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 سبق. م  للتغيير دون إشعارالمعلومات الواردة في هذا الدليل قابلة  

يتم توفير األجهزة والبرمجيات الموصوفة في هذا الدليل بموجب اتفاقية  
 المبيعات والخدمات، وال يمكن استخدامها إال وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل، أو تصويره أو تخزينه في نظام 
كال )إلكترونياً أو ميكانيكياً( ألي  استرجاع أو نقله بأي شكل من األش 

غرض آخر سوى لغرض استخدام العميل العادي، دون الحصول على 
 .Align Technologyإذن خطي مسبق من 

 نسخة اللغة العربية 
 . 2019تم تحديثه في نوفمبر 

 العالمات التجارية

Align, Invisalign, iTero, iTero Element, 
iTero Element 5D  وغيرها، هي عالمات تجارية و/أو عالمات

أو أحد فروعها أو الشركات   .Align Technology, Incخدمة من 
 التابعة لها وقد تكون مسجلة في الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى. 

أي عالمات تجارية أخرى أو أي عالمات تجارية مسجلة تظهر في هذا  
 الدليل هي ملك ألصحابها.

 

 ت المتحدة األمريكيةمكتب الواليا

المقر الرئيسي لشركة  
Align Technology, Inc. 

 بستان باركواي سان خوسيه،   2820

 95134كاليفورنيا 

www.aligntech.com 

  1000-470 (408) 1+هاتف:

  1010-470 (408) 1+فاكس:

 

Align Technology Ltd. 

 شارع أرئيل شارون  3

 إسرائيل  6037606أور يهودا 

  1441-634 (3) 972+ هاتف:

  1441-634 (3) 972+ فاكس:

 

Align Technology B.V. 

Zekeringstraat 41 

1014 BV ،أمستردام 

 هولندا 

 

 دعم العمالء

  8767-577 (800) 1+ هاتف:

E-mail: 
iterosupport@aligntech.com 

http://www.aligntech.com/
mailto:iterosupport@aligntech.com
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 موانع االستعمال
. يجب على هؤالء iTeroبالنسبة لألشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالصرع، هنالك خطر حدوث صدمة صرع من ضوء وميض الماسح الضوئي 

 األشخاص االمتناع عن أي اتصال بالعين مع الضوء الوامض المرتبط بالنظام أثناء التشغيل.

 االمتثال

 1توافق الليزر من الفئة 

 ”EN 60825-1“و  ”CFR 1040.10 21هذا الجهاز مع "يتوافق 

 

 EMCامتثال 

 التالية:  EMCيتوافق هذا الجهاز مع معايير 

المتطلبات   :2-1الجزء   -الطبية  IEC 60601-1-2المعدات الكهربائية "
المعيار القياسي الفرعي:  -العامة للسالمة األساسية واألداء األساسي 

 المتطلبات واالختبارات ". -الظواهر الكهرومغناطيسية 

 CSAامتثال 

التالية لكندا والواليات المتحدة   CSAيتوافق هذا الجهاز مع معايير 
المعدات الطبية الكهربائية   - UL Std No. 60601-1" األمريكية:
 المتطلبات العامة للسالمة ". :1الجزء 

 

 امتثال السالمة 

 التالية: يتوافق هذا الجهاز مع معايير السالمة 

المتطلبات العامة   :1الجزء  -  IEC 60601-1"المعدات الطبية الكهربائية 
 للسالمة األساسية واألداء األساسي ".

 FCCامتثال 

ويتم تشغيله تحت   FCCمن قواعد  15يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 
 الشرطين التاليين: 

 أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار. .1

الجهاز يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله. بما في ذلك هذا  .2
 التداخل الذي قد يؤدي إلى إجراء غير مرغوب به. 

 

 FCCتحذير 

أي تعديالت تتم في الجهاز التي لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل  
 .الشركة المصنعة قد تبطل شروط تشغيل الجهاز تحت شروط 

 CEامتثال 

للمستلزمات   EEC/93/42ز مع توجيهات المجلس يتوافق هذا الجها 
 الطبية. 
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 الرموز 
 iTeroوقد تظهر في هذا المستند وغيرها من منشورات  iTero Element Flexو  iTero Element 2قد تظهر الرموز التالية في مكونات أجهزة 

Element 2  وiTero Element Flex . 

 

أينما يظهر هذا الرمز على الجهاز، فمن المستحسن الرجوع إلى 
هذا الدليل للحصول على معلومات حول االستخدام السليم 

 للجهاز. 

 

أي مكون يظهر عليه هذا الرمز  BF الجزء المطبق من النوع 
 .BFهو عازل كهربائي من النوع 

 

وامتثاال يجب فصل النفايات الكهربائية والمعدات اإللكترونية. 
للتوجيه األوروبي بشأن نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية،  
ال تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية أو البلدية. يحتوي  

 .WEEEهذا الجهاز على مواد 

 . EARNيرجى االتصال بخدمة 

  رابط نموذج الطلب على اإلنترنت 
  -http://b2btool.earn

service.com/aligntech/select.  

 

تحذير! يستخدم هذا الرمز لتسليط الضوء على تحذيرات أو 
أينما يظهر هذا الرمز على الجهاز،   احتياطات مرتبطة بالجهاز.

 يجب الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بالسالمة في هذا الدليل. 

 

يجب عدم إعادة استخدام األجزاء المرفقة التي يظهر عليها هذا 
الرمز. 

 

القانون الفيدرالي األمريكي يقيد بيع هذا الجهاز عن  تحذير: 
يب أخصائي تقويم طريق / أو بناء على أمر شراء صادر من طب

أسنان مرخص أو أخصائي أسنان. يمثل النظام جهاز طبي  
موصوف خصيصاً, وينبغي أن يُشغل من قبل مقدمي الرعاية 

 الصحية المعتمدين فقط.

 

 الشركة المصنعة للجهاز الطبي. 

 

 رقم الطلب. 

 

 الرقم التسلسلي 

 

 التيار المتردد.

 

 ن الرطوبة. تشير إلى جهاز طبي يحتاج إلى الحماية م

 

يشير إلى حدود درجة الحرارة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز 
 الطبي بأمان.

 

تشير إلى حاجة المستخدم لالطالع على إرشادات االستخدام.

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.
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 كود تشغيل الشركة الُمصنعة 

 

يشير إلى نطاق الضغط الجوي الذي يمكن أن يتعرض له الجهاز  
 الطبي بأمان.

 

الرطوبة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز الطبي يشير إلى مدى 
 بأمان.

 

 هشة، يجب التعامل معها بحرص.

 

 هذا الجانب يجب أن يكون لألعلى. 

 

IEC 60417-5031.التيار المستمر : 

 

 العصا )وحدة المسح(. 

 

 . USBمقبس 

 

 البطارية الكهربائية.

 

IEC 60417-5009 االستعداد: 

 

 . iTero Element Flexة الوصل ال تخطو على لوح تنبيه: 

 

 تشير إلى المندوبين المعتمدين في المجتمع األوروبي. 

 

 للصين.  RoHSيشير إلى أن الجهاز متوافق مع  
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 تعليمات السالمة
 قبل البدء في العمل مع النظام, يطلب من جميع المستخدمين قراءة تعليمات السالمة هذه. 

 

 يتم توفير الطاقة للنظام عن طريق مزود الطاقة الداخلي. مزود الطاقة 

 فقط: iTero Element 2 طاقة البطارية 

 بمصدر الطاقة لمدة ساعتين.سوف يتم شحن بطارية الماسح الضوئي بالكامل بعد وصلها  -جاري الشحن  •

 دقيقة.  30مع بطارية مشحونة بالكامل، يمكنك مسح ما يصل إلى  •

يتم توفير الماسح الضوئي مع حزمة بطارية أيون الليثيوم القابلة للشحن. هناك خطر حدوث انفجار في حالة تحذير:  •
ى به من قبل الشركة المصنعة. تخلص استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. يتم استبدالها فقط بنفس النوع الموص 

 من البطاريات المستعملة وفقا لتعليمات الشركة المصنعة. 

المصرح لهم فقط إزالة األلواح الخارجية  Align Technologyال يمكن سوى لفنيين خطر صدمة كهربائية!! • تحذيرات كهربائية
 واألغطية. ال توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها أو التعامل معها بالداخل.  

 لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، يجب توصيل الماسح الضوئي بمصدر إمداد كهربائي مزود بأرضية واقية.   •

في  USBفقط بمآخذ توصيل  Align Technologyيجب توصيل كاميرا الويب أو وحدة الذاكرة المعتمدة من   •
 الجزء الخلفي من شاشة اللمس. 

iTero Element Flex :فقط 

 Flexبلوحة وصل تحتوي على مصدر طاقة للعصا. يجب أن تبقى وصلة  iTero Element Flexيتم تزويد  •
 جافة ويجب حمايتها من الكسر. 

فقط إلى جهاز الحاسوب النقال الذي تمت الموافقة عليه وفقاً للمعايير   Flexقم بتوصيل جهاز وصلة  •

IEC60950,- وUL60950-1  يجب وضع جهاز الحاسوب النقال وجميع ملحقاته على مسافة ال تزيد عن.
 متر من المريض. ال تفحص المريض وأنت تالمس الحاسوب النقال أو أي من ملحقاته في نفس الوقت.  1.5

 . Flexالموجودة على لوحة الوصل  USBو الحاسوب النقال المعتمدين فقط بمآخذ  iTeroا يجب توصيل عص •

 مع منفذ التيار المتردد.  Flexالمعتمد للطاقة لربط وصلة  Align Technologyيجب أن يستخدم كابل  •

 يأتي النظام مجهز بوحدة شبكة محلية السلكية.   شبكة محلية السلكية 

 . 1نوع الحماية ضد الصدمات الكهربائية: الفئة  • تصنيفات السالمة 

 . BFدرجة الحماية ضد الصدمات الكهربائية: نوع  •

 درجة الحماية ضد الدخول الضار للمياه: المعتادة.  •

 المعدات غير مناسبة لالستخدام في وجود مخاليط مخدرة قابلة لالشتعال.  •

 طريقة التشغيل: مستمرة.   •

 يمثل النظام جهاز طبي موصوف خصيصاً، وينبغي أن يُشغل من قبل مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين فقط.  جهاز طبي موصوف 
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تحذيرات الماسح 
 الضوئي  

االستخدام العادي للعصا ال   بيضاء. LED(، وكذلك انبعاثات 1الفئة  680nmاألحمر )تبعث العصا ليزر الضوء  •
 ومع ذلك، يجب أن تتجنب توجيه العصا مباشرة في عيني المريض.   يشكل أي خطر على العين البشرية.

 الكابل.  دعستجنب التواء، تعقيد، وسحب أو  •

في قاعدتها بحيث يكون المسبار مواجًها لشاشة اللمس، لذلك عندما ال يكون النظام قيد االستخدام، يجب وضع العصا  •

 األبيض الخفاق.  LEDلن يكون هناك اتصال بالعين مع حزمة الليزر أو انبعاث 

 قم بتنشيط العصا فقط عندما يكون طرف العصا في فم المريض.  •

 تجنب وضع العصا في قاعدتها أثناء استمرار عملية المسح. •

 الضوئي في حالة حدوث ضرر مادي، فتوقف عن المسح واتصل بدعم العمالء. إذا حدث خلل في الماسح  •

 لتجنب التلوث المتبادل، من الضروري: • التنظيف والتعقيم 

o واستبدل أكمام العصا كما هو موضح في 10.2 قم بتنظيف وتعقيم العصا، كما هو موضح في القسم ،
 بعد كل جلسة مريض.1.4.3.1.1 القسم

o دال القفازات بعد كل جلسة مريض. قم بإزالة واستب 

o  .ال تستخدم القفازات الممزقة أو الملوثة أو المزالة 

تخلص من أغلفة الماسح الضوئي وفقاً إلجراءات التشغيل القياسية أو اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات  •
 الطبية الملوثة. 

  2.1الموصوفة في قسم. Align Technologyيجب أن يتم تفريغ وتثبيت النظام حسب إرشادات  التفريغ والتركيب 

 يجب أن يتم نقل النظام بين الغرف بكل حرص وحذر لتجنب الضرر.  • بيئة العمل  

 ال تغلق فتحات التهوية على العصا والشاشة.   •

 النظام خاص باالستخدام الداخلي فقط. ال ينبغي أن يتعرض ألشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الزائدة.  •

• iTero Element Flex  فقط: إذا تم جلبiTero Element Flex  إلى المكتب من بيئة حارة أو باردة أو
 رطبة، ينبغي أن يوضع الجهاز جانبًا حتى يتكيف مع درجة حرارة الغرفة لتجنب التكثيف الداخلي. 

   .IEC60601-1-2قد تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع متطلبات األجهزة الطبية وفقاً لمعيار  تحذير: تداخل كهرومغناطيسي 

تم تصميم هذا المعيار لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار الخاص بتركيب جهاز طبي نموذجي. ومع 
لضجيج الكهربائي في بيئات ذلك، ونظرا النتشار أجهزة الترددات الراديوية المرسلة وغيرها من مصادر ا

الرعاية الصحية )على سبيل المثال، الهواتف الخلوية، وأجهزة الراديو النقالة ذات االتجاهين واألجهزة 
الكهربائية(، فمن الممكن أن تؤدي المستويات العالية من مثل هذا التدخل نتيجة قرب أو قوة المصدر، إلى 

يمكن إرجاع الجهاز إلى وضع التشغيل بعد تدخل المستخدم أو  اضطراب أداء هذا الجهاز. في هذه الحالة،
 فترة التعافي. -تلقائيًا

 تحذيرات:   عام

 ال يسمح بتعديل هذا الجهاز.  •

• iTero Element 2 .فقط: يجب دائًما توصيل الشاشة التي تعمل باللمس بالحامل بعد التجميع 
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 مقدمة 1

 حول هذا المستند  1.1

.باإلضافة إلى ذلك، iTero Element Flexو  iTero Element 2يوفر هذا المستند معلومات عامة ونظرة عامة على الماسحات الضوئية والبرامج 
، وبدء تشغيل النظام وإغالقه، وكيفية التعامل مع العصا والكابل،  iTero Element Flexفهو يصف كيفية تجميع النظام، وتثبيت البرنامج على أنظمة 

 وكيفية تنظيف العصا وتعقيمها، وكيفية استبدال أطوال العصا بين المرضى. 

