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Tuân thủ laser loại 1

Cảnh báo của FCC

Thiết bị này tuân thủ: "21 CFR 1040.10” và “EN 60825-1”.

Hành động sửa đổi thiết bị khi chưa được nhà sản xuất chấp thuận có
thể làm mất quyền vận hành thiết bị của bạn theo Quy tắc FCC.

Sản phẩm Laser Loại 1

Tuân thủ EMC
Thiết bị này tuân thủ tiêu chuẩn EMC dưới đây:

Tuân thủ CSA
Thiết bị này tuân thủ tiêu chuẩn CSA sau đây cho Canada và Mỹ:
"UL Std Số: 60601-1 - Thiết bị điện Y tế Phần 1: Yêu cầu chung về An toàn"

"IEC 60601-1-2 Thiết bị điện y tế - Phần 1-2: Yêu cầu chung về an toàn
cơ bản và hiệu suất thiết yếu - Tiêu chuẩn kết hợp: Hiện tượng điện từ Yêu cầu và kiểm tra".

Tuân thủ an toàn
Thiết bị này tuân thủ tiêu chuẩn an toàn dưới đây:

C Hoa Kỳ
Tuân thủ FCC
Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC và hoạt động của thiết
bị phải tuân theo hai điều kiện sau:
1. Thiết bị này có thể không gây nhiễu có hại.
2. Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ loại nhiễu nào nhận được, kể cả
nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

ii

"IEC 60601-1 Thiết bị điện y tế - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ
bản và hiệu suất thiết yếu."

Tuân thủ CE
Thiết bị này tuân thủ Chỉ thị 93/42/EEC của Hội đồng về Các Thiết bị Y tế.
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Ký hiệu
Các ký hiệu sau đây có thể xuất hiện trên các bộ phận phần cứng của iTero Element Flex và
cũng có thể xuất hiện trong sổ tay hướng dẫn này và các tài liệu khác của iTero Element Flex.

Bất cứ nơi nào mà ký hiệu này xuất hiện trên
thiết bị, bạn nên tham khảo sổ tay hướng dẫn
này để biết thông tin về cách sử dụng thiết bị
phù hợp.

Bộ phận ứng dụng loại BF. Bất kỳ bộ phận nào
mà trên đó ký hiệu này xuất hiện đều cách điện
loại BF.

Các bộ phận hoặc phụ kiện mà trên đó ký hiệu
này xuất hiện không nên được tái sử dụng.

"Rx only"
Chú ý: Ký hiệu này được sử dụng để nhấn
mạnh thực tế rằng có những cảnh báo hoặc
biện pháp phòng ngừa gắn liền với thiết bị này.
Bất cứ nơi nào mà ký hiệu này xuất hiện trên
thiết bị, bắt buộc phải tham khảo thông tin liên
quan đến an toàn‑trong sổ tay hướng dẫn này.

THẬN TRỌNG: Luật Liên bang Hoa Kỳ quy
định thiết bị này phải được bán bởi hoặc bán
theo y lệnh của Nha sĩ, Bác sĩ Chỉnh nha hoặc
Chuyên gia Nha khoa có giấy phép. Hệ thống
này hoạt động như một thiết bị y tế theo toa và
chỉ nên được vận hành bởi các nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe có đủ điều kiện.

Bắt buộc phải thu gom riêng chất thải điện và
thiết bị điện tử. Tuân theo Chỉ thị châu Âu về Chất
thải từ Thiết bị điện và Thiết bị Điện tử (WEEE),
không thải bỏ sản phẩm này trong rác thải sinh
hoạt hoặc rác thải đô thị. Thiết bị này chứa các
tài liệu WEEE. Vui lòng liên hệ với dịch vụ EARN.
Đường dẫn đến biểu mẫu yêu cầu trực tuyến
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.

Nhà sản xuất thiết bị y tế.

THẬN TRỌNG: KHÔNG giẫm lên Flex hub!

THẬN TRỌNG: Flex hub phải được giữ khô!

REF
Số đơn hàng.

SN
Số sê-ri.

Chỉ đại diện theo ủy quyền trong Cộng đồng
châu Âu.

MLot
Cho biết các giới hạn nhiệt độ mà thiết bị y tế
có thể được tiếp xúc một cách an toàn

iii

Số lô của nhà sản xuất

Cho biết rằng người dùng cần tra cứu hướng
dẫn sử dụng.

Sổ tay Hướng dẫn Vận hành iTero Element Flex Tiếng   Việt

Hướng dẫn an toàn

Vệ sinh & Khử trùng

Trước khi bắt đầu làm việc với hệ thống, tất cả người dùng phải đọc
những hướng dẫn an toàn này.

•

Hệ thống được cung cấp một Flex hub chứa nguồn điện cho bộ quét.
Flex hub phải được giữ khô và được bảo vệ chống vỡ.

Để tránh lây nhiễm chéo, sau mỗi phiên bệnh nhân bắt buộc phải
thay mới đầu bọc nhựa dùng một lần và bộ quét phải được khử
trùng.

•

Vứt bỏ đầu bọc máy quét theo quy trình vận hành chuẩn hoặc quy
định của địa phương về việc tiêu hủy rác thải y tế bị ô nhiễm.

CẢNH BÁO - Để tránh nguy cơ bị điện giật, thiết bị này phải được kết
nối với nguồn điện lưới được bảo vệ nối đất.

Tháo dỡ & Cài đặt

Nguồn cấp điện
•

Nguồn cho bộ quét được cung cấp thông qua nguồn cấp điện y tế
nội bộ bên trong Flex hub.

Cảnh báo điện
•

Nguy cơ bị điện giật!! Không có bộ phận nào bên trong Flex hub
mà người dùng có thể sửa được.

•

Để tránh nguy cơ bị điện giật, iTero Element Flex phải được kết nối
với nguồn điện lưới được bảo vệ nối đất.

•

Chỉ kết nối thiết bị Flex hub với máy tính xách tay được cấp chứng
nhận theo tiêu chuẩn IEC60950 và UL60950‑1. Máy tính xách tay và
tất cả các phụ kiện của nó phải được đặt cách xa bệnh nhân ít nhất
1,5m. Không quét bệnh nhân và chạm vào máy tính xách tay hoặc
bất kỳ phụ kiện nào của nó cùng một lúc.

•

Chỉ có bộ quét của Align Technology và máy tính xách tay đủ tiêu
chuẩn mới được kết nối với ổ cắm USB trên Flex hub.

•

Chỉ nên sử dụng cáp nguồn được Align Technology phê duyệt để kết
nối Flex hub với ổ cắm AC.

•

Môi trường làm việc
•

Hệ thống nên được di chuyển giữa các văn phòng trong thùng chỉ
định riêng để tránh xảy ra thiệt hại.

•

Không chặn các lỗ thông hơi trên bộ quét.

•

Hệ thống chỉ dành cho mục đích sử dụng trong nhà. Không nên để
hệ thống tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, nhiệt quá mức
hoặc độ ẩm quá cao.

•

Hệ thống chỉ nên được sử dụng theo nhiệt độ vận hành như được
định nghĩa trong Phụ lục B.

•

Nếu iTero Element Flex vừa được mang vào văn phòng từ môi
trường nóng hoặc lạnh hoặc ẩm ướt, thì nên để nó sang một bên
cho đến khi nó được điều chỉnh theo nhiệt độ phòng để tránh ngưng
tụ bên trong.

Nhiễu điện từ
•

CẢNH BÁO: Thiết bị này đã được kiểm tra và tuân thủ các yêu cầu
đối với các thiết bị y tế theo tiêu chuẩn EN60601-1-2. Tiêu chuẩn
này được thiết kế nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu
có hại trong quá trình cài đặt y tế điển hình. Tuy nhiên, do sự tăng
nhanh thiết bị truyền sóng vô tuyến và các nguồn nhiễu điện khác
trong môi trường chăm sóc sức khỏe (ví dụ như điện thoại di động,
vô tuyến hai chiều di động, thiết bị điện) nên các mức nhiễu cao như
vậy có thể xảy ra do khoảng cách gần hoặc nguồn điện mạnh, có thể
làm gián đoạn hoạt động của thiết bị này.

•

Trong trường hợp điện áp nguồn đầu vào giảm mạnh, hệ thống sẽ
không hoạt động và vẫn an toàn cho người dùng. Hệ thống sẽ hoạt
động trở lại sau khi điện áp trở về giá trị bình thường.

Phân loại an toàn
•

Loại bảo vệ chống điện giật: Loại 1.

•

Mức độ bảo vệ chống điện giật: Loại BF.

•

Mức độ bảo vệ chống lại sự xâm nhập có hại của nước: Bình
thường.

•

Thiết bị không phù hợp để sử dụng khi có các hỗn hợp gây mê dễ cháy.

•

Chế độ hoạt động: Liên tục.

Thiết bị y tế theo toa
•

Hệ thống này hoạt động như một thiết bị y tế theo toa và chỉ nên
được vận hành bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có
đủ điều kiện.

Cảnh báo của máy quét
•

Máy quét phát ra ánh sáng laser đỏ (680nm Loại 1) cũng như phát ra
ánh sáng trắng của đèn LED. Việc sử dụng máy quét thông thường
không gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào cho mắt người. Tuy nhiên,
bác sĩ nên tránh chiếu trực tiếp máy quét vào mắt của bệnh nhân.

•

Tránh xoắn, thắt nút, kéo, giẫm lên dây cáp.

•

Khi không sử dụng hệ thống, nên đặt bộ phận quét bên trong giá đỡ
với đầu dò hướng xuống sao cho mắt không tiếp xúc trực tiếp với
chùm tia laser trong mọi trường hợp.

•

Bác sĩ chỉ nên kích hoạt chế độ quét khi đầu dò của máy quét đã
nằm bên trong khoang miệng của bệnh nhân.

•

Các bác sĩ nên tránh đặt máy quét vào giá đỡ trong khi chế độ quét
vẫn đang hoạt động.

iv

Hệ thống nên được tháo dỡ và cài đặt theo hướng dẫn của Align
Technology.

Tổng quan
•

CẢNH BÁO: Không được phép sửa đổi thiết bị này.
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Chương 1:

Giới thiệu
Giới thiệu về sổ tay hướng dẫn vận hành này
Hệ thống iTero Element Flex được phân phối độc quyền, cơ chế vận
hành giống như máy tính xách tay để thực hiện quét bên trong khoang
miệng tại văn phòng của bác sĩ. Sổ tay hướng dẫn vận hành này mô tả
cách khởi động và tắt hệ thống, cách sử dụng bộ quét/cây quét và dây
cáp đúng cách cũng như cách vệ sinh bộ quét và thay thế đầu bọc sau
mỗi phiên bệnh nhân.

Mục đích sử dụng
iTero Element Flex là hệ thống lấy dấu răng quang học di động (CAD/
CAM) dùng để ghi lại hình ảnh định vị về răng và mô miệng. Hệ thống
có thể được kết nối với máy tính xách tay được Align Technology phê
duyệt để giảm các yêu cầu về không gian của văn phòng và tăng tính
lưu động của hệ thống.
Dữ liệu được tạo ra từ iTero có thể được sử dụng để sản xuất các thiết bị
nha khoa (ví dụ như khay chỉnh nha, niềng răng, thiết bị, v.v.) và phụ kiện.
Phần mềm iTero Element Flex được sử dụng cùng với máy quét
iTero Element để chụp lại dấu răng kỹ thuật số 3D, mô mềm và cấu trúc
khoang miệng và khớp cắn. Phần mềm kiểm soát việc xử lý dữ liệu, tạo
điều kiện cho việc tích hợp dữ liệu và trích xuất dữ liệu để tạo CAD/CAM
phục hồi nha khoa, thiết bị chỉnh hình răng, trụ và phụ kiện. Ngoài việc
quét dữ liệu, nhiều thông tin về bệnh nhân và bệnh án khác nhau có thể
được nhập/xuất hoặc sử dụng cho mục đích mô phỏng. Các chức năng
khác có sẵn để xác minh, phục vụ cho hệ thống và hoạt động như một
công cụ quản lý đơn hàng.

Những lợi ích của hệ thống iTero Element Flex
Hệ thống iTero Element Flex cung cấp những lợi thế quan trọng so với
các phương pháp chế tạo thân răng hiện tại, bao gồm quét không bột,
chế tạo thân răng với độ chính xác cao hơn và có phản hồi ngay lập tức
trong quá trình quét.
Tham khảo trang web của chúng tôi http://www.itero.com để tìm hiểu
thêm về cách thức mà Dịch Vụ iTero có thể cải thiện công việc kinh
doanh của bạn bằng cách tăng sự hài lòng của bệnh nhân, cải thiện kết
quả lâm sàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
Vui lòng tham khảo danh sách máy tính xách tay và các ứng dụng diệt
virút đã được phê duyệt tại www.iTero.com.
Để đảm bảo sử dụng ứng dụng iTero với hiệu suất tối ưu, chỉ sử
dụng những máy tính xách tay đã được phê duyệt với hệ thống
iTero Element Flex.
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Giao diện người dùng của iTero Element Flex
Hệ thống iTero Element Flex cung cấp giao diện người dùng trực quan để
thực hiện quét kỹ thuật số trong quá trình Phục hồi hoặc Chỉnh nha. Bác
sĩ được hướng dẫn quy trình quét thông qua các phương tiện hỗ trợ trực
quan và bằng văn bản. Màn hình cảm ứng của máy tính xách tay và các
nút trên cây quét được sử dụng để phản hồi những hướng dẫn trên màn
hình trong quá trình quét.
Thao tác nhấp vào dấu hỏi sẽ hiển thị cửa sổ Trợ giúp và cung
cấp thông tin tổng quan ngắn gọn. Xin lưu ý rằng hình ảnh Tai
nghe sẽ xuất hiện thay vì biểu tượng câu hỏi khi đang ở chế độ
xem này. Nhấp vào vị trí bất kỳ để đóng màn hình Trợ giúp và
trở lại màn hình đang làm việc.

Nhấp vào để thiết lập các ưu tiên của bạn
Nhấp vào để khóa máy tính để bàn

Nhấp đúp để kết nối với bộ phận hỗ trợ
nhằm sửa lỗi từ xa (vui lòng gọi trước cho
bộ phận hỗ trợ)

Vui lòng nhấp vào để truy cập Trung tâm Học tập hoặc bắt đầu hoạt động
đào tạo
Mức pin máy tính xách tay

(Nhấp vào để bắt đầu một ca
bệnh mới)

Nhấp vào để kiểm tra tình
trạng đơn hàng của bạn

(Nhấp vào để xem/tìm kiếm
danh sách bệnh nhân)

Nhấp vào vị trí bất kỳ
trên màn hình để đóng
cửa sổ trợ giúp này

Nhấp vào để xem thông báo,
cập nhật và các tin nhắn khác từ
Align Technology
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Chương 2:

Các tính năng phần cứng cơ bản
Mặt trước của hệ thống

Máy tính xách tay có màn hình cảm ứng

Flex hub

Cây quét và giá đỡ
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Bộ quét (cây quét)

Mặt cảm ứng
Lỗ thông khí

Đầu bọc dùng một lần
Các nút bên hông: Quét, bật/
tắt, kích hoạt mặt cảm ứng

Dây cáp của bộ quét tháo rời
được có đầu nối USB
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Đặt hệ thống vào thùng (để vận chuyển)
Vận chuyển
Sử dụng thùng đựng đi kèm để di chuyển hệ thống giữa các văn phòng.

Di chuyển hệ thống
Để đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống, nên cẩn thận khi di chuyển hệ
thống. Làm theo các hướng dẫn sau để dời vị trí của hệ thống:
1. Gắn đầu bọc bảo vệ màu xanh vào cây quét.
2. Đặt bộ quét (cây quét) nằm gọn bên trong thùng.
3. Rút Flex hub và dây nguồn AC của máy tính xách tay ra khỏi ổ cắm
trên tường.
4. Đặt tất cả vào trong thùng (xem hình trên).
5. Hãy giữ cho thùng được khô ráo để bảo vệ các bộ phận của hệ
thống không bị ẩm.
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Chương 3:

Lắp ráp và cài đặt phần mềm
Bước 1: Lắp ráp
Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để lắp ráp máy quét
iTero Element Flex:

A

Hub và dây nguồn hub

B

Giá đỡ

C

Cây quét và dây cáp cây quét

D

Dây cáp USB để kết nối máy tính xách
tay và hub

Nguồn điện xoay
chiều

Cây quét
(bộ quét)

Cổng USB

A
D

C
B

3.
Gắn dây cáp USB vào hub

1.
Đặt cây quét vào giá đỡ

2.
Cắm dây nguồn hub vào hub

4.
Gắn dây cáp USB vào máy tính xách tay

5.
Gắn dây cáp cây quét vào hub

Hai lưu ý quan trọng:

6.
Cắm dây nguồn hub vào ổ cắm điện AC

•

Hub phải luôn luôn được kết nối với
ổ cắm AC trên tường

•

Máy tính xách tay nên được kết nối
với ổ cắm AC trên tường để quét
bên trong khoang miệng

7.
Cài đặt cuối cùng/Thiết lập hệ thống iTero
Element Flex
7
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Bước 2: Tải xuống phần mềm iTero Element Flex
Để cài đặt và cấu hình phần mềm cho máy quét iTero Element Flex của
bạn một cách chính xác, vui lòng đảm bảo cây quét iTero của bạn được
an toàn trong giá đỡ và được kết nối với hub và hub được kết nối với
máy tính xách tay. Vui lòng đảm bảo máy tính xách tay của bạn được
cắm vào ổ cắm AC trên tường trong khi cài đặt toàn bộ phần mềm.
1. Cài đặt máy tính xách tay
A. Bật máy tính xách tay.
B. Cập nhật Windows lên phiên bản mới nhất.
2. Tải xuống phần mềm iTero
A. Mở hộp thư đến của email đã đăng ký trong trình duyệt. Tìm email
"iTero của bạn đã được vận chuyển", bao gồm các hướng dẫn.
B. Nhấp vào liên kết để đến trang tải phần mềm.
hoặc
C. Hoặc, mở trình duyệt và truy cập (nhập địa chỉ vào trình duyệt
của bạn) download.itero.com.
3. Cài đặt phần mềm iTero
A. Nhấp vào nút "Get started".
B. Chạy tập tin cài đặt đã tải xuống.
C. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc tải
phần mềm iTero.
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Nên thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật Windows và cài đặt
chúng. Vui lòng kích hoạt cập nhật.
Khuyến nghị tắt máy tính vào cuối mỗi ngày để cài đặt các bản cập
nhật.
Trước khi cài đặt phần mềm iTero Element Flex lần đầu tiên, vui lòng
cài đặt tất cả các bản cập nhật Windows có sẵn. Máy tính mới cài hệ
điều hành Windows nên chọn tính năng cập nhật tự động.
Để kiểm tra các bản cập nhật của Windows, hãy mở "Settings" (phím
Windows + I), chọn “Update & Security”, và sau đó chọn “Windows
Update”. Nhấp vào “Check for updates” để xem có các bản cập nhật
mới không.
Bạn nên đóng các chương trình phần mềm khác trong khi sử
dụng hệ thống iTero Element Flex để quét.
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Bước 3: Quy trình Make it Mine

1.
Chọn ngôn ngữ và nhấn vào nút Make it Mine để khởi động chương
trình Wizard.

2.
Làm theo hướng dẫn của Wizard trên màn hình để hoàn thành việc tùy
chỉnh và cài đặt của iTero Element Flex.
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Chương 4:

Hướng dẫn vận hành
Các kiểm soát bảo mật được cài đặt trong máy quét để mang lại một
không gian làm việc nhịp nhàng và an toàn cho người dùng; phần mềm
diệt vi-rút là một trong số đó. Do đó, Align khuyên bạn nên tải xuống
phần mềm diệt vi-rút và cài đặt cho máy tính xách tay.
Một kiểm soát bảo mật khác là mật khẩu Windows của người dùng. Để
đáp ứng yêu cầu bảo mật tối thiểu, nên sử dụng mật khẩu đáp ứng các
yêu cầu sau:
1. Dài ít nhất 10 ký tự
2. Ít nhất 1 ký tự viết hoa (A-Z)
3. Ít nhất 1 ký tự viết thường (a-z)
4. Ít nhất 1 chữ số (0-9)
5. Ít nhất 1 ký tự đặc biệt (dấu chấm câu) — xin lưu ý rằng một khoảng
trắng cũng được xem là một ký tự đặc biệt
6. Tối đa 128 ký tự - không quá 2 ký tự giống nhau liên tiếp (ví dụ:
không cho phép 111 hoặc CCC)
Đảm bảo máy tính xách tay được kết nối với ổ cắm AC trên tường, để
đảm bảo dung lượng pin không xuống đến mức yếu, nếu không thì
không thể quét được.
Để bắt đầu chương trình iTero:
1. Bật nguồn máy tính xách tay
2. Đăng nhập vào Windows bằng mật khẩu Windows của bạn (nếu cần)
3. Nhấp đúp vào biểu tượng iTero

Hệ thống nên được duy trì ở tình trạng hoạt động trong thời gian làm việc
để các tập tin được truyền tải ở chế độ nền giữa văn phòng của bác sĩ,
các phòng khám mà bác sĩ hợp tác và Trung tâm Align Technology. Nên
tắt hệ thống vào cuối ngày làm việc và khởi động lại vào buổi sáng.

Web cam
Kết nối web cam với máy tính xách tay theo hướng dẫn sử dụng sản
phẩm.
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Chương 5:

Hướng dẫn sử dụng,
vệ sinh và khử trùng
máy quét
Sử dụng bộ quét (cây quét)
•

Bộ quét chứa các bộ phận mỏng nhẹ và cần được sử dụng một cách
cẩn thận.

Sử dụng dây cáp của bộ quét
•

Sử dụng dây cáp của máy quét cẩn thận để tránh bị hư hỏng.

•

Tránh xoắn, thắt nút, kéo hoặc giẫm lên dây cáp, v.v.

•

Sau mỗi phiên bệnh nhân, nên gỡ xoắn và tháo nút thắt để giảm bớt
áp lực lên dây cáp của máy quét.

Những biện pháp vệ sinh và khử trùng tốt nhất được
khuyến nghị cho bộ quét sau mỗi phiên bệnh nhân.
Để tránh lây nhiễm chéo, vui lòng thực hiện các hành động và phương
thức bảo vệ cần thiết cho máy tính xách tay.
•

Không xịt chất khử trùng trực tiếp lên bề mặt hệ thống máy quét.

•

Xịt chất khử trùng vào khăn hoặc dùng khăn lau khử trùng cho bộ
quét.

•

Cảnh báo: sản phẩm khử trùng vượt quá độ bão hòa trên bề
mặt hệ thống máy quét có thể gây hư hỏng thiết bị, bao gồm cả
những bộ phận bên trong.

•

Làm theo hướng dẫn khử trùng của nhà sản xuất theo đúng thời
gian tiếp xúc thích hợp. Lau sạch dung dịch khử trùng còn sót lại
bằng vải sạch và không có xơ.

•

Lưu ý: làm theo các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn để bảo
vệ cá nhân khi xét thấy phù hợp.

•

Cảnh báo: KHÔNG chạm vào bề mặt cảm quang của bộ quét
(cây quét).

11

Sổ tay Hướng dẫn Vận hành iTero Element Flex Tiếng   Việt

Các vật liệu vệ sinh và khử trùng cho bộ quét và thân máy
Các vật liệu vệ sinh và khử trùng sau đây được khuyến nghị sử dụng cho bộ quét và giá đỡ.

Mô tả

Độ pH

P/N của nhà sản xuất

Nhà sản xuất

Birex Khăn Quat khử trùng

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 ® dung dịch oxy già vệ
sinh khử trùng

2-3

30828, 30829

Clorox ® Healthcare™

Clorox Healthcare ® khăn lau vệ sinh khử
trùng chứa oxy già

2-3

30824, 30825

Clorox ® Healthcare™

Dung dịch Opti-Cide 3 ®

7.6

DOCS12-024, DOCP04-128

Biotrol Intl.

Khăn lau Opti-Cide 3

7.6

DOCW06-100

Biotrol Intl.

Dung dịch OPTIM 33TB

2.5-3.5

OPT33-1GAL, OPT-33-1QT

SciCan Inc.

Khăn lau OPTIM 33TB

2.5-3.5

OPT33-W10X10, OPT-33-W12

SciCan Inc.

ProSpray
Khăn lau ProSpray

10

PSC240
PSW-1

Certol

7

5110

Medtronic

®

®

Bông tẩm cồn Webcol
tiệt trùng

12
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Chương 6:

Thay đầu bọc sau mỗi
phiên bệnh nhân
Vệ sinh và khử trùng bộ quét (cây quét)
Để tránh lây nhiễm chéo, bộ quét và đầu bọc dùng một lần phải được vệ
sinh và khử trùng sau mỗi phiên bệnh nhân. Đầu tiên, hãy xịt chất khử trùng
lên khăn sạch hoặc sử dụng khăn lau khử trùng để vệ sinh bộ quét và giá
đỡ. Sau đó, tiến hành các bước dưới đây để tháo đầu bọc đã qua sử dụng
và gắn đầu bọc dùng một lần mới.

THẬN TRỌNG: Tiêu hủy đầu bọc máy quét theo các quy trình
vận hành tiêu chuẩn hoặc quy định của địa phương về việc tiêu
hủy rác thải y tế bị ô nhiễm.

Thay mới đầu bọc dùng một lần

Bước 1
Khi kéo đầu bọc RA hoặc VÀO, hãy giữ phần trung tâm của đầu bọc.

Bước 2
Nhấn nhẹ vào hai bên của đầu bọc dùng một lần, kéo đầu bọc từ từ ra
khỏi bộ quét và tiêu hủy.

Bước 3
Nhẹ nhàng đẩy đầu bọc mới vào bộ quét cho đến khi khớp vào đúng vị trí.

CẢNH BÁO: Bề mặt quang học!
KHÔNG chạm vào bề mặt quang học. Sự tiếp xúc có thể gây hư hỏng. Khi
cần vệ sinh, hãy sử dụng khăn lau và vải chống tĩnh điện được tìm thấy
trong hộp đựng đầu bọc. Để sử dụng đúng cách, vui lòng tham khảo các
hướng dẫn trong hộp đựng đầu bọc máy quét.
13
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Đầu bọc máy quét
Có hai loại đầu bọc được sử dụng kèm bộ quét (cây quét):

Đầu bọc dùng một lần
Đầu bọc màu trắng là loại đầu bọc dùng một lần để quét bên trong khoang
miệng của bệnh nhân. Luôn thay mới đầu bọc màu trắng trên bộ quét sau
mỗi phiên bệnh nhân để tránh lây nhiễm chéo. Hãy tiêu hủy đầu bọc màu
trắng sau mỗi phiên bệnh nhân.

Hộp đựng đầu bọc máy quét
Có thể đặt mua hộp 25 đầu bọc máy quét trực tuyến trên trang web của
iTero www.store.itero.com, ở nơi có sẵn.
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Đầu bọc bảo vệ
Đầu bọc bảo vệ màu xanh được sử dụng để bảo vệ ống kính có bề mặt
quang học khi không sử dụng bộ quét. Vui lòng giữ đầu bọc màu xanh
ở nơi an toàn để tránh bị mất hoặc hư hỏng.
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Chương 7:

Mạng LAN của phòng khám
hướng dẫn sử dụng mạng
Giới thiệu
Máy quét iTero Element sử dụng kết nối mạng Internet bằng Wi-Fi để gửi và truy
xuất các bản quét đến và từ đám mây iTero.
Theo khuyến nghị, tốt nhất là luôn có công nghệ hiện đại. Dưới đây là một số hướng
dẫn hữu ích để kết nối mạng Wi-Fi tốt nhất:

Các mức kết nối mạng Wi-Fi

Tuyệt vời
>-50 dBm

Bình thường
-60 đến -70 dBm

Tốt
-50 đến -60 dBm

Yếu
<-70 dBm

•

QUAN TRỌNG: Để máy quét iTero Element của bạn đạt được hiệu
suất tốt nhất, hãy đảm bảo rằng cường độ tín hiệu Wi-Fi ở tình trạng
"Tuyệt vời" hoặc ít nhất là "Tốt".

•

THẬN TRỌNG: Trong khi quét bên trong khoang miệng của bệnh
nhân, vui lòng không kết nối dây cáp mạng cục bộ với iTero Element điều này bị cấm vì lý do an toàn.
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Chuẩn bị
•

Môđem/Bộ định tuyến nên được cấu hình với tiêu chuẩn bảo mật
WPA2, bao gồm cả mật khẩu.

•

Hãy đảm bảo rằng đội ngũ chuyên gia IT của bạn sẽ có mặt khi lên
kế hoạch cài đặt máy quét.

•

Hãy đảm bảo rằng thông tin đăng nhập Wi-Fi của bạn sẵn có: Tên &
mật khẩu.

•

Cường độ tín hiệu Wi-Fi tối thiểu cho hệ thống ít nhất là hai vạch,
như đã đề cập trong chương 2 ở trên).

•

Công cụ chẩn đoán trong phần "Cài đặt" hoặc Công cụ Kết nối được
đề xuất bên dưới.

•

Kiểm thử kết nối Wi-Fi cục bộ với bất kỳ máy tính cá nhân nào bằng
cách sử dụng công cụ kết nối iTero (chạy thử nghiệm càng gần vị trí
của máy quét càng tốt).

•

Tải Công cụ Kết nối tại fc1.orthocad.com\download\AlignSupport\
ConnectivityCheck2.0.exe

•

Sau đây là một số đề xuất cho nhân viên IT tại văn phòng, liên quan
đến những gì cần được xem xét để ngăn chặn các sự cố như truy
cập hoặc kết nối với máy quét iTero:

1. Đề xuất tên máy chủ liên quan đến dịch vụ Align đang chạy trên
cổng 80 và cổng 443.
2. Không chặn giao thức truyền tập tin bởi vì máy quét gửi các loại tập
tin cụ thể (.3ds và.3dc/.3dm).
3. Vô hiệu hóa máy khách ủy nhiệm để truyền dữ liệu thông qua TCP/IP.
4. Không bổ sung máy quét vào bất kỳ nhóm miền nào.
5. Không chạy bất kỳ chính sách nhóm nào trên máy quét bởi vì chính
sách đó có thể làm cho máy quét hoạt động không đúng cách.

Hướng dẫn về bộ định tuyến
Tiêu chuẩn Tối thiểu: 802.11N/802.11AC

Hướng dẫn kết nối mạng Internet
Để máy quét iTero Element đạt được hiệu suất tốt nhất, hãy đảm bảo
rằng tốc độ tải lên của mạng Internet tối thiểu là 1Mbps/máy quét.
Ngoài ra, xin lưu ý rằng bất kỳ thiết bị nào khác được kết nối Internet
cùng lúc với máy quét có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của
máy quét.

Tường lửa
Mở cổng (trong trường hợp Tường lửa đang hoạt động):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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Mẹo cải thiện chất lượng Wi-Fi
Bộ định tuyến Wi-Fi cho phép bạn truy cập vào hệ thống mạng Internet
của mình bằng cách kết nối Wi-Fi từ bất kỳ nơi nào trong phạm vi hoạt
động của mạng không dây. Tuy nhiên, số lượng, chiều sâu và vị trí của
tường, trần nhà hoặc các vách ngăn khác mà tín hiệu mạng không dây
phải truyền qua có thể giới hạn phạm vi và cường độ của tín hiệu. Các
tín hiệu thông thường có thể khác nhau tùy vào các loại vật liệu và
nhiễu loạn (tần số vô tuyến) trong nhà hoặc cơ quan của bạn.
1. Hãy đảm bảo số lượng tối thiểu các bức tường và trần nhà giữa bộ
định tuyến và các thiết bị mạng khác. Mỗi rào chắn có thể làm giảm
phạm vi phát sóng mạng không dây của bạn xuống 1-3 mét (3-9 feet).
2. Hãy đảm bảo theo một đường thẳng, không có bất kỳ vách ngăn nào
giữa các thiết bị mạng. Ngay cả một bức tường có vẻ như khá mỏng
cũng có thể chặn tín hiệu mất 1 mét (3 feet) nếu góc tường bị dịch
chuyển chỉ 2 độ. Để thu nhận sóng tốt nhất, hãy đặt tất cả thiết bị
sao cho tín hiệu Wi-Fi truyền thẳng qua (900) một bức tường hoặc
vách ngăn (thay vì tại một góc).
3. Vật liệu xây dựng tạo nên sự khác biệt. Cửa kim loại chắc chắn hoặc
đinh nhôm có thể rất dày và gây ảnh hưởng xấu đến tín hiệu Wi-Fi.
Cố gắng định vị các điểm truy cập, bộ định tuyến không dây và máy
tính để tín hiệu truyền qua tường khô hoặc cửa mở. Các vật liệu và
vật thể như thủy tinh, thép, kim loại, tường cách nhiệt, bể nước (bể
cá), gương, tủ hồ sơ, gạch và bê tông có thể làm giảm tín hiệu mạng
không dây của bạn.
4. Để sản phẩm iTero của bạn cách xa các thiết bị điện hoặc thiết bị
gây nhiễu loạn (ít nhất 3-6 feet hoặc 1-2 mét).
5. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại không dây có băng tần 2.4GHz
hoặc X-10 (các sản phẩm không dây như quạt trần, đèn điều khiển
từ xa và hệ thống an ninh trong nhà) thì kết nối không dây của bạn
có thể bị giảm đáng kể hoặc mất hoàn toàn. Trạm cơ sở của rất
nhiều thiết bị không dây truyền tín hiệu tần số vô tuyến, ngay cả khi
thiết bị không được sử dụng. Đặt các thiết bị không dây khác của
bạn càng xa với máy quét và bộ định tuyến càng tốt.
6. Trong khu vực của bạn, có thể có nhiều hơn một mạng không dây
đang hoạt động. Mỗi mạng sử dụng một hoặc nhiều kênh. Nếu kênh
gần các kênh hệ thống của bạn thì hoạt động truyền thông có thể
giảm dần. Hãy nhờ bộ phận IT của bạn kiểm tra vấn đề này và thay
đổi số lượng kênh được sử dụng trong mạng của bạn nếu xét thấy
cần thiết.
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Các khuyến nghị cho tên máy chủ của Align
Align liên tục cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Vì vậy, có thể
cam kết Tên máy chủ mặc dù không phải là một địa chỉ IP chắc chắn.
Danh sách tên máy chủ dưới đây đã được tạo để cung cấp cho các máy
quét của Align những chức năng hoạt động phù hợp sao cho có thể tận
dụng mọi khả năng hoạt động cải tiến của máy quét.

Các khuyến nghị cho tên máy chủ của Align:

Tên máy chủ

Cổng

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

Dải địa chỉ IP của AWS - Dịch vụ CDN toàn cầu của Amazon - Dải địa
chỉ IP có thể khác nhau tùy vào vị trí của máy quét.

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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Phụ lục A:

Khai báo EMC
Tóm tắt kết quả kiểm tra EMC đối với iTero Element Flex
Tiêu chuẩn

Loại/Mức độ nghiêm trọng

Kết quả
kiểm tra

Yêu cầu chung đối với EMC

mục 4.1

--

Tuân thủ

Nhãn bên ngoài

mục 5.1

--

Tuân thủ

Sự phù hợp của hướng dẫn sử dụng

mục 5.2.1

--

Tuân thủ

Độ chính xác của mô tả kỹ thuật

mục 5.2.2

--

Tuân thủ

Nhiễu truyền dẫn
Dải tần số: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Nhóm 1 Loại B
Nguồn điện lưới 230, 120 & 100 VAC @ 50 Hz;
Nguồn điện lưới 220 VAC @ 60 Hz

Tuân thủ

Nhiễu bức xạ
Dải tần số: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

Nhóm 1 Loại B

Tuân thủ

Kiểm tra phát xạ dòng hài

IEC 61000-3-2

Nguồn điện lưới 230 VAC @ 50 Hz
& 220 V @ 60 Hz

Tuân thủ

Thay đổi điện áp, biến áp điện áp và kiểm tra nhấp nháy

IEC 61000-3-3

Nguồn điện lưới 230 VAC @ 50 Hz
& 220 V @ 60 Hz

Tuân thủ

Miễn nhiễm với phóng điện (ESD)

IEC 61000-4-2

Xả tiếp xúc 8 kV &
Xả khí 15 kV

Tuân thủ

Miễn nhiễm từ các trường điện từ bức xạ

IEC 61000-4-3

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

Tuân thủ

Miễn nhiễm từ trường gần thiết bị truyền thông không dây

IEC 61000-4-3

Danh sách tần số,
từ 9 V/m đến 28 V/m,
PM (18 Hz hoặc 217 Hz), FM 1 kHz

Tuân thủ

Miễn nhiễm với quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2 kV - trên nguồn điện xoay chiều;
Tr/Th - 5/50 ns, 100 kHz

Tuân thủ

Miễn nhiễm với sự tăng vọt điện áp

IEC 61000-4-5

± 2.0 CM / ± 1.0 kV DM
trên nguồn điện lưới 230 VAC @ 50 Hz
& nguồn điện lưới 220 VAC @ 60 Hz;
Tr/Th - 1.2/50 (8/20) ms

Tuân thủ

Miễn nhiễm với các nhiễu truyền dẫn do tần số‑vô tuyến

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS
trên nguồn điện lưới 230 VAC & dây cáp cây quét;
0,15÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Tuân thủ

IEC 61000-4-11

Trên nguồn điện lưới 230 VAC & 100 VAC @ 50 Hz:
0% - 0,5 chu kỳ & 1 chu kỳ;
70% - 25 chu kỳ; 0% - 250 chu kỳ
trên nguồn điện lưới 220 VAC @ 60 Hz:
0% - 0,5 chu kỳ & 1 chu kỳ;
70% - 30 chu kỳ; 0% - 300 chu kỳ

Tuân thủ

Kiểm tra
Tài liệu (IEC 60601-1-2 mục 4 và 5)

Phát xạ (IEC 60601-1-2 phần 7)

Miễn nhiễm (IEC 60601-1-2 mục 8)

Miễn nhiễm với sự sụt áp, mất điện ngắn hạn và dao động điện áp
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PHỤ LỤC B:

Thông số kỹ thuật phần cứng
Hạng mục

Mô tả

Màn hình

Màn hình máy tính xách tay

Máy quét

Máy quét phát ra ánh sáng laser đỏ (680nm Loại 1) cũng như phát ra
ánh sáng trắng của đèn LED.

Nguồn điện

100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (tối đa)

Nhiệt độ hoạt động

18° đến 26°C/64,4° đến 78,8°F

Nhiệt độ Bảo quản/Vận chuyển

-5° đến 50°C/23° đến 122°F

Áp suất & độ cao cho phép trong vận hành

Áp suất: 520 mmHg đến 760 mmHg (~69 kPa đến ~101 kPa)
Độ cao: 0 feet đến 10.000 feet

Áp suất & độ cao cho phép trong Bảo quản/
Vận chuyển

Áp suất: 430 mmHg đến 760 mmHg (~57 kPa đến ~101 kPa)
Độ cao: 0 feet đến 15.000 feet

Độ ẩm tương đối

Hoạt động: 40% đến 70%; Bảo quản: 30% đến 90%
iTero Element Flex hub:
Chiều dài: 206 mm (~8 in)
Chiều rộng: 94 mm (~3,7 in)
Độ sâu: 36,5 mm (~1,4 in)

Kích thước

cây quét iTero Element:
Chiều dài: 338,5 mm (~13 inch)
Chiều rộng: 53,5 mm (~2 inch)
Chiều sâu: 69,8 mm (~3 inch)
Giá đỡ:
Chiều dài: 262 mm (~10 in)
Chiều rộng: 89 mm (~3,5 in)
Chiều sâu: 52 mm (~ 2 in)
Thùng:
Chiều cao: 326,5 mm (~13 in)
Chiều rộng: 455 mm (~18 in)
Chiều sâu: 184 mm (~7 inch)

Khối lượng tịnh

iTero Element Flex hub: ~ 0,5 kg (~ 1 lbs)
cây quét iTero Element: 0,47 kg (~ 1 pound)
Thùng trống: ~2 kg (~4,5 lbs)

Trọng lượng vận chuyển

~8 kg (~17,6 lbs)
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