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Furnizimi me harduerët dhe softuerët e përshkruar
në këtë manual, është kryer sipas një Kontrate
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Kundërindikacionet
Për personat që janë diagnostikuar me Epilepsi, ekziston rreziku i shokut epileptik nga drita ndezëse e skanerit
iTero.Këta persona duhet të përmbahen nga çdo kontakt i syve me dritën ndezëse të lidhur me sistemin gjatë
përdorimit.

Pajtueshmëria
Përputhshmëria me lazerin e Klasit 1

Përputhshmëria me EMC

Kjo pajisje përputhet me “21 CFR 1040.10” dhe “EN
60825-1 ”

Kjo pajisje është në përputhje me standardin në vijim
të EMC:
“IEC 60601-1-2 Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa
1-2: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë themelore
dhe performancën thelbësore - Standardi i
kolateralit: Fenomene elektromagnetike - Kërkesat
dhe testet”.

Përputhshmëria me CSA

Përputhshmëria për sigurinë

Kjo pajisje është në përputhje me standardin e
mëposhtëm CSA për Kanadanë dhe SHBA:"UL Std
Nr. 60601-1 - Pajisje elektrike mjekësore Pjesa 1:
Kërkesat e përgjithshme për sigurinë”.

Kjo pajisje është në përputhje me standardin e
sigurisë në vijim:

Përputhshmëria me FCC

Përputhshmëria me CE

Kjo pajisje është në përputhje me Pjesën 15 të
Rregullores FCC dhe funksionon në zbatim të dy
kushteve të mëposhtme:

Kjo pajisje është në përputhje me Direktivën e
Këshillit 93/42/KEE për Pajisjet Medicinale.

“IEC 60601-1 Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1:
Kërkesat e përgjithshme për sigurinë themelore dhe
performancën thelbësore”.

1. Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje të
dëmshme.
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje që
mbërrin, duke përfshirë ndërhyrjet që mund të
shkaktojnë veprime të padëshiruara.

Paralajmërim për FCC
Ndryshimet në pajisje që nuk janë të miratuara
shprehimisht nga prodhuesi mund të shfuqizojnë
autoritetin tuaj për të përdorur pajisjen sipas
Rregullores FCC.
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Simbolet
Simbolet e mëposhtme mund të shfaqen në përbërësit e harduerëve iTero Element 2 dhe iTero Element Flex
dhe mund të shfaqen brenda këtij dokumenti dhe literatura të tjera iTero Element 2 dhe iTero Element Flex.

Kudo që shfaqet ky simbol në pajisje,
rekomandohet që t'i referoheni këtij manuali
për informacion mbi përdorimin e duhur të
pajisjes.

Pjesë e aplikuar e tipit BFÇdo përbërës, ku
shfaqet ky simbol, është izolim elektrik i tipit
BF.

KUJDES:Legjislacioni Federal i SHBA e
kufizon këtë pajisje për shitje nga ose me
urdhër të një Dentisti, Ortodonti ose Dentisti
Profesional të licencuar.Sistemi shërben si një
pajisje e kontrollit shendetësor dhe duhet të
përdoret vetëm nga ofruesit e kualifikuar të
kujdesit shëndetësor.

Prodhuesi i pajisjeve mjekësore.

Numri i porosisë.
Është e nevojshme që të mblidhen më vete
mbetjet elektrike dhe pajisjet elektronike.Në
përputhje me Direktivën Evropiane për
Mbetjet Elektrike dhe Pajisjet Elektronike
(MEPE), mos e hidhni këtë produkt në mbetjet
shtëpiake ose komunale.Kjo pajisje përmban
materiale WEEE.
Ju lutemi të kontaktoni shërbimin EARN.

Numri serial.

Rrymë e alternuar.

Lidhja për formularin e kërkesës online:
http://b2btool.earnservice.com/aligntech/select
Tregon një pajisje mjekësore që duhet të
mbrohet nga lagështira.
Kujdes:Ky simbol përdoret për të nënvizuar
faktin se ka paralajmërime ose masa
paraprake
specifike
të
lidhura
me
pajisjen.Kudo që shfaqet ky simbol në pajisje,
jeni të detyruar t'i referoheni informacionit të
sigurisë që gjendet në këtë dokument.

Tregon kufijtë e temperaturës ndaj së cilës
mund të ekspozohet e sigurtë pajisja
mjekësore.

Pjesët ose aksesorët, ku ndodhet ky simbol,
nuk duhet të ripërdoren.

Tregon nevojën që përdoruesi të konsultohet
me udhëzimet e përdorimit.
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Kodi numerik i prodhuesit.

Portë USB.

Tregon gamën e presionit atmosferik, ndaj të
cilit pajisja mjekësore mund të ekspozohet në
mënyrë të sigurt.

Bateri elektrike.

IEC 60417-5009:QËNDRONI NË PRITJE.
Tregon rangun e lagështirës në të cilin cilës
pajisja mjekësore mund të ekspozohet në
mënyrë të sigurt.

E brishtë, trajtojeni me kujdes.

KUJDES:Mos shkelni në shpërndarësin e
iTero Element Flex.

Tregon Përfaqësuesin
Komunitetin Europian.

e

Autorizuar

në

Kjo anë duhet të jetë lart.
Tregon se pajisja është RoHS në përputhje
me Kinën.
IEC 60417-5031:Rrymë direkte.

Skaneri i dorës (njësia e skanimit).

iv
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Udhëzimet e sigurisë
Para fillimit të punës me sistemin, të gjithë përdoruesit duhet të lexojnë këto udhëzime sigurie.
Ushqyesi

Sistemi furnizohet me energji nëpërmjet një ushqyesi të brendshëm të gradës mjeksore.

Fuqia e baterisë

Vetëm iTero Element 2:

Paralajmërimet
elektrike

•

Karikimi - bateria e skanerit do të karikohet plotësisht pasi të lidhet me një burim
energjie për 2 orë.

•

Me një bateri të karikuar plotësisht, mund të skanoni deri në 30 minuta.

•

Kujdes:Skaneri pajiset me një paketë të rikarikueshme baterish Li-ion.Ekziston
rreziku i shpërthimit nëse bateria zëvendësohet gabimisht.Zëvendësojeni vetëm
me të njëjtin lloj të rekomanduar nga prodhuesi.Hidheni baterinë e përdorur
sipas udhëzimeve të prodhuesit.

•

Rrezik goditje elektrike!!Vetëm teknikët e autorizuar nga Align Technology
mund të heqin panelët dhe mbulesat e jashtme.Nuk ka asnjë pjesë që mund të
zëvendësohet nga përdoruesi.

•

Për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike, skaneri duhet të lidhet vetëm me
një rrjet elektrik me tokëzim mbrojtës.

•

Vetëm një aparat fotografik ose disk i aprovuar nga Align Technology duhet të
lidhen me prizat USB në pjesën e pasme të ekranit me prekje.

Vetëm iTero Element Flex:
•

iTero Element Flex është i pajisur me një shpërndarës që përmban një furnizim
me energji elektrike për skanerin e dorës.Shpërndarësi i Flex duhet të mbahet i
thatë dhe të ruhet ndaj thyerjeve.

•

Lidhni shpërndarësen Flex vetëm me laptopë të miratuar sipas IEC60950 dhe
UL60950-1.Laptopi dhe të gjithë aksesorët e tij duhet të vendosen të paktën
1.5m larg nga pacienti.Mos e skanoni pacientin dhe të prekni laptopin apo
çfarëdo pajisje të tij njëkohësisht.

•

Vetëm skaneri i dorës iTero dhe laptopi i aprovuar duhet të lidhen me prizat USB
në shpërndarësin Flex.

•

Për të lidhur shpërndarësin Flex me prizën AC duhet të përdoret vetëm ushqyesi
i miratuar nga Align Technology.

LAN me wireless

Sistemi vjen i pajisur me një njësi LAN me wireless.

Klasifikimet e
sigurisë

•

Lloji i mbrojtjes kundër goditjeve elektrike:Klasi 1.

•

Shkalla e mbrojtjes kundër goditjeve elektrike:Tipi BF.

•

Shkalla e mbrojtjes nga futja e dëmshme e ujit:E zakonshme.

•

Pajisje e papërshtatshme për përdorim nën praninë e përzierjeve anestezike të
djegshme.

•

Mënyra e funksionimit:E vazhdueshme.

Pajisje për
kontrollin
shëndetësor

Sistemi shërben si një pajisje e kontrollit shendetësor dhe duhet të përdoret vetëm
nga ofruesit e kualifikuar të kujdesit shëndetësor.
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Paralajmërimet
për skanerin

Pastrimi dhe
dezinfektimi

•

Skaneri i dorës lëshon dritë të kuqe lazer (680nm Klasi 1), si dhe emetime të
bardha LED.Përdorimi normal i skanerit të dorës nuk përbën ndonjë rrezik për
syrin e njeriut.Megjithatë, ju duhet të kujdeseni nga ndriçimi i drejtpërdrejtë i
skanerit të dorës në sytë e pacientit.

•

Shmangni përdredhjen, nyjëzimin, tërheqjen dhe shkeljen e kabllit.

•

Kur sistemi nuk është në përdorim, skaneri i dorës duhet të vendoset në djep me
sondën e kthyer drejt ekranit prekës, në mënyrë që të mos ketë asnjë kontakt
sysh me rrezen lazer, ose emetimin LED të bardhë të ndezur.

•

Aktivizoni skanerin e dorës vetëm kur koka e tij të jetë në gojën e pacientit.

•

Shmangni vendosjen e skanerit të dorës në djep ndërkohë që po kryhet skanimi.

•

Nëse ka mosfunksionim të skanerit ose nëse vërehen dëmtime fizike, ndaloni
skanimin dhe telefononi Shërbimin e Klientit.

•

Për të shmangur ndotjen e kryqëzuar, është e detyrueshme që të:
o
o
o

•

Pastroni dhe dezinfektoni skanerin e dorës, siç përshkruhet në
seksion 10.2, dhe të zëvendësoni mbështjellësen njëpërdorimshe siç
përshkruhet në seksionin 1.4.3.1.1, pas çdo seance pacienti.
Hiqni dhe zëvendësoni dorezat pas çdo seance të pacientit.
Hidhni dorezat e grisura, të ndotura ose të hequra.

Hidhni mbështjellëset e skanerit sipas procedurave standarde të punës ose
rregullave vendase për asgjësimin e mbetjeve të kontaminuara mjekësore.

Ç'paketimi dhe
instalimi

Sistemi duhet të ç'paketohet dhe të instalohet sipas udhëzimeve të Align
Technology, të përshkruara në seksionin 2.1.

Mjedisi i punës

•

Sistemi duhet të lëvizet midis dhomave me kujdes maksimal për të shmangur
dëmtimin.

•

Mos bllokoni kanalet e ajrimit në skanerin e dorës dhe ekran.

•

Sistemi synohet vetëm për përdorim të brendshëm.Ai nuk duhet të ekspozohet
drejtpërsëdrejti ndaj dritës së diellit, nxehtësisë së tepërt ose lagështirës.

•

Vetëm iTero Element Flex:Nëse iTero Element Flex futet në zyrë nga një mjedis
i nxehtë, i ftohtë ose i lagësht, ai duhet të vendoset mënjanë derisa të përshtatet
me temperaturën e dhomës për të shmangur kondensimin e brendshëm.

Ndërhyrje
elektromagnetike

KUJDES:Kjo pajisje është testuar dhe është konstatuar se është në përputhje me
kushtet për pajisjet mjekësore sipas standardit IEC60601-1-2.
Ky standard është përcaktuar që të sigurojë mbrojtje të arsyeshme kundër
ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim tipik mjekësor.Megjithatë, për shkak të
përhapjes së pajisjeve të transmetimit me radio-frekuenca dhe burimeve të tjera të
ndërhyrjeve elektrike dhe elektromagnetike në mjediset e kujdesit shëndetësor
(p.sh., telefonat celularë, radiot me dy drejtime, pajisjet elektrike, RFID), është e
mundur që nivele të larta të ndërhyrjeve të tilla, për shkak të afërsisë së ngushtë ose
fuqisë së burimit, mund të cojnë në ndërprerje të performancës së kësaj pajisjeje.Në
këtë rast, pajisja mund të kthehet në modalitetin e funksionimit pas ndërhyrjes së
përdoruesit ose me rregullim-automatikisht.

Të përgjithshme

vi

KUJDES:
•

Nuk lejohet asnjë modifikim i kësaj pajisjeje.

•

Vetëm për Elementi iTero 2: Ekrani i prekjes duhet të jetë gjithmonë i
bashkangjitur në stendë pas montimit.
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1 Hyrje
1.1

Rreth këtij dokumenti
Ky dokument ofron informacione të përgjithshme dhe një përmbledhje të skanerëve dhe softuerëve iTero
Element 2 dhe iTero Element Flex.Përveç kësaj, përshkruan se si të montoni sistemin, instaloni softuerin në
sistemet iTero Element Flex, të ndizni dhe fikni sistemin, si të mbani skanerin e dorës dhe kabllin, si të pastroni
dhe dezinfektoni skanerin e dorës dhe si të zëvendësoni mbështjellëset e tij nga pacienti në pacient.

1.2

•

iTero Element 2 siguron përpunim më të shpejtë të skanimit, ergonomi të përmirësuar dhe imazh të
ngjyrave me definicion të lartë, me teknologji të gjeneratës së ardhshme, një ekran të gjerë me prekje
21.5”, bateri të integruar dhe djep të përqendruar në mënyrë ergonomike, për qasje të lehtë të skanerit të
dorës.

•

iTero Element Flex, një sistem vetëm me skaner dore, me një kuti transporti të personalizuar dhe të
lëvizshme, ju lejon të sillni teknologjinë edhe në operativin më të vogël.Ai mund të lidhet me laptopë të
miratuar nga Align Technology për të ulur kërkesat e hapësirës në zyrë dhe për të rritur lëvizshmërinë e
sistemit.

Përdorimi i synuar
Skanuesit iTero Element 2 dhe iTero Element Flex janë skanues intra-oral me karakteristikat e mëposhtme
dhe përdorimin e synuar:

1.3

•

Karakteristika e përshtypjes optike (CAD/CAM) e skanerit synohet/ është përcaktuar për t’u përdorur për
të regjistruar imazhet topografike të mëposhtme të dhëmbëve dhe indeve të gojës. Të dhënat e gjeneruara
nga iTero mund të përdoren në lidhje me prodhimin e pajisjeve dentare (p.sh., maskerinat, parantezat,
pajisjet, etj.) dhe aksesorë.

•

Softueri iTero përdoret me skanerin iTero në kapjen e imazheve dixhitale 3D të dhëmbëve, indeve të buta
të gojës dhe strukturave, dhe marrëdhënies së kafshimit.Softueri kontrollon përpunimin e të dhënave, duke
lehtësuar integrimin e të dhënave dhe eksportimin e të dhënave për fabrikimin CAD/CAM të restorimeve
dentale, pajisje ortodontike, abutmentë, dhe aksesorë. Përveç skanimit të të dhënave, mund të
importohen/eksportohen edhe informacione të ndryshme pacientësh dhe rastesh, ose të përdoren për
qëllime simulimi.Ka edhe funksione të tjera për kontrollimin dhe mirëmbajtjen e sistemit dhe për të shërbyer
si një mjet për menaxhimin e porosive.

Përfitimet
Sistemet iTero Element 2 dhe iTero Element Flex ofrojnë avantazhe të mëdha ndaj metodave ekzistuese të
prodhimit-të kurorave, duke përfshirë skanim pa pluhur, saktësi më të madhe të prodhimit të kurorës dhe
reagime të menjëhershme gjatë procesit të skanimit.
Referojuni faqes sonë të internetit http://www.itero.com për të mësuar se si Shërbimi iTero mund të rrisë
biznesin tuaj duke rritur kënaqësinë e pacientit, duke përmirësuar rezultatet klinike dhe duke rritur efikasitetin
në zyrë.
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1.4

Hardueri iTero Element
Modelet e mëposhtme të skanerit iTero janë përshkruar më poshtë:
•

iTero Element 2
o
o

•

iTero Element Flex
o

1.4.1

Konfigurimi i mbajtëses me rrota
Konfigurimi i mbështetëses
Konfigurimi i laptopit (i disponueshëm vetëm në vende të caktuara)
Referoju http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex për kërkesat minimale të sistemit.

iTero Element 2
Pamja e përparme
A

Ekran me prekje

B

Çelës i ndezjes

C

Drita e ndezjes LED

D

Skaner dore

E

Djepi

F

Bazamenti i rrotave

Figurë 1: Pamja e përparme e iTero Element 2

2
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Pamje e pasme
A

Lidhës i skanerit me
dorë

B

Kablli i skanerit të dorës

C

Kablli ushqyes i ekranit

Figurë 2: Pamje e pasme e iTero Element 2

1.4.2

iTero Element Flex
A

Laptop me
ekran me
prekje

B

Shpërndarës i
iTero Element
Flex

C

Skaner dore
dhe djepi

Figurë 3: iTero Element Flex
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1.4.2.1

Transportimi i iTero Element Flex
Për të siguruar mbrojtje maksimale të sistemit, rekomandohet të ndiqni udhëzimet më poshtë kur transportoni
sistemin:
1. Vendosni mbështjellësen blu mbrojtëse mbi skanerin e dorës.
2. Vendosni të gjitha sendet në valixhen e marrë për të lëvizur sistemin midis zyrave.

Figurë 4: iTero Element Flex në valixhen e marrë

3. Sigurohuni që valixhja të jetë e thatë për të mbrojtur komponentët e sistemit nga lagështira.

1.4.3

Skaneri i dorës iTero Element

A

Mbështjellëse njëpërdorimshe

B

Fusha e prekjes

C

Butonat anësorë:Skano, ndezur/ fikur, aktivizimi i fushës me prekje

D

Ventilatorët e ajrit

E

Kabëll i ndashëm i skanerit të dorës me lidhje USB

Figurë 5: skaneri i dorës iTero Element

4
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1.4.3.1

Mbështjellëse të skanerit të dorës iTero Elementit
Ka 2 lloje të mbvshtjellëseve të skanerit të dorës:
•

Mbështjellëse mbrojtëse: Kur skaneri nuk është në përdorim, përdorni mbështjellësen mbrojtëse blu për
të mbrojtur sipërfaqen optike të skanerit të dorës.

•

Mbështjellëse njëpërdorimshe: Para se të skanoni një pacient, vendosni një mbështjellëse njëpërdorimshe.

Figurë 6: Mbështjellëse mbrojtëse

1.4.3.1.1

Figurë 7: Mbështjellëse njëpërdorimshe

Zëvendësimi i mbështjellëseve të skanerit të dorës midis pacientëve
Mbështjellëset e skanerit të dorës janë të destinuara për përdorim për një pacient të vetëm dhe duhet të hidhen
dhe zëvendësohen pas secilit pacient në mënyrë që të shmanget ndotja e tërthortë.
KUJDES: Hidhni mbështjellëset e përdorura sipas procedurave standarde të punës ose rregullave
vendase për asgjësimin e mbetjeve të kontaminuara mjekësore.
Për të zëvendësuar mbështjellësen e skanerit të dorës:
1. Duke shtypur lehtë në qendër të mbështjellëses, tërhiqeni mbështjellësen ngadalë nga skaneri i dorës dhe
hidheni.

Figurë 8: Heqja e mbështjellëses së skanerit të dorës

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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KUJDES:SIPËRFAQE OPTIKE!
MOS e prekni sipërfaqen optike.Kontakti mund të shkaktojë dëme.Nëse nevojitet pastrim, përdorni copën
anti-statike që gjendet brenda kutisë së mbështjellëses.Për më shumë detaje, referojuni udhëzimeve në
kutinë e mbështjellëses.

Figurë 9: Sipërfaqja optike e skanerit të dorës

2. Pastroni dhe dezinfektoni skanerin e dorës, siç përshkruhet në seksionin 10.2.
3. Butësisht rrëshqisni një mbështjellëse të re mbi kokën e skanerit të dorës derisa të shkojë në vend.
Shënim:Nëse skaneri nuk do të përdoret menjëherë pas kësaj, vendosni mbështjellësen mbrojtëse blu.

Figurë 10: Butësisht rrëshqisni mbështjellësen e re në vend

1.5

Softueri iTero
Sistemet e reja të iTero Element 2 vijnë me programin e instaluar.Softueri duhet të instalohet në sistemin e
iTero Element Flex, siç përshkruhet në seksionin 2.2.

6
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2 Hapat e parë
2.1
2.1.1

Udhëzimet e montimit
Montimi i skanerit iTero Element 2 - konfigurimi i mbajtëses me rrota
Ndiqni udhëzimet e mëposhtme për montimin e skanerit iTero Element 2.

Rrymë AC

Bateri

Kliko

Rrymë DC

Butoni i
ndezjes

Skaner dore

Nevojiten
2 persona për
instalimin

A Ekran me
prekje
B Çelës i
ndezjes
C Drita e
ndezjes
LED
D Skaner
dore
E Djepi
F Bazamenti
i rrotave

1. Kontrolloni përmbajtjen e kutive.

3. Shtrëngoni dy vida Allen duke
4. Hiqeni kapakun nga pjesa e
përdorur çelësin më të madh Allen.
prapme e dorezës

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

2. Lidhni boshtin me bazamentin e
rrotave

5. Montoni djepin e skanerit të dorës
në pjesën e përparme të
mbajtëses me rrota.
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6. Mbajeni djepin

8

7. Shtrëngoni pjesën e prapme të
djepit të skanerit të dorës me vidë
Allen duke përdorur çelësin më të
vogël Allen.

8. Rivendosni kapakun prapa
dorezës

9. Hiqni kapakun magnetik nga pjesa 10. Lironi vidat flutur dhe hiqni
kapakun e baterisë.
e prapme e kornizës së mbajtëses
me rrota

11. Rrëshqitni baterinë në kafazin e
baterisë dhe shtrëngoni vidat
flutur.

12. Ngrini ekranin me prekje për ta
montuar atë.

14. Lidhni kabllon e energjisë në
portën e etiketuar DC, siç
tregohet në imazhin tjetër.

13. Rrotullojeni skanerin dhe
shtrëngoni vidat flutur për të
siguruar ekranin.

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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Kablli ushqyes i futur.

15. Rivendosni kapakun e prapmë
magnetik.

16. Vendoseni skanerin e dorës në
djep.

17. Lidhni kabllon e skanerit të dorës 18. Futni kabllin ushqyes në pjesën e 19. Siguroni kabllon në pjesën e
në pjesën e prapme të ekranit me
poshtme të mbajtëses me rrota.
poshtme të mbajtëses me rrota
prekje.
me kapëse.

20. Poziciononi kamerën web në
21. Lidhni kamerën web me portën
ekranin me prekje për trajnime në
USB poshtë ekranit me prekje.
distancë ose seanca
mbështetjeje.
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22. Futni kabllon e energjisë në
prizën e rrymës dhe pastaj
shtypni butonin "Power" për të
ndezur skanerin.
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2.1.2

Montimi i skanerit iTero Element 2 - konfigurimi i mbajtëses me rrota
Ndiqni udhëzimet e mëposhtme për montimin e skanerit iTero Element 2.

1. Futni boshtin në kornizë.

2. Shtrëngoni boshtin duke përdorur
çelësin Allen

3. Hiqni kapakun.

4. Vendosni kapakun e ri.

5. Ngrini ekranin me prekje për ta
montuar atë.

6. Rrotullojeni
skanerin
dhe
shtrëngoni vidat flutur për të
siguruar ekranin.

7. Vendosni kapakun.

8. Lidhni kabllon e energjisë në
portën e shënuar me DC.

9. Lidhni kabllon e skanerit të dorës
në pjesën e prapme të ekranit me
prekje.

10
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12. Futni kabllon e energjisë në
prizën e rrymës dhe pastaj
shtypni butonin "Power" për të
ndezur skanerin.

10. Poziciononi kamerën web në
ekranin me prekje për trajnime në
distancë
ose
seanca
mbështetjeje.

11. Lidhni kamerën web me portën
USB poshtë ekranit me prekje.

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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2.1.3

Montimi i skanerit iTero Element Flex
Ndiqni udhëzimet e mëposhtme për montimin e skanerit iTero Element Flex.

A

Kabllo e energjisë elektrike dhe
shpërndarës

B

Djepi

C

Skaner dore dhe kablli i tij

D

Kabëll USB për të lidhur laptopin
me shpërndarësin

3. Lidhni kabllin USB me
shpërndarësin.

1. Vendoseni skanerin e dorës në
djep.

2. Lidhni kabllon e energjisë
elektrike me shpërndarësin.

4. Lidheni kabllin USB me laptopin.

5. Lidhni kabllin e skanerit të dorës
me shpërndarësin.

6. Futni kabllin e rrymës së
shpërndarësit në prizën e
energjisë elektrike.
Shënime:

12

•

Shpërndarësi duhet të lidhet
me një prizë në mur gjatë
gjithë kohës

•

Laptopi duhet të lidhet me një
prizë muri gjatë skanimit
intraoral
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2.2

Instalimi i softuerit iTero - iTero Element Flex
Sistemet e reja të iTero Element 2 vijnë me programin e instaluar, por përdoruesi duhet ta instalojë programin
në sistemet iTero Element Flex.
Shënim: Para se të instaloni programin iTero në sistemet Flex, ju lutemi instaloni të gjitha përditësimet e
disponueshme të Windows.Kompjuterët e rinj Windows duhet të aplikojnë automatikisht përditësimet.
Për instalimin e softuerit dhe konfigurimin e duhur të sistemit të iTero Element Flex, ju lutemi siguroni sa vijon:
•

Skaneri i dorës është i sigurt në djep dhe është i lidhur me shpërndarësin

•

Shpërndarësi të jetë i lidhur me laptopin

•

Laptopi të jetë i futur në prizën e murit gjatë gjithë procesit të instalimit të softuerit.

Për të instaluar programin iTero në një sistem iTero Element Flex:
1. Instaloni të gjitha përditësimet e disponueshme të Windows.
a. Për të kontrolluar për azhurnimet e Windows, hapni Cilësimet e Windows dritare (Butoni Win + I) dhe
kliko Përditësime dhe Siguria
b. Klikoni në Përditësime të Windows.
c.

Klikoni Kontrollo për përditësime për të parë nëse ka përditësime të reja në dispozicion.

2. Tek mesazhet e email të regjistruar, shikoni për emailin "iTero juaj u dërgua", i cili përfshin udhëzimet e
shkarkimit.
3. Klikoni në lidhjen për të hyrë në faqen e shkarkimit të softuerit ose shfletoni http://download.itero.com.
4. Në faqen e internetit, klikoni butonin Fillo. Do të shkarkohet FirstTimeInstaller.exe.
5. Hapni skedarin e shkarkuar të instalimit dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar instalimin e
softuerit iTero.
Shfaqet ekrani Mirësevini.Vazhdoni siç përshkruhet në seksionin 2.3, më poshtë.

2.3

Hyrja në skaner për herë të parë
Kur të ndizni skanerin për herë të parë, do të shfaqet Mirësevini:

Figurë 11: Ekrani i mirëseardhjes

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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Zgjidhni gjuhën e kërkuar dhe një nga mënyrat e mëposhtme:
•

Modaliteti demonstrues:Ju lejon të njiheni me funksionalitetet e skanerit dhe të kryeni skanime provë pa
paraqitur skanimet.Për më shumë informacion, shihni seksionin 2.4.

•

Make It Mine:Ju lejon të regjistroni skanerin.Për më shumë informacion, shihni seksionin 2.5.

Shënim:Nëse zgjidhni opsionin Modalitet demonstrues përpara opsionit "Make It Mine", do të duhet të rindizni
skanerin për të aksesuar opsionin "Make It Mine".

2.4

Duke punuar në modalitet demonstrues
Modaliteti i demonstrimit është krijuar për trajnimin e stafit të ri dhe për praktikimin e skanimit.Modaliteti i
demonstrimit është i disponueshëm në çdo kohë që praktikat dentare të praktikohen në një skaner iTero, për
teknikat e skanimit, udhëzimet si të veprosh për formularet e recetave, llojet e rasteve, dhe për tu njohur me
ndërfaqen iTero.Modaliteti i demonstrimit përmban të gjitha aspektet e procesit të skanimit dhe përfshin një
larmi të rasteve të mostrave, siç janë rastet klinike, rastet Invisalign dhe rastet restauruese.
Kur punoni në modalitetin e demonstrimit për praktikimin e skanerit, një sfond me shirita të lehtë dhe etiketë
të kuqe në këndin e sipërm të majtë do të tregojnë se aktualisht po punoni në modalitetin e
demonstrimit.Modaliteti i demonstrimit është në dispozicion që prej mesazhit Welcome kur hyni për herë të
parë, ose në çdo kohë, duke prekur logon iTero në faqen kryesore.
Shënim:Skanimet e kapura në modalitetin e demonstrimit nuk mund të ruhen ose dorëzohen për trajtim të
pacientit.
Për të hyrë në modalitetin e demonstrimit pas hyrjes:
1. Prekni logon Elementi iTero në krye të ekranit të skanerit.

Figurë 12: logoja e iTero Element

14

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Manuali i përdorimit të iTero Element 2 dhe iTero Element Flex

2. Prekni Modalitet demonstrimi.

Figurë 13: Opsioni Modalitet demonstrimi

Shfaqet dritarja Hyrja, duke ju mundësuar të zgjidhni përdoruesin demonstrues.

Figurë 14: Dritarja e Hyrjes me një listë të përdoruesve demonstrues

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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3. Për të parë rastet restauruese, zgjidhni përdoruesinDr. Demo, iTero nga lista që shpaloset poshtëEmri i
doktorit.

Figurë 15: Butoni i Hyrjes në modalitetin demonstrues

4. Prekni Hyrja në modalitetin demonstrues.
Do të shfaqet faqja kryesore e modalitetit demonstrues, me Modaliteti Demonstrues të treguar në pjesën
e sipërme në të majtë të dritares.

Figurë 16: Faqja kryesore e modalitetit demonstrues
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5. Për të parë rastet demonstruese, prekni Porositë për të shfaqur një listë të porosive që janë aktualisht në
proces, si dhe një listë të porosive të kaluara.

Figurë 17: Rastet demonstruese të paraqitura në listën e porosive të kaluara

6. Prekni rastin e kërkuar demonstrues.
Rasti i zgjedhur është zgjeruar për të treguar opsionet e mëposhtme:

Figurë 18: Paneli i porosive të kaluara - opsionet

Për më shumë informacion mbi punën me porositë, shihni seksionin 6.

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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2.4.1

Dalja nga modaliteti demonstrues
Për të dalë nga modaliteti demonstrues:
•

Prekni logon e Elementit iTero dhe më pas prekni Dil Demo për të dalë nga modaliteti demo.

Figurë 19: Dalje nga modaliteti demonstrues

2.5

Regjistrimi i skanerit - Procesi "Make it Mine"
Kur të regjistroni skanerin, ju duhet të keni parasysh sa më poshtë për të përfunduar procesin e regjistrimit:
•

Emri i përdoruesit

•

Fjalëkalimi i përdoruesit

•

ID-ja e kompanisë

Do të merrni një email nga një përfaqësues iTero me kredencialet e logimit dhe informacion të detajuar se si
të vazhdoni me procesin Make it Mine.
Shënim:Nëse keni hyrë në modalitetin Demonstrues nga faqja Mirësevinipërpara se të regjistroni skanerin,
do t'ju duhet të rindizni skanerin për të hyrë në opsionin Make it Mine.

18
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Për të regjistruar skanerin:
1. Zgjidhni gjuhën e kërkuar.
2. Prekni Make it Mine.
Shfaqet faqjaLidhu.

Figurë 20: Zgjedhja e rrjetit

3. Zgjidhni lidhjen e kërkuar të rrjetit dhe më pas prekni Tjetër.
Komunikimi me Align u verifikua

Figurë 21: Verifikimi i komunikimit me Align

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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4. Kur verifikimi të ketë mbaruar, prekni mbi Tjetër.
Shfaqet faqja Zona Kohore.

Figurë 22: Zgjedhja e zonës tuaj kohore

5. Prekni Tjetër nëse zona e parazgjedhur e kohës është e saktë ose zgjidhni zonën tuaj të kohës nga lista
hapëse dhe më pas prekni Apliko.
Shfaqet faqja Regjistro Sistemin.

Figurë 23: Regjistrimi i sistemit për të rregulluar konfigurimin
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6. Vendosni emailin, fjalëkalimin dhe ID-në e kompanisë në fushat e dhëna dhe pastaj prekni mbi Regjistro.
Shfaqet faqja Konfigurimi i Skanerit faqja shfaqet, duke treguar paketën tuaj të abonimit nëiTero.

Figurë 24: paketë abonimi në iTero

7. Prekni Tjetër.
Shfaqet faqja Marrëveshja e Licencës.

Figurë 25: Marrëveshja e licensës

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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8. Pas rishikimit të marrëveshjes së licencës, shenjoni kutinë për të pranuar kushtet e marrëveshjes dhe më
pas prekni mbi Tjetër.
Sistemi kontrollon për një përditësim dhe do të përditësohet në versionin e fundit, nëse është e
rëndësishme.

Figurë 26: Duke kontrolluar për përditësime

9. Prekni Tjetër.
Sistemi është regjistruar dhe është gati.

Figurë 27: Sistemi është regjistruar dhe është gati

10. Prekni mbi Hyrja në iTero Element për të hyrë në sistem, siç përshkruhet në seksionin vijues.

22
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3 Të punuarit me skanerin iTero Element 2 dhe iTero Element Flex
3.1

Hyrja në skaner
Kur skaneri ndizet, do të shfaqet dritarja Hyr.

Figurë 28: Dritarja e hyrjes

Sigurohuni që të keni gati informacionin për llogarinë tuaj të MyAligntech kur hyni në skanerin iTero.Do t'ju
duhet emri, emaili i llogarisë dhe fjalëkalimi.Plotësoni të gjitha fushat e nevojshme dhe më pas prekni butonin
Hyrja.
Për të hyrë në skaner:
1. Zgjidhni emrin tuaj të përdoruesit nga lista hapëse Emri i Doktorit.
2. Vendosni adresën e email që keni përdorur kur jeni regjistruar në myaligntech.com.Adresa juaj e email do
të shfaqet automatikisht nëse keni shenjuar kutinë Më Mbaj Mend në një seancë të mëparshme të logimit.
3. Futni fjalëkaliminNëse e keni harruar fjalëkalimin tuaj, mund ta rivendosni atë, siç përshkruhet në
seksion 3.1.1.
4. Zgjidhni kutinë Më Mbaj Mend që sistemi të kujtojë adresën tuaj të email në seancat e ardhshme.Ju ende
do të duhet të shkruani fjalëkalimin tuaj për të hyrë në skaner.

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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5. Kliko Hyrje.
Shfaqet faqja kryesore e iTero.

Figurë 29: faqja kryesore e iTero
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3.1.1

Rivendosja e fjalëkalimit tuaj
Ju mund të rivendosni fjalëkalimin tuaj, nëse nevojitet.
Si të rivendosni fjalëkalim të ri:
1. Në dritaren Hyrje, prekni Harrova Fjalëkalimin.

Figurë 30: Butoni "Harrova Fjalëkalimin"

Një dritare shfaqet, duke përshkruar atë që duhet të bëni më pas.

Figurë 31: Fusha e email për fjalëkalimin e harruar

2. Në fushën Email, shkruani adresën e email që keni përdorur për t'u regjistruar në myaligntech.com.

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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3. Kliko Paraqit.
Shfaqet pyetja juaj e paracaktuar e sigurisë.

Figurë 32: Fusha e përgjigjes së sigurisë

4. Vendosni përgjigjen për pyetjen tuaj të sigurisë.
Do t'ju dërgohet një fjalëkalim i përkohshëm.
5. Përdorni fjalëkalimin e përkohshëm për të hyrë në myaligntech.com dhe më pas rivendosni fjalëkalimin
tuaj.
6. Nëse nuk e njihni adresën tuaj të regjistruar të email, kontaktoni Shërbimin e Klientit të iTero.

3.2

Dalja nga skaneri
Për të mbrojtur informacionin e pacientit tuaj, duhet të dilni nga skaneri kur nuk është në përdorim.
Me paracaktim, do të dilni pas një periudhe të paracaktuar pa aktivitet, e cila mund të përcaktohet në cilësimet
e Hyrjes të përshkruara në pjesën 3.6.3.1.
Për të dalë nga skaneri:
1. Prekni

për t’u rikthyer në faqen kryesore.

2. Prekni

për të dalë nga sistemi.

Shfaqet dritarja Hyrje, gati për përdoruesin tjetër që të hyjë në sistem.
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3.3

Fikja e skanerit
Rekomandohet të fikni sistemin në fund të çdo dite për të lejuar instalimin e azhurnimeve të softuerit.
Për të fikur skanerin:
1. Mbyllni të gjithë skedarët dhe aplikacionet.
2. Shtypni dhe lëshoni butonin "Energjia" djathtas në fund të ekranit për të fikur sistemin.
Kujdes:Mbajtja e butonit për më shumë se 4 sekonda aktivizon një rivendosje të vështirë, e cila mund të
shkaktojë probleme të tilla si ekrane gri dhe blu.

3.4

Lëvizja e skanerit brenda zyrës
Skaneri iTero Element 2 mund të lëvizet brenda zyrës.
Për të lëvizur skanerin:
1. Sigurohuni që skaneri i dorës të jetë futur mirë në djep.
2. Hiqni prizën e sistemit nga muri.
3. Vendoseni sistemin në vendndodhjen e tij të re dhe futni kabllin në prizën e murit.

3.5

Ndërfaqja e përdoruesit
Softueri i iTero ofron një ndërfaqe intuitive të përdoruesit për kryerjen e skanimeve dixhitale për përdorim
Ripërtëritës ose Ortodontik.Ekrani me prekje dhe butonat e skanerit të dorës përdoren për t'iu përgjigjur
udhëzimeve të ekranit gjatë procesit të skanimit.
Për një listë të gjesteve të ekranit me prekje që mund të përdoren, shihni seksionin 3.5.2.

Figurë 33: faqja kryesore e iTero

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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Butonat e mëposhtëm shfaqen në faqen kryesore:
Bateria:Prekni për të parë karikimin e mbetur në baterinë e jashtme të iTero.
Do të shfaqet treguesi i Baterisë, që tregon përqindjen e karikimit të mbetur të
baterisë.Kur ikona e baterisë tregon një dritë në simbolin e vetëtimës, ajo është
duke u karikuar.

Figurë 34:Karikimi i mbetur i baterisë

Qendra e Mësimit:Prekni për të hyrë në materialet e trajnimit dhe videot
edukative për skanerin tuaj iTero.

Kyçu:Prekni për të dalë nga llogaria juaj sa herë që skaneri nuk është në
përdorim, siç përshkruhet në seksionin 3.2.Kjo do të ndihmojë të siguroheni që
praktika dentare të jetë në përputhje me HIPAA dhe që të gjitha informacionet
mjekësore të jenë të sigurta.
Këshillë:Ju duhet ta kyçni sistemin gjatë pastrimit të tij, në mënyrë që të
shmangni hyrjet e paqëllimta.
Cilësimet: Prekni për të rregulluar preferencat për skanerin tuaj, për shembull,
për konfigurimin e skanerit të dorës, lokalizimin, cilësimet e përdoruesve, dhe më
tepër.
Për më shumë informacion, shihni seksionin 3.6.
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Ndihmë:Prekni për të shfaqur një shtresë të tejdukshme të Ndihmës me këshilla
për ndihmë në navigimin e funksionaliteteve dhe mjeteve.

Figurë 35:Shtresa e ndihmës

Në këtë pamje, butoni ndryshon në
. Prekni butonin për ndihmë në distancë
nga Shërbimi për Klientin.Shërbimi për Klientin ofrohet nga çdo shtresë Ndihme.
Shënim:Ju lutemi telefononi Shërbimin e Klientit përpara se të përpiqeni të
lidheni në distancë.
Prekni kudo për të mbyllur shtresën e Ndihmës dhe për t'u rikthyer në faqen
kryesore.
Skanim i ri:Prekni për të hapur dritaren Skanimi i ripër të plotësuar Rx para
fillimit të një skanimi të ri.
Për më shumë informacion, shihni seksionin 4.

Pacientët:Prekni për të parë faqen Pacientëtme një listë të të gjithë pacientëve
tuaj, numrin e tyre në grafik dhe datën e fundit të skanimit.
Për më shumë informacion, shihni seksionin 5.

Porositë:Prekni për të shfaqur një listë të të gjitha porosive tuaja.
Për më shumë informacion, shihni seksionin 6.

Mesazhe:Prekni për të parë mesazhet tuaja nga Align Technology.
Për më shumë informacion, shihni seksionin 7.

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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Butonat e Baterisë dhe Cilësimeve shfaqen në secilën nga dritaret e skanerit, siç përshkruhet në
seksion 3.5.1.

3.5.1

Shiriti i mjeteve të skanerit
Në krye të secilës prej dritareve të skanerit, shfaqet shiriti i mjeteve të mëposhtme:

4 butonat qëndrorë tregojnë statusin aktual të procesit të skanimit.
Prekni për t’u rikthyer në faqen kryesore.
Shfaq fazën aktuale në procesin e skanimit, të treguar gjithashtu nga butoni përkatës i
theksuar në shiritin e mjeteve.
Prekni për t'u kthyer në dritaren Skanim i ri për të parë Rx, siç përshkruhet në seksion 4.1.
Prekni për të kaluar në modalitetin Scan për të skanuar pacientin, i përshkruar në
seksionin 4.2.
Prekni për të kaluar në modalitetin Shiko për të parë modelin e skanuar, të përshkruar në
seksion 4.3.
Prekni për të dërguar modelin e skanuar në laborator, të përshkruar në seksion 4.4.
Prekni për të parë karikimin e mbetur në baterinë e jashtme të iTero.
Do të shfaqet treguesi i Baterisë, që tregon përqindjen e karikimit të mbetur të baterisë.Kur
ikona e baterisë tregon një dritë në simbolin e vetëtimës, ajo është duke u karikuar.

Figurë 36:Karikimi i mbetur i baterisë

Prekni për të rregulluar preferencat për skanerin tuaj iTero, për shembull, për konfigurimin e
skanerit të dorës, lokalizimin, cilësimet e përdoruesve, dhe më tepër.
Për më shumë informacion mbi preferencat e Cilësimeve, shihni seksionin 3.6.
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Prekni për të shfaqur një shtresë të tejdukshme të Ndihmës me këshilla ndihme për
navigimin e funksionaliteteve dhe mjeteve.

Figurë 37:Shtresa e ndihmës

Në këtë pamje, butoni ndryshon në
.Prekni butonin për ndihmë në distancë nga
Shërbimi për Klientin.Shërbimi për Klientin ofrohet nga çdo shtresë Ndihme.
Prekni kudo për të mbyllur ekranin e Ndihmës dhe për t'u rikthyer në ekranin përkatës.

3.5.2

Gjestet në ekranin me prekje
Softueri iTero përmban gjeste në ekranin me prekje (të njohura gjithashtu si shumë-prekje).Këto gjeste janë
lëvizje të paracaktuara që përdoren për të bashkëvepruar me pajisje me shumë prekje.
Shembuj të gjesteve të zakonshme në ekranin me prekje:

Prek

Prekje e dyfishtë

Shtypje e gjatë

Rrëshqit

Rrotullo

Kaloje

Kritiko

Zvogëlo

Zmadho
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3.6

Përcaktimi i cilësimeve të skanerit
Cilësimet e skanerit ju mundësojnë të përcaktoni preferencat tuaja dhe cilësimet që shfaqen me paracaktim
kur përdorni skanerin.
Për të përcaktuar cilësimet e skanerit:
1. Klikoni butonin

.

Shfaqet dritarja Cilësimet.

Figurë 38: Dritarja e cilësimeve

2. Prekni cilësimet që dëshironi të përcaktoni.
o

Cilësimet e kompjuterit, të përshkruara në seksion 3.6.1

o

Cilësimet e përdoruesit, të përcaktuara në seksionin 3.6.2

o

Cilësimet e sistemit, të përcaktuara në seksionin 3.6.3

Hapet dritarja përkatëse.
3. Bëni ndryshimet tuaja dhe më pas prekni
Cilësimet.
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3.6.1

Përcaktimi i cilësimeve të kompjuterit
Cilësimet e kompjuterit ju mundësojnë të përcaktoni ndriçimin, volumin, Wi-Fi dhe cilësimet e zonës së kohës
për skanerin.

3.6.1.1

Përcaktimi i cilësimit me paracaktim të ndriçimit
Për të përcaktuar cilësimin me paracaktim të ndriçimit, prekni mbi butonin Ndriçim, lëvizeni levën në nivelin e
kërkuar të ndriçimit dhe pastaj prekni mbi
Cilësimet.

për të ruajtur ndryshimet tuaja dhe për t'u kthyer në dritaren

Figurë 39: Cilësimet e ndriçimit

3.6.1.2

Përcaktimi i cilësimit me paracaktim të volumit
Për të përcaktuar volumin e paracaktuar të sistemit, prekni mbi butonin Volumi, lëvizeni shiritin në nivelin e
kërkuar të volumit, dhe pastaj prekni mbi
Cilësimet.

për të ruajtur ndryshimet tuaja dhe për t'u kthyer në dritaren

Figurë 40: Cilësimet e volumit

Përveç tingujve të sistemit, cilësimet e volumit përcaktojnë volumin për përmbajtjen nga Qendra e Mësimit

.
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3.6.1.3

Përcaktimi i cilësimeve të Wi-Fi
Kur lidhni skanerin tuaj me rrjetin Wi-Fi të klinikës për herë të parë, do t'ju duhet të shtoni fjalëkalimin tuaj.Pas
kësaj, me paracaktim, skaneri do të lidhet automatikisht.
Për t'u lidhur me rrjetin Wi-Fi:
1. Prekni butonin Wi-Fi.
Shfaqet një listë e rrjeteve Wi-Fi aty pranë.

Figurë 41: Lista e rrjeteve Wi-Fi aty pranë

2. Zgjidhni rrjetin tuaj të klinikës dhe klikoni Lidhu.
3. Vendosni çelësin (fjalëkalimin) tuaj të sigurisë në dritaren që hapet dhe pastaj klikoni Lidhu.

Figurë 42: Lidhja me rrjetin Wi-Fi të klinikës

Skaneri do të lidhet me rrjetin Wi-Fi dhe statusi ndryshon në I lidhur.
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4. Nëse nuk doni të lidheni automatikisht me rrjetin, prekni mbi rrjetin me të cilin jeni lidhur dhe pastaj prekni
mbi Harroje.
Ju do të duhet të zgjidhni rrjetin e kërkuar dhe të futni fjalëkalimin Wi-Fi herën tjetër që dëshironi të lidheni.

Figurë 43: Harrimi ose shkëputja nga rrjeti

5. Për t'u shkëputur nga rrjeti, klikoni Shkëput.
6. Prekni

për të ruajtur cilësimet tuaja dhe për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.
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3.6.1.4

Përcaktimi i zonës tuaj kohore
Për të përcaktuar zonën tuaj të kohës, prekni mbi butonin Zona kohore, zgjidhni zonën tuaj kohore nga lista
që hapet dhe më pas prekni

për të ruajtur ndryshimet tuaja dhe për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.

Figurë 44: Cilësimet e zonës kohore

Shënim: Cilësimet e zonës kohore mund të aksesohen vetëm kur të jeni regjistruar në skaner.
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3.6.2

Përcaktimi i cilësimeve të Përdoruesit
Cilësimet e përdoruesit i mundësojnë çdo përdoruesi të përcaktojë cilësimet që shfaqen me paracaktim kur
një përdorues specifik logohet në skaner.

3.6.2.1

Përcaktimi i cilësimeve të skanimit
Ju mund të përcaktoni cilësimet me paracaktim që merren parasysh kur skanoni një pacient
Për të përcaktuar cilësimet e skanimit:
1. Prekni butonin Cilësimet e skanimit.

Figurë 45: Dritarja e cilësimeve të skanimit

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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2. Zgjidhni preferencat tuaja të paracaktuara të skanimit nga dritarja Cilësimet e skanimit.
Cilësimet e skanimit

Opsionet e skanimit

Pozicioni i skanimit

Zgjidhni pozicionin tuaj ndërsa skanoni pacientin:

Orientimi Gyro

Orientimi i fushës
me prekje

Pas pacientit

•

Përpara pacientit

Zgjidhni orientimin gyro të paracaktuar:
•

Këshillë për skanerin e dorës drejt ekranit

•

Baza e skanerit të dorës drejt ekranit

Zgjidhni orientimin e paracaktuar të fushës me prekje:
•

Këshillë për skanerin e dorës drejt ekranit

•

Baza e skanerit të dorës drejt ekranit

KutiaKërkuesi i
Pamjes Pasqyrë për
Nofullën e sipërme

Zgjidhni këtë kuti për të përcaktuar orientimin e kërkuesit të pamjes kur
skanoni nofullën e sipërme.

KutiaTrego ngjyrën
ndërsa kontrolloni
skanimin

Zgjidhni këtë kuti për të skanuar me ngjyra, me paracaktim.

Radha e skanimit

Zgjidhni porosinë në të cilin do të skanoni nofullat:

Porosia e nofullës
restauruese

Porosia e
përgatitjeve
restauruese

KutiaAktivizo
sugjerimet
udhëzuese
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•

•

Në fillim nofulla e sipërme

•

Në fillim nofulla e poshtme

Zgjidhni radhën në të cilën do të skanoni nofullat për llojet e rasteve
restauruese:
•

Në fillim nofulla përballë

•

Në fillim nofulla e bërë gati

Zgjidhni porosinë në të cilin do të skanoni dhëmbët e përgatitur dhe
harqet në llojet e rasteve restauruese:
•

Në fillim përgatitjet

•

Në fillim harku

•

Pa udhëzime

Zgjidhni këtë kuti për të shfaqur udhëzimet kur skanoni, siç përshkruhet
në seksion 4.2.1.
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Cilësimet e skanimit

Opsionet e skanimit

Kutia e
diapazonitThekso
skanimin e
rekomanduar

Zgjidhni këtë kuti për të theksuar vetëm diapazonin e skanimit në
kontrollet e navigimit.

Figurë 46: Theksohet vetëm diapazoni i skanimit

Reagime shtesë të
skanimit

3. Prekni

Zgjidhni kutitë përkatëse për të shfaqur fushat që mungojnë të anatomisë
gjatë skanimit, siç përshkruhet në seksionin 4.2.3.1.
•

Ortodontike

•

Restauruese

për të ruajtur ndryshimet tuaja dhe për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.
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3.6.2.2

Përcaktimi i cilësimeve të Rx
Mund të përcaktoni cilësimet që shfaqen me paracaktim kur hapni dritaren Detajet e skanimitpër të plotësuar
një Rx të ri.
Për të përcaktuar cilësimet e Rx:
1. Prekni butoninCilësimet e Rx.

Figurë 47: Dritarja e cilësimeve të Rx

2. Zgjidhni preferencat tuaja të paracaktuara Rx nga dritarja Cilësimet e Rx.
Cilësimet e Rx

Opsionet e Rx

ID e dhëmbit

Zgjidhni sistemin e paracaktuar të ID të dhëmbëve:

Sistemi i hijeve
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•

FDI

•

ADA

•

Kuadrant

Zgjidhni sistemin e paracaktuar të hijes:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Të tjera
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Cilësimet e Rx

Opsionet e Rx

Lloji i rastit

Zgjidhni llojin e rastit të paracaktuar:
•

Pa paracaktim

•

Invisalign

•

iCAST

•

iRecord

•

Dhëmbëzimi anësor i karriges

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Para-shqitjes Vivera

•

Restauruese

Shënim:Lista e opsioneve në dispozicion ndryshon në bazë të paketës
tuaj të abonimit.
3. Prekni

3.6.2.3

për të ruajtur ndryshimet tuaja dhe për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.

Përcaktimi i cilësimeve të nënshkrimit
Ju mund të përcaktoni cilësimet e paracaktuara që shfaqen kur dërgoni një porosi në laborator.
Për të përcaktuar cilësimet e nënshkrimeve:
1. Prekni butonin Cilësimet e nënshkrimit.

Figurë 48: Dritarja e Cilësimeve të nënshkrimit

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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2. Përcaktoni cilësimet e paracaktuara të nënshkrimit.
Vendosja e
nënshkrimit

Opsionet e nënshkrimit

Licensa

Shtoni numrin tuaj të licencës.

Nënshkrimi

Shtoni nënshkrimin tuaj.

Përdorimi i
nënshkrimit

Zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme të nënshkrimit:

3. Prekni

3.6.2.4

•

Nënshkruani një herë dhe ruajeni për përdorim me secilin Rx

•

Mos e ruaj nënshkrimin (kërkon një nënshkrim për secilin Rx)

•

Ç'aktivizoje këtë funksion (vetëm për këtë përdorues)

për të ruajtur ndryshimet tuaja dhe për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.

Përcaktimi i cilësimeve të gjuhës
Prekni butonin Gjuha, zgjidhni gjuhën tuaj të kërkuar nga lista hapëse, dhe pastaj prekni mbi
ndryshimet tuaja dhe për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.

për të ruajtur

Figurë 49: Dritarja e Cilësimeve të gjuhës
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3.6.3

Përcaktimi i cilësimeve të sistemit
Cilësimet e sistemit ju mundësojnë të vendosni cilësimet e logimit, të ekzekutoni diagnostikimin, të shihni
licencat, të shihni informacionin e sistemit, të sinkronizoni konfigurimin dhe të përcaktoni cilësimet e
eksportimit.

3.6.3.1

Përcaktimi i cilësimeve të hyrjes
Për të përmbushur rregullat e privatësisë dhe sigurisë, do të dilni nga skaneri pas një periudhe të paracaktuar
pa aktivitet.Me paracaktim, kjo kohë është caktuar në 4 orë, por mund ta ndryshoni nëse kërkohet.
Për të përcaktuar periudhën pa aktivitet:
1. Klikoni butonin Cilësimet e hyrjes.
Shfaqet dritarja Cilësimet e hyrjes.

Figurë 50: Dritarja e cilësimeve të hyrjes

2. Zgjidhni periudhën pa aktivitet, pas së cilës përdoruesi do të dalë nga skaneri.(Koha min:10 minuta, koha
maksimale:10 orë)
3. Zgjidhni kutinë Mbaj logimin aktiv gjatë rindezjes së sistemit për të mbajtur mend fjalëkalimin e
përdoruesit nëse sistemi rindizet para se të ketë mbaruar periudha e daljes prej mungesës së aktivitetit.
4. Prekni

për të ruajtur ndryshimet tuaja dhe për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.
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3.6.3.2

Duke diagnostikuar
Prekni butonin Diagnoza për të kontrolluar lidhjen e rrjetit dhe shpejtësinë.
Për të ekzekutuar diagnozën e sistemit:
1. Prekni butonin Diagnoza.
Kontrollohet lidhja e rrjetit dhe shpejtësia.

Figurë 51: Dritarja e diagnozës

2. Prekni
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për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.
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3.6.3.3

Licensat
Prekni butonin Licensat për të parë një listë të komponentëve të softuerëve të palëve të treta të instaluara në
skaner dhe pastaj prekni

për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.

Figurë 52: Dritarja e informacionit për licensimin

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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3.6.3.4

Të dhënat e sistemit
Prekni butonin Të dhënat sistemit për të parë detajet në lidhje me versionet e softuerit të instaluar aktualisht
dhe numrat serik të harduerit dhe ID, dhe pastaj prekni mbi

për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.

Figurë 53: Dritarja e të dhënave të sistemit

3.6.3.5

Konfigurimi i sinkronizimit
Prekni butonin Konfigurimi i sinkronizimit për të sinkronizuar çdo azhurnim të ri nga serveri, për shembull,
opsionet e reja të softuerit.
Prekni

46
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3.6.3.6

Cilësimet e eksportit
Ju mund të përcaktoni se për sa kohë duhet të ruhen skedarët e eksportuar përpara se të fshihen.Për më
tepër, mund të shikoni adresën e rrjetit lokal të skedarëve të eksportuar, me shkronja të theksuara (që fillojnë
me "\\").Kjo adresë është e arritshme nga çdo kompjuter brenda rrjetit lokal.
Shënim:Nëse kërkohet, ju mund të eksportoni skedarët në çdo kohë nga MyiTero.
Për të ndryshuar cilësimet e eksportit:
1. Prekni butonin Cilësimet e eksportit.
2. Zgjidhni numrin e ditëve pas së cilës skedarët e eksportuar duhet të fshihen.Me paracaktim, është
vendosur në 30 ditë.

Figurë 54: Dritarja e Cilësimeve të eksportit - fshirja e skedarëve të eksportuar

3. Nëse kërkohet, klikoni Pastro të dhënat e eksportit tani për të fshirë skedarët e eksportuar menjëherë.
4. Prekni

për t'u kthyer në dritaren Cilësimet.
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4 Fillimi i një skanimi të ri
Prekni butonin Skanim i ri për të filluar procesin e skanimit.

Shfaqet dritarja Skanim i ri, si dhe një shirit mjetesh që tregojnë procesin tuaj të përparimit.

Figurë 55: Dritarja "Skanim i ri" që tregon një Rx bosh dhe shiritin e mjeteve të përparimit në krye të dritares

Procesi i skanimit kërkon hapat e mëposhtëm, të cilat shfaqen në shiritin e mjeteve:

Plotësimi i Rx, e përshkruar në seksionin 4.1
Skanimi i pacientit, i përshkruar në seksionin 4.2
Shikimi i skanimit, i përshkruar në seksion 4.3
Dërgimi i skanimit në laborator, i përshkruar në seksionin 4.4
Përparimi juaj aktual është theksuar në shiritin e mjeteve.
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4.1

Plotësimi i Rx
Hapi i parë në procesin e skanimit është plotësimi i Rx (recetë).Dritarja Skanim i ri ju mundëson të shkruani
detajet e pacientit, si dhe detaje në lidhje me llojin e rastit.Fushat e shënuara me një yll të kuq janë të
detyrueshme.
Pasi të keni plotësuar Rx, mund të klikoni
siç përshkruhet në seksionin 4.2.

për të kaluar në modalitetin e Skanimit dhe të skanoni pacientin,

Për të plotësuar Rx:
1. Shkruani emrin dhe mbiemrin e pacientit në fushat e dhëna.
2. Nga lista hapëse Lloji i rastit, zgjidhni llojin e kërkuar të rastit.
Shënim:Lista e llojeve të rasteve të shfaqura varet nga paketa juaj e abonimit.

Figurë 56: Zgjedhja e llojit të kërkuar të rastit

Llojet e mëposhtëm të rasteve jepen me paracaktim, në varësi të faktit nëse keni një paketë abonimi
Restauruese ose Ortodontike:
o

Dhëmbëzim anësor i karriges:Një skanim restaurues pa qenë nevoja ta dërgoni skanimin në
laborator për modelim dhe dhëmbëzim.

o

iRecord:Një skanim i thjeshtë pa modifikim shtesë, i përdorur kryesisht për referencë dhe në vend që
të ruhet modeli i allçisë, siç kërkohet me ligj.(Ky lloj rasti më vonë mund të ndryshohet në iCast ose
Invisalign, nëse kërkohet.)

o

iCAST:Njësoj si iRecord, por tregon modelin ABO dhe një hap modelimi që mund të heqë të dhënat
e papërdorura dhe të rregullojë kafshimin, nëse është e nevojshme.(Ky lloj rasti më vonë mund të
ndryshohet në iCast ose Invisalign, nëse kërkohet.)

o

Invisalign:Skanimi themelor për trajtimin me Invisalign.Modeli duhet të skanohet pa ndonjë vrimë për
të siguruar që maskerinat të përshtaten në mënyrë perfekte me dhëmbët e pacientit.

o

Vivera:Një skanim i thjeshtë pa modifikim shtesë, për krijimin e një mbajtësi të qartë që është i
ngjashëm me një maskerinë të vetme Invisalign, e cila ruan pozicionin e dhëmbëve pas trajtimit.

o

Para-shqitjes Vivera:Një skanim i përdorur tek pacientët ndërsa kllapat e tyre janë ende
bashkangjitur.Mbajtëset Vivera jepen më pas në takimin për shqitjen.

o

Invisalign + iRecord:Regjistron skedarin (iRecord) dhe ngarkon një skanim Invisalign në portalin
IDS.Ruan dy skanime të ndryshme, siç mund të kërkohen për qëllime të kompensimit të sigurimeve.
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o

Restauruese:Një skanim që ju duhet ta dërgoni në një laborator për modelim ose dhëmbëzim.
▪

Zgjeruar - skanohen 6 dhëmbë

▪

Kuadrant - skanohen 4-6 dhëmbë për një kurorë të vetme

▪

Hark i plotë - skanohen të gjithë dhëmbët

▪

Referenca - nuk u zgjodh dhëmb i përgatitur ose restaurues

Shfaqet dritarja Skanim i ri, sipas llojit të rastit të zgjedhur.

Figurë 57: Dritarja Skanim i ri - lloji i rastit iRecord

3. Në varësi të llojit të rastit të zgjedhur, plotësoni detajet përkatëse.
o

Llojet e rasteveRestauruese dhe Dhëmbëzimi anësor i karriges llojet, shiko seksionin 4.1.1.

o

iCAST:Zgjidhni kutinë Braketa të pranishme nëse ka braketa në dhëmbët e pacientit.

o

iRecord:
▪

Zgjidhni kutinë Braketa të pranishmenëse ka braketa në dhëmbët e pacientit.

▪

Zgjidhni kutinëShumë-kafshime nëse kërkohet një skanim me shumë kafshime.Kjo do t'ju
mundësojë të ruani lidhjen 2-kafshimëshe bazuar në nevojat tuaja, dhe do të dërgoni informacion
të saktë për kafshimin në laborator për fabrikimin e pajisjeve, për shembull, pajisje për apnea të
gjumit.

Nëse paketa juaj e abonimit përfshin opsionin Të dhënat përfundimtare, ju do të jeni në gjendje të
zgjidhni fazën e trajtimit.Për më shumë informacion, referojuni dokumentacionit për Invisalign.
4. Nëse është e rëndësishme, nga lista hapëse Dërgo tek, zgjidhni laboratorin ku doni të dërgoni skanimin.
5. Prekni
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shiritin e mjeteve për të kaluar në modalitetin e Skanimit, siç përshkruhet në seksionin 4.2.
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4.1.1

Puna me llojet e skanimit restaurues
Kur zgjidhni llojet e rasteve restauruese, duhet të zgjidhni dhëmbin që duhet të restaurohet, llojin e restaurimit
të kërkuar, si dhe materialin, hijen, etj të restaurimit.
Për të skanuar një rast restaurues ose dhëmbëzimi anësor të karriges.
1. Nga lista hapëse Lloji i rastit, zgjidhni Restauruese.
Një tabelë dhëmbësh shfaqet në dritare.

Figurë 58: Dritarja Skanim i ri - Lloji i rastit restaurues me një tabelë dhëmbësh

2. Zgjidhni Skanim para-trajtimit nëse dëshironi të skanoni pacientin përpara se të përgatisni dhëmbin
përkatës.Në këtë rast, pacienti duhet të skanohet dy herë - para dhe pasi të jetë përgatitur dhëmbi.
Skanimi para-trajtimit i mundëson laboratorit të kopjojë anatominë origjinale në restaurimin e ri.
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3. Në tabelën e dhëmbit, prekni mbi dhëmbin që ta riktheni.
Shfaqet një listë e opsioneve të mundshme të trajtimit për dhëmbin e zgjedhur.

Figurë 59: Lista e opsioneve të trajtimit restaurues

Lista e opsioneve të trajtimit është e njëjtë për të gjithë dhëmbët, përveç për sa vijon:
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o

Shtresë e brendshme dhe Shtresë e jashtme:Relevante vetëm për dhëmballët dhe paradhëmballët

o

Lustër:Relevante vetëm për dhëmbët prerës dhe paradhëmballët
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4. Zgjidhni opsionin e kërkuar të trajtimit, për shembull, Kurorë.
Do t'ju kërkohet të zgjidhni opsionet përkatëse të trajtimit për porosinë tuaj të zgjedhur dentare.

Figurë 60: Përcaktimi i vetive të restaurimit

5. Zgjidhni cilësimet e mëposhtme nga lista përkatëse hapëse-.Cilësimet e shënuara me një yll janë të
detyrueshme.Fillimisht, vetëm zgjedhja e materialit është e detyrueshme, por pasi të jetë zgjedhur
materiali, cilësimet e tjera bëhen të detyrueshme në varësi të materialit të zgjedhur.Për më tepër, opsionet
në çdo cilësim ndryshojnë sipas materialit të zgjedhur.
o

Materiali:Materiali nga i cili do të fabrikohet porosia dentare.

o

Dizajni i përgatitjes:Forma e linjës përfundimtare (linja e marzhit) e krijuar nga përdoruesi gjatë
përgatitjes.Ju duhet ta zgjidhni këtë si për bukalen ashtu edhe për gjuhën.

o

Dizajni i marzhit:Lloji i marrëdhënies kufitare qeramikë-metalike të nevojshme për kurorën e
zgjedhur-me bazë metali.Ju duhet ta zgjidhni këtë si për bukalen ashtu edhe për gjuhën.Kjo është
relevante vetëm për punën dentare me metalikë.

o

Sistemi i hijeve:Sistemi i përdorur për zgjedhjen e hijes së kurorës.

o

▪

Prerës:Hije për zonën prerëse të kurorës.

▪

Trupi:Hije për zonën e trupit të kurorës.

▪

Gingiva:Hije për zonën gingivale të kurorës.

Hija e gungave:Hije e dhëmbit të përgatitur.
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6. Prekni

për të ruajtur zgjedhjen tuaj dhe për t'u kthyer në dritarenSkanim i ri.

Preferencat tuaja shfaqen në zonën Informacione për trajtimin.

Figurë 61: Zona e informacionit të trajtimit

Ju mund të ndryshoni preferencat tuaja në çdo kohë para se të dërgoni skanimin duke prekur

4.2

.

Skanimi i pacientit
Pasi të keni plotësuar Rx, prekni
në shiritin e mjeteve për të hyrë në modalitetin e Skanimit.Shfaqet dritarja
Skanim, duke ju mundësuar që të filloni të skanoni pacientin.
Ndërkohë që skanoni, mund të kryeni veprimet e mëposhtme:
•

Shikoni reagime shtesë të skanimit, të përshkruara në seksion 4.2.3.1

•

Ndryshoni midis modalitetit me ngjyra dhe njëngjyrëshe, të përshkruar në seksionin 4.2.3.2

Pas skanimit, mund të ndryshoni skanimin duke:
•

Fshirja e një segmenti, siç përshkruhet në seksion 4.2.4.1

•

Fshirja e një zone të zgjedhur, siç përshkruhet në seksion 4.2.4.2

•

Kapja e zonave me anatominë e munguar, siç përshkruhet në seksion 4.2.4.3

Kur të keni mbaruar skanimin e pacientit, prekni mbi
në shiritin e mjeteve për të kaluar në modalitetin
Shiko, ku mund të siguroheni që skanimi juaj të jetë i plotë përpara se ta dërgoni në laborator ose magazinë,
siç përshkruhet në seksionin 4.3.
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4.2.1

Udhëzime për skanimin
Sapo të kaloni në modalitetin Skanim, sekuenca e rekomanduar e skanimit për segmentin e zgjedhur të
skanimit shfaqet në qendër të dritares së skanerit. Do të zhduket automatikisht pas një kohe të shkurtër, ose
mund të prekni kudo në ekran për ta fshehur.
iTero ju rekomandon të ndiqni sekuencën e skanimit për rezultate më të mira.

Figurë 62: Sekuenca e rekomanduar e skanimit - nofulla e poshtme

Shënim:Nëse zgjidhni kutinë Mos e shfaq përsëri, ky udhëzim nuk do të shfaqet në skanimet e ardhshme.Ju
mund ta ktheni udhëzimin duke e aktivizuar atë në cilësimet Skanim, siç përshkruhet në seksion 3.6.2.1.
Përveç kësaj, nëse klikoni të dy butonat e skanerit të dorës njëkohësisht, do të shfaqet udhëzimi i mëposhtëm:

Figurë 63: Udhëzime për skanerin e dorës
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4.2.2

Praktikat më të mira të skanimit
iTero rekomandon praktikat më të mira të mëposhtme për skanimin e rasteve restauruese:

4.2.3

•

Sigurohuni që dhëmbi i përgatitur dhe zona përreth të jenë pa mbetje, pështymë dhe ndotje gjaku.

•

Dhëmbi i përgatitur duhet të jetë i thatë dhe linja e marzhit duhet të jetë e pastër nga indet.

•

Ju duhet të jeni njohur me teknikat e duhura të skanimit dhe të shmangni skanimin e tepërt.

Opsionet e skanimit
Në modalitetin e Skanimit, ju mund të zgjidhni opsionet e mëposhtme:

4.2.3.1

•

Reagime shtesë të skanimit, të përshkruara në seksion 4.2.3.1

•

Ndryshoni ngjyrën/ pikturën njëngjyrëshe, të përshkruar në seksionin 4.2.3.2

•

Ndryshoni skanimin:
o

Fshini një segment, të përshkruar në seksionin 4.2.4.1

o

Fshini një përzgjedhje, të përshkruar në seksionin 4.2.4.2

o

Plotësoni anatominë që mungon, e përshkruar në seksionin 4.2.4.3

Reagime shtesë të skanimit
Ju mund të aktivizoni modalitetin e reagimeve shtesë të skanimit
për t'ju lajmëruar për fushat që kanë
nevojë për skanim shtesë, për të siguruar që fushat kritike që mund të komprometojnë gjithë modelin të mos
mungojnë.
Zonat me anatominë që mungon janë të theksuara me të kuqe kur skanoni në modalitetin e pikturës
njëngjyrëshe, dhe ngjyrë vjollcë kur skanoni në modalitetin me ngjyra.

Figurë 64: Zonat me anatominë e munguar tregohen me dhe pa reagime shtesë të skanimit - pikturë njëngjyrëshe
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Figurë 65: Zonat me anatominë e munguar tregohen me dhe pa reagime shtesë të skanimit - modaliteti me ngjyra

Me paracaktim, kjo gjendje është e aktivizuar, por mund të ç'aktivizohet për çdo rast duke klikuar
me paracaktim në cilësimet e Skanimit, siç përshkruhet në seksionin 3.6.2.1.

4.2.3.2

ose

Ndryshimi i ngjyrave të skanimit
Butoni i ndryshimit të ngjyrave
ju lejon të ndryshoni midis modalitetit me ngjyra dhe pikturës
njëngjyrëshe.Kjo vlen për skanimin dhe shikimin e të gjitha llojeve të rasteve.

Figurë 66: Modeli shfaqet në modalitetin me ngjyra dhe pikturë njëngjyrëshe

Me paracaktim, modelet skanohen me ngjyra, por mund ta ndryshoni pamjen për çdo rast duke klikuar
ose me paracaktim në cilësimet e Skanimit, siç përshkruhet në seksionin 3.6.2.1.
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4.2.3.3

Kalimi në segmentin tjetër të skanimit
Gjatë skanimit, segmenti aktual është i theksuar në ngjyrë blu në kontrollet e navigimit, dhe gjithashtu shfaqet
në kutinë e treguesit të segmentit, midis shigjetave.
Mund të kaloni në segmentin tjetër duke:
•

Prekja në segmentin përkatës të harkut, përgatitjes ose kafshimit

•

Prekja e shigjetave

Figurë 67: Prekni harkun e kundërt ose prekni shigjetat për ta zgjedhur atë

•

Rrëshqitni në të majtë ose në të djathtë fushën me prekje të skanerit të dorës.
Shënim:Për të aktivizuar fushën me prekje të skanerit të dorës, shtypni dhe lëshoni të dy butonat e
skanerit të dorës njëkohësisht.

4.2.4

Ndryshimi i skanimit
Pasi të keni skanuar modelin, mund ta ndryshoni duke përdorur mjetet e mëposhtme:
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•

Mjeti Fshij segmentin, i përshkruar në seksionin 4.2.4.1

•

Mjeti Fshij përzgjedhjen, i përshkruar në seksionin 4.2.4.2

•

Mjet Plotëso, i përshkruar në seksionin 4.2.4.3
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Mjetet e ndryshimit mund të aksesohen duke shtypur në ekran.

Figurë 68: Mjete ndryshimi

4.2.4.1

Fshirja e një segmenti
Mjeti Fshij segmentin mundëson fshirjen e të gjithë segmentit të skanuar.
Për të fshirë segmentin:
1. Shtypni ekranin për të shfaqur mjetet e ndryshimit.
2. Prekni mjetin Fshij segmentin

.

Figurë 69: Mjeti Fshij segmentin

Shfaqet një mesazh konfirmimi.
3. Kliko OK për të konfirmuar fshirjen.
I gjithë segmenti i skanuar është fshirë.
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4.2.4.2

Fshirja e një përzgjedhjeje
Mjeti Fshij përzgjedhjen
sërisht.

ju mundëson të fshini një pjesë të skanimit në mënyrë që të mund të skanohet

Për të fshirë një përzgjedhje:
1. Shtypni ekranin për të shfaqur mjetet e ndryshimit.
2. Prekni mjetin Fshij përzgjedhjen

.

Figurë 70: Mjeti Fshij përzgjedhjen

Mjeti Fshij përzgjedhjen zgjerohet dhe modeli shfaqet në pikturë njëngjyrëshe:

Figurë 71: Mjeti i zgjeruar Fshij përzgjedhjen
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3. Prekni zonën e anatomisë që dëshironi të fshini.
Përzgjedhja është hequr.

Figurë 72: Zona e zgjedhur e anatomisë është fshirë

4. Nëse kërkohet, prekni mbi
5. Prekni

4.2.4.3

për të zhbërë ndryshimet tuaja.

për të skanuar sërisht anatominë e fshirë.

Plotësimi i anatomisë së munguar
Herë pas here, ka zona ku anatomia mungon, të cilat nuk plotësohen edhe pasi u bënë shumë përpjekje për
të skanuar zonën.Këto zona mund të shkaktohen nga ndërhyrja e anatomisë (buzët, faqet dhe gjuha) ose
lagështira në segmentin e skanimit.
Mjeti Plotëso
nxjerr në pah këto zona dhe më pas skanon vetëm zonat e theksuara, me qëllim parandalimin
e skanimit të tepruar.
Për të përdorur mjetin Plotëso:
1. Shtypni ekranin për të shfaqur mjetet e ndryshimit.
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2. Prekni mjetin Plotëso

.

Figurë 73: Mjet plotësimi

Zonat që kërkojnë skanim janë të theksuara me të kuqe.

Figurë 74: Zonat që kërkojnë skanim janë të theksuara me të kuqe - Mjeti plotësimi
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4.3

Shikimi i skanimit
Pasi të skanoni pacientin, klikoni
për të kaluar në modalitetin Shiko për të inspektuar modelin dhe për të
siguruar që është kapur anatomia e mjaftueshme okluzale dhe bukale dhe që modeli është i saktë dhe i plotë.
Nëse mungojnë segmentet e skanimit ose kafshimet, do të shfaqet një mesazh në fillim të postimit-faza e
përpunimit, që ju njofton për këtë dhe ju mundëson të ktheheni dhe të rregulloni skanimin.Për më shumë
informacion, shihni seksionin 4.3.1.
Ndërsa shikoni skanimin, mund të:
•

Fshini zonat e zgjedhura të një skanimi, siç përshkruhet në seksionin 4.3.2

•

Pritini indet e tepërta nga skanimi, siç përshkruhet në 4.3.4

•

Krijoni manualisht ndarjen e formës nëse pika e gjelbër treguese nuk ishte në qendër të dhëmbit të
përgatitur gjatë skanimit, siç përshkruhet në seksionin 4.3.5

Pasi të keni rishikuar skanimin, prekni
në shiritin e mjeteve për të dërguar skanimin në laborator ose në
magazinë, siç përshkruhet në seksionin 4.4.

4.3.1

Mungojnë njoftimet e segmentit të skanimit
Nëse mungojnë segmentet e skanimit ose skanimet e kafshimit kur prekni butonin
, do të njoftoheni në
fillim të fazës së pas-përpunimit dhe do të keni mundësi të ktheheni dhe të rregulloni skanimin, në mënyrë që
të zvogëloni ndërhyrjen manuale më vonë.
Njoftimet do të shfaqen në rastet e mëposhtme:
•

Përgatitjet ose harku i munguar - segmentet nuk u skanuan ose nuk ishin bashkuar

•

Problemet e kafshimit:
o

Mungon kafshimi

o

Kafshimi i skanuar vetëm nga njëra anë

o

Mospërputhje midis skanimeve të kafshimit të majtë dhe të djathtë

Për më tepër, seksioni i kafshimit në kontrollet e navigimit do të theksohet me të kuqe.
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Mesazhi mund të jetë i përgjithshëm, ose shumë specifik për problemin, përfshirë udhëzime se si të ndreqni
problemin.Në disa raste, do të paralajmëroheni se laboratori mund të kthejë rastin nëse nuk i rregulloni
problemet.

Figurë 75: Mesazhi i skanimit të munguar dhe segmentet e munguara janë theksuar me të kuqe

Mund të prekni mbi Kthehu te Skanimi për t'u rikthyer në modalitetin e Skanimit dhe skanoni sërisht segmentet
që mungojnë, të cilat janë theksuar me të kuqe në kontrollet e navigimit.

4.3.2

Puna me mjetin Fshirës
Mjeti Fshirës
sërisht atë.

ju mundëson të fshini një zonë të zgjedhur të modelit të skanuar dhe më pas ta skanoni

Për shembull:
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•

Ju mund të hiqni lagështinë dhe artifaktet në nivelin e marzhit, të tilla si gjaku ose pështyma.

•

Nëse dhëmbi i përgatitur tregon zona me të kuqe në legjendën e Spastrimit Okluzal, ju mund të zvogëloni
dhëmbin e përgatitur, të fshini zonën në model dhe pastaj ta skanoni sërisht atë, siç përshkruhet më
poshtë.
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Për të fshirë një pjesë të skanimit:
1. Në dritaren Shiko, sigurohuni që jeni në pamjen Bukale dhe në pjesën përkatëse që do të fshihet, dhe
pastaj prekni mbi mjetin Fshirës

.

Figurë 76: Mjet fshirje

Mjeti Fshirës zgjerohet për të treguar opsionet e mëposhtme:

Figurë 77: Opsione të mjetit fshirës
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2. Me gishtin tuaj, shënoni zonën që do të modifikohet.

Figurë 78: Shënoni zonën që do të modifikohet

Sapo ngrini gishtin, zona e zgjedhur hiqet dhe mjeti i skanimit

aktivizohet.

Figurë 79: Zona e zgjedhur hiqet dhe mjeti i skanimit aktivizohet

3. Nëse kërkohet, klikoni
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për të zhbërë fshirjen.
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4. Pasi të rregulloni spastrimin në dhëmbin e pacientit, prekni
për t'u rikthyer në modalitetin e Skanimit
dhe skanoni sërisht zonën e fshirë, e cila është e shënuar me të kuqe.

Figurë 80: Zona e fshirë e shënuar me të kuqe

5. Prekni mjetin e Spastrimit

4.3.3

për të konfirmuar se dhëmbi i përgatitur ishte zvogëluar sa duhet.

Puna me mjetin e Spastrimit
Mjeti i Spastrimit
ju mundëson të shikoni kontaktin dhe distancën midis dhëmbëve të kundërt, për të
siguruar që dhëmbi i përgatitur të jetë zvogëluar mjaftueshëm për materialin e zgjedhur në Rx.
Mjeti i Spastrimit mund të aksesohet nga modaliteti Shiko dhe nga Shikues, siç përshkruhet në seksionin 4.7.1.
Shënim: Mjeti i Spastrimit shfaqet vetëm pasi të keni skanuar nofullat e sipërme dhe të poshtme dhe kafshimin.
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Për të shfaqur spastrimin okluzal:
1. Në dritaren Shiko, prekni mbi mjetin e Spastrimit

.

Paraqitet Spastrimi okluzal midis dhëmbëve të kundërt.

Figurë 81: Spastrimi okluzal midis dhëmbëve të kundërt

2. Nëse është e nevojshme, zvogëloni dhëmbin e përgatitur dhe skanoni sërisht zonën, siç përshkruhet në
seksionin 4.3.2, më sipër.
3. Nëse kërkohet, mund të ndryshoni vlerat okluzale të shfaqura për dhëmbët e kundërt.
a. Në legjendë, klikoni Shkalla.
Legjenda është zgjeruar për të shfaqur një listë të opsioneve të diapazonit në milimetra.

Figurë 82:Opsionet e diapazonit të Spastrimit

b. Zgjidhni shkallën e kërkuar.
Spastrimi okluzal shfaqet sipas shkallës së re.

68

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Manuali i përdorimit të iTero Element 2 dhe iTero Element Flex

4.3.4

Duke punuar me mjetin e zvogëlimit të skajeve
Mjeti Zvogëlimi i skajeve
ju mundëson që të shkurtoni indet e tepërta të butë siç janë faqet apo artifaktet
e buzëve nga skanimi.Ky mjet është i disponueshëm për të gjitha llojet e rasteve, përveç llojeve të rasteve
Restorative.
Për të shkurtuar materialin e tepërt:
1. Në dritaren Shiko, prekni mbi mjetin Zvogëlimi i skajeve

.

Figurë 83: Mjet për zvogëlimin e skajit

Mjeti Zvogëlimi i skajit zgjerohet për të treguar opsionet e mëposhtme:

Figurë 84: Opsionet e mjeteve për zvogëlimin e skajit

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

69

Manuali i përdorimit të iTero Element 2 dhe iTero Element Flex

2. Me gishtin tuaj, shënoni zonën që dëshironi të shkurtoni.

Figurë 85: Shënoni zonën që do të shkurtohet

Zona për t'u shkurtuar është theksuar dhe ikona e konfirmimit është aktivizuar.

Figurë 86: Zona e zgjedhur është theksuar dhe ikona e konfirmimit është aktivizuar

3. Nëse kërkohet, mund të prekni
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për të zhbërë shkurtimin.
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4. Prekni

për të konfirmuar zvogëlimin.

Zona e përzgjedhur është hequr.

Figurë 87: Zona e përzgjedhur është hequr

4.3.5

Puna me mjetin Ndarja e formës
Ndarja e formës krijohet automatikisht, sipas pozitës së pikës së gjelbër të treguar, e cila duhet të jetë e
vendosur në qendër të dhëmbit të përgatitur pas skanimit.
Nëse kërkohet, zona e ndarjes së formës mund të ndryshohet ose krijohet manualisht.
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Për të shfaqur ndarjen e formës:
1. Pas skanimit të dhëmbit të përgatitur, sigurohuni që pika e gjelbër e treguar të jetë e përqendruar në
dhëmbin e përgatitur.Lëvizeni manualisht, nëse kërkohet.

Figurë 88: Pika jeshile e treguar përqendrohet në dhëmbin e përgatitur

2. Prekni

në shiritin e mjeteve për të kaluar në modalitetinShiko.

3. Në dritaren Shiko, prekni mbi mjetin Ndarja e formës

.

Ndarja e formës shfaqet në rezolucion të lartë.

Figurë 89: Ndarja e formës shfaqet në rezolucion të lartë
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Për të krijuar ndarjen e formës manualisht:

1. Në dritaren Shiko, prekni mbi mjetin Ndarja e formës

.

Mjeti zgjerohet për të treguar opsionet e mëposhtme:

Figurë 90: Opsionet e mjetit të ndarjes së formës

2. Prekni

dhe shënoni të gjithë segmentin me gishtin tuaj.

Skanimi shfaqet në rezolucion të ulët.

Figurë 91: Skanimi shfaqet në rezolucion të ulët
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3. Prekni

për të shënuar dhëmbin e përgatitur në rezolucion të lartë.

Modeli shfaqet si më poshtë:

Figurë 92: Para se të zgjidhni ndarjen e formës

4. Vizatoni zonën për ndarjen e formës.
Zona e zgjedhur shfaqet në rezolucion të lartë.

Figurë 93: Dhëmbi i përgatitur shfaqet në rezolucion të lartë
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4.3.6

Përdorimi i kohëmatësit të skanimit
Kohëmatësi i skanimit ju lejon të shihni se sa kohë u desh për të skanuar modelin.
Për të parë kohën e skanimit:
1. Në shiritin e mjeteve, klikoni në butonin

.

Shfaqet koha e skanimit.

Figurë 94: Butoni i kohëmatësit të skanimit në shiritin e mjeteve dhe koha e skanimit

2. Kliko OK për të mbyllur dritaren.

4.4

Duke dërguar skanimin
Pasi të keni skanuar pacientin dhe të keni parë rastin për të siguruar që të dhënat nuk mungojnë, mund ta
dërgoni skanimin në laborator ose në magazinë, në varësi të llojit të rastit.
Për të dërguar skanimin:
1. Prekni

në shiritin e mjeteve për të dërguar rastin, përfshirë fotot e ekraneve nëse ka.

2. Shtoni nënshkrimin tuaj për të autorizuar porosinë dhe më pas prekni mbi Konfirmo dhe dërgo.

Figurë 95: Duke dërguar skanimin
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3. Nëse kërkohet, zgjidhni kutinë Ruaj nënshkrimin për të ruajtur nënshkrimin tuaj për autorizimin e rasteve
të ardhshme.
4. Nëse kërkohet, zgjidhni kutinë Mos e shfaq përsëri për të kapërcyer fazën e autorizimit.
Për të kthyer fazën e autorizimit, përcaktoni cilësimet e nënshkrimit, siç përshkruhet në seksionin 3.6.2.3.
Shfaqet një mesazh njoftimi që modeli është duke u dërguar dhe më pas shfaqet faqja e profilit të pacientit
që tregon statusin e porosisë.

4.5

Bazat e skanimit restaurues
Për një përshkrim të hollësishëm se si të skanoni raste restauruese, ju lutemi referojuni këtij eTero Element
Restorative eGuidebook http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-ElementRestorative-Guidebook.pdf

4.6

Bazat e skanimit ortodontik
Për një përshkrim të hollësishëm se si të skanoni raste ortodontike, ju lutemi referojuni këtij eTero Element
Orthodontic eGuidebook http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-ElementOrtho-Guidebook.pdf

4.7

Puna me Shikuesin
Shikuesi është një mjet që ju lejon të shikoni dhe manipuloni modelin digjital për prezantimet e rasteve.Vetëm
rastet që janë dërguar tashmë mund të shihen tek Shikuesi.
Shikuesit mund të arrihen nga Porositë e kaluara në faqen Porositë, ose nga faqja e profilit të një pacienti
specifik.

Figurë 96: Opsioni i shikuesit në panelin e Porosive të mëparshme në faqen Porositë
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Figurë 97: Opsioni i shikuesit në faqen e profilit të pacientit

Tek Shikuesi, mund të klikoni sa më poshtë:
Trego/ fshih nofullën e sipërme

Trego/ fshih nofullën e poshtme

Trego të dy nofullat
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Shfaqni modelin në një pamje prej 1 dritareje, me nofullat e sipërme dhe të poshtme në të
njëjtën dritare (pamje ballore).

Figurë 98:Model në pamje me 1 dritare

Relevante vetëm për llojet e rasteve Ortodontike.
Shfaqni modelin në një pamje prej 2 dritaresh, me nofullat e sipërme dhe të poshtme në
dritare të veçantë (pamje okluzale).Secili model mund të kontrollohet veçmas, për vlerësim më
të mirë.

Figurë 99:Model në pamje me 2 dritare

Relevante vetëm për llojet e rasteve Ortodontike.
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Shfaqni modelin në një pamje prej 5 dritaresh, me nofullat e sipërme dhe të poshtme veç e
veç, dhe të dy nofullat nga e majta, nga qendra dhe nga e djathta (Pamja e Galerisë). Secili
model mund të kontrollohet veçmas, për vlerësim më të mirë.

Figurë 100:Model në pamje me 5 dritare

Relevante vetëm për llojet e rasteve Ortodontike.
Shfaq/ fshih vijën e marzhit të dhëmbit të përgatitur.
Relevante vetëm për llojet e rasteve Restauruese.
Shfaq/ fshih hendekun e krijuar nga ekipi i modelimit.
Relevante vetëm për llojet e rasteve Restauruese.
Ndrysho midis shikimit të modelit me ngjyra ose pikturës njëngjyrëshe.

Shfaq/ fshih spastrimin midis dhëmbëve të kundërt, siç përshkruhet në seksionin 4.7.1.

Shënim: Kur statusi i rastit të jetë Modelimi iTero, ajo është në fazat e hershme të modelimit dhe linja e
marzhit dhe mjetet e formës janë ç'aktivizuar.
Kur procesi i modelimit të ketë përfunduar dhe linja e marzhit dhe forma të jenë ndryshuar, ndryshimet do të
shfaqen me ngjyra në model dhe mjetet do të shfaqen me ngjyra, duke treguar që ato janë aktive.
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4.7.1

Mjet spastrimi
Ju mund të shikoni spastrimin okluzal midis dhëmbëve të kundërt tek Shikuesi.

Tek Shikuesi, prekni

.

Shfaqet spastrimi okluzal midis dhëmbëve të kundërt.

Figurë 101: Mjet spastrimi dhe legjenda e shfaqur tek Shikuesi

Spastrimi okluzal mund të shihet nga modaliteti Shikues gjatë skanimit të pacientit, siç përshkruhet në
seksionin 4.3.3.
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5 Puna me pacientët
Në faqen kryesore, prekni butonin Pacientët për të shfaqur faqen Pacientët.

Shfaqet faqja Pacientëtme një listë të të gjithë pacientëve tuaj, numrin e tyre në grafik dhe datën e fundit të
skanimit.

Figurë 102: Faqja Pacientët

Pasi të keni zgjedhur një pacient, mund të shikoni faqen e profilit të pacientit me të dhënat e pacientit.
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5.1

Duke kërkuar për pacientë
Nëse kërkohet, ju mund të kërkoni për pacientë në bazën e të dhënave iTero duke përdorur emrat e tyre ose
numrat e grafikëve.
Për të kërkuar një pacient:
•

Në faqen Pacientët, shkruani emrin e pacientit ose numrin e grafikut (ose një pjesë të tij) në shiritin e
kërkimit dhe më pas prekni butonin e kërkimit

.

Figurë 103: Duke kërkuar për pacient

Shfaqen pacientët që përputhen me kriteret e kërkimit tuaj.

Figurë 104: Shfaqen pacientët që përputhen me kriteret e kërkimit
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5.2

Duke parë detajet e pacientit
Ju mund të shikoni detajet e pacientit, përfshirë të gjitha skanimet e mëparshme të pacientit, në faqen e profilit
të pacientit.
Për të parë detajet e pacientit:
1. Prekni butonin Pacientët në faqen kryesore.
Shfaqet faqja Pacientët, duke treguar një listë të pacientëve tuaj, numrin e tyre të grafikut dhe datën e
skanimit të tyre të fundit.
2. Zgjidhni pacientin e kërkuar në listë.
Shfaqet faqja e profilit të pacientit të zgjedhur:

Figurë 105: Faqja e profilit të pacientit

Nga faqja e profilit të pacientit, mund të:
o

Krijoni një skanim të ri për pacientin specifik, të përshkruar në seksionin 5.3

o

Shikoni detajet Rx, të përshkruara në seksionin 5.4

o

Shikoni skanimet e mëparshme të pacientit tek Shikuesi, siç përshkruhet në seksionin 5.5

o

Krahasoni 2 skanime të mëparshme duke përdorur teknologjinë iTero TimeLapse, të përshkruar në
seksionin 5.5.1

o

Shikoni çdo proces që lidhet me Invisalign
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5.3

Krijimi i një skanimi të ri për një pacient specifik
Nëse kërkohet, mund të krijoni një skanim të ri për një pacient specifik.Do të hapet Rx me detajet e pacientit
të plotësuara tashmë.
Për të krijuar një skanim të ri për një pacient specifik:
1. Në faqen e profilit të pacientit, prekni mbi Skanim i ri.

Figurë 106: Faqja e profilit të pacientit - Opsioni Skanim i ri

Shfaqet dritarja Skanim i ri.

Figurë 107: Dritarja Skanim i ri me të dhënat e pacientit të plotësuara tashmë

2. Plotësoni pjesën tjetër të detajeve të Rx sipas kërkesave të reja.
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5.4

Duke parë Rx
Nëse kërkohet, mund të shikoni Rx e një porosie të mëparshme.
Për të parë Rx të një porosie të mëparshme:
1. Në faqen e profilit të pacientit, zgjidhni porosinë për të parë Rx dhe pastaj klikoni Shiko Rx.

Figurë 108: Faqja e profilit të pacientit - Opsioni Shiko Rx

Shfaqet dritarja Detaje Rx.

Figurë 109: Dritarja Detaje Rx

2. Prekni

për tu rikthyer në faqen e profilit të pacientit.
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5.5

Duke parë skanimet e mëparshme në Shikues
Nëse kërkohet, mund të shfaqni skanimet e mëparshme në Shikues.
Për të parë një skanim të mëparshëm në Shikues:
1. Në faqen e profilit të pacientit, prekni mbi skanimin që dëshironi të shfaqni në Shikues dhe pastaj klikoni Shikues.

Figurë 110: Faqja e profilit të pacientit - Opsioni Shikues

Skanimi shfaqet në Shikues.

Figurë 111: Skanimi i shfaqur në Shikues

Për më shumë informacion mbi punën me Shikues, shihni seksionin 4.7.
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5.5.1

Krahasimi i skanimeve të mëparshme duke përdorur teknologjinë iTero TimeLapse
Pacientët të cilët janë skanuar në mënyrë të rregullt mund t'u analizohen të dhënat duke përdorur teknologjinë
iTero TimeLapse.
Teknologjia iTero TimeLapse krahason 2 skanime 3D të kapura më parë të pacientit për të lejuar vizualizimin
e ndryshimeve të dhëmbëve të pacientit, strukturimin e dhëmbëve dhe indet e biuta të gojës gjatë kohës midis
skanimeve.Për shembull, teknologjia iTero TimeLapse mund të shfaqë veshjen e dhëmbëve, recesionin
gingival dhe lëvizjen e dhëmbëve gjatë periudhës përkatëse.
Shënim: Teknologjia iTero TimeLapse është në dispozicion vetëm për llojet e rasteve iRecord dhe Ortodontik.
Për të përdorur teknologjinë iTero TimeLapse:
1. Zgjidhni pacientin për të cilin do të krijoni një vizualizim të iTero TimeLapse.
2. Në faqen e profilit të pacientit, zgjidhni dy skanime për t'i krahasuar.Ju mund të zgjidhni skanimet duke
zgjedhur kutitë pranë porosive përkatëse, ose duke zgjedhur kutitë në zonën Kohështrirja në fund të
faqes.

Figurë 112: iTero TimeLapse - zgjedhja e skanimeve për tu krahasuar
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3. Prekni butonin Krahaso përzgjedhjet për të krahasuar dhe analizuar skanimet.
Shfaqet dritarja iTero TimeLapse, duke nënvizuar zonat me ndryshime midis skanimeve.Sa më e errët të
jetë ngjyra, aq më i madh është ndryshimi midis skanimeve, siç tregohet në legjendë (matjet në shkallë
janë në milimetra).

Figurë 113: Dritarja iTero TimeLapse që tregon ndryshimet e theksuara midis skanimeve

Shënim:Ndryshimet theksohen vetëm kur skanimet shfaqen në modalitetin e pikturës njëngjyrëshe.
Nëse kërkohet, klikoni
për të kaluar skanimin në pamjen okluzale me paracaktim - harku i poshtëm
me dhëmbët e përparmë në pjesën e poshtme dhe harku i sipërm me dhëmbët e përparmë në krye dhe
të dy harqet në një pamje ballore si pamja me paracaktim e iRecord.
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4. Rrëshqitni lupën mbi modelin për të parë zonat me interes dhe zonat e mundshme të trajtimit në dritaren
e animacionit.
Shfaqet një animacion, duke krahasuar gjendjen e dhëmbëve në zonën aktuale të interesit në datat e
zgjedhura të skanimit.

Figurë 114: Zona e interesit nga skanimi i parë e shfaqur në dritaren e animacionit

Figurë 115: Zona e interesit nga skanimi i dytë e shfaqur në dritaren e animacionit
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Mund të zmadhoni figurën në dritaren e animacionit ose të prekni mbi butonin pauzë
animacionin.

për të ndalur

Nëse kërkohet, mund të ndryshoni shkallën e ndryshimeve të shfaqura.
a. Në legjendë, klikoni Shkalla.
Legjenda është zgjeruar për të shfaqur një listë të diapazoneve, në milimetra:

Figurë 116: opsione të shkallës së iTero TimeLapse

b. Zgjidhni shkallën e kërkuar.
Ndryshimet shfaqen sipas shkallës së re.
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6 Puna me porositë
Prekni butonin Porositë për të shfaqur një listë të të gjitha porosive tuaja.Butoni mund të përmbajë një simbol
që tregon numrin e porosive që nuk janë dorëzuar ende.

Faqja Porositëështë e përbërë nga dy panele që rendisin porositë që janë ende në proces dhe ato që janë
dorëzuar tashmë.
Ju mund të shikoni detajet e mëposhtme për secilën porosi: emrin e pacientit, datën e skanimit, llojin e rastit
dhe statusin e porosisë.
Porosia mund të ketë një nga statuset e mëposhtme, në varësi të llojit të rastit:
•

Rx Krijuar: Rx është plotësuar, por pacienti nuk është skanuar ende.

•

Duke skanuar: Skanimi është në proces

•

Duke dërguar: Skanimi është në proces dërgimi

•

Dërguar: Rasti është dërguar

•

Modelimi iTero: Porosia është dërguar në Modelimi iTero

•

Shqyrtimi në laborator: Porosia është dërguar në laborator për shqyrtim

•

Prodhimi Align: Rasti po i nënshtrohet një procesi të brendshëm

•

Eksportimi në faqen e doktorit:Rasti është rrugës për në portalin IDS

•

U përfundua: Rrjedha u përfundua

Figurë 117: Faqja Porositë
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Për të parë ose shyqrtuar porositë:
1. Prekni butonin Porositë në faqen kryesore.
Shfaqet faqja Porositë, duke treguar dy panele - Porositë Në vazhdim dhe Porositë e kaluara.
o

Në vazhdim: Skanimet nuk janë dorëzuar ende.

o

Porositë e kaluara: Skanimet janë dërguar tashmë.

2. Prekni mbi një porosi në panelin Në vazhdim për të parë opsionet e mëposhtme:

Figurë 118: Në panelin e Progresit - opsionet
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o

Shiko Rx: Hapet dritarja Detaje Rx, duke ju mundësuar të shikoni recetën për këtë porosi.

o

Skano: Hapet dritarja Skano, duke ju mundësuar të krijoni një skanim të ri ose të vazhdoni skanimin
e pacientit.

o

Shikoni skanimet: Hapet dritarja Shiko, duke ju mundësuar të rishikoni skanimin aktual.
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3. Prekni porosinë në Porositë e kaluara për të parë opsionet e mëposhtme, në varësi të llojit të rastit:

Figurë 119: Paneli i porosive të kaluara - opsionet

o

Shiko Rx: Hapet dritarja Detaje Rx, duke ju mundësuar të shikoni recetën për këtë porosi.

o

Shikues: Hapet ditarja Shikues, duke ju mundësuar të shikoni dhe manipuloni modelin.

o

Shto Rx: Hapet dritarja Skanim i ri dhe ju mundëson të shtoni një recetë për këtë porosi (i zbatueshëm
vetëm për porositë Ortodontike dhe në dispozicion deri në 21 ditë pas skanimit).

o

Përdoruesit e Invisalign gjithashtu mund të zgjedhin karakteristikat e mëposhtme Invisalign:
▪

Simuluesi i rezultatit Invisalign Go

▪

Vlerësimi i rastit Invisalign Go

▪

Simuluesi i rezultatit Invisalign

▪

Vlerësimi i progresit të Invisalign
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7 Duke parë mesazhet
Faqja Mesazhetshfaq njoftime, përditësime dhe mesazhe të tjera të sistemit nga Align Technology, për
shembull, përditësimet e produkteve, seancat e ardhshme mësimore ose problemet e lidhjes me internet.
Nëse është relevante, mund të shikoni numrin e mesazheve të reja ose të palexuara në simbolin në butonin
Mesazhet.

Figurë 120: Faqja Mesazhet

Për të parë mesazhet:
1. Prekni butonin Mesazhet në faqen kryesore.
Shfaqet një listë e njoftimeve, azhurnimeve dhe mesazheve të tjera nga Align Technology.
2. Në panelin e majtë, kërkoni shpejt për një mesazh specifik me titullin e subjektit ose lëvizni poshtë panelit
për të gjetur një mesazh specifik.
3. Për të shënuar çdo mesazh si të palexuar, prekni mbi Shëno si të palexuar.
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8 Puna me MyiTero
MyiTero është një portal i bazuar në internet, me të njëjtën pamje-dhe-ndjeheni si softueri iTero.Ai u mundëson
përdoruesve të kryejnë detyra administrative të tilla si plotësimi i një Rx të re në çdo pajisje që plotëson
parametrat, për shembull, një PC ose një tabletë, pa përdorur kohën e vlefshme të skanerit.Për më tepër, ai
mundëson shikimin e modeleve 3D pasi ato të jenë krijuar nga skaneri, dhe gjurmimin e Porosive.
MyiTero ka si synim ortodontistët dhe dentistët e praktikës së përgjithshme, dhe stafin e tyre (asistentë,
administrator zyre, etj.).
Për më shumë informacion mbi punën me MyiTero, ju lutemi referojuni këtij Manuali i përdoruesit MyiTero.
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9 Funksionalitetet e iTero Invisalign
9.1

Simuluesi i rezultatit Invisalign
Simuluesi i Rezultatit Invisalign është një mjet softuer që ju lejon t'u tregoni pacientëve rezultatin e simuluar të
trajtimit të tyre në Invisalign.
Ju mund të bëni rregullime në kohë reale në rezultatin e simuluar ndërsa ia tregoni pacientit.Ky mjet do të
sigurojë informacion shtesë për pacientin në vendimin e tyre për të pranuar trajtimin.
Për më shumë informacion mbi Simulatorin e rezultatit Invisalign, referojuni http://storagy-itero-productionus.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.2

Vlerësimi i progresit të Invisalign
Mjeti i vlerësimit të progresit përfshin një raport që është një tabelë e koduar me ngjyrë e lëvizjes së dhëmbëve
për të ndihmuar përdoruesin në marrjen e vendimeve të trajtimit për të gjurmuar progresin e pacientit në planin
e tyre të trajtimit ClinCheck.

Figurë 121: Dritarja e vlerësimit të progresit

Për më shumë informacion në lidhje me mjetin e vlerësimit të përparimit Invisalign, referojuni seksionit
Vlerësimi i progresitnë Udhëzuesi i përdoruesit të simulatorit të rezultateve Invisalign http://storagy-iteroproduction-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.

9.3

Sistemi Invisalign Go
Invisalign Go është një maskerinë e nivelit të fazës së ulët që ju ndihmon të vlerësoni dhe trajtoni pacientët
tuaj në vetëm disa klikime, me udhëzime në çdo hap të rrugës.
Për më shumë informacion në lidhje me sistemin Invisalign Go, referojuni dokumentacionit Invisalign.
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10 Kujdesi dhe mirëmbajtja
10.1

Trajtimi i skanerit të dorës dhe kabllit
Skaneri i dorës përmban komponentë delikatë dhe duhet të përdoret me kujdes.
Kur nuk është në përdorim, skaneri i dorës duhet të mbahet në djepin e vet, me mbështjellësen mbrojtëse blu
të bashkangjitur.Nëse keni një sistem iTero Element Flex, skaneri i dorës duhet të ruhet në valixhen e ofruar
të transportit kur sistemi nuk është në përdorim.
Midis pacientëve, zhbëni çdo përdredhje dhe nyje në kabllon e shkopit në mënyrë që të lehtësoni të gjithë
tensionin.Nëse kapaku i kabllit shkëputet nga skaneri i dorës, rivendoseni butësisht atë.
Skaneri i dorës kërkon pastrim dhe dezinfektim të duhur para përdorimit për herë të parë dhe midis çdo
përdorimi shtesë, dhe jo më vonë se 30 minuta pas skanimit të fundit.Për më shumë informacion mbi pastrimin
dhe dezinfektimin e skanerit, shihni seksionin 10.2, më poshtë.

10.2

Pastrimi dhe dezinfektimi i skanerit të dorës
Skaneri i dorës duhet të jetë i pastër dhe i dezinfektuar, si më poshtë:
1. Zhytni një copë pa garzë në CaviCide 1 që është gati për përdorim, dhe pastaj shtrydheni leckën deri sa
të bëhet e njomë.
2. Fshijeni skanerin e dorës tërësisht për të hequr mbetjet bruto.
E gjithë pajisja duhet të inspektohet vizualisht për të siguruar që nuk ka mbetje para vijimit me hapin e
radhës.
3. Zhytni dy copa të tjera pa garzë në CaviCide 1 dhe shtrydhini deri sa të bëhen të njoma.
4. Fshijeni pajisjen mirë për të paktën 2 minuta, duke siguruar që të gjitha sipërfaqet, përfshirë të gjitha skajet
dhe portat të jenë të mbuluara.
5. Lagni copat pa garzë me ujë të distiluar dhe fshijini të gjitha sipërfaqet për të paktën 15-30 sekonda.
6. Thani sipërfaqet duke përdorur leckë të thatë pa garzë.

10.2.1

Pastrimi i ekranit me prekje të skanerit
Ekrani me prekje i skanerit duhet të pastrohet midis pacientëve, si më poshtë:
1. Pastroni të gjitha sipërfaqet e jashtme të sistemit duke përdorur leckat e aprovuara dezinfektuese ose
spërkatni dezinfektuesin mbi një copë të pastër pa-garzë dhe ndiqni udhëzimet e prodhuesit.
2. Hiqni çdo dezinfektues të lëngshëm të mbetur me një leckë pa garzë.
Shënim:Mos përdorni pastrues gërryes dhe/ ose agjentë pastrimi gërryes ose dezinfektues me acide, baza,
agjentë oksidues dhe tretës.

10.3

Mirëmbajtja e kamerës web
Kamera web e ofruar nuk kërkon mirëmbajtje dhe mund të pastrohet me një leckë pa garzë, nëse kërkohet.
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11 Udhëzimet e rrjetit LAN të klinikës
11.1

Hyrje
Skaneri përdor lidhjen e internetit Wi-Fi për të dërguar dhe rimarrë skanimet drejt dhe nga iTero cloud.
Më poshtë gjeni disa udhëzime të dobishme për lidhjen më të mirë Wi-Fi.
Nivelet e lidhjes së internetit Wi-Fi

I shkëlqyer

I mirë

Disi i mirë

I dobët

>-50 dBm

-50 deri në -60 dBm

-60 deri në -70 dBm

<-70 dBm

E RËNDËSISHME: Për të arritur performancën më të mirë të skanerit tuaj, sigurohuni që fuqia e sinjalit Wi-Fi
të jetë E shkëlqyer ose të paktën E mirë.
KUJDES: Sigurohuni që kabllo LAN të mos jetë i lidhur me skanerin kur të skanoni ndonjë pacient - kjo është
e ndaluar për arsye sigurie.

11.2

11.3

Përgatitjet
•

Modemi/Routeri i kërkuar duhet të konfigurohet me standardin e sigurisë WPA2, përfshirë fjalëkalimin.

•

Sigurohuni që stafi juaj profesional të jetë i pranishëm kur të ndodhë instalimi i planifikuar i skanerit.

•

Sigurohuni që kredencialet tuaja Wi-Fi SSID të jenë në dispozicion:Hyrja dhe fjalëkalimi.

•

Sinjali minimal i forcës Wi-Fi për sistemin duhet të shfaqë të paktën dy vija, siç tregohet më lart.

•

Më poshtë janë disa sugjerime për personelin e zyrës së IT, lidhur me atë që mund të merret parasysh për
të parandaluar probleme të tilla si lidhja ose aksesi në/me skanerin iTero:
o

Rekomandimet për emrin e hostit në lidhje me shërbimet Align për portat 80 dhe 443, siç përshkruhet
në seksion 11.7.

o

Mos pengoni komunikimet FTP duke qenë se skaneri dërgon lloje të specifike skedarësh (.3ds dhe
.3dc /.3dm).

o

Ç'aktivizoni çdo klient proxy për komunikimin e të dhënave përmes TCP/IP.

o

Mos e shtoni skanerin në ndonjë grup domain.

o

Mos ekzekutoni ndonjë politikë grupi në skaner pasi ai mund të ndërpresë funksionimin e duhur të tij.

Udhëzimet e routerit
Standardet minimale:802.11N / 802.11AC
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11.4

Udhëzimet e lidhjes së internetit
Në mënyrë që të arrini performancën më të mirë të skanerit tuaj, sigurohuni që shpejtësia e lidhjes tuaj të
internetit të jetë të paktën 1MBs për skaner. Gjithashtu, vini re se çdo pajisje shtesë e lidhur me internetin
paralelisht me skanerin mund të ndikojë në performancën e skanerit.

11.5

Firewall
Hapni portet e mëposhtme (në rast të një firewall):

11.6

•

80 - HTTP - TCP

•

443 - HTTPS - TCP

Këshilla për Wi-Fi
Routerët Wi-Fi ju lejojnë të përdorni sistemin tuaj të internetit duke përdorur një lidhje Wi-Fi në thelb nga çdo
vend brenda shtrirjes funksionale të rrjetit wireless.Megjithatë, numri, thellësia dhe pozicioni i mureve,
tavaneve ose ndarjeve shtesë nëpër të cilat duhet të kalojë sinjali wireless mund të kufizojë shtrirjen dhe fuqinë
e sinjalit.Sinjalet normale variojnë në varësi të llojeve të materialit dhe zhurmës së sfondit të FR (frekuencës
radio) në shtëpinë ose biznesin tuaj.
•

Sigurohuni që të keni një numër minimal muresh dhe tavanesh midis routerit dhe pajisjeve të tjera të
rrjetit.Çdo pengesë mund të zvogëlojë shtrirjen e përshtatësit tuaj me 1-3 metra (3-9 hapa).

•

Sigurohuni që të keni një vijë të drejtë, pa asnjë ndarje, midis pajisjeve të rrjetit. Edhe muri që duket i hollë
mund të bllokojë sinjalin prej 1 metër (e hapa) nëse këndi i murit zhvendoset me vetëm 2 gradë. Për të
arritur kapjen maksimale, vendosini të gjitha pajisjet në mënyrë të tillë që sinjali Wi-Fi të udhëtojë
drejtpërdrejt murit ose ndarjes (në vend të një këndi).

•

Materialet e ndërtimit sjellin ndryshim.Një derë metalike e ngurtë dhe gozhdët prej alumini mund të kenë
një efekt të kundërt për sinjalin WI-Fi. Përpiquni të poziciononi pikat e kontaktit, routerat me wireless, dhe
kompjuterët në mënyrë të tillë që sinjali të udhëtojë nëpër mure të thata ose në dyer të hapura.Materialet
dhe objektet si qelqi, çeliku, metali, muret me izolim, rezervuarët e ujit (akuariumet), pasqyrat, sirtarët e
dosjeve, tullat dhe betoni mund të zvogëlojnë sinjalin tuaj wireless.

•

Mbajeni produktin tuaj iTero (të paktën 3-6 hapa ose-2 metra) larg pajisjeve elektrike ose pajisjeve që
gjenerojnë zhurmë RF.

•

Nëse jeni duke përdorur telefona portabël 2.4GHz ose X-10 (produkte wireless si ventilatorët e tavaneve,
dritat me telekomandë dhe sistemet e sigurisë në shtëpi), lidhja juaj wireless mund të përkeqësohet rëndë
ose të bjerë tërësisht.Baza e shumë pajisjeve me wireless transmeton një sinjal FR, edhe nëse pajisja nuk
është në përdorim.Poziciononi pajisjet e tjera me wireless sa më larg të jetë e mundur nga skaneri dhe
routeri juaj.

•

Në zonën tuaj, mund të ketë më shumë se një rrjet aktiv wireless. Çdo rrjet përdor një ose më shumë
kanale. Nëse kanali është afër kanaleve tuaj të sistemit, komunikimi mund të bjerë gradualisht.Pyesni
departamentin tuaj të IT-së që t'ua kontrollojë, dhe nëse është e nevojshme, ndryshoni numrat e kanalit të
përdorur nga rrjeti juaj.
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11.7

Rekomandime për emrin e hostit Align
Align përmirëson vazhdimisht produktet dhe shërbimet e saj, dhe për këtë arsye mund të angazhohet me një
Emër hosti sesa me një adesë specifike IP.
Lista e mëposhtme e emrave të hostit u krijua për t'u siguruar skanerëve Align funksionet e duhura të punës,
në mënyrë që të jenë në gjendje të shfrytëzojnë të gjitha aftësitë e avancuara të performancës së skanerit.
Rekomandime për emrat e hostit Align:

100

Emri i hostit

Porta

Mycadent.com

80, 443

Myaligntech.com

80, 443

Export.mycadent.com

80, 443

Cboserver.mycadent.com

80, 443

Matstore.invisalign.com

80, 443

Matstore2.invisalign.com

80, 443

Matstore3.invisalign.com

80, 443

Matstore4.invisalign.com

80, 443

Matstoresg.invisalign.com

80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn

80, 443

Shtrirja e IP AWS - Shërbimi global
CDN i Amazon - Shtrirja e adresës IP
ndryshon në varësi të vendndodhjes
së skanerit.

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

© 2019 Align Technology, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Manuali i përdorimit të iTero Element 2 dhe iTero Element Flex

12 Deklarata e EMC
IEC 60601-1-2 Botimi 4.0 (2014)

Pajisje elektrike mjekësore; Pjesa 1-2:Standardi i
kolateralit:Përputhshmëria elektromagnetike - Kërkesat dhe
testet

CFR 47 FCC

Rregullat dhe rregulloret:Pjesa 15.Pajisjet e frekuencës së
radios.Nënpjesa B:Radiatorë të paqëllimshëm (2015)

ETSI EN 301489-1

Standardi i përputhshmërisë elektromagnetike (EMC) për
pajisjet dhe shërbimet radio; Pjesa 1:Kërkesat e zakonshme
teknike

(Përkatëse vetëm për iTero Element 2)
Mjedisi për përdorim të synuar

Mjedisi shëndetësor profesional dhe ambienti i kujdesit
shëndetësor në shtëpi

Për shkak të shqetësimit elektromagnetik, në disa raste, imazhi mund të zhduket dhe do të shfaqet një mesazh
jo-komunikues në ekranin me prekje.Skaneri do të kthehet në modalitetin e funksionimit pas ndërhyrjes së
përdoruesit ose rikuperimit automatik.
Më poshtë është një përmbledhje e rezultateve të testit EMC për skanerët iTero Element 2 dhe iTero Element
Flex:
Test

Standarde

Niveli/ linjat e ashpërsisë

Rezultatet
e testit

Emetimi (IEC 60601-1-2 seksioni 7)
Emetimi i kryer. Rangu i
frekuencës: 150 kHz 30 MHz

CISPR 11

Grupi 1 Klasi B në rrjetin 230, 220, 120
& 100 VAC @ 50 Hz; Rrjeti 220 VAC
@ 60 Hz

Përputhet

Emëtim i rrezatuar. Rangu i
frekuencës:30 - 1000 MHz

CISPR 11

Grupi 1 Klasi B

Përputhet

Testi harmonik i emetimeve
aktuale

IEC 61000-3-2

Rrjeti230 VAC @ 50 Hz & 220 V @
50 Hz & 60 Hz

Përputhet

Ndryshimet e tensionit,
luhatjet e tensionit dhe testi
i rrymës

IEC 61000-3-3

Rrjeti 230 VAC @ 50 Hz & rrjeti
220 VAC @ 50 Hz

Përputhet
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Test

Standarde

Niveli/ linjat e ashpërsisë

Rezultatet
e testit

Imuniteti (IEC 60601-1-2 seksioni 8)

102

Imuniteti nga shkarkimi
elektrostatik (ESD)

IEC 61000-4-2

Shkarkimet e kontaktit 8 kV &
shkarkimet e ajrit 15 kV

Përputhet

Imuniteti nga fushat
elektromagnetike të
rrezatuara

IEC 61000-4-3

10.0 V / m; 80 MHz  2.7 GHz,
80% AM, 1 kHz

Përputhet

Imuniteti nga fusha e
Afërsisë me pajisjet e
komunikimit wireless

IEC 61000-4-3

Lista e frekuencave, nga 9 V / m deri
në 28 V / m, PM (18 Hz ose 217 Hz),
FM 1 kHz

Përputhet

Imuniteti nga luhatjet e
shpejta elektrike (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2.0 kV në 230 VAC @ 50 Hz; & rrjeti
220 VAC @ 60 Hz; Tr / Th - 5/50 ns,
100 kHz

Përputhet

Imuniteti nga Tensioni i
lartë

IEC 61000-4-5

± 2.0 CM / ± 1.0 kV DMon 230 VAC
rrjeti elektrik @ 50 Hz; & 220 VAC rrjeti
elektrik @ 60 Hz; Tr / Th - 1.2 / 50
(8/20) s

Përputhet

Imuniteti nga shqetësimet e
shkaktuara nga fushat e
radio-frekuencave

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS në rrjete 230 VAC @ 50 Hz
& rrjeti 220 VAC @ 60 Hz & kabllo i
skanerit të dorës; 0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM
@ 1 kHz

Përputhet

Imuniteti nga rënia e
voltazhit, ndërprerjet e
shkurtra dhe luhatjet e
tensionit

IEC 61000-4-11

Në 230 VAC & 100 VAC rrjeta @ 50 Hz:
0% - 0.5 cikël & 1 cikël; 70% - 25 cikle;
0% - 250 cikle; në rrjete 220 VAC @
60 Hz:0% - cikël 0.5 & cikli 1; 70% - 30
cikle; 0% - 300 cikle

Përputhet
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Test

Standarde

Niveli/ linjat e ashpërsisë

Rezultatet
e testit

Emetim (sipas ETSI EN 301 489-1)
Përkatëse vetëm për iTero Element 2
Emetimet e kryera në
terminalet e rrjetit elektrik
në rang frekuence
150 kHz - 30 MHz

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Rrjeti 1 Klasi B Rjetet 230 VAC

Përputhet

Emetimet e rrezatuara në
rang frekuence
30 - 6000 MHz

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Klasi B

Përputhet

Testi aktual harmonik

ETSI EN 301 489-1;
EN 61000-3-2

Rrjete 230 VAC

Përputhet

Testet e tensionit

ETSI EN 301
489-1EN 61000-3-3

Rrjete 230 VAC

Përputhet

Imuniteti (sipas ETSI EN 301 489-1)
Përkatëse vetëm për iTero Element 2
Imuniteti nga shkarkimi
elektrostatik (ESD)

EN 61000-4-2

Shkarkimi i kontakteve prej 4 kV
shkarkimi i ajrit 8 kV

Përputhet

Imuniteti nga fushat
elektromagnetike të
rrezatuara

EN 61000-4-3

3.0 V / m, 80 MHz  6.0 GHz, 80% AM,
1 kHz

Përputhet

Imuniteti nga luhatjet e
shpejta elektrike (EFT)

EN 61000-4-4

Rrjeti AC:± 1.0 kV; Tr / Th - 5/50 ns,
5 kHz

Përputhet

Imuniteti nga Tensioni i
lartë

EN 61000-4-5

Rrjeti AC:± 1.0 kV DM / ± 2.0 kV CM, Tr /
Th - 1.2 / 50 (8/20) s

Përputhet

Imuniteti nga shqetësimet e
shkaktuara nga fushat e
radio-frekuencave

EN 61000-4-6

Rrjeti AC:3.0 VRMS; 0.15 ÷ 80 MHz,
80% AM @ 1 kHz

Përputhet

Imuniteti nga ndërprerjet e
tensionit

EN 61000-4-11

Rrjeti AC:0% - 0,5 cikël & 1 cikël;
70% - 25 cikle; 0% - 250 cikle

Përputhet
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13 Raport shtetëror për sigurinë e produktit iTero Element
Ky raport shtetëror vlen për serinë e sistemit të përshtypjes optike iTero® Element™.Në varësi të versionit të
produktit që keni blerë, mund të ketë dallime në funksionalitetet e produktit.Për më tepër, duke qenë se ky
objekt u krijua në një moment të caktuar, mund të kenë ndodhur ndryshime në praktikat e sigurisë së produktit
të Align Technology për të adresuar evolucionin dhe maturimin në ekosistemin e sigurisë së produktit.

Ne i kuptojmë shkencat e jetës dhe industrinë e kujdesit shëndetësor dhe po adresojmë
sigurinë në të gjithë organizatën.
Kërcënimi i sulmeve kibernetike ndaj shkencave të jetës dhe
produkteve të kujdesit shëndetësor po evoluon vazhdimisht.Me këtë në
mendje, ne krijuam një program të sigurisë së produktit, i cili është i
përqendruar në minimizimin e rrezikut të sigurisë të lidhur me produktet
tona, duke na mundësuar që të jemi vigjilentë kur përballemi me
kërcënime të reja dhe të përmirësojmë vazhdimisht produktet tona.
Ne e kuptuam rëndësinë e përfshirjes së konsideratave të sigurisë dhe
privatësisë sipas modelit dhe përgjatë gjithë ciklit jetësor të produktit
tonë.Për ta realizuar këtë, ne krijuam një ekip ndër-funksional të
sigurisë së produktit, duke përfshirë përfaqësues nga zhvillimi i
inxhinierisë/ softuerëve, siguria, ligjor/ privatësisë, teknologjia e
informacionit dhe cilësia.

Ne identifikojmë rreziqet e sigurisë duke përdorur procese të fuqishme të menaxhimit të
rrezikut.
Align Technology është e angazhuar të adresojë dhe minimizojë rreziqet e sigurisë dhe të privatësisë në
produktet që ne projektojmë, zhvillojmë dhe mirëmbajmë.Ne bëjmë vlerësime të hollësishme të produkteve
tona që mund të zbatojmë masa të përshtatshme për zbutjen e rrezikut në fillimin e zhvillimit të produktit.Bazuar
në nivelin e rrezikut të produktit, si dhe funksionalitetin e produktit, zbatohet metodologjia e mëposhtme.
Vlerësimi i riskut të sigurisë së produkteve (PSRA):Align
Technology kreu një vlerësim PSRA në serinë e sistemit të
përshtypjes
optike
iTero®
Element™.Metodologjia
e vlerësimit përfshinte planifikimin dhe mbledhjen
e informacionit, identifikimin e profileve të aplikueshëm të
produktit, zhvillimin e një regjistri komponentësh, kryerjen
e një analize kontrolli, identifikimin e dobësive, llogaritjen
e vlerësimit të rrezikut të cenueshmërisë, identifikimin
e kontrolleve lehtësuese të përvetësuara dhe llogaritjen
e vlerësimit të rrezikut të mbetur.Rreziqet e sigurisë dhe të
privatësisë konsiderohen si pjesë e industrisë së levave të
vlerësimit, kornizave të praktikave kryesore të rrezikut të
sigurisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, NIST 800-53,
NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001, dhe Përmbajtja e FDA e Paraqitjeve Paraprake për Menaxhimin e
Sigurisë Kibernetike në Pajisjet Mjekësore.
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Funksionalitetet e sigurisë dhe privatësisë së produktit.
Kontrollet e mëposhtme jo-shteruese të sigurisë janë zbatuar në serinë e sistemit të përshtypjes optike iTero®
Element™:
•

Të dhënat jo-aktive të PII janë të koduara: Informacioni i identifikueshëm personalisht (PII) ruhet në një
bazë të dhënash të koduar.Kjo ndihmon për të parandaluar një sulmues nga kapja e informacionit të
pacientit dhe klientit, të ruajtur në skaner.

•

Të dhënat në tranzit janë të koduara: Të dhënat e skanimit të cilat janë të rezervuara në serverat Align,
transmetohen përmes kodimit të sigurisë së shtresës së transportit (TLS) duke përdorur certifikata të
besueshme.Kjo ndihmon për të parandaluar një sulmues nga kapja e informacionit të pacientit dhe klientit
ndërsa po transferohet.

•

Mbrojtjet kundër malware janë në fuqi: Skanerët vijnë me programin e para-instaluar anti-virus Trend
Micro që kontrollon skedarët me qëllim të keq në sistem.Përkufizimet e softuerit anti-virus përditësohen
shpesh dhe skanimet janë planifikuar të ekzekutohen çdo ditë në pajisje.

•

Mirëmbajtja në distancë nuk mundësohet pa leje: Pajisjet përdorin TeamViewer për krijimin e një
seance në distancë.Softueri TeamViewer kërkon një ID të përdoruesit dhe fjalëkalimi që duhet të sigurohet
nga klienti për personelin e shërbimit të Align para se të mund të bëhet lidhja.

•

Ndryshimet në sistemin operativ dhe softuer janë të kufizuara: Skanerët implementojnë një modalitet
kiosk që parandalon përdoruesin të bëjë ndonjë ndryshim të padëshiruar në sistemin operativ dhe
komponentët e softuerit.

•

Zbatohen kontrolle për menaxhimin e aksesit të përdoruesit: Nevojiten një llogari përdoruesi dhe
fjalëkalim për të përdorur skanerët.Kjo ndihmon në mbrojtjen e aksesit në skaner dhe mbron nga përdorimi
i paautorizuar.

•

Aplikohet ndarja e detyrave: Skanuesit ofrojnë mundësinë e regjistrimit të shumë llogarive të
përdoruesve me role të ndryshme në një skaner.Ka role për doktor, asistent dhe teknik mbështetës.Kjo
ndihmon për të siguruar aftësinë për të gjurmuar aktivitetet e kryera nga përdoruesit individualë duke
mbrojtur më mirë pajisjen.

•

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me rreziqet siç përshkruhen, ju lutem mos hezitoni të
kontaktoni TRM@aligntech.com ose privacy@aligntech.com.
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14 Specifikimet e sistemit
14.1

Specifikimet e sistemit - iTero Element 2
Monitor

21.5” ekran me prekje HD

Skaner dore

Skaneri i dorës lëshon dritë të kuqe lazer (680nm Klasi 1), si dhe emetime të
bardha LED.

LAN me wireless

Karta LAN ofron komunikime lokale në rrjet me lidhje nëpërmjet wireless.

Siguria

Ju lutemi shikoni raportin shtetëror të sigurisë së produktit në seksionin 13.

Fuqia e funksionimit

100-240VAC- 50/60 Hz - 200VA (max)

Temperatura e
funksionimit

18° deri në 26°C/ 64.4° deri në 78.8°F

Temperatura e
ruajtjes/
transportimit

-5° deri në 50°C / 23° deri në 122°F

Presioni dhe lartësia
e funksionimit

Presioni:520 mmHg në 771 mmHg (-69 kPa deri -103 kPa)

Presioni dhe lartësia
e ruajtjes/
transportimit

Presioni:430 mmHg deri në 760 mmHg (~ 57 kPa deri në ~ 101 kPa)

Lagështia relative

Operative:40% deri 70%

Shënim:Sistemi do të funksionojë me performancë të degraduar - pa aftësi
skanimi - kur i nënshtrohet temperaturave nga 10°C deri në 17°C (50°F deri në
62.6°F) dhe 27°C deri 40°C (80.60°F deri në 104°F)

Lartësia:-400 hapa deri në 10,000 hapa
Lartësia:0 hapa deri në 15,000 hapa

Magazinimi:30% deri 90%
Përmasat

Ekran me prekje iTero HD:

Mbajtëse me rrota:

•

Lartësia:356 mm (~ 14 in)

•

Lartësia:1280 mm (50 ~ in)

•

Gjërësia:552 mm (21.7 ~ in)

•

Gjërësia:645 mm (~ 25 in)

•

Thellësia:65 mm (~ 2.5 in)

•

Thellësia:625 mm (~24,5.5 in)

Skaner dore:

Pesha neto

•

Gjatësia:338.5 mm (~ 13 in)

•

Gjërësia:53.5 mm (~ 2 in)

•

Thellësia:69.8 mm (~ 3 in)

Ekran me prekje iTero HD:8.3 kg (~18.3 lbs.)
Skaner dore:0,47 kg (~1 lbs.), pa kabllin
Mbajtëse me rrota:13.6 kg (~ 30 lbs.)

Pesha e transportimit
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14.2

Specifikimet e sistemit - iTero Element Flex
Monitor

Laptop me ekran me prekje

Skaner dore

Skaneri i dorës lëshon dritë të kuqe lazer (680nm Klasi 1), si dhe emetime të
bardha LED.

Siguria

Align Technology merr përgjegjësinë për të siguruar të dhënat e klientëve tanë
dhe pacientëve të tyre shumë seriozisht. Të gjitha të dhënat e pacientit
transmetohen përmes një kanali të koduar TLS, dhe komunikimet dhe
informacionet ruhen në mënyrë të sigurt, duke u dhënë mundësi klientëve tanë të
marrin masa të arsyeshme për të mbrojtur të dhënat e pacientëve të tyre.

Fuqia e funksionimit

100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (max)

Temperatura e
funksionimit

18° deri në 26°C/ 64.4° deri në 78.8°F

Temperatura e
ruajtjes/
transportimit

-5° deri në 50°C/ 23° deri në 122° F

Presioni dhe lartësia
e funksionimit

Presioni:520 mmHg deri në 760 mmHg (~ 69 kPa deri në ~ 101 kPa)

Presioni dhe lartësia
e ruajtjes/
transportimit

Presioni:430 mmHg deri në 760 mmHg (~ 57 kPa deri në ~ 101 kPa)

Lagështia relative

Operative:40% deri 70%

Lartësia:0 hapa deri në 10,000 hapa
Lartësia:0 hapa deri në 15,000 hapa

Magazinimi:30% deri 90%
Përmasat

Pesha neto

Shpërndarës i iTero Element Flex:

Djepi i iTero Element Flex:

•

Gjatësia:206 mm (~ 8 in)

•

Gjatësia:262 mm (~ 10 in)

•

Gjërësia:94 mm (~3.7 in)

•

Gjërësia:89 mm (~ 3.5 in)

•

Thellësia:36,5 mm (~ 1.4 in)

•

Thellësia:52 mm (~ 2 in)

Skaneri i dorës i iTero Element Flex:

Valixhe transportuese:

•

Gjatësia:338.5 mm (~ 13 in)

•

Lartësia:326.5 mm (~ 13 in)

•

Gjërësia:53.5 mm (~ 2 in)

•

Gjërësia:455 mm (~ 18 in)

•

Thellësia:69.8 mm (~ 3 in)

•

Thellësia:184 mm (~ 7 in)

Shpërndarës i iTero Element Flex:~0,5 kg (~ 1 lbs.)
Skaneri i dorës i iTero Element Flex:0.47 kg (~ 1 lbs.)
Valixhe transportuese bosh:~2 kg (~ 4,5 lbs.)

Pesha e transportimit

~ 8 kg (~ 17.6 lbs.)
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Dalja, 26
Deklarata e EMC, 101
Detajet Rx, 85
Diagnoza, 44
Duke dërguar skanimin, 75
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Duke kërkuar për pacientë, 82
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Ekrani me prekje
Gjestet, 31
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iTero Element 2, 2
Montimi, 7
iTero Element Flex, 3
Montimi, 12
Transportimi, 4
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Kalimi në segmentin tjetër, 58
Këshilla për Wi-Fi, 99
Konfigurimi i sinkronizimit, 46
Krahasimi i skanimeve, 87
Kujdesi dhe mirëmbajtja, 97
Kundërindikacionet, ii
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Lëvizja e skanerit, 27
Licensat, 45
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Mbështjellëse, 5
Mbështjellëset
Zëvendësimi, 5
Mesazhe, 94
Mirëmbajtja, 97
Kamera web, 97
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Fshij përzgjedhjen, 60
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Fshij segmentin, 59
Ndarja e formës, 71
Plotëso, 61
Spastrimi, 67
Zvogëlimi i skajit, 69
Mjeti Fshij përzgjedhjen, 60
Mjeti Fshij segmentin, 59
Mjeti Ndarja e formës, 71
Mjeti Zvogëlimi i skajit, 69
Modaliteti i demonstrimit, 14
Dalja, 18
Montimi
iTero Element 2, 7
iTero Element Flex, 12
Udhëzime, 7
Mungojnë njoftimet e segmentit të skanimit, 63
MyiTero, 95

S

Opsionet e skanimit, 56

Shikimi i skanimit, 63
Shikues, 76
Shikuesi
Mjet spastrimi, 80
Simbolet, iii
Simuluesi i rezultatit Invisalign, 96
Sistemi Invisalign Go, 96
Skaner dore, 4
Skaneri i dorës
Pastrimi dhe dezinfektimi, 97
Skanim
Fillimi, 48
Shikimi, 63
Skanim i ri, 48
Skanimi
Cilësimet, 37
Dërgimi, 75
Koha, 75
Ndryshimi, 58
Ndryshimi i ngjyrave, 57
Skanimi i pacientit, 54
Softueri, 6
Instalimi, 13
Specifikimet e sistemit, 106
iTero Element 2, 106
iTero Element Flex, 107
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Pacientët, 81
Detajet, 83
Duke kërkuar, 82
Duke parë skanimet, 86
Krahasimi i skanimeve, 87
Shiko Rx, 85
Skanim i ri, 84
Pajtueshmëria, ii
Pastrimi i ekranit me prekje, 97
Përdorimi i synuar, 1
Përfitimet, 1
Plotësimi i Rx, 49
Porositë, 91
Praktikat më të mira, 56
Praktikat më të mira të skanimit, 56

Të dhënat e sistemit, 46
Teknologjia iTero TimeLapse, 87
Teknologjia TimeLapse, 87
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Ndërfaqja e përdoruesit, 27
Ndriçimi
Cilësimet, 33
Ndryshimi i ngjyrave, 57
Ndryshimi i skanimit, 58
Njoftimet
Mungon segmenti i skanimit, 63

O

R
Reagime shtesë të skanimit, 56
Regjistrimi i skanerit, 18
Rekomandime për emrin e hostit, 100
Rx
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I ri, 49
Shiko Rx, 85

U
Udhëzime, 55
Udhëzime për rrjetin LAN
Këshilla për WiFi, 99
Lidhje në internet, 99
rekomandime për emrin e hostit, 100
Ruteri, 98
Udhëzime për skanimin, 55
Udhëzimet e lidhjes së internetit, 99
Udhëzimet e routerit, 98
Udhëzimet e rrjetit LAN, 98
Firewall, 99
Udhëzimet e sigurisë, v

V
Vlerësimi i progresit të Invisalign, 96
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