لمسح، وبيئة عمل محّسنة وتصوير ملون عالي الوضوح، مع الجيل التالي من الحوسبة ، وشاشة عريضة معالجة أسرع ل  iTero Element 2يوفر  •
 بوصة تعمل باللمس، وبطارية مدمجة قاعدة مريحة مركزية لتسهيل الوصول إلى العصا. 21.5بحجم 

ح بنقل التكنولوجيا إلى أصغر مشغل. يمكن  ، وهو نظام يحتوي على عصا فقط مع حقيبة محمولة مخصصة، تسم iTero Element Flexيتيح لك  •
 من أجل تقليل الحيز المطلوب وزيادة إمكانية تحرك النظام. Align Technologyتوصيل النظام بأجهزة الحاسوب النقالة المعتمدة من قبل  

 االستخدام المقصود 1.2

 الماسحات الضوئية داخل الفم التي تتميز بالميزات التالية ولالستخدام المقصود:من  iTero Element Flexو  iTero Element 2تعد ماسحات 

( الخاصة بالماسحة الضوئية معدة لغرض استخدامها في تسجيل الصور الطبوغرافية لألسنان وأنسجة CAD / CAMخاصية االنطباع البصري )  •
 السنية )على سبيل المثال، المصفف، قطع تثبيت، األجهزة، إلخ( وملحقاتها.الفم. يتم استخدام البيانات المتمايزة مع إنتاج األجهزة 

في التقاط االنطباعات الرقمية ثالثية لألسنان واألنسجة والهياكل اللينة الفموية، ونمط العض.  iTeroمع الماسح الضوئي  iTeroيُستخدم برنامج  •
وترميم أجهزة تقويم األسنان، والدعامات، والملحقات  ات، وتصدير البيانات من أجل تصنيعيتحكم البرنامج في معالجة البيانات، وتسهيل تكامل البيان

باإلضافة إلى بيانات المسح، فإن مختلف المعلومات المتعلقة بالمرضى والحالة المرضية يمكن استيرادها/تصديرها أو  .CAD/CAMبواسطة 
 حقق من النظام وخدمته، حيث تكون بمثابة أداة إلدارة الطلبات. استخدامها ألغراض المحاكاة. توجد وظائف أخرى متاحة للت

 المزايا 1.3

مزايا هامة تنافسية نسبة إلى أساليب إنتاج تاج األسنان القائمة، بما في ذلك المسح بدون  iTero Element Flexو iTero Element 2يوفر نظام 
 مسحوق، وزيادة دقة إنتاج التاج، ونتائج فورية خالل عملية المسح.

األعمال التجارية الخاصة بك عن طريق  iTero Serviceأن تعزز  لمعرفة كيف يمكن http://www.itero.com تفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت
 زيادة رضا المرضى وتحسين النتائج السريرية، وتعزيز كفاءة العيادة.

 iTero Elementأجهزة  1.4

 : iTeroفيما يلي النماذج التالية لماسح 

• iTero Element 2 

o إعداد العمود ذو العجالت 

o  العمود الحامل إعداد 

• iTero Element Flex 

o )إعداد الحاسوب النقال )متوفر في بلدان محددة فقط 
 للحد األدنى من متطلبات النظام. http://www.itero.com/en/products/itero_element_flexارجع إلى 

http://www.itero.com/
http://www.itero.com/
http://www.itero.com/
http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex
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1.4.1 iTero Element 2 

 عرض أمامي 

 

A  شاشة تعمل باللمس 

B  مفتاح التشغيل 

C  مصباح إشارة الطاقة 

D  العصا 

E   قاعدة العصا 

F   العجالت قاعدة 

 iTero Element 2 -المنظر األمامي لـ: 1الشكل 
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 عرض خلفي 

 

A مقبس توصيل العصا 

B  كابل العصا 

C  كابل طاقة الشاشة 

 

 iTero Element 2المنظر الخلفي : 2الشكل 

1.4.2 itero Element Flex 

 

A   جهاز الحتسوب
النقال ذو شاشة 
 تعمل باللمس

B  وصلةitero 
Element Flex 

C  العصا والقاعدة 

 

 iTero ElementFlex :3   الشكل
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 iTero Element Flexنقل  1.4.2.1

 الحماية للنظام، يوصى باتباع اإلرشادات أدناه عند نقل النظام:لضمان أقصى قدر من 

 قم بتعليق األكمام الواقية الزرقاء على العصا.  .1

 ضع جميع العناصر في حقيبة الحمل المرفقة لنقل النظام بين المكاتب.  .2

  
 موضوع في حقيبة الحمل المرفقة iTero Element Flex :4 الشكل

 تأكد من إبقاء الصندوق جاف لحماية مكونات النظام من الرطوبة.  .3

 iTero Elementعصا  1.4.3

 

A الكم المعد الستخدام واحد 

B  لوحة اللمس 

C  أزرار جانبية: مسح، تشغيل/إيقاف، تفعيل لوحة اللمس 

D  فتحات الهواء 

E   كابل عصا قابل لالنفصال مع موصلUSB 

 iTero Elementعصا : 5 الشكل
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 iTero Elementأكمام عصا  1.4.3.1

 هناك نوعان من أكمام العصا:

 البصري للعصا.عندما ال يكون الماسح الضوئي قيد االستخدام، استخدم الكم الواقي األزرق لحماية السطح الكم الواقي:  •

 قبل مسح المريض، قم بتوصيل كم جديد قابل لالستبدال. كم معد لالستخدام الواحد:  •

  

 الكم المعد الستخدام واحد : 7الشكل  الكم الواقي: 6الشكل 

 استبدال أكمام العصا بين المرضى 1.4.3.1.1

 تم تصميم أكمام العصا لالستخدام الفردي للمريض ويجب التخلص منها واستبدالها بعد كل مريض لتجنب انتشار التلوث. 

 تخلص من أغلفة الماسح الضوئي وفقاً إلجراءات التشغيل القياسية أو اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية الملوثة.تنبيه: 
 

 

 العصا:الستبدال كم 

 اضغط بخفة على وسط األكمام، اسحب األكمام ببطء بعيدا عن العصا وتخلص منها. .1

 
 إزالة كم العصا: 8الشكل 
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 انتبه سطح بصري ضوئي! تحذير: 

للكهرباء الساكنة الموجود داخل مربع  -ال تلمس السطح الضوئي. قد يسبب التالمس ضرراً. إذا كان التنظيف ضروريًا، استخدم القماش المضاد
 األكمام. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى اإلرشادات الموجودة في صندوق األكمام.

 
 السطح البصري للعصا: 9الشكل 

 .10.2 قم بتنظيف وتعقيم العصا، كما هو موضح في القسم .2

 حرك بلطف الكم الجديد على طرف العصا حتى يستقر في مكانه.  .3

 إذا لم يتم استخدام الماسح الضوئي فوًرا، قم بإرفاق غطاء الحماية األزرق. مالحظة:

 
 الكم الجديد في مكانهحرك بلطف : 10الشكل 

 iTeroبرنامج  1.5

، كما هو موضح  iTero Element Flexالجديدة مع برامج مثبتة فيها. يجب تثبيت البرنامج على أنظمة   iTero Element 2تأتي أنظمة 
 .2.2 بالقسم
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 البدء 2

 تعليمات التركيب  2.1

 تجميع العمود ذو العجالت - iTero Element 2تركيب الماسح الضوئي  2.1.1

 :iTero Element 2يرجى اتباع التعليمات التالية لتركيب الماسح الضوئي 

 

 تيار مستمر 

 

 بطارية

 

 انقر

 

تيار كهربي 
 مباشر

 

 زر التشغيل 

 

 العصا

 

مطلوب شخصين  
 للتركيب

 

A   شاشة
تعمل 
 باللمس 

B  مفتاح
 التشغيل 

C  مصباح
إشارة  
 الطاقة 

D  العصا 

E  قاعدة
 العصا 

F  قاعدة
 العجالت 

 

 محتويات الصناديق. تحقق من  .1

 

 قم بربط العمود بقاعدة العجالت  .2

 

 اربط براغي ألين باستخدام مفتاح ألين األكبر. .3

 

 قم بإزالة الغطاء من الجزء الخلفي من المقبض  .4

 

 ضع قاعدة العصا أمام العمود ذو العجالت .5
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 ثبت قاعدة العصا  .6

 

اربط الجزء الخلفي من قاعدة العصا بمسمار   .7

 باستخدام مفتاح ألين أصغر. ألين 

 

 أعد ربط الغطاء وراء القاعدة  .8

 

قم بإزالة الغطاء المغناطيسي من الجزء الخلفي   .9

 من إطار العمود ذو العجالت 

 

قم بفك القالووظ اإلبهامي وإزالة غطاء  .10

 البطارية. 

 

ضع البطارية في فتحة البطارية واربط  .11

 القالووظ اإلبهامي. 

 

 اللمس لتركيبها. ارفع شاشة   .12

 

اقلب الماسح الضوئي واربط القالووظ   .13

 اإلبهامي لتأمين الشاشة.

 

، DCقم بتوصيل كابل الطاقة بالمنفذ المسمى  .14

 كما هو موضح في الصورة التالية.



 

 Align Technology, Inc 9جميع الحقوق محفوظة إلى  2019© 

 

 iTero Element Flexو  iTero Element 2دليل مستخدم 

 

 أدخل كابل الطاقة 

 

 قم بتعليق الغطاء الخلفي المغناطيسي  .15

 

 ضع العصا في قاعدتها .16

 

العصا إلى الجزء الخلفي من قم بتوصيل كابل  .17

 الشاشة التي تعمل باللمس. 

 

قم بتوصيل كابل الطاقة بقاعدة العمود ذو  .18

 العجالت. 

 

ثب ّت الكابل في الجزء السفلي من حامل العجلة   .19

 بالمشبك.

 

ضع كاميرا الويب على الشاشة التي تعمل   .20

 باللمس للتدريب عن بعد أو دعم الجلسات.

 

في  USBيب بمنفذ قم بتوصيل كاميرا الو .21

 أسفل شاشة اللمس.

 

قم بتوصيل كابل الطاقة بمأخذ التيار المتردد،  .22

ثم اضغط على زر الطاقة لتشغيل الماسح 

 الضوئي. 
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 تركيب العمود الحامل - iTero Element 2تركيب الماسح الضوئي  2.1.2

 :iTero Element 2يرجى اتباع التعليمات التالية لتركيب الماسح الضوئي 

 

 ادخل العمود في اإلطار .1

 

 ثبت العمود بواسطة مفتاح ألين  .2

 

 انزع الغطاء. .3

 

 قم بتعليق الغطاء الجديد. .4

 

 ارفع شاشة اللمس لتركيبها.  .5

 

اقلب الماسح الضوئي واربط القالووظ   .6
 الشاشة.اإلبهامي لتأمين 

 

 قم بتعليق الغطاء. .7

 

 قم بتوصيل كابل الطاقة بالمنفذ  .8
 . DCالمسمى 

 

قم بتوصيل كابل العصا إلى الجزء الخلفي من   .9
 الشاشة التي تعمل باللمس. 
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ضع كاميرا الويب على الشاشة التي تعمل   .10
 باللمس للتدريب عن بعد أو دعم الجلسات.

 

في  USBقم بتوصيل كاميرا الويب بمنفذ  .11
 أسفل شاشة اللمس.

قم بتوصيل كابل الطاقة بمأخذ التيار المتردد ،  .12
ثم اضغط على زر الطاقة لتشغيل الماسح 

 الضوئي. 

 iTero Element Flexتركيب الماسح الضوئي  2.1.3

 : iTero Element Flexيرجى اتباع التعليمات التالية لتركيب الماسح الضوئي 

A  الوصلة وكابل طاقة الوصلة 

B  قاعدة العصا 

C العصا وكابل العصا 

D  كابلUSB  لتوصيل الحاسوب النقال و

 الوصلة 

 

 ضع العصا في قاعدتها .1

 

 صل كابل طاقة الوصلة بالوصلة  .2

 

 بالوصلة  USBقم بتوصيل كابل  .3

 

 إلى الحاسوب النقال  USBقم بتوصيل كابل  .4

 

 قم بتوصيل كابل العصا بالوصلة  .5
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قم بتوصيل كابل طاقة الوصلة بمأخذ التيار   .6

 المتردد.

 مالحظات:

يجب توصيل الوصلة بمنفذ تيار متردد في  •
 جميع األوقات 

يجب توصيل الحاسوب النقال بمنفذ تيار  •
 متردد جداري أثناء المسح داخل الفم 

  

 iTero - iTero Element Flexتثبيت برنامج  2.2

 . iTero Element Flexالجديدة مع البرنامج المثبت، ولكن يجب على المستخدم تثبيت البرنامج على أنظمة  iTero Element 2تأتي أنظمة 

تقوم أجهزة كمبيوتر نظام ويندوز   المتاحة. Windowsديثات نظام ، يرجى تثبيت جميع تح    Flexعلى أنظمة iTeroقبل تثبيت برنامج مالحظة: 
 الجديدة بتثبيت التحديثات تلقائياً. 

 المناسب، يرجى التأكد مما يلي: iTero Element Flexلتثبيت البرنامج وتهيئة نظام 

 العصا مثبتة في قاعدتها ومتصلة بالوصلة  •

 يتم توصيل الوصلة بالحاسوب النقال  •

 النقال متصل بمقبس الحائط أثناء عملية تثبيت البرنامج. الحاسوب  •

 : iTero Element Flexعلى نظام  iTeroلتثبيت برنامج 

 تثبيت جميع تحديثات نظام ويندوز المتاحة. .1

a.  للتحقق من تحديثاتWindows  افتح ،Windows Settings )زر ويندوز + )إعدادات ويندوز( نافذةi وانقر )Update & Security  
  لتحديث واألمن()ا

b.  انقر علىWindows Update  .)تحديث ويندوز( 

c.  انقر علىCheck for updates  .التحقق من وجود تحديثات( لمعرفة ما إذا كان هناك تحديثات جديدة متوفرة( 

 التنزيل. ، والذي يتضمن تعليمات"Your iTero was shipped"في صندوق البريد الوارد الُمسجل، ابحث عن البريد اإللكتروني  .2

 . http://download.itero.comانقر فوق رابط للوصول إلى صفحة تنزيل البرنامج أو االستعراض  .3

 . FirstTimeInstaller.exe.سيتم تحميل ملف  )البدء(Get Startedعلى الموقع، انقر فوق زر  .4

 . iTeroقم بتشغيل ملف التثبيت الذي تم تنزيله واتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة إلكمال تثبيت برنامج  .5

 ، أدناه.2.3 .تابع كما هو موضح في القسم )مرحباً(  Welcomeستعرض شاشة  

http://download.itero.com/
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 تسجيل الدخول إلى الماسح الضوئي ألول مرة  2.3

 :  )مرحباً( Welcomeعندما تقوم بتشغيل الماسح الضوئي ألول مرة، ستعرض شاشة  

 
 شاشة الترحيب: 11الشكل 

 التالية: حدد اللغة المطلوبة وأحد األوضاع 

للتعّرف على ميزات الماسح الضوئي وإجراء عمليات الفحص التمريضي دون إرسال الفحوصات. لمزيد من المعلومات، انظر الوضع التجريبي:  •
 .2.4 القسم

 .2.5 يمّكنك من تسجيل الماسح الضوئي. لمزيد من المعلومات، انظر القسم: Make It Mine -ه خاص بياجعل •

، فسيتعين عليك إعادة تشغيل الماسح   Make It Mine -اجعله خاص بي  )الوضع التجريبي( قبل خيار Demo Modeإذا حددت خيار  مالحظة:
 .Make It Mineالضوئي للوصول إلى خيار 

 العمل في الوضع التجريبي  2.4

يتوفر وضع العرض التجريبي في أي وقت لممارسة تدريب األسنان على الماسح  وضع العرض التجريبي مصمم لتدريب الموظفين الجدد وممارسة المسح.
  - Demo Mode.يتميز iTero، من أجل تقنيات المسح الضوئي، وإرشادات الوصفات الطبية، وأنواع الحاالت، والتعرف على واجهة  iTeroالضوئي 

والحاالت  Invisalignمن حاالت العينة،  مثل الحاالت السريرية وحاالت  وضع العرض التجريبي بجميع جوانب عملية المسح ويتضمن مجموعة واسعة
 الترميمية.

الزاوية عندما يكون وضع العرض التوضيحي قيد االستخدام من أجل التمرن على الممارسة، فإن الخلفية تكون مخططة بشكل خفيف والعالمة الحمراء في 
عند تسجيل الدخول ألول مرة،  Welcomeحي هو المختار حالياً. الوضع التجريبي متاح من شاشة العلوية اليسرى ستشير إلى أن  وضع العرض التوضي

 على الشاشة الرئيسية. iTeroأو في أي وقت عن طريق النقر على شعار 

 ال يمكن حفظ أي فحوصات تم التقاطها في الوضع التجريبي أو تقديمها لعالج المريض. مالحظة:
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 توضيحي بعد تسجيل الدخول: للدخول إلى وضع العرض ال

 في الجزء العلوي من شاشة الماسح الضوئي. iTero Element اضغط على شعار .1

 
 iTero Elementشعار : 12 الشكل

 )العرض التجريبي(.  Demo Modeاضغط  .2

 
 الوضع التجريبي Demo Modeخيار : 13الشكل 

 )تسجيل الدخول(، مما يتيح لك اختيار المستخدم التجريبي. Loginستظهر شاشة 

 
 نافذة تسجيل الدخول مع قائمة المستخدمين التجريبية: 14الشكل 
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 المنسدلة.  Doctor Nameمن قائمة  Dr. Demo, iTeroلعرض الحاالت التصالحية، حدد مستخدم  .3

 
 زر تسجيل الدخول التجريبي: 15الشكل 

 )تسجيل الدخول التجريبي(.Demo Login  اضغط  .4

 )الوضع التجريبي( في أعلى يسار النافذة. Demo Modeيتم عرض الشاشة الرئيسية لوضع العرض التجريبي، مع ظهور 

 
 ية لوضع العرض التوضيحيالشاشة الرئيس: 16الشكل 
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 )طلبات( لعرض قائمة من الطلبات الموجودة حاليًا باإلضافة إلى قائمة الطلبات السابقة.  Ordersلعرض الحاالت التجريبية، انقر فوق   .5

 
 تعرض الحاالت التجريبية في قائمة الطلبات السابقة: 17الشكل 

 التجريبية المطلوبة. اضغط على الحالة  .6

 يتم توسيع الحالة المحددة إلظهار الخيارات التالية: 

 
 خيارات -قسم الطلبات السابقة : 18الشكل 

 .6 لمزيد من المعلومات حول العمل مع الطلبات، انظر القسم



 

 Align Technology, Inc 17جميع الحقوق محفوظة إلى  2019© 

 

 iTero Element Flexو  iTero Element 2دليل مستخدم 

 الخروج من الوضع التجريبي  2.4.1

 للخروج من وضع العرض التوضيحي: 

 )الخروج من الوضع التجريبي( للخروج من الوضع التجريبي. Exit Demo، ثم انقر فوق  iTero Elementاضغط على شعار  •

 
 الخروج من الوضع التجريبي: 19الشكل 

 Make It Mineإجراء اجعله خاص بي  -تسجيل الماسح الضوئي  2.5

 الضوئي، فأنت بحاجة إلى ما يلي إلكمال عملية التسجيل: عند تسجيل الماسح  

 اسم المستخدم •

 كلمة مرور المستخدم •

 ُمعرف الشركة  •

)اجعله   Make It Mineيحتوي على بيانات اعتماد تسجيل الدخول ومعلومات مفصلة حول كيفية إجراء  iTeroستتلقى بريًدا إلكترونيًا من أحد ممثلي 
 خاصا بي( .

قبل تسجيل الماسح الضوئي، سوف تضطر إلى إعادة تشغيل الماسح  Welcomeإذا قمت بالوصول إلى وضع العرض التجريبي من صفحة مالحظة: 
 . Make It Mineالضوئي للوصول إلى خيار 
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 لتسجيل الماسح الضوئي:

 اختر اللغة المطلوبة. .1

 .Make It Mineاضغط على   .2

 .Connectتعرض صفحة  

 
 اختيار الشبكة: 20الشكل 

 .Nextحدد اتصال الشبكة المطلوب، ثم انقر فوق  .3

 .Alignيتم التحقق من التواصل مع 

 
 Alignالتحقق من التواصل مع  :21الشكل 



 

 Align Technology, Inc 19جميع الحقوق محفوظة إلى  2019© 

 

 iTero Element Flexو  iTero Element 2دليل مستخدم 

 . Nextعند اكتمال التحقق، انقر فوق   .4

 . Time Zoneيتم عرض الصفحة 

 
 اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بك: 22الشكل 

 .Applyإذا كانت المنطقة الزمنية االفتراضية صحيحة أو حدد المنطقة الزمنية الخاصة بك من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق   Nextاضغط  .5

 )تسجيل النظام(. Register Systemيتم عرض الصفحة 

 
 تسجيل النظام لتخصيص اإلعدادات: 23الشكل 
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 )تسجيل(.Register أدخل البريد اإللكتروني وكلمة المرور ومعرف الشركة في الحقول المتوفرة، ثم انقر فوق  .6

 الخاصة بك. iTero)تكوين الماسح الضوئي(، والتي تبين حزمة اشتراك  Scanner Configurationيتم عرض صفحة  

 
 iTeroحزمة اشتراك : 24 الشكل

 . Nextر فوق انق  .7

 )اتفاقية الترخيص(.  License Agreementيتم عرض صفحة  

 
 اتفاقية الترخيص: 25الشكل 
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 . Nextبعد مراجعة اتفاقية الترخيص، حدد خانة االختيار لقبول شروط االتفاقية ثم انقر فوق  .8

 يبحث النظام عن تحديث وسيتم تحديثه إلى أحدث إصدار، إذا كان ذلك متاحاً.

 
 جار التحقق من وجود تحديثات: 26الشكل 

 . Nextانقر فوق  .9

 جاهز للعمل.تم تسجيل النظام وهو 

 
 النظام مسجل وجاهز: 27الشكل 

 ، كما هو موضح في القسم التالي.  (  iTero Element)تسجيل الدخول إلى   Login to iTero Elementلتسجيل الدخول إلى النظام اضغط .10
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 iTero Element Flexو  iTero Element 2العمل مع الماسح الضوئي  3

 الدخول إلى تطبيق الماسح الضوئي تسجيل  3.1

 )تسجيل الدخول(.  Loginعندما يتم تشغيل الماسح الضوئي، سوف تظهر نافذة 

 
 نافذة تسجيل الدخول: 28الشكل 

.ستحتاج إلى اسمك، والبريد اإللكتروني للحساب، وكلمة  iTeroجاهزة عند تسجيل الدخول إلى ماسح  MyAligntechتأكد من أن لديك معلومات حساب 
 )تسجيل الدخول(. Loginالمرور. امأل جميع الحقول الالزمة ثم اضغط على زر 

 لتسجيل الدخول إلى الماسح الضوئي:

 )اسم الطبيب( المنسدلة. Doctor Name اختر اسم المستخدم الخاص بك من قائمة  .1

. سيتم عرض عنوان بريدك اإللكتروني تلقائيًا إذا قمت myaligntech.comأدخل عنوان البريد اإللكتروني الذي استخدمته عند التسجيل في  .2
 في جلسة تسجيل دخول سابقة.   Remember Meبتحديد خانة اختيار  

 .3.1.1 ل كلمة المرور. إذا نسيت كلمة مرورك، فيمكنك إعادة تعيينها، كما هو موضح في القسمادخ  .3

خانة االختيار لكي يتذكر النظام عنوان بريدك اإللكتروني في الجلسات المستقبلية. ستظل بحاجة إلى إدخال كلمة المرور  Remember Meاختر  .4
 للوصول إلى الماسح الضوئي. 
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 .Loginانقر  .5

 ة.الرئيسي   iTeroيتم عرض شاشة 

 
 الرئيسية iTeroشاشة : 29 الشكل
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 إعادة ضبط كلمة مرورك 3.1.1

 يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، إذا لزم األمر. 

 إلعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك:

 نسيت كلمة المرور(. )هل Forgot Password ، اضغط  Loginفي نافذة  .1

 
 زر نسيت كلمة المرور: 30الشكل 

 يتم عرض نافذة، تصف ما يجب عليك فعله بعد ذلك.

 
 حقل البريد اإللكتروني لكلمة المرور المنسية: 31الشكل 

 . myaligntech.com)البريد اإللكتروني(، أدخل عنوان البريد اإللكتروني الذي استخدمته للتسجيل في  Emailفي حقل  .2
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 )تقديم(.Submit  انقر  .3

 يتم عرض سؤال األمان المحدد مسبقًا.

 
 حقل إجابة سؤال األمان: 32الشكل 

 أدخل إجابة سؤال األمان. .4

 مرور مؤقتة لك. سيتم إرسال كلمة 

 ثم قم بإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك. myaligntech.comاستخدم كلمة المرور المؤقتة لتسجيل الدخول إلى  .5

 . iTeroإذا كنت ال تعرف عنوان بريدك اإللكتروني المسجل، فاتصل بدعم عمالء  .6

 تسجيل الخروج من الماسح الضوئي 3.2

 ريض الخاصة بك، يجب عليك تسجيل الخروج من الماسح الضوئي عندما ال يكون قيد االستخدام.لحماية معلومات الم 

 . 3.6.3.1سمافتراضيًا، سيتم تسجيل خروجك بعد فترة من عدم النشاط المحددة مسبقًا، والتي يمكن تحديدها في إعدادات تسجيل الدخول، الموضحة في الق 

 لتسجيل الخروج من الماسح الضوئي: 

 للعودة إلى الشاشة الرئيسية. اضغط  .1

 لتسجيل الخروج من النظام. اضغط   .2

 ،في انتظار المستخدم التالي لتسجيل الدخول إلى النظام. Loginيتم عرض نافذة  
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 اغالق الماسح الضوئي  3.3

 يوصى بإغالق النظام في نهاية كل يوم للسماح بتثبيت تحديثات البرنامج.

 إلغالق الماسح الضوئي:

 قم بإغالق كافة الملفات والتطبيقات.  .1

 ل يمين الشاشة إلغالق النظام.اضغط وحرر زر الطاقة الموجود في أسف .2

ثوان إلى تنشيط إعادة ضبط المصنع، مما قد يتسبب في حدوث مشكالت مثل الشاشات الرمادية   4يؤدي الضغط على الزر ألكثر من  تحذير:
 والزرقاء. 

 نقل الماسح الضوئي داخل المكتب  3.4

 داخل المكتب.  iTero Element 2يمكن نقل ماسح 

 لتحريك الماسح الضوئي:

 تأكد من وضع العصا بثبات في قاعدتها. .1

 افصل النظام عن مقبس الطاقة الحائطي. .2

 ضع النظام في موقعه الجديد وتوصيله بمقبس الحائط. .3

 واجهة المستخدم  3.5

واجهة مستخدم سهلة االستخدام إلجراء عمليات المسح الرقمية لالستخدام التصالحي أو تقويم األسنان. وتستخدم شاشة اللمس وأزرار  iTeroيوفر برنامج 
 العصا للتفاعل مع تعليمات الشاشة أثناء عملية المسح. 

 .3.5.2 للحصول على قائمة باإليماءات التي تعمل باللمس والتي يمكن استخدامها ، انظر القسم

 
 الرئيسية iTeroشاشة : 33 الشكل
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 يتم عرض األزرار التالية على الشاشة الرئيسية: 

 

 Battery :)انقر لعرض الشحنة المتبقية في البطارية الخارجية )البطاريةiTero . 

سوف يظهر مؤشر البطارية، مع توضيح النسبة المئوية لشحن البطارية المتبقية. عندما يظهر على مؤشر البطارية  
 مؤشر صاعقة البرق فإنه يتم شحن البطارية. 

 
 البطاريةالمتبقي من شحن : 34الشكل 

 

 الخاص بك.   iTeroانقر للوصول إلى مواد التدريب ومقاطع الفيديو التعليمية لجهاز مركز التعلم: 

 

Lock:  انقر عليها  لتسجيل الخروج من حسابك عندما ال يكون الماسح الضوئي قيد االستخدام، كما هو موضح في
 وأن جميع المعلومات الطبية آمنة.  HIPAA.سيساعد هذا على ضمان أن ممارسة طب األسنان متوافقة مع 3.2 القسم

 يجب عليك قفل النظام أثناء تنظيفه، لتجنب اإلدخاالت غير المقصودة. معلومة مفيدة:

 

Settings  ،اإلعدادات(: اضغط لضبط تفضيالت الماسح الضوئي الخاص بك، على سبيل المثال ،إعدادات العصا(
 والتعريب، وإعدادات المستخدمين، والمزيد. 

 .3.6 لمزيد من المعلومات، انظر القسم
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 Help :)انقر لعرض شاشة مساعدة شفافة مع تلميحات للمساعدة في التنقل والخصائص واألدوات. )مساعدة 

 
 نافذة مساعدة : 35الشكل 

.اضغط على الزر للحصول على المساعدة عن بعد من دعم العمالء. في طريقة العرض هذه ، يتغير الزر إلى 
 الدعم الفني متاح في كل نافذة مساعدة.

 يرجى االتصال بدعم العمالء قبل محاولة االتصال عن بعد.  مالحظة: 

 انقر في أي مكان إلغالق نافذة المساعدة والعودة للشاشة األخرى. 

 

 )فحص جديد( لملء وصفة طبية قبل بدء مسح جديد. New Scanاضغط لفتح نافذة  فحص جديد:

 .4 لمزيد من المعلومات، انظر القسم

 

)المرضى( مع قائمة بجميع مرضاك، ورقم المخطط الخاص بهم، وتاريخ Patientsانقر لعرض صفحة المرضى: 
 المسح األخير.  

 .5 لمزيد من المعلومات ، انظر القسم

 

 جميع طلباتك. انقر لعرض قائمة بالطلبات: 

 .6 لمزيد من المعلومات، انظر القسم

 

 . Align Technologyانقر لعرض رسائلك من  الرسائل:

 .7 لمزيد من المعلومات، انظر القسم

 .3.5.1 معروضة على كل نوافذ الماسح الضوئي أيًضا، كما هو موضح في القسم Settingsو   Batteryأزرار 
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 شريط أدوات الماسح الضوئي 3.5.1

 يتم عرض شريط األدوات التالي في الجزء العلوي من كل من نوافذ الماسح الضوئي: 

 

 تشير األزرار المركزية األربعة إلى الحالة الحالية لعملية المسح. 

 

 الشاشة الرئيسية.اضغط للعودة إلى 

 
 يعرض المرحلة الحالية في عملية المسح، كما يشار إليها بواسطة الزر المميز ذي الصلة في شريط األدوات. 

 
 .4.1 نافذة لعرض الوصفة الطبية، كما هو موضح في القسم New Scanاضغط للعودة إلى  

 
 .4.2 انقر لالنتقال إلى وضع المسح الضوئي لمسح المريض ، الموضح في القسم

 
 .4.3 لالنتقال إلى وضع العرض لعرض النموذج الممسوح ضوئيًا، الموضح في القسمانقر 

 
 .04.4 انقر إلرسال النموذج الممسوح ضوئيًا إلى المعمل ، الموضح في القسم

 

 .iTeroانقر لعرض الشحنة المتبقية في البطارية الخارجية 

البطارية مؤشر صاعقة  سوف يظهر مؤشر البطارية، مع توضيح النسبة المئوية لشحن البطارية المتبقية. عندما يظهر على مؤشر 
 البرق فإنه يتم شحن البطارية. 

 
 المتبقي من شحن البطارية :36شكل 

 
اضغط لضبط تفضيالت الماسح الضوئي الخاص بك ، على سبيل المثال، إعدادات العصا، والتعريب، وإعدادات المستخدمين،  

 والمزيد. 

 .3.6 لمزيد من المعلومات حول تفضيالت اإلعدادات ، انظر القسم
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 انقر لعرض شاشة مساعدة شفافة مع تلميحات للمساعدة في التنقل والخصائص واألدوات. 

 
 نافذة مساعدة : 37الشكل 

.اضغط على الزر للحصول على المساعدة عن بعد من دعم العمالء. الدعم الفني  في طريقة العرض هذه ، يتغير الزر إلى 
 متاح في كل نافذة مساعدة.

 انقر في أي مكان إلغالق نافذة المساعدة والعودة للشاشة األخرى. 
 

 إيماءات الشاشة التي تعمل باللمس  3.5.2

إيماءات الشاشة التي تعمل باللمس )المعروفة أيًضا باسم اللمس المتعدد(. هذه اإليماءات عبارة عن حركات سابقة التعريف تستخدم  iTeroيدعم برنامج 
 للتفاعل مع أجهزة اللمس المتعدد.

 أمثلة على إيماءات شائعة بالشاشات التي تعمل باللمس: 

   
 لمسة واحدة طويلة مرتان متتاليتاناللمس  انقر

   

 السحب التدوير التمرير

   
 تقريب تصغير إدارة كاملة 
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 تحديد إعدادات الماسح الضوئي 3.6

 الماسح الضوئي. تمكنك إعدادات الماسح الضوئي من تحديد تفضيالتك واإلعدادات التي يتم عرضها بشكل افتراضي عند استخدام 

 لتعريف إعدادات الماسحة الضوئية:

 .انقر على زر   .1

 . Settingsيتم عرض نافذة 

 
 نافذة اإلعدادات: 38شكل 

 اضغط على اإلعدادات التي ترغب في تحديدها. .2

o 3.6.1 إعدادات الحاسوب، الموضحة في القسم 

o 3.6.2 إعدادات المستخدم، المعرفة في القسم 

o  3.6.3 ة في القسمإعدادات النظام، المعرف 

 يفتح النافذة ذات الصلة. 

 .Settingsلحفظ التغييرات والعودة إلى نافذة  قم بإجراء التغييرات الخاصة بك ، ثم انقر فوق   .3
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 تحديد إعدادات الحاسوب 3.6.1

 والمنطقة الزمنية للماسح الضوئي. Wi-Fiتمكنك إعدادات الحاسوب من تحديد إعدادات السطوع ومستوى الصوت وشبكة 

 تحديد إعداد السطوع االفتراضي 3.6.1.1

لحفظ  )سطوع(، حرك المؤشر إلى مستوى السطوع المطلوب، ثم انقر فوق  Brightnessلتحديد إعداد السطوع االفتراضي، انقر فوق زر 
 . Settings التغييرات والعودة إلى نافذة

 
 إعدادات السطوع: 39شكل 

 إعداد مستوى الصوت االفتراضيتحديد  3.6.1.2

لحفظ  )الصوت(، حّرك المؤشر إلى مستوى الصوت المطلوب، ومن ثم اضغط  Volumeلتحديد مستوى الصوت االفتراضي، انقر فوق زر 
 . Settingsالتغييرات والعودة إلى 

 

 إعدادات مستوى الصوت: 40شكل 

 .باإلضافة إلى أصوات النظام ، تحدد إعدادات الصوت مستوى الصوت للمحتوى من مركز التعلم  
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 تحديد إعدادات واي فاي  3.6.1.3

الضوئي الخاص بك بشبكة واي فاي في العيادة، ستحتاج إلى إضافة كلمة المرور الخاصة بك. بعد ذلك، في المرة األولى التي تقوم فيها بتوصيل الماسح 
 افتراضيًا، سيتصل الماسح الضوئي تلقائيًا.

 لالتصال بشبكة واي فاي: 

 .Wi-Fiاضغط على زر   .1

 القريبة. Wi-Fiيتم عرض قائمة بشبكات 

 
 القريبة Wi-Fiقائمة شبكات : 41شكل 

 )االتصال(.  Connectحدد شبكة العيادة الخاصة بك وانقر فوق  .2

 .Connectأدخل مفتاح أمان الشبكة )كلمة المرور( في النافذة التي تفتح، ثم انقر فوق   .3

 
 العيادةاالتصال بشبكة واي فاي : 42شكل 

 .Connectedسيتصل الماسح الضوئي بشبكة واي فاي، وتتغير الحالة إلى 
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 )نسيان الشبكة(.  Forgetإذا كنت ال ترغب في االتصال بالشبكة تلقائيًا، فانقر فوق الشبكة التي تتصل بها ثم انقر فوق  .4

 التي تريد االتصال بها.في المرة التالية   Wi-Fiستحتاج إلى تحديد الشبكة المطلوبة وإدخال كلمة مرور 

 
 نسيان أو قطع االتصال بالشبكة: 43شكل 

 )قطع االتصال(. Disconnectلقطع االتصال بالشبكة، انقر فوق  .5

 . Settings لحفظ اإلعدادات الخاصة بك والعودة إلى   اضغط .6
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 تحديد المنطقة الزمنية الخاصة بك  3.6.1.4

)المنطقة الزمنية(، حدد المنطقة الزمنية الخاصة بك من القائمة المنسدلة ، ثم انقر فوق  Time Zoneلتحديد المنطقة الزمنية الخاصة بك ، انقر فوق زر 

 . Settingsلحفظ التغييرات الخاصة بك، والعودة إلى  

 
 إعدادات المنطقة الزمنية: 44شكل 

 ال يمكن الوصول إلى إعدادات المنطقة الزمنية إال عند تسجيل الدخول إلى الماسح الضوئي.مالحظة: 
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 تحديد إعدادات المستخدم 3.6.2

لماسح  تمكن إعدادات المستخدم كل مستخدم من تحديد اإلعدادات التي يتم عرضها بشكل افتراضي عندما يقوم المستخدم المحدد بتسجيل الدخول إلى ا
 الضوئي. 

 تحديد إعدادات المسح  3.6.2.1

 تؤخذ في االعتبار عند مسح المريض. يمكنك تحديد اإلعدادات االفتراضية التي

 لتعريف إعدادات المسح: 

 )إعدادات المسح(.  Scan Settingsاضغط على زر  .1

 
 نافذة إعدادات المسح: 45شكل 
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 .  Scan Settingsحدد تفضيالت المسح االفتراضية من نافذة .2

 خيارات المسح إعدادات المسح

 موضعك أثناء فحص المريض:اختر  موضع المسح

 خلف المريض  •

 أمام المريض  •

 حدد اتجاه الدوران االفتراضي: اتجاه الدوران

 مقدمة العصا في اتجاه الشاشة  •

 قاعدة العصا في اتجاه الشاشة  •

 حدد اتجاه لوحة اللمس االفتراضية:  اتجاه لوحة اللمس

 مقدمة العصا في اتجاه الشاشة  •

 الشاشة قاعدة العصا في اتجاه  •

Mirror Viewfinder for 
Upper Jaw  عكس اتجاه(
Viewfinder   )للفك العلوي 

 عند مسح الفك العلوي. viewfinderحدد خانة االختيار هذه لتحديد اتجاه 

 Show colorخانة اختيار
while scanning 

check    عرض اللون أثناء(
 فحص المسح( 

 باأللوان افتراضيًا. حدد خانة االختيار هذه للمسح 

 حدد الطلب الذي سيتم به مسح الفكين:  مسح الطلب

 الفك العلوي أوالً  •

 الفك السفلي أوال  •

 حدد الطلب الذي سيتم به فحص الفكين بحثًا عن أنواع الحاالت الترميمية: طلب من نوع فك ترميمي

 الفك المقابل أوالً  •

 الفك المجهز أوالً  •

 حدد الطلب الذي يتم به مسح األسنان الموصوفة واألقواس في أنواع الحاالت التصالحية:  الترميماتطلب تجهيز 

 التجهيزات أوالً  •

 القوس أوالً  •

 بال توجيهات •

 Enableخانة اختيار
guidance hints 
 )تفعيل نصائح التوجيه( 

 .4.2.1 القسمحدد خانة االختيار هذا لعرض نصائح التوجيه عند المسح، كما هو موضح في 
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 خيارات المسح إعدادات المسح

 خانة اختيار نطاق 
Highlight 

recommended 
scanning   إظهار الفحص(
 المستحسن( 

 التنقل فقط.حدد خانة االختيار هذه لتمييز نطاق المسح على عناصر التحكم في 

 
 يتم تمييز نطاق المسح فقط: 46شكل 

حدد خانات االختيار ذات الصلة لعرض مناطق التشريح المفقود أثناء المسح، كما هو موضح في  مسح مرتد إضافي
 .4.2.3.1 القسم

 تقويم األسنان   •

 ترميمي  •

 . Settingsلحفظ التغييرات الخاصة بك ، والعودة إلى   اضغط .3
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 تحديد إعدادات الوصفة الطبية 3.6.2.2

 )تفاصيل المسح( لملء وصفة طبية جديدة. Scan Detailsاإلعدادات التي يتم عرضها بشكل افتراضي عند فتح نافذةيمكنك تحديد 

 لتعريف إعدادات الوصفة الطبية:

 )إعدادات الوصفة الطبية(.  Rx Settingsاضغط على زر  .1

 
 نافذة إعدادات الوصفة الطبية: 47شكل 

 . Rx Settingsحدد إعدادات الوصفة الطبية االفتراضية الخاصة بك من   .2

 خيارات الوصفة الطبية إعداد الوصفة الطبية

 حدد نظام ُمعرف السن االفتراضي:  رقم الِسن  

• FDI 

• ADA 

• Quadrant 

 حدد نظام الظل االفتراضي:  نظام الظل

• VITA Lumin 

• VITApan 3D Master 

 غير ذلك  •
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 خيارات الوصفة الطبية إعداد الوصفة الطبية

 نوع الحالة االفتراضية: حدد  نوع الحالة

 ال افتراضي  •

• Invisalign 

• iCast 

• iRecord 

 فحص ترميمي داخلي •

• Invisalign + iRecord 

• Vivera 

• Vivera Pre-Debond 

 ترميمي  •

 تتغير قائمة الخيارات المتاحة وفقًا لحزمة االشتراك الخاصة بك.مالحظة: 

 . Settingsلحفظ التغييرات الخاصة بك ، والعودة إلى   اضغط .3

 تحديد إعدادات التوقيع 3.6.2.3

 يمكنك تحديد اإلعدادات االفتراضية التي يتم عرضها عند إرسال طلب إلى المختبر. 

 لتعريف إعدادات التواقيع:

 )إعدادات التوقيع(. Signature Settingsاضغط على  .1

 
 نافذة إعدادات التوقيع: 48شكل 
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 حدد إعدادات التوقيع االفتراضية.  .2

 خيارات التوقيع  إعداد التوقيع

 اضف رقم الترخيص الخاص بك. الرخصة 

 أضف توقيعك  التوقيع 

 حدد أحد خيارات التوقيع التالية:  استخدام التوقيع 

 واحدة واحفظ التوقيع لالستخدام مع كل وصفة طبية وقع مرة  •

 ال تقم بحفظ توقيعي )يتطلب توقيعًا لكل وصفة طبية(  •

 تعطيل هذه الوظيفة )لهذا المستخدم فقط(  •

 . Settingsلحفظ التغييرات الخاصة بك ، والعودة إلى   اضغط .3

 تحديد إعدادات اللغة 3.6.2.4

 . Settingsلحفظ التغييرات والعودة إلى  )اللغة(، ثم حدد لغتك المطلوبة من القائمة المنسدلة ، ثم انقر فوق  Languageاضغط على 

 
 نافذة إعدادات اللغة: 49شكل 
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 تحديد إعدادات النظام 3.6.3

إعدادات النظام من ضبط إعدادات تسجيل الدخول وتشغيل التشخيصات وعرض التراخيص وعرض معلومات النظام ومزامنة التحديثات وتحديد تمكنك 
 إعدادات التصدير. 

 تحديد إعدادات تسجيل الدخول 3.6.3.1

الخصوصية واألمان، سيتم تسجيل خروجك من الماسح الضوئي بعد فترة محددة مسبقًا من عدم النشاط. بشكل افتراضي ، يتم من أجل االمتثال ألنظمة 
 ساعات، ولكن يمكنك تغييره إذا لزم األمر. 4ضبط هذا الوقت على 

 لتحديد فترة الخمول:

 .  Login Settingsانقر على زر  .1

 .  Login Settingsيتم عرض نافذة 

 
 نافذة إعدادات تسجيل الدخول: 50شكل 

 ساعات(  10دقائق، الوقت األقصى:  10حدد فترة عدم النشاط التي سيتم بعدها تسجيل خروج المستخدم من الماسح الضوئي. )الحد األدنى للوقت: .2

أثناء إعادة تشغيل النظام( حدد خانة االختيار   )حافظ على تسجيل الدخول نشًطا Keep login active during system restartاختر  .3
 لتذكر كلمة مرور المستخدم في حالة إعادة تشغيل النظام قبل انقضاء فترة تسجيل الخروج من عدم النشاط.

 . Settingsلحفظ التغييرات الخاصة بك، والعودة إلى   اضغط .4
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 تشغيل التشخيص 3.6.3.2

 )التشخيص( للتحقق من اتصال الشبكة والسرعة.  Diagnosticsاضغط على  

 لتشغيل تشخيص النظام:

 . Diagnosticsاضغط على   .1

 يتم فحص اتصال الشبكة والسرعة. 

 
 نافذة التشخيص: 51شكل 

 . Settingsللعودة إلى     اضغط .2
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 التراخيص 3.6.3.3

للعودة إلى  )تراخيص (لعرض قائمة بمكونات برنامج الجهة الخارجية المثبتة على الماسح الضوئي ، ثم انقر فوق  Licensesاضغط على 
Settings . 

 
 نافذة معلومات الترخيص: 52شكل 
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 معلومات النظام 3.6.3.4

)معلومات النظام( لعرض تفاصيل حول إصدارات البرامج المثبتة حاليًا واألرقام التسلسلية لألجهزة وُمعرفها ،  System Informationاضغط على 

 .  Settingsللعودة إلى    ثم انقر فوق

 
 معلومات النظامنافذة : 53شكل 

 مزامنة التحديثات 3.6.3.5

 )مزامنة التحديثات( لمزامنة أي تحديثات جديدة من الخادم، على سبيل المثال ، خيارات البرامج الجديدة. Sync Configurationاضغط على 

 . Settingsللعودة إلى   اضغط 
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 التصديرإعدادات  3.6.3.6

رف سميكة  يمكنك تحديد مدة حفظ الملفات التي تم تصديرها قبل حذفها. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك عرض عنوان الشبكة المحلية للملفات المصدرة ، بأح 
 بكة المحلية. "(.يمكن الوصول إلى هذا العنوان من أي جهاز كمبيوتر داخل الش \\)تبدأ بـ "

 . MyiTeroإذا لزم األمر، يمكنك تصدير الملفات في أي وقت من  مالحظة:

 لتحرير إعدادات التصدير:

 )إعدادات التصدير(.  Export Settingsاضغط على  .1

 يوًما. 30حدد عدد األيام التي ينبغي بعدها حذف الملفات الُمصدرة. بشكل افتراضي، يتم ضبط هذا في  .2

 
 حذف الملفات المصدرة -نافذة إعدادات التصدير : 54شكل 

 )مسح البيانات الُمصدرة اآلن( لحذف الملفات المصدرة على الفور. Clear Export Data Now إذا لزم األمر، انقر فوق  .3

 . Settingsللعودة إلى   اضغط  .4
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 بدء فحص جديد 4

 )فحص جديد( لبدء عملية المسح.  New Scanاضغط على  

 

 ، وكذلك شريط األدوات الذي يعرض عملية تقدمك. New Scanتعرض نافذة 

 
 تعرض نافذة فحص جديد وصفة طبية فارغة وشريط أدوات التقدم في الجزء العلوي من النافذة: 55شكل 

 الخطوات التالية، والتي يتم عرضها على شريط األدوات:تتطلب عملية المسح 

 
 

 
 4.1 ملء الوصفة الطبية، الموصوفة في القسم

 
 4.2 مسح المريض، الموضح في القسم

 
 4.3 عرض المسح، الموضح في القسم

 
 4.4 إرسال المسح إلى المختبر، الموضح في القسم

 يتم إبراز تقدمك الحالي على شريط األدوات.
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 ملء الوصفة الطبية 4.1

من إدخال تفاصيل المريض وكذلك تفاصيل حول نوع الحالة. الحقول  New Scanالخطوة األولى في عملية المسح هي ملء وصفة طبية. تمكنك نافذة 
 التي تحمل عالمة النجمة الحمراء إلزامية. 

 .4.2 لالنتقال إلى وضع المسح الضوئي ومسح المريض ، كما هو موضح في القسم بعد ملء الوصفة الطبية، يمكنك النقر فوق 

 لملء الوصفة الطبية:

 أدخل اسم المريض األول واسم العائلة في الحقول الموضحة. .1

 )نوع الحالة( ، حدد نوع الحالة المطلوب.Case Typeقائمة من  .2

 تعتمد قائمة أنواع الحاالت المعروضة على حزمة االشتراك الخاصة بك.مالحظة: 

 
 اختيار نوع الحالة المطلوبة: 56شكل 

 لديك حزمة اشتراك التصالحية أو تقويم األسنان:تتوفر أنواع الحاالت التالية افتراضيًا، اعتماًدا على ما إذا كان 

o  :فحص ترميمي ال يحتاج إلى إرسال المسح إلى مختبر إلجراء النمذجة والطحن.فحص ترميمي داخلي 

o iRecord:   مسح بسيط مع عدم وجود تعديل إضافي ، يستخدم بشكل أساسي للرجوع إلى نموذج الجص بدالً من تخزينه، وفقًا لما يقتضي
 ، إذا لزم األمر.(  Invisalignأو  iCast)يمكن تغيير نوع الحالة هذا الحقًا إلى  .القانون

o iCast : مثلiRecord لكن يُظهر نموذج ،ABO .وخطوة نمذجة يمكنها إزالة البيانات غير المستخدمة وضبط إ ْطباق)األَْسنان( إذا لزم األمر 
 إذا لزم األمر.( ، Invisalign)يمكن تغيير نوع الحالة هذا الحقًا إلى  

o Invisalign:  الفحص األساسي لعالجInvisalign .يجب مسح النموذج دون أي فتحات للتأكد من أن المصففات مناسبة تماًما ألسنان المريض. 

o Vivera:  مسح بسيط دون أي تعديل إضافي ، إلنشاء حافظة واضحة تشبه حاملةInvisalign عد  واحدة ، والتي تحافظ على موضع األسنان ب
 العالج. 

o Vivera Pre-Debond:  فحص يستخدم على المرضى بينما ال تزال أقواسهم متصلة.ثم يتم توفير واقياتVivera  .في موعد اإلزالة 

o Invisalign + iRecord :( يسجل الملفiRecord ويحمل مسح )Invisalign  إلى بوابةIDS  يحفظ مسحين مختلفين ، حسب الطلب.
 التأمين.ألغراض استرداد 

o Restorative: .الترميمي( مسح تحتاج إلى إرساله إلى مختبر إلجراء النمذجة أو الطحن( 

 أسنان  6يتم فحص  -الموسع  ▪

 أسنان لتاج واحد 6-4يتم فحص   -الربع  ▪

 يتم فحص جميع األسنان -القوس الكامل  ▪

 لم يتم اختيار أياً من األسنان أو الترميم -المرجع  ▪

 ، وفقا لنوع الحالة المحدد. New Scanتعرض نافذة 
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 iRecordنوع الحالة  -نافذة المسح الجديد : 57شكل 

 حسب نوع الحالة المحدد، امأل التفاصيل ذات الصلة.  .3

o   إذا كان نوع الحالةRestorative   وChair Side Milling 4.1.1 ، انظر القسم. 

o iCast اختر :Brackets Present.توجد أقواس( إذا كانت هناك أقواس على أسنان المريض( 

o iRecord  : 

 . إذا كانت هناك أقواس على أسنان المريض  Brackets Presentاختر  ▪

-2  -)متعدد العضات( إذا كان الفحص متعدد العضات مطلوباً. سيمكنك ذلك من الحفاظ على العالقة ثنائية العضات  Multi-Biteاختر ▪
bite relation  بناًء على احتياجاتك ، وسيقدم معلومات دقيقة للمختبر لتصنيع األجهزة ، على سبيل المثال ، أجهزة توقف التنفس أثناء

 النوم. 

)السجالت النهائية(، سوف تكون قادر على تحديد مرحلة العالج.  Final Recordsإذا كانت حزمة االشتراك الخاصة بك تتضمن خيار 
 . Invisalignلمزيد من المعلومات، راجع وثائق 

 )ارسل إلى(، المختبر الذي يجب إرسال المسح إليه. Send Toإذا كان ذلك مطلوباً، اختر من قائمة .4

 .4.2 في القسمعلى شريط األدوات لالنتقال إلى وضع المسح ، كما هو موضح  اضغط على   .5

 العمل مع أنواع المسح الترميمية 4.1.1

 ترميمه، ونوع الترميم المطلوب، وكذلك المواد، والظالل، إلخ. عند اختيار أنواع الحاالت الترميمية، تحتاج إلى تحديد السن الذي يجب 

 لمسح حالة ترميمية أو ترميمية داخلية.

 )ترميمي(.Restorativeحدد   Case Typeمن قائمة  .1

 يتم عرض مخطط األسنان في النافذة.
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 ألسناننوع حالة ترميمية مع مخطط ا -نافذة المسح الجديدة : 58شكل 

)فحص ما قبل العالج( إذا كنت ترغب في فحص المريض قبل إعداد السن ذات الصلة. في هذه الحالة ، يجب  Pre-Treatment Scanاختر  .2
 قبل وبعد وضع السن. -فحص المريض مرتين 

 يمّكن الفحص المسبق للمعالجة من نسخ التشريح األصلي إلى الترميم الجديد.
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 لسن الستعادتها. في مخطط السن، اضغط على ا  .3

 يتم عرض قائمة بخيارات العالج المتاحة للسن المحدد.

 
 قائمة خيارات العالج الترميمية: 59شكل 

 قائمة خيارات العالج هي نفسها لجميع األسنان، باستثناء ما يلي:

o Inlay  حشوات ضمنية( و( Onlay ذات صلة فقط:)بالطواحن والضواحك)حشوات فوقية 

o  Veneer القشرة الخزفية(:ذات الصلة فقط للقواطع والضواغط( 



 

 

 Align Technology, Incجميع الحقوق محفوظة إلى  2019© 
52 

 

 iTero Element Flexو  iTero Element 2دليل مستخدم 

 حدد خيار العالج المطلوب، على سبيل المثال ، تاج. .4

 سيُطلب منك تحديد خيارات العالج ذات الصلة بالطلب الذي اخترته. 

 
 تحديد خصائص الترميم: 60شكل 

ن  ية من القائمة المنسدلة ذات الصلة. اإلعدادات التي تحمل عالمة النجمة إلزامية. في البداية، يكون اختيار المواد فقط إلزاميًا ، ولكحدد اإلعدادات التال  .5
 دة المحددة.للما بمجرد اختيار المادة ، تصبح اإلعدادات األخرى إلزامية وفقًا للمادة المحددة. باإلضافة إلى ذلك، تتغير الخيارات في كل إعداد وفقًا 

o  :المواد التي من خاللها سيتم تصنيع الطلب المحدد.المواد 

o  :شكل خط النهاية )خط الهامش( الذي أنشأه المستخدم أثناء اإلعداد. يجب عليك اختيار هذا لكل من الشدقي واللساني. تصميم اإلعداد 

o  :حسب التاج. يجب عليك اختيار هذا لكل من الشدقي واللساني. هذا -ددعالقة الحدود المعدنية مطلوبة للمعدن المح -نوع السيراميك تصميم الهامش
 خاص فقط بأعمال طب األسنان المعدنية. 

o :النظام المستخدم في اختيار ظل التاج.  نظام الظل 

 الظل لمنطقة قاطعية من التاج.  قاطعي: ▪

 الظل لمنطقة جسم التاج.  الجسم: ▪

 الظل لمنطقة اللثة من التاج. لثوي:  ▪

o  :ظل السن الُمعَّد من األسنان .ظل األرومة 
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 . New Scanلحفظ اختيارك والعودة إلى  اضغط  .6

 )معلومات العالج(. Treatment Informationيتم عرض تفضيالتك في منطقة  

 
 منطقة معلومات العالج: 61شكل 

 .ي عن طريق النقر على  يمكنك تعديل تفضيالتك في أي وقت قبل إرسال المسح الضوئ

 مسح المريض 4.2

)فحص(، مما يتيح لك بدء مسح   Scanعلى شريط األدوات للدخول إلى وضع المسح الضوئي. تظهر نافذة بعد ملء الوصفة الطبية، انقر فوق 
 المريض. 

 أثناء إجراء المسح الضوئي، يمكنك تنفيذ اإلجراءات التالية:

 4.2.3.1 المسح اإلضافية ، الموضحة في القسمعرض مالحظات  •

 4.2.3.2 التبديل بين وضع األلوان ووضع أحادية اللون ، كما هو موضح في القسم •

 بعد المسح ، يمكنك تعديل المسح عن طريق: 

 4.2.4.1 حذف مقطع ، كما هو موضح في القسم •

 4.2.4.2 حذف منطقة محددة ، كما هو موضح في القسم •

 4.2.4.3 ما هو موضح في القسمالتقاط المناطق ذات التشريح المفقود ، ك •

، حيث يمكنك التأكد من اكتمال الفحص قبل إرساله إلى  Viewعلى شريط األدوات لالنتقال إلى وضع عندما تنتهي من فحص المريض ، انقر فوق 
 .4.3 المختبر أو التخزين ، كما هو موضح في القسم
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 توجيهات المسح 4.2.1

عد فترة مجرد االنتقال إلى وضع المسح الضوئي ، يعرض تسلسل المسح الموصى به للشريحة المحددة في وسط نافذة الماسح الضوئي. سيختفي تلقائيًا بب
 قصيرة، أو يمكنك النقر فوق أي مكان على الشاشة إلخفائه.

 باتباع تسلسل المسح للحصول على أفضل النتائج. iTeroتوصي 

 
 الفك السفلي -تسلسل المسح الموصى به : 62شكل 

)ال تظهر مرة أخرى(، لن يتم عرض هذا التوجيه في عمليات المسح المستقبلية. يمكنك إرجاع التوجيه  Don’t show againإذا قمت بتحديد  مالحظة:
 .3.6.2.1 ، كما هو موضح في القسم Scanعن طريق تفعيله في إعدادات 

 باإلضافة إلى ذلك ، إذا قمت بالنقر فوق زري العصا في وقت واحد ، فسيتم عرض اإلرشادات التالية: 

 
 توجيه العصا: 63شكل 
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 أفضل ممارسات المسح الضوئي 4.2.2

 بأفضل الممارسات التالية لفحص الحاالت الترميمية:  iTeroتوصي 

 تأكد من خلو األسنان المجهزة والمنطقة المحيطة من الفضالت واللعاب وتلوث الدم. •

 يكون خط الهامش خاليًا من األنسجة.يجب أن تكون السن المجهزة جافة ويجب أن  •

 يجب أن تكون على دراية بتقنيات المسح المناسبة وتجنب اإلفراط في المسح.  •

 خيارات المسح 4.2.3

 في وضع المسح الضوئي، يمكنك تحديد الخيارات التالية:

 4.2.3.1 مالحظات المسح اإلضافية، الموضحة في القسم •

 4.2.3.2 تبديل وضع األلوان/ أحادية اللون، كما هو موضح في القسم •

 تحرير المسح الضوئي: •

o 4.2.4.1 حذف شريحة، موصوفة في القسم 

o 4.2.4.2 حذف التحديد، الموضح في القسم 

o 4.2.4.3 ملء تشريح مفقود، كما هو موضح في القسم 

 مسح مرتد إضافي 4.2.3.1

التي قد  مكنك تنشيط تعديل مالحظات المسح المرتد اإلضافية  لتنبيهك إلى المناطق التي تحتاج إلى مسح إضافي، لضمان عدم تفويت المناطق الحساسةي

 . تؤثر على النموذج بأكمله

 األلوان.   يتم تمييز المناطق ذات التشريح المفقود باللون األحمر عند المسح الضوئي في الوضع أحادي اللون، واألرجواني عند المسح الضوئي في وضع

  

 اللونأحادية  -المناطق ذات التشريح المفقود الموضحة مع وبدون مالحظات مسح إضافية : 64شكل 
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 وضع األلوان -المناطق ذات التشريح المفقود الموضحة مع وبدون مالحظات المسح اإلضافية : 65شكل 

أو بشكل افتراضي في إعدادات المسح ، كما هو   بشكل افتراضي ، يتم تمكين هذا الوضع ، ولكن يمكن تعطيله لكل حالة عن طريق النقر على 
 .3.6.2.1 في القسمموضح 

 تبديل وضع ألوان المسح 4.2.3.2

 يسمح لك بالتبديل بين أوضاع اللون وأحادية اللون. وهذا ينطبق على كل من المسح وعرض جميع أنواع الحاالت.    زر تبديل األلوان

  
 النموذج معروض في وضع الأللوان وأحادية اللون: 66شكل 

أو بشكل افتراضي في إعدادات المسح ، كما هو  افتراضيًا ، يتم فحص النماذج باأللوان ، ولكن يمكنك تبديل العرض لكل حالة عن طريق النقر 
 .3.6.2.1 موضح في القسم
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 التبديل إلى مقطع المسح التالي 4.2.3.3

 .أثناء المسح، يتم تمييز الشريحة الحالية باللون األزرق في عناصر التحكم في التنقل، كما يتم عرضه في مربع مؤشر الشرائح، بين األسهم

 يمكنك االنتقال إلى الشريحة التالية من خالل:

 شريحة القوس ذي الصلة أو شريحة اإلعدادية أو شريحة العض النقر على  •

 الضغط على األسهم  •

 
 اضغط على القوس المقابل أو اضغط على األسهم لتحديده: 67شكل 

 اسحب إلى اليسار أو اليمين على لوحة لمس العصا. •

 العصا في نفس الوقت.لتمكين لوحة اللمس بالعصا، اضغط على زرّي مالحظة: 

 تعديل المسح 4.2.4

 بعد مسح النموذج ضوئيًا، يمكنك تعديله باستخدام األدوات التالية: 

 4.2.4.1 أداة حذف شريحة، موصوفة في القسم •

 4.2.4.2 أداة حذف التحديد، موصوفة في القسم •

 4.2.4.3 أداة التعبئة، موصوفة في القسم •
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 يتم الوصول إلى أدوات التعديل بالضغط على الشاشة.

 
 أدوات التعديل: 68شكل 

 حذف شريحة 4.2.4.1

 تقوم أداة حدف شريحة بحذف الشريحة بأكملها الممسوحة ضوئيًا.

 لحذف الشريحة:

 اضغط على الشاشة لعرض أدوات التعديل. .1

 .  اضغط على أداة حذف شريحة .2

 
 أداة حذف المقطع: 69شكل 

 يتم عرض رسالة تأكيد.

 )موافق( لتأكيد الحذف. OKانقر  .3

 يتم حذف الشريحة الممسوحة ضوئيًا بالكامل. 
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 حذف شريحة 4.2.4.2

 يمّكنك من حذف قسم من الفحص بحيث يمكن إعادة فحصه. أداة حذف التحديد 

 لحذف تحديد:

 اضغط على الشاشة لعرض أدوات التعديل. .1

 . أداة حذف التحديداضغط على   .2

 
 أداة حذف التحديد : 70شكل 

 ويتم عرض النموذج بلون أحادي:   Delete Selectionيتم توسيع أداة 

 
 أداة حذف التحديد موسعة: 71شكل 
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 المس مساحة التشريح التي تريد حذفها. .3

 تمت إزالة التحديد.

 
 تم حذف المساحة المحددة من التشريح: 72شكل 

 للتراجع عن التغييرات الخاصة بك. إذا لزم األمر ، انقر فوق  .4

 إلعادة فحص التشريح المحذوف.   اضغط .5

 ملء التشريح المفقود 4.2.4.3

التشريح والتي ال تمتلئ حتى بعد محاولة مسح المنطقة عدة مرات. قد تحدث هذه المناطق بسبب تداخل التشريح في بعض األحيان توجد مناطق تفتقد إلى 
 )الشفاه والخدين واللسان( أو الرطوبة في شريحة المسح. 

 تسلط الضوء على هذه المناطق ثم تمسح فقط المناطق المظللة ، من أجل منع اإلفراط في المسح.   أداة الملء

 ام أداة الملء:الستخد

 اضغط على الشاشة لعرض أدوات التعديل. .1
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 . اضغط على أداة الملئ .2

 
 أداة الملء: 73شكل 

 يتم تمييز المناطق التي تتطلب المسح الضوئي باللون األحمر. 

 
 أداة الملئ -الضوئي باللون األحمر  يتم تمييز المناطق التي تتطلب المسح : 74شكل 
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 عرض المسح 4.3

لالنتقال إلى وضع العرض لفحص النموذج والتأكد من التقاط تشريح إطاللي وشدقي كاٍف ، وأن النموذج دقيق   بعد مسح المريض ، انقر فوق 
 وكامل. 

التالية إلعالمك بهذا وتمكنك من العودة وإصالح -فسيتم عرض رسالة في بداية مرحلة المعالجة إذا كانت هناك مقاطع مسح مفقودة أو لدغات مفقودة ، 
 .4.3.1 المسح. لمزيد من المعلومات ، انظر القسم

 أثناء عرض المسح ، يمكنك:

 4.3.2 احذف المساحات المحددة من المسح، كما هو موضح في القسم •

 4.3.4تقليم األنسجة الزائدة من المسح ، كما هو موضح في  •

 4.3.5 ما هو موضح في القسمقم بإنشاء فصل القالب يدويًا إذا لم تكن نقطة التلميح األخضر في مركز السن المجهزة أثناء المسح، ك •

 .4.4 على شريط األدوات إلرسال المسح الضوئي إلى المختبر أو إلى التخزين، كما هو موضح في القسم بعد مراجعة الفحص ، انقر فوق  

 إخطارات بشأن مقاطع المسح الضوئي المفقودة  4.3.1

، سيتم إعالمك في بداية مرحلة ما بعد المعالجة ، وسوف تكون  ع مسح ضوئي أو عمليات مسح عّضة عند النقر فوق زر في حالة عدم وجود مقاط
 قادر على العودة وإصالح المسح الضوئي ، من أجل الحد من التدخل اليدوي في وقت الحق.

 سيتم عرض اإلشعارات في الحاالت التالية: 

 م يتم مسح الشرائح أو لم يتم دمجها معًا بشكل صحيح ل -اإلعدادية أو األقواس مفقودة  •

 مشاكل اإلطباق:  •

o  إطباق مفقود 

o اإلطباق ممسوح من جانب واحد فقط 

o  تناقض بين اإلطباق من ناحية اليسار وناحية اليمين 

 باإلضافة إلى ذلك، سيتم تمييز قسم اإلطباق في عناصر التحكم في التنقل باللون األحمر. 
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ع الرسالة عامة أو خاصة جًدا بالمشكلة بما في ذلك إرشادات حول كيفية تصحيح المشكلة. في بعض الحاالت، سيتم تحذيرك من أنه قد يتم إرجاقد تكون 
 الحالة من المختبر إذا لم تقم بإصالح المشكالت. 

 
 المميزة باللون األحمررسالة المسح المفقودة والشرائح المفقودة : 75شكل 

)العودة إلى المسح( للعودة إلى وضع المسح الضوئي وإعادة فحص األجزاء المفقودة ، والتي يتم تمييزها  Return to Scanningيمكنك الضغط على 
 باللون األحمر في عناصر التحكم في التنقل. 

 العمل باستخدام أداة المحو  4.3.2

 حذف منطقة محددة من النموذج الممسوح ضوئيًا ثم إعادة فحصها. تتيح لك أداة المحو

 عل سبيل المثال: 

 يمكنك إزالة الرطوبة والقطع على مستوى الهامش، مثل الدم أو اللعاب.  •

المغطى، وحذف المنطقة الموجودة في إذا أظهر السن المغطى مساحات باللون األحمر على وسيلة شرح التخلص من اإلطباق، فيمكنك تقليل السن  •
 النموذج ، ثم إعادة فحصها كما هو موضح أدناه.
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 لحذف جزء من الفحص:

دقي وفي القسم ذي الصلة الذي تريد محوه ، ثم انقر فوق أداة المحو Viewفي نافذة  .1  .  تأكد من أنك في عرض ش 

 
 أداة المحو: 76شكل 

 محو إلظهار الخيارات التالية: تتوسع أداة ال 

 
 خيارات أداة الممحاة: 77شكل 
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 حدد المنطقة التي سيتم تعديلها بإصبعك . .2

 
 حدد المنطقة المراد تعديلها: 78شكل 

 .  الضوئيبمجرد رفع إصبعك ، تتم إزالة المنطقة المحددة وتُفعل أداة المسح 

 
 تم إزالة المنطقة المحددة وتمكين أداة المسح الضوئي: 79شكل 

 للتراجع عن الحذف.  إذا لزم األمر ، انقر فوق  .3
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للعودة إلى وضع المسح الضوئي وإعادة مسح المنطقة المحذوفة، والمظللة باللون   بعد ضبط حيز الفراغ على سن المريض ، انقر فوق  .4
 األحمر. 

 
 المنطقة المحذوفة تظهر باللون األحمر: 80شكل 

 للتأكد من أن األسنان المعدة تم تخفيضها بما فيه الكفاية. اضغط على أداة حيز الفراغ   .5

 فراغالعمل مع أداة حيز ال 4.3.3

من عرض التالمس والمسافة بين األسنان المتعارضة ، للتأكد من أنه تم تقليل   للمواد المختارة  في الوصفة الطبية بشكل   تمكنك أداة حيز الفراغ 
 كاٍف.

 .4.7.1 وضح في القسميمكن الوصول إلى أداة حيز الفراغ من وضع العرض ومن العارض ، كما هو م

 ال يتم عرض أداة حيز الفراغ إال بعد قيامك بمسح الفك العلوي والسفلي والعّضة.مالحظة: 
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 لعرض حيز الفراغ اإلطباقي:

 .  ، اضغط على أداة حيز الفراغ Viewفي نافذة .1

 األسنان المتعارضة.يتم عرض حيز الفراغ اإلطباقي بين 

 
 حيز الفراغ اإلطباقي بين األسنان المتعارضة: 81شكل 

 ، في االعلى. 4.3.2 إذا لزم األمر، قم بتقليل السن المستهلكة وإعادة فحص المنطقة ، كما هو موضح في القسم .2

 إذا لزم األمر، يمكنك تغيير قيم اإلطباق المعروضة على األسنان المتقابلة.  .3

a.  على وسيلة اإليضاح، انقر فوق Scale .)مقياس( 

 يتم توسيع وسيلة اإليضاح لعرض قائمة بخيارات النطاق، بالمليمترات. 

 
 :خيارات نطاق حيز الفراغ اإلطباقي 82شكل 

b. .حدد المقياس المطلوب 

 يتم عرض حيز الفراغ اإلطباقي وفقًا للمقياس الجديد.
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 العمل باستخدام أداة تشذيب الحواف 4.3.4

من تقليم األنسجة الرخوة الزائدة مثل الخد أو الشفة من المسح الضوئي. تتوفر هذه األداة    )تشذيب الحواف( Edge Trimmingتمكنك أداة  
 لجميع أنواع الحاالت ، باستثناء أنواع الحاالت التصالحية.

 لتشذيب المواد الزائدة:

 .، اضغط على أداة تشذيب الحواف   Viewفي نافذة .1

 
 أداة تشذيب الحواف: 83شكل 

 يتم توسيع أداة تشذيب الحواف إلظهار الخيارات التالية:

 
 خيارات أداة تشذيب الحواف: 84شكل 
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 حدد المنطقة التي تريد تقليمها بإصبعك . .2

 
 المراد تقليمهاحدد المنطقة : 85شكل 

 يتم تمييز المنطقة المراد قطعها وتفعيل رمز التأكيد.

 
 تم تمييز المنطقة المحددة وتفعيل رمز التأكيد: 86شكل 

 للتراجع عن التشذيب.  إذا لزم األمر ، يمكنك النقر فوق  .3
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 لتأكيد التشذيب.   اضغط .4

 تمت إزالة المنطقة المحددة.

 
 تمت إزالة المنطقة المحددة: 87شكل 

 العمل باستخدام أداة فصل القالب  4.3.5

 المسح. يتم إنشاء فصل القالب تلقائيًا، وفقًا لموضع نقطة التلميح األخضر، والتي يجب أن تكون موجودة في مركز السن المجهزة بعد 

 إذا لزم األمر، يمكن تحرير أو إنشاء منطقة فصل القالب يدويًا.
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 لعرض فصل القالب: 

 بعد مسح السن المجهزة، تأكد من أن نقطة التلميح األخضر تتركز على السن المجهزة. حركه يدويًا، إذا لزم األمر.  .1

 
 حول السن المجهزةنقطة التلميح األخضر تتمحور : 88شكل 

 .Viewعلى شريط األدوات لالنتقال إلى وضع    اضغط .2

 .، اضغط على أداة فصل القالب   Viewفي نافذة .3

 يتم عرض فصل القالب بدقة عالية. 

 
 يتم عرض فصل القالب بدقة عالية: 89شكل 
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 إلنشاء فصل القالب يدوياً:

 .، اضغط على أداة فصل القالب   Viewفي نافذة .1

 تتوسع األداة إلظهار الخيارات التالية: 

 
 خيارات أداة فصل القالب: 90شكل 

 وضع عالمة على الجزء كله بإصبعك.   اضغط .2

 يتم عرض المسح الضوئي في دقة منخفضة.

 
 الضوئي بدقة منخفضةيتم عرض المسح : 91شكل 
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 لوضع عالمة على السن المجهزة بدقة عالية.    اضغط .3

 يتم عرض النموذج على النحو التالي: 

 
 قبل اختيار فصل القالب: 92شكل 

 ارسم المنطقة لفصل القالب.  .4

 يتم عرض المنطقة المحددة بدقة عالية. 

 
 يتم عرض األسنان المجهزة بدقة عالية: 93شكل 



 

 

 Align Technology, Incجميع الحقوق محفوظة إلى  2019© 
74 

 

 iTero Element Flexو  iTero Element 2دليل مستخدم 

 استخدام مؤقت المسح 4.3.6

 يمّكنك مؤقت المسح من معرفة الوقت الذي استغرقته عملية مسح النموذج.

 لعرض وقت المسح: 

 .على شريط األدوات ، انقر فوق   .1

 يتم عرض وقت المسح. 

 
 زر مؤقت المسح على شريط األدوات ووقت المسح: 94شكل 

 إلغالق النافذة. OKانقر  .2

 إرسال المسح الضوئي  4.4

 المختبر أو إلى التخزين، حسب نوع الحالة. بعد قيامك بفحص المريض وعرضه للتأكد من عدم فقدان بيانات، يمكنك إرسال المسح إلى 

 إلرسال المسح الضوئي:

 على شريط األدوات إلرسال الحالة، بما في ذلك لقطات الشاشة إن وجدت.   اضغط .1

 )تأكيد وإرسال(. Confirm and Send أضف توقيعك العتماد الطلب ثم اضغط  .2

 
 إرسااللمسح: 95شكل 

 )حفظ التوقيع( لحفظ توقيعك لتفويض الحاالت المستقبلية.  Save Signatureمر، حدد إذا لزم األ .3
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 )ال تظهر مرة أخرى( لتخطي مرحلة االعتماد.Don’t show again إذا لزم األمر، حدد  .4

 .3.6.2.3 إلرجاع مرحلة االعتماد، حدد إعدادات التوقيع ، كما هو موضح في القسم

 يتم عرض رسالة تفيد بأنه يتم إرسال النموذج ثم يتم عرض صفحة الملف الشخصي للمريض توضح حالة الطلب. 

 أساسيات المسح الترميمي  4.5

 iTero Element Restorative eGuidebookللحصول على وصف تفصيلي لكيفية فحص الحاالت الترميمية، يرجى الرجوع إلى 
-Restorative-Element-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-production-itero-http://storagy

Guidebook.pdf  

 أساسيات مسح تقويم األسنان  4.6

 iTero Element Orthodontic eGuidebookللحصول على وصف مفصل حول كيفية فحص حاالت تقويم األسنان ، يرجى الرجوع إلى 
Guidebook.pdf-Ortho-Element-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-production-itero-http://storagy  

 العمل مع العارض 4.7

  Viewer)العارض( تمكنك من عرض النموذج الرقمي ومعالجته لتقديم الحالة. يمكن فقط عرض الحاالت التي تم إرسالها بالفعل في  Viewerأداة 
 العارض.

 ، أو من صفحة الملف الشخصي لمريض معين.  Orders)العارض( من الطلبات السابقة في صفحة   Viewerيمكن الوصول إلى  

 
 الطلبات Ordersالعارض في جزء الطلبات السابقة في صفحة  Viewerخيار : 96شكل 

http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf
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 العارض في صفحة الملف الشخصي للمريض Viewerخيار : 97شكل 

 العارض ، يمكنك النقر فوق التالي من أجل:  Viewerفي 

 

 إظهار / إخفاء الفك العلوي 

 

 إخفاء الفك السفلي إظهار / 

 

 عرض كال الفكين 
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 عرض النموذج في طريقة عرض نافذة واحدة، مع الفكين العلوي والسفلي في نفس النافذة )عرض أمامي(. 

 
 نموذج في طريقة عرض نافذة واحدة: 98شكل 

 مناسب ألنواع حاالت تقويم األسنان فقط.

 

عرض من نافذتين، مع الفكين العلوي والسفلي في نوافذ منفصلة )عرض إطباقي(.يمكن التحكم في كل نموذج على عرض النموذج في 
 حدة ، من أجل تقييم أفضل. 

 
 نموذج في طريقة عرض من نافذتين: 99شكل 

 مناسب ألنواع حاالت تقويم األسنان فقط.
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نوافذ، مع الفكين العلوي والسفلي على حدة ، وكال الفكين من اليسار والوسط واليمين   5ن  اعرض النموذج في طريقة عرض م
 )عرض المعرض(. يمكن التحكم في كل نموذج على حدة، من أجل تقييم أفضل. 

 
 نوافذ  5نموذج في طريقة عرض من : 100شكل 

 فقط.مناسب ألنواع حاالت تقويم األسنان 

 

 عرض / إخفاء خط الهامش للسن المجهزة. 

 مناسب ألنواع الحاالت الترميمية فقط. 

 

 إظهار / إخفاء القناة التي أنشأها فريق النمذجة.  

 مناسب ألنواع الحاالت الترميمية فقط. 

 

 التبديل بين عرض النموذج باأللوان أو أحادي اللون.

 

 .4.7.1 األسنان المتعارضة ، كما هو موضح في القسمإظهار / إخفاء حيز الفراغ بين 

 تعطيل أدوات خط الهامش والقوالب.، هذا يعني أنها في المراحل المبكرة من النمذجة ويتم iTero Modelingعندما يكون وضع الحالة  مالحظة:

 ر إلى أنها نشطة.عند اكتمال عملية النمذجة، وتم تحرير خط القالب والهامش ، ستظهر التغييرات باأللوان على النموذج وستظهر األدوات باأللوان، مما يشي
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 أداة حيز الفراغ  4.7.1

 يمكنك عرض حيز الفراغ اإلطباقي بين األسنان المتعارضة في العارض. 

 .في العارض ، انقر فوق 

 يتم عرض حيز الفراغ بين األسنان المتعارضة.

 
 العارض Viewerتعرض أداة حيز الفراغ و الدليل في شاشة : 101شكل 

 .4.3.3 الفراغ اإلطباقي من وضع العرض أثناء فحص المريض، كما هو موضح في القسميمكن أيًضا رؤية حيز 
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 العمل مع المرضى  5

 المرضى. Patients)المرضى ( لعرض صفحة   Patientsعلى الشاشة الرئيسية، انقر فوق 

 

 )المرضى( قائمة بجميع مرضاك ، ورقم المخطط الخاص بهم، وتاريخ المسح األخير.Patients تعرض صفحة 

 
 صفحة المرضى: 102شكل 

 بمجرد اختيار المريض، يمكنك عرض صفحة الملف الشخصي للمريض مع بيانات المريض. 
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 ي البحث عن المرضىجار 5.1

 باستخدام أسمائهم أو أرقام المخطط.  iTeroإذا لزم األمر ، يمكنك البحث عن المرضى في قاعدة بيانات 

 للبحث عن مريض:

 .، أدخل اسم المريض أو رقم المخطط )أو جزء منه( في شريط البحث ثم اضغط على زر البحث Patientsفي صفحة  •

 
 البحث عن مريض: 103شكل 

 يتم عرض المرضى الذين يطابقون معايير البحث الخاصة بك.

 
 لمعايير البحثيتم عرض المرضى المطابقة : 104شكل 
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 عرض تفاصيل المريض 5.2

 يمكنك عرض تفاصيل المريض، بما في ذلك جميع عمليات الفحص السابقة للمريض، في صفحة الملف الشخصي للمريض.

 لعرض تفاصيل المريض:

 على الشاشة الرئيسية.  Patientsاضغط على زر .1

 المرضى، ورقم المخطط، وتاريخ آخر فحص.، والتي تعرض قائمة من  Patientsتعرض صفحة 

 حدد المريض المطلوب في القائمة.  .2

 يتم عرض صفحة الملف الشخصي للمريض المحدد:

 
 ملف صفحة المريض : 105شكل 

 من صفحة الملف الشخصي للمريض، يمكنك: 

o 5.3 بإنشاء فحص جديد للمريض المحدد ، الموضح في القسم 

o 5.4 عرض تفاصيل الوصفة الطبية، الموضحة في القسم 

o  عرض عمليات الفحص السابقة للمريض فيViewer 5.5 العارض ، كما هو موضح في القسم 

o  ن عمليات المسح السابقة باستخدام تقنية م 2قارنiTero TimeLapse 5.5.1 ، الموضحة في القسم 

o  عرض أي عمليات مرتبطة بـInvisalign 
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 إنشاء فحص جديد لمريض معين 5.3

 إذا لزم األمر ، يمكنك إنشاء فحص جديد لمريض معين. سيتم فتح وصفة طبية مع ملء تفاصيل المريض بالفعل.

 إلنشاء فحص جديد لمريض معين:

 )فحص جديد(.New Scan في صفحة الملف الشخصي للمريض، انقر فوق  .1

 
 خيار الفحص الجديد -ض صفحة الملف الشخصي للمري: 106شكل 

 . New Scanيتم عرض نافذة 

 
 نافذة فحص جديد مع تفاصيل المريض تم ملؤها بالفعل: 107شكل 

 امأل بقية تفاصيل الوصفة الطبية وفقًا للمتطلبات الجديدة. .2

 عرض الوصفة الطبية  5.4

 إذا لزم األمر، يمكنك عرض وصفة طبية من طلب سابق. 

 لعرض وصفة طبية لطلب سابق:

 )عرض الوصفة الطبية(.  View Rxفي صفحة الملف الشخصي للمريض، حدد الطلب الذي تريد عرض الوصفة الطبية له ثم انقر  .1
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 خيار عرض الوصفة الطبية -صفحة الملف الشخصي للمريض : 108شكل 

 .  Rx Detailsيتم عرض نافذة

 
 نافذة تفاصيل الوصفة الطبية: 109شكل 

 للعودة إلى صفحة الملف الشخصي للمريض. اضغط  .2



 

 Align Technology, Inc 85جميع الحقوق محفوظة إلى  2019© 

 

 iTero Element Flexو  iTero Element 2دليل مستخدم 

 العارض Viewerعرض عمليات المسح السابقة في  5.5

 العارض.  Viewerإذا لزم األمر، يمكنك عرض عمليات المسح السابقة في 

 العارض: Viewerلعرض فحص سابق في 

 . Viewerفي صفحة الملف الشخصي للمريض، انقر فوق الفحص الذي تريد عرضه في العارض ، ثم انقر فوق  .1

 
 خيار العارض -صفحة الملف الشخصي للمريض : 110شكل 

 العارض. Viewerيتم عرض المسح في 

 
 العارض Viewerيعرض المسح الضوئي في : 111شكل 

 .4.7 لمزيد من المعلومات حول العمل مع العارض ، انظر القسم
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 iTero TimeLapseمقارنة عمليات المسح السابقة باستخدام تقنية  5.5.1

 TimeLapseيمكن للمرضى الذين يتم فحصهم بشكل مستمر تحليل فحوصاتهم باستخدام تقنية 

، اثنان من عمليات المسح الضوئي ثالثية األبعاد التي تم التقاطها مسبقًا من قبل المريض للسماح بتصور عمليات تغيير  iTero TimeLapseتقارن تقنية 
عرض تآكل  iTero TimeLapseاألسنان، وهيكل األسنان، واألنسجة الفموية على مدار الفترة بين عمليات الفحص. على سبيل المثال، يمكن لتقنية 

 للثة وحركة السن خالل الفترة ذات الصلة. األسنان وانحسار ا 

 وتقويم األسنان فقط.  iRecordألنواع الحاالت  iTero TimeLapseتتوفر تقنية  ملحوظة:

 : iTero TimeLapseالستخدام تقنية 

 له.  iTero TimeLapseحدد المريض الذي تريد إنشاء تصور  .1

في صفحة الملف الشخصي للمريض، حدد مسحين للمقارنة. يمكنك تحديد عمليات الفحص عن طريق تحديد خانات االختيار بجانب الطلبات ذات   .2
 في أسفل الصفحة. Timelineالصلة، أو عن طريق تحديد خانات االختيار في منطقة  

 
  iTero TimeLapse: 112 - تحديد عمليات المسح للمقارنةالشكل
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 )مقارنة ما تم اختياره( لمقارنة وتحليل المسح.  Compare Selectedاضغط على   .3

، وتسلط الضوء على المناطق مع التغييرات بين عمليات المسح. كلما كان اللون أغمق، زاد التغيير بين عمليات  iTero TimeLapseتعرض نافذة
 ، كما هو معروض في وسيلة اإليضاح )قياسات المقياس بالملليمترات(.الفحص

 
 تعرض التغييرات المميزة بين عمليات الفحص iTero TimeLapseنافذة : 113 الشكل

 يتم تمييز التغييرات فقط عندما يتم عرض عمليات المسح في وضع أحادي اللون. ملحوظة:

القوس السفلي مع األسنان األمامية في األسفل والقوس   -لنقل المسح الضوئي إلى العرض اإلطباقي االفتراضي  إذا لزم األمر، انقر فوق 
 . iRecordاألمامية مثل طريقة العرض االفتراضية  العلوي مع األسنان األمامية في األعلى وكالهما في طريقة العرض
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 اسحب العدسة إلى النموذج لعرض مجاالت االهتمام ومناطق العالج المحتملة في نافذة الرسوم المتحركة.  .4

 يتم عرض رسم متحرك، يقارن حالة األسنان في منطقة االهتمام الحالية في تواريخ الفحص المحددة.

 
 مجال االهتمام من الفحص األول المعروض في نافذة الرسوم المتحركة: 114شكل 

 

 
 مجال االهتمام من الفحص الثاني المعروض في نافذة الرسوم المتحركة: 115شكل 
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 إليقاف الرسوم المتحركة.  يمكنك تكبير الصورة في نافذة الرسوم المتحركة أو الضغط على زر اإليقاف المؤقت 

 إذا لزم األمر ، يمكنك تغيير حجم التغييرات المعروضة. 

a.  على وسيلة اإليضاح، انقر فوقScale.)مقياس( 

 بالملليمترات: يتم توسيع وسيلة اإليضاح لعرض قائمة بالنطاقات 

 
 iTero TimeLapse: خيارات مقياس 116 الشكل

b. .حدد المقياس المطلوب 

 يتم عرض التغييرات وفقًا للمقياس الجديد.
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 العمل مع الطلبات 6

 د الطلبات التي لم يتم تقديمها بعد.)طلبات( لعرض قائمة بجميع طلباتك. قد يحتوي الزر على شارة تشير إلى عدOrders اضغط على 

 

 من جزأين يسردان الطلبات التي ال تزال قيد التقدم وتلك التي تم تقديمها بالفعل. Ordersتتكون صفحة  

 يمكنك عرض التفاصيل التالية لكل طلب: اسم المريض وتاريخ الفحص ونوع الحالة وحالة الطلب.

 الحاالت التالية، اعتماًدا على نوع الحالة:يمكن أن يحتوي الطلب على إحدى  

 تم ملء الوصفة الطبية، لكن لم يتم فحص المريض بعد.تم إنشاء الوصفة الطبية:  •

 عملية المسح جارية  المسح: •

 الفحص قيد اإلرسال  إرسال: •

 تم إرسال الحالة تم اإلرسال:  •

 iTero Modelingتم إرسال الطلب إلى : iTeroنمذجة  •

 م إرسال الطلب إلى المعمل للمراجعة ت مراجعة المعمل: •

• Align :تمر الحالة بعملية داخلية  إنتاج 

 IDSالحالة في الطريق إلى بوابة  تصدير إلى موقع الطبيب: •

 اكتملت العملية  مكتمل: •

 
 صفحة الطلبات: 117شكل 
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 لعرض أو مراجعة الطلبات:

 في الشاشة الرئيسية. Ordersاضغط على  .1

 )سابقة(. Past Orders )جاري العمل عليها( و طلبات In Progressأوالً طلبات  -، والتي تبين جزأين  Ordersتعرض صفحة 

o :لم يتم تقديم المسح بعد. جاري العمل عليها 

o :تم بالفعل تقديم المسح. الطلبات السابقة 

 لعرض الخيارات التالية:  In Progressاضغط على طلب في جزء  .2

 
 الخيارات - In Progressجزء : 118شكل 

o :يفتح نافذة  عرض الوصفة الطبيةRx Details.مما يتيح لك عرض الوصفة الطبية لهذا الطلب ، 

o :يفتح نافذة  مسحScan  .مما يتيح لك إنشاء فحص جديد أو مواصلة مسح المريض ، 

o  :يفتح نافذة عرض المسحView .مما يتيح لك مراجعة المسح الحالي ، 
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 لعرض الخيارات التالية، حسب نوع الحالة:  طلبات سابقةاضغط على طلب في جزء  .3

 
 خيارات -قسم الطلبات السابقة : 119شكل 

o يفتح نافذة وصفة الطبية: عرض الRx Details .مما يتيح لك عرض الوصفة الطبية لهذا الطلب ، 

o Viewer  :)يفتح نافذة )العارضViewer  .مما يتيح لك عرض النموذج ومعالجته ، 

o  :يفتح نافذة أضف وصفة طبيةNew Scan  وتمكنك من إضافة وصفة طبية لهذا الطلب )ينطبق فقط على أوامر تقويم األسنان ومتاحة لمدة تصل
 يوًما بعد الفحص(. 21إلى 

o  يمكن لمستخدميInvisalign  أيًضا تحديد ميزاتInvisalign :التالية 

▪ Invisalign Go Outcome Simulator  محاكي نتائج(Invisalign Go ) 

▪ Invisalign Go Case Assessment  تقييم حالة(Invisalign Go ) 

 Invisalignمحاكي نتائج  ▪

 Invisalignتقييم تقدم  ▪
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 عرض الرسائل 7

، على سبيل المثال ، تحديثات المنتج أو  Align Technologyتعرض اإلشعارات والتحديثات ورسائل النظام األخرى من Messages تعرض نافذة 
 الجلسات التعليمية القادمة أو مشكالت االتصال باإلنترنت.

 .  Messagesإذا كان ذلك مناسبًا ، يمكنك عرض عدد الرسائل الجديدة أو غير المقروءة على الشارة على زر 

 

 
 صفحة الرسائل: 120شكل 

 لعرض الرسائل:

 من الشاشة الرئيسية. Messagesاضغط على  .1

 . Align Technologyيتم عرض قائمة باإلشعارات والتحديثات والرسائل األخرى من 

 في الجزء األيمن، ابحث بسرعة عن رسالة محددة حسب عنوان الموضوع أو قم بالتمرير ألسفل الجزء للعثور على رسالة محددة. .2

 . Mark as Unread وءة، اضغط علىلوضع عالمة على أية رسالة كغير مقر .3



 

 

 Align Technology, Incجميع الحقوق محفوظة إلى  2019© 
94 

 

 iTero Element Flexو  iTero Element 2دليل مستخدم 

 MyiTeroالعمل مع  8

MyiTero  هو بوابة على شبكة اإلنترنت، بنفس الشكل والخصائص ببرنامجiTero  يمّكن المستخدمين من تنفيذ المهام اإلدارية مثل ملء وصفة طبية .
حاسوب لوحي، دون استخدام وقت الماسح الضوئي القيم. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يتيح جديدة على أي جهاز مدعوم، على سبيل المثال ،حاسوب شخصي أو 

 عرض النماذج ثالثية األبعاد بعد إنشائها بواسطة الماسح الضوئي وتتبع الطلبات.

 أطباء تقويم األسنان وأطباء األسنان في الممارسة العامة وموظفيهم )المساعدون، مسؤول المكتب، إلخ(. MyiTeroيستهدف 

 (.  MyiTero)دليل مستخدم MyiTero User Manual، يرجى الرجوع إلى  MyiTeroلمزيد من المعلومات حول العمل مع  
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 iTero Invisalignميزات  9

 Invisalignمحاكي نتائج  9.1

 . Invisalignهي أداة برمجية تمكنك من أن تُظهر للمرضى النتائج المحاكية لعالج  Invisalign Outcome Simulatorإن 

 الج.قبول العيمكنك إجراء تعديالت في الوقت الفعلي على نتيجة المحاكاة أثناء إظهارها للمريض. ستوفر هذه األداة معلومات إضافية للمريض في قراره 

production-itero-http://storagy-، راجع Invisalign Outcome Simulatorلمزيد من المعلومات حول 
us/iOSim_User_Guide.pdf-us.s3.amazonaws.com/download/en  

 Invisalignتقييم تقدم  9.2

تقييم التقدم" تقريًرا عبارة عن جدول لحركة السن مشار إليه باأللوان لمساعدة المستخدم في اتخاذ قرارات  - Progress Assessmentتتضمن أداة "
 .ClinCheckالعالج لتتبع تقدم المريض في خطة عالج 

 
 تقييم التقدم - Progress Assessmentنافذة : 121شكل 

 Invisalign Outcomeفي Progress Assessment، يرجى الرجوع إلى قسم   Invisalignلمزيد من المعلومات حول أداة تقييم التقدم 
-us.s3.amazonaws.com/download/en-production-itero-http://storagy Simulator User Guide

us/iOSim_User_Guide.pdf. 

 Invisalign Goنظام   9.3

ذات المرحلة المنخفضة التي تساعدك على تقييم مرضاك وعالجهم في بضع نقرات فقط، مع توجيه في كل  alignerأحد منتجات  Invisalign Goيعد 
 لطريق.خطوة على ا

 .Invisalign، راجع وثائق  Invisalign Goلمزيد من المعلومات حول نظام 

http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
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 العناية والصيانة 10

 التعامل مع العصا والكابل  10.1

 ويجب التعامل معها بحذر.وحدة المسح على مكونات حساسة  -تحتوي العصا 

، فيجب  iTero Element Flexعندما ال تكون قيد االستخدام، يجب أن تبقى العصا في قاعدتها، مع تغطيتها بالغطاء الواقي األزرق. إذا كان لديك نظام 
 تخزين العصا في حقيبة الحمل المرفقة عندما ال يكون النظام قيد االستخدام.

ل أي من التقلبات والعقد في الكابالت من أجل تخفيف الشد في كابل الماسح الضوئي. إذا كان غطاء الكابل منفصاًل عن  بين جلسات المرضى،  يجب ح 
 العصا ، فأعده برفق.

علومات حول دقيقة بعد آخر مسح. لمزيد من الم  30تتطلب العصا تنظيفًا وتعقيما مناسبين قبل أول استخدام وبين كل استخدام إضافي، وفي موعد ال يتجاوز 
 ، أدناه.10.2 تنظيف وتطهير العصا، انظر القسم

 تنظيف وتعقيم العصا 10.2

 وتعقيم العصا كما يلي: يجب تنظيف 

 ، واضغط حتى تصبح قطعة القماش رطبة.CaviCide 1انقع قطعة قماش خالية من الوبر في   .1

 امسح العصا تماما إلزالة كافة البقايا العالقة.  .2

 يجب فحص الجهاز بأكمله بصريًا لضمان عدم بقاء أي بقايا أو فضالت قبل المتابعة إلى الخطوة التالية. 

 ، ثم قم بالضغط حتى تصبح قطعة القماش رطبة.Cavicide 1من القماش الخالي من الوبر في  قم بنقع قطعتين  .3

 امسح جميع أطراف الجهاز لمدة دقيقتين على األقل، مع ضمان تغطية جميع األسطح ، بما في ذلك جميع الحواف والفتحات. .4

 ثانية على األقل.  30--15ثم قم بترطيب قماش خالي من الوبر بالماء المقطر ومسح كل األسطح لمدة  .5

 ثم استخدم األقمشة الجافة الخالية من الوبر لتجفيف األسطح. .6

 تنظيف شاشة لمس الماسح الضوئي 10.2.1

 الضوئي بين المرضى، على النحو التالي: يجب تنظيف شاشة لمس الماسح 

خالي من الوبر واتبع تعليمات الشركة -قم بتنظيف جميع األسطح الخارجية للنظام باستخدام مناديل مطهرة معتمدة أو مطهر بالرش على قماش نظيف .1
 المصنعة. 

 قم بإزالة أي مطهر سائل متبقي بقماش نظيف خالي من الوبر.  .2

ت الكاشطة و/أو عوامل التنظيف المسببة للتآكل أو المطهرات التي تحتوي على األحماض والقواعد والعوامل المؤكسدة ال تستخدم المنظفا ملحوظة:
 والمذيبات.

 صيانة الكاميرا  10.3

 لزم األمر. كاميرا الويب المزودة ال تحتاج صيانة ويمكن تنظيفها بممسحة خالية من الوبر إذا 
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 للعيادة LANإرشادات شبكة  11

 مقدمة 11.1

 .iTero cloudمن أجل إرسال واستقبال عمليات المسح من وإلى  Wi-Fiيستخدم الماسح الضوئي اتصال اإلنترنت 

 .  Wi-Fiفيما يلي بعض اإلرشادات المفيدة المحسنة لشبكة  

 مستويات االتصال باإلنترنت بواسطة الواي فاي 

 

 ممتاز 

 ديسيبل 50-< 

 

 جيد

 ديسيبل  60-إلى  50-

 

Fair 

 ديسيبل  70-إلى  60-

 

 ضعيفة 

 ديسيبل  70->

 ممتازة أو على األقل جيدة. Wi-Fiلتحقيق أفضل أداء للماسحة الضوئية ، تأكد من أن قوة إشارة هام: 

 وهذا أمر محظور ألسباب تتعلق بالسالمة العامة.  -متصالً بـالماسح عند إجراء مسح ضوئي للمريض  ليس  LANتأكد من أن كابل  تحذير:

 االستعدادات  11.2

 ، بما في ذلك كلمة سر.  WPA2يجب ضبط المودم / أجهزة التوجيه )المسيّ ر( بمعيار أمان  •

 تأكد من وجود  أخصائي تكنولوجيا المعلومات أثناء تثبيت الماسح. •

 الخاصة بك: اسم المستخدم وكلمة المرور. Wi-Fi SSIDتأكد من توفر بيانات الولوج لشبكة   •

 ظام يجب أن يكون سطرين على األقل، كما هو موضح أعاله.للن  Wi-Fiالحد األدنى إلشارة قوة  •

وصول بـ فيما يلي بعض االقتراحات لموظفي تكنولوجيا المعلومات في المكتب، فيما يتعلق بما ينبغي اعتباره لمنع  حدوث مشكالت في االتصال أو ال •
 : iTero scannerمع  /

o توصيات اسم المستضيف الخاصة بخدمات ـAlign 11.7 ، كما هو موضح في القسم 443و   80نفذين تستجيب للم. 

o  ال تحظر اتصاالت من نوعFTP .( 3حيث يقوم الماسح بإرسال بعض الملفات عن طريقه، أنواع ملفات معينةdsand.3dc / .3dm .) 

o  تعطيل جميع عمالء الوكيل لبيانات االتصاالت من خاللTCP / IP. 

o  ال تقم بإضافة الماسح الضوئي إلى أي مجموعةdomaingroup . 

o .ال تقم بتشغيل أي سياسة جماعية علی الماسح الضوئي حيث قد يؤدي ذلك إلی تعطيل أدائه السليم 

 إرشادات بشأن الُمسيّر )الراوتر( 11.3

 802.11N / 802.11ACالمعايير الدنيا:
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 تعليمات االتصال باإلنترنت  11.4

ميغا بايت في الثانية لكل ماسح ضوئي على األقل. الحظ  1حص، تأكد من أن سرعة تحميل اتصال اإلنترنت لديك هي من أجل تحقيق أفضل أداء لجهاز الف 
 أيًضا أن أي أجهزة إضافية متصلة باإلنترنت في موازاة الماسح الضوئية قد تؤثر على أداء الماسح الضوئي. 

 جدار الحماية  11.5

 افتح المنافذ التالية )في حالة وجود جدار حماية(: 

• 80 - HTTP - TCP 

• 443 - HTTPS - TCP 

 نصائح  بشأن الواي فاي 11.6

من أي مكان ضمن النطاق الوظيفي للشبكة الالسلكية. ومع  Wi-Fiالوصول إلى نظام اإلنترنت الخاص بك باستخدام اتصال  Wi-Fiتتيح لك أجهزة توجