних приміщень, система може
підключатись до ноутбуків, затверджених компанією Align Technology.
Дані, отримані від iTero, можуть використовуватися для виробництва
стоматологічних пристроїв (наприклад, ортодонтичних кап, скоб, протезів
тощо) та інших аксесуарів.
Програмне забезпечення iTero Element Flex використовується разом із
сканером iTero Element для зняття 3D-цифрових відбитків зубів, м'яких
тканин та структур порожнини рота, а також для оцінки симетрії прикусу.
Програмне забезпечення виконує обробку даних, полегшує інтеграцію
даних та експортує дані для виготовлення стоматологічних CAD/CAM
реставрацій зубів, ортодонтичних пристроїв, абатментів та аксесуарів.
Разом з даними сканування, можна також імпортувати/експортувати
різноманітні дані пацієнтів та клінічні випадки, які можуть бути
використані у процесі моделювання. Інші функції використовуються для
перевірки та обслуговування системи і служать для передачі замовлень
у виробництво.

Переваги системи iTero Element Flex
Система iTero Element Flex має важливі переваги у порівнянні з
існуючими методами виробництва зубних коронок, включаючи
сканування без використання порошку, більшу точність виготовлення
коронок і миттєву оцінку під час процесу сканування.
Відвідайте наш веб-сайт http://www.itero.com , щоб дізнатися, як iTero
Service може удосконалити вашу комерційну діяльність за рахунок
зростання задоволеності пацієнтів, покращення клінічних результатів і
підвищення ефективності роботи вашого офісу.

Інструкції з встановлення програмного забезпечення
Будь ласка, перегляньте список схвалених ноутбуків та антивірусного
програмного забезпечення на веб-сайті www.iTero.com.
Для оптимальної роботи додатка iTero, необхідно використовувати
тільки затверджені ноутбуки для системи iTero Element Flex.
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Користувацький інтерфейс iTero Element Flex
Система iTero Element Flex використовує інтуїтивно зрозумілий користувацький
інтерфейс для виконання цифрового сканування з метою використання у
Відновній та Ортодонтичній стоматології. Під час усього процесу сканування
лікар отримує візуальні та текстові вказівки для успішного завершення
сканування. Сенсорний екран ноутбука та кнопки зонда використовуються для
реагування на інструкції, які з'являються на екрані під час сканування.
Одне натискання на знак питання активує прозоре вікно з
Довідкою, де можна отримати короткий огляд та опис. Зверніть
увагу, що під час перебування у режимі Довідки, замість знака
питання з'являється позначка "Гарнітура" . Натисніть в будьякому місці, щоб закрити екран з довідкою і повернутися до
відповідного вікна програми.
Натисніть, щоб встановити свої налаштування
Торкніться, щоб заблокувати робочий стіл

Натисніть двічі, щоб зв'язатися з службою
підтримки для дистанційного виправлення
неполадок (будь ласка, спочатку
зателефонуйте до служби підтримки)

Натисніть, щоб увійти в Навчальний центр або розпочати навчання

Рівень заряду акумулятора ноутбука

(Натисніть, щоб створити
нове сканування)

Натисніть, щоб перевірити
стан ваших замовлень

(Натисніть, щоб переглянути/
виконати пошук пацієнтів)

Натисніть в будь-якому
місці, щоб закрити
екран з довідкою

Натисніть, щоб переглянути
сповіщення, оновлення та інші
повідомлення від Align Technology
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Розділ 2:

Основні апаратні функції
Вид системи спереду

Ноутбук із сенсорним екраном

Flex-блок

Зонд та підставка
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Сканувальний пристрій (зонд)

Сенсорна панель
Вентиляційні отвори

Одноразовий рукав
Бокові кнопки: сканування,
увімкнення/вимкнення,
активація сенсорної панелі

З'ємний кабель
сканувального пристрою з
USB-роз'ємом
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Упаковка мобільної системи (для транспортування)
Транспортування
Для транспортування системи, використовуйте лише чохол, який поставляється у комплекті.

Транспортування системи
Для забезпечення максимального захисту системи рекомендується
переміщувати її обережно. Дотримуйтесь цих інструкцій при
переміщенні системи:
1. Одягніть синій захисний рукав на зонд.
2. Перевірте, чи сканувальний пристрій (зонд) надійно розміщений
всередині корпусу.
3. Від'єднайте кабелі живлення від Flex-блоку та ноутбука.
4. Помістіть всі елементи системи у чохол (див. малюнок вище).
5. Переконайтеся, що чохол завжди знаходиться у сухому стані для
захисту компонентів системи від вологості.
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Розділ 3.

Збір та установка програмного забезпечення
Крок 1. Збір
Щоб зібрати сканер iTero Element Flex, будь ласка, дотримуйтесь
наведених нижче інструкцій:

A

Flex-блок та кабель живлення

Б

Підставка

В

Зонд та шнур для його під'єднання

Г

USB-кабель для з'єднання ноутбука з
блоком

Кабель живлення
змінного струму

Зонд
(сканувальний
пристрій)

USB-роз'єм

A
Г

В
Б

3.
Підключіть USB-кабель до блоку

1.
Помістіть зонд у підставку

2.
З'єднайте кабель живлення з блоком

4.
Підключіть USB-кабель до ноутбука

5.
З'єднайте кабель зонду з блоком

Дві важливі примітки:

6.
Ввімкніть кабель живлення блоку в мережеву
розетку

•

Блок повинен бути завжди
підключений до розетки змінного
струму

•

Ноутбук повинен бути підключений
до розетки змінного струму для
внутрішньоротового сканування

7.
Кінцева установка/налаштування системи iTero
Element Flex
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Крок 2. Завантажте програмне забезпечення iTero
Element Flex
Для правильної установки програмного забезпечення та налаштування
сканера iTero Element Flex, будь ласка, переконайтеся, що ваш iTero-зонд
зафіксований на підставці і підключений до блоку, а блок підключений до
ноутбука. Будь ласка, переконайтесь, що під час установки програмного
забезпечення ваш ноутбук підключено до електричної розетки.
1. Налаштування ноутбука
A. Увімкніть ноутбук.
B. Оновіть програмне забезпечення Windows до останньої версії.
2. Завантаження програмного забезпечення iTero
A. Відкрийте скриньку електронної пошти у вашому браузері, з
якої ви здійснили реєстрацію. Відшукайте електронний лист із
заголовком "Ваш iTero-пристрій було відправлено", який містить
інструкції.
B. Натисніть на посилання, щоб перейти на сторінку для
завантаження програмного забезпечення.
або
C. В інакшому випадку, відкрийте веб-браузер і перейдіть на сайт
(введіть адресу сайту у свій веб-браузер). download.itero.com.
3. Встановлення програмного забезпечення iTero
A. Натисніть кнопку "Почати".
B. Запустіть завантажений інсталяційний файл.
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C. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити завантаження
програмного забезпечення iTero.
Дуже рекомендується регулярно перевіряти оновлення програмного
забезбечення Windows та встановлювати їх. Будь ласка, активуйте
оновлення.
Крім того, рекомендується виконувати перезавантаження системи
Windows і вимикати комп'ютер після завершення роботи кожного дня,
щоб оновлення встановились.
Перш ніж встановити програмне забезпечення iTero Element Flex
вперше, будь-ласка, встановіть усі доступні оновлення системи
Windows. Нові комп'ютери з операційною системою Windows повинні
оновлюватися автоматично.
Щоб перевірити наявність оновлень системи Windows, відкрийте
"Налаштування" (клавіші Windows + I), виберіть "Оновлення та безпека",
а потім "Оновлення Windows". Натисніть кнопку "Перевірити наявність
оновлень", щоб побачити наявність нових оновлень.
Рекомендується закривати інші програми під час використання
системи iTero Element Flex для сканування.

Інструкція з експлуатації iTero Element Flex
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Крок 3. Процес встановлення Make it Mine

1.
Виберіть мову налаштування та натисніть кнопку Make it Mine, щоб
запустити Майстер установки.

2.
Дотримуйтесь інструкцій Майстра установки на екрані, щоб завершити
налаштування та інсталяцію iTero Element Flex.

9

Інструкція з експлуатації iTero Element Flex

Розділ 4.

Інструкція з експлуатації
Для забезпечення стабільного та безпечного робочого середовища
для користувача, в сканер впроваджено декілька засобів безпеки;
антивірусне програмне забезпечення є одним з таких елементів
керування. Таким чином, компанія Align наполегливо рекомендує
завантажувати антивірусне програмне забезпечення на ноутбук.
Іншим контролем безпеки є пароль користувача Windows. Для того,
щоб відповідати мінімальним вимогам безпеки, рекомендується
використовувати пароль, який відповідає наступним вимогам:
1. Довжина не менше 10 символів
2. Щонайменше 1 велика літера (А-Я)
3. Щонайменше 1 мала літера (а-я).
4. Принаймні 1 цифра (0-9)
5. Принаймні 1 спеціальний символ (знаки пунктуації) - зверніть увагу,
що пробіл також позначається як спеціальний символ
6. Максимум 128 символів - не більше 2-х однакових символів в рядку
(наприклад, 111 або CCC не допускаються)
Перевірте, чи ноутбук підключено до електричної розетки, щоб
впевнитись, що під час процесу сканування рівень заряду акумулятора
не досягне низького рівня, що унеможливить сканування.
Для запуску програми iTero:
1. Включіть ноутбук
2. Увійдіть до програми Windows за допомогою локального пароля
Windows (якщо потрібно)
3. Двічі натисніть на значок iTero

Рекомендується утримувати систему в режимі роботи протягом усього
робочого дня, щоб забезпечити передачу фонових файлів між кабінетом
лікаря, партнерськими лабораторіями та Центром Align Technology.
Рекомендується завершувати роботу системи наприкінці робочого дня та
перезавантажувати її наступного дня.

Веб-камера
Підключіть веб-камеру до ноутбука, дотримуючись інструкцій
виробника.
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Розділ 5.

(зонду).

Інструкції щодо
користування,
очищення та дезінфекції
сканера
Поводження з пристроєм сканування (зондом)
•

Пристрій сканування містить делікатні компоненти, з якими потрібно
обережно поводитися.

Користування кабелем сканувального пристрою
•

Необхідно обережно користуватися кабелем сканера, щоб уникнути
його можливого пошкодження.

•

Не ставайте на кабель та уникайте його скручування, натягнення,
утворення на ньому вузлів тощо.

•

Між сеансами використання сканера, рекомендується
розпрямлювати будь-які скручування та вузли на кабелі.

Рекомендовані найкращі методи очищення та
дезінфекції сканувального пристрою між прийомами
пацієнтів.
Щоб уникнути перехресного забруднення, виконайте необхідні дії та
скористайтеся засобами захисту ноутбука.
•

Не розпилюйте дезінфікуючий засіб безпосередньо на поверхню
системи сканера.

•

Для очищення пристрою сканування, розпилюйте дезінфікуючий засіб
на рушник або використовуйте дезінфікуючі серветки.

•

Увага: надмірне нанесення дезінфікуючого продукту на поверхню
системи сканера може спричинити його пошкодження та
пошкодити його внутрішні компоненти.

•

Дотримуйтесь інструкцій виробника дезінфікуючого засобу для
належної тривалості його дії. Витріть надлишки дезінфікуючого
засобу м'якою безворсовою тканиною.

•

Примітка. Дотримуйтесь стандартних запобіжних заходів для
особистого захисту.

•

Увага! НЕ торкайтесь оптичної поверхні сканувального пристрою
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Очисні та дезінфікуючі матеріали для сканувального пристрою та
підставки
Для очищення сканувального пристрою та підставки рекомендуються наступні дезінфікуючі
засоби та очисні матеріали.

Опис

кислотність (pH)

Номенклатурний код
виробника

Виробник

Birex ® Дезінфікуючі серветки 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 ®дезінфікуюча рідина з
вмістом перекису водню

2-3

30828, 30829

Clorox ® Healthcare™

Clorox Healthcare ®дезінфікуючі вологі
серветки з вмістом перекису водню

2-3

30824, 30825

Clorox ® Healthcare™

Opti-Cide 3®рідина

7.6

DOCS12-024, DOCP04-128

Biotrol Intl.

Opti-Cide 3®серветки

7.6

DOCW06-100

Biotrol Intl.

Рідина OPTIM 33TB

2.5-3.5

OPT33-1GAL, OPT-33-1QT

SciCan Inc.

Серветки OPTIM 33TB

2.5-3.5

OPT33-W10X10, OPT-33-W12

SciCan Inc.

ProSpray
Серветки ProSpray

10

PSC240
PSW-1

Certol

Webcol ®спиртові препарати
прокладки

7

5110

Medtronic
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Розділ 6.

Зміна рукавів після
використання пацієнтами
Очищення та дезінфекція сканувального пристрою (зонду)
Щоб уникнути перехресного зараження, важливо, щоб після кожного пацієнта
ви повністю очищували та дезінфікували пристрій сканування та одноразовий
ковпачок. Для очищення блоку сканування та його підставки, спершу
нанесіть дезінфікуючий матеріал на рушник або використовуйте серветки
для дезінфекції. Після цього виконайте наступні кроки, щоб відкріпити
використаний рукав та прикріпити новий одноразовий рукав.
УВАГА! Утилізуйте рукави сканера відповідно до стандартної робочої
процедури або місцевих правил утилізації медичних відходів.

Заміна одноразових рукавів

Крок 1
Під час одягнення чи зняття рукава притримуйте його по центру.

Крок 2
Злегка притисніть обидві сторони одноразового рукава, повільно
стягніть його з блоку сканування та утилізуйте.

Крок 3
Обережно натягніть новий рукав на сканувальний пристрій, поки він не
закріпиться на вірній позиції.

УВАГА! Оптична поверхня!
НЕ торкайтесь оптичної поверхні. Контакт з нею може призвести до
пошкодження. Для очищення оптичної поверхні, використовуйте серветки
та антистатичну тканину, яка знаходиться у коробці з ковпачками. Для
правильного використання дотримуйтесь інструкції, яка знаходиться у
коробці з рукавами.
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Рукави сканера
Існує два типи рукавів, які призначені для використання зі сканувальним пристроєм (зондом):

Одноразовий рукав
Рукав білого кольору призначений для одноразового використання для
сканування пацієнта. Щоб уникнути перехресного забруднення, завжди
виконуйте заміну білого рукава на пристрої сканування між пацієнтами.
Будь-ласка, утилізуйте використаний білий рукав після кожного пацієнта.

Упаковка для рукавів сканера
Рукави сканера можна замовити онлайн в коробках від 25 штук у магазині
iTero www.store.itero.com, де вони є в наявності.
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Захисний рукав
Синій захисний рукав призначений для захисту оптичної поверхні лінзи,
коли сканувальний пристрій не використовується. Будь ласка, зберігайте
синій захисний рукав у безпечному місці, щоб не загубити його чи не
пошкодити.

Інструкція з експлуатації iTero Element Flex

Українською

Розділ 7.

Локальна мережа клініки
інструкції з експлуатації мережі
Вступ
Сканер iTero Element використовує підключення до Інтернету через мережу Wi-Fi для
надсилання та отримання сканувань до хмари iTero та з неї.
В якості рекомендації, завжди краще мати новий пристрій у доступі. Нижче наведено кілька
корисних порад щодо найкращого з'єднання з Wi-Fi:

Рівні підключення до Інтернету Wi-Fi

Відмінно
>-50 дБм

Посередньо
від -60 до -70 дБм

Добре
від -50 до -60 дБм

Слабо
<-70 дБм

•

ВАЖЛИВО! Щоб досягти найкращої продуктивності сканера iTero
Element, переконайтеся, що потужність сигналу Wi-Fi відповідає рівню
“Відмінно” або принаймні “Добре”.

•

УВАГА! Під час сканування пацієнта не підключайте кабель локальної
мережі до елемента iTero Element - це заборонено через ймовірність
виникнення небезпеки.
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Підготовка
•

Необхідний модем/маршрутизатор повинен бути налаштований за
допомогою стандарту WPA2 Security, включаючи пароль.

•

Залучіть допомогу ваших технічних фахівців під час встановлення
сканера.

•

Переконайтеся, що облікові дані SSID Wi-Fi: логін і пароль, є
доступними.

•

Мінімальний сигнал потужності Wi-Fi для системи повинен показувати
принаймні дві «смуги», як показано у розділі 2 вище.

•

Інструмент діагностики в розділі "Налаштування" або інструмент
підключення пропонується нижче.

•

Протестуйте локальне з'єднання Wi-Fi з будь-яким комп'ютером,
використовуючи інструмент підключення iTero (виконайте тест
якомога ближче до місця розташування сканера).

•

Завантажте інструмент підключення на сайті: fc1.orthocad.com\
download\AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

Нижче наведено кілька пропозицій для технічних фахівців компанії на
рахунок того, що слід враховувати, щоб запобігти таким проблемам,
як доступ або підключення до сканеру iTero:

1. Рекомендації стосовно імен хосту від компанії Align, яка обслуговує
порти 80 та 443.
2. Не переривайте роботу FTP, оскільки сканер передає певні типи
файлів (.3ds і.3dc/.3dm).
3. Вимкніть всіх проксі-клієнтів для передачі даних через TCP/IP.
4. Не додавайте сканер до жодної групи доменів.
5. Не запускайте жодну групову політику на сканері, оскільки це може
порушити його правильне функціонування.

Інструкція з експлуатації маршрутизатора
Мінімальні стандарти: 802.11N / 802.11AC

Правила підключення до Інтернету
Щоб досягти максимальної продуктивності сканера iTero Element,
переконайтеся, що швидкість завантаження підключення до Інтернету
становить не менше 1 Мбіт/с на сканер. Також зверніть увагу, що будь-які
додаткові пристрої, підключені до Інтернету одночасно зі сканером,
можуть вплинути на продуктивність сканера.

Міжмережевий захист
Відкриті порти (у випадку, якщо працює міжмережевий захист):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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Рекомендації щодо Wi-Fi
Маршрутизатори Wi-Fi дозволяють отримувати доступ до системи
Інтернет, використовуючи з'єднання Wi-Fi з будь-якого місця в межах
функціонального діапазону бездротової мережі. Тим не менше, кількість,
глибина і положення стін, стель або додаткових огорож, через які
бездротові сигнали повинні проходити, можуть обмежувати діапазон і
силу сигналу. Звичайні сигнали змінюються залежно від типів матеріалу
та фонового шуму радіочастот у вашому домі або на підприємстві.
1. За можливості краще, щоб між маршрутизатором та мережевими
пристроями було якомога менше стін і стель. Кожен бар'єр може
зменшити діапазон вашого адаптера на 1-3 метра (3-9 футів).
2. Рекомендується, щоб мережеві пристрої були розміщені на одній лінії
і між ними не було жодних бар'єрів. Навіть стіна, яка виглядає досить
тонкою, може блокувати сигнал в межах 1м (3 фути), якщо її кут
зміщений на 2 градуси. Щоб досягти найкращого сигналу, розмістіть
всі пристрої таким чином, щоб сигнал Wi-Fi проходив прямо через
(900) стіну або огорожу (замість кута).
3. Якість будівельного матеріалу теж відіграє важливу роль. Тверді
металеві двері або алюмінієві цвяхи можуть бути дуже щільними
і можуть мати несприятливий вплив на сигнал Wi-Fi. Спробуйте
розмістити точки доступу, бездротові маршрутизатори та комп'ютери
так, щоб сигнал проходив через гіпсокартонові стіни або відкриті
дверні проходи. Такі матеріали та предмети, як скло, сталь, метал,
стіни з ізоляцією, резервуари для води (акваріуми), дзеркала, шафи
для файлів, цегла та бетон можуть зменшити ваш бездротовий сигнал.
4. Тримайте ваш продукт iTero на відстані (щонайменше 3-6 футів або
1-2 метри) від електричних приладів або пристроїв, які створюють
радіочастотний шум.
5. Якщо ви використовуєте бездротові телефони з частотою 2,4 ГГц або
X-10 (бездротові пристрої, такі як стельові вентилятори, дистанційне
освітлення та системи домашньої безпеки), бездротове з'єднання
може суттєво ослабнути або повністю зникнути. Основи багатьох
бездротових пристроїв передають радіочастотний сигнал, навіть
якщо пристрій вимкнено. Розмістіть інші бездротові пристрої якомога
далі від сканера та маршрутизатора.
6. У вашій локації може бути більше однієї активної бездротової
мережі. Кожна мережа використовує один або більше каналів.
Якщо канал знаходиться поблизу системних каналів, зв'язок
може поступово слабнути. Доручіть вашому технічному відділу
перевірити це, і якщо потрібно, змініть номери каналів, що
використовуються вашою мережею.
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Рекомендації компанії Align стосовно вибору імені хосту
Компанія Align постійно вдосконалює свої продукти та послуги. Таким чином, можна
скоріше вибрати певне ім'я хосту, хоча і не прив'язане до конкретної IP-адреси.
Наступний список імен хостів був створений для забезпечення належного
функціонування сканерів Align, щоб мати можливість використовувати всі додаткові
функції сканера.

Рекомендації компанії Align стосовно вибору імені хосту:

Ім'я хосту

Порт

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

Діапазон IP AWS - глобальна служба Amazon CDN - діапазон IP-адрес
залежить від розташування сканера.

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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Додаток А.

Декларація EMC
Перелік результатів тестування EMC для пристрою iTero Element Flex
Стандарт

Клас / Рівень безпеки

Результат
тестування

Загальні вимоги ЕМС

частина 4.1

--

Відповідає
вимогам

Зовнішні етикетки

частина 5.1

--

Відповідає
вимогам

Відповідність інструкції користувача

частина 5.2.1

--

Відповідає
вимогам

Точність технічного опису

частина 5.2.2

--

Відповідає
вимогам

Кондуктивне випромінювання
Діапазон частот: 150 кГц - 30 МГц

CISPR 11

Група 1. Клас Б
230, 120 і 100 В ~ 50 Гц;
220 В ~ 60 Гц

Відповідає
вимогам

Випромінювання
Діапазон частот: 30 - 1000 МГц

CISPR 11

Група 1. Клас Б

Відповідає
вимогам

Тест на випромінювання, яке утворюється гармонічними струмами

IEC 61000-3-2

230 В ~ 50 Гц
та 220 В ~ 60 Гц

Відповідає
вимогам

Тест на зміну, коливання та стрибки напруги

IEC 61000-3-3

230 В ~ 50 Гц
та 220 В ~ 60 Гц

Відповідає
вимогам

Захист від електростатичного розряду (ESD)

IEC 61000-4-2

8 кВ при контакті та
15 кВ у повітрі

Відповідає
вимогам

Захист від впливу електромагнітних полів

IEC 61000-4-3

10.0 В/м; 80 МГц, 2,7 ГГц,
80% AM, 1 кГц

Відповідає
вимогам

Захист від безпосередньої близькості з обладнанням бездротового
зв'язку

IEC 61000-4-3

Перелік частот,
від 9 В/м до 28 В/м,
PM (18 Гц або 217 Гц), FM 1 кГц

Відповідає
вимогам

Захист при короткочасній зміні напруги (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2,0 кВ - в мережі змінного струму;
Tr/Th - 5/50 нс, 100 кГц

Відповідає
вимогам

Захист від перепадів напруги

IEC 61000-4-5

± 2.0 CM / ± 1.0 кВ DM
на 230 В ~ 50 Гц
та 220 В ~ 60 Гц;
Tr/Th - 1,2/50 (8/20) мс

Відповідає
вимогам

Захист від кондуктивних перешкод, викликаних радіочастотними ‑
полями

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 середньоквадратичне значення напруги
на 230 В змінного струму та шнур зонда;
0,15 ÷ 80 МГц, 80% АМ, 1 кГц

Відповідає
вимогам

IEC 61000-4-11

На 230 В та 100 В змінного струму ~ 50 Гц:
0% - 0,5 циклу та 1 цикл;
70% - 25 циклів; 0% - 250 циклів
на 220 В змінного струму ~ 60 Гц:
0% - 0,5 циклу та 1 цикл;
70% - 30 циклів; 0% - 300 циклів

Відповідає
вимогам

Тест
Документація (частини 4 та 5 IEC 60601-1-2)

Випуск (IEC 60601-1-2, частина 7)

Захист (IEC 60601-1-2, частина 8)

Захист від падіння та/або коливань напруги, та коротких перебоїв
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Додаток Б.

Технічні характеристики обладнання
Деталь

Опис

Монітор

Монітор ноутбука

Сканер

Сканер здійснює лазерне випромінювання як червоного діапазону (680
нм Клас 1), так і LED-випромінювання.

Робоча потужність

100-240 В, 50/60 Гц - 40 ВА (макс.)

Робоча температура

Від 18° до 26°С / від 64,4° до 78,8°F

Температура зберігання/транспортування

Від -5° до 50°С / від 23° до 122°F

Робочий тиск і висота

Тиск: 520 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст. (~ 69 кПа до ~ 101 кПа)
Висота: від 0 до 10000 футів

Тиск і висота для зберігання/транспортування

Тиск: 430 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст. (~ 57 кПа до ~ 101 кПа)
Висота: від 0 до 15000 футів

Відносна вологість повітря

Експлуатація: від 40% до 70%. Зберігання: від 30% до 90%
Flex-блок iTero Element:
Довжина: 206 мм (~ 8 дюймів)
Ширина: 94 мм (~ 3,7 дюйма)
Глибина: 36,5 мм (~ 1,4 дюйма)
Зонд iTero Element:
Довжина: 338,5 мм (~ 13 дюймів)
Ширина: 53,5 мм (~ 2 дюймів)
Глибина: 69,8 мм (~ 3 дюйми)

Розміри
Підставка:
Довжина: 262 мм (~ 10 дюймів)
Ширина: 89 мм (~ 3,5 дюймів)
Глибина: 52 мм (~ 2 дюйми)
Чохол:
Висота: 326,5 мм (~ 13 дюймів)
Ширина: 455 мм (~ 18 дюймів)
Глибина: 184 мм (~ 7 дюймів)
Вага нетто

Блок iTero Element Flex: ~ 0,5 кг (~ 1 фунт)
Зонд iTero Element: 0,47 кг (~ 1 фунт)
Порожній чохол: ~ 2 кг (~ 4,5 фунта)

Вага брутто

~ 8 кг (~ 17,6 фунтів)
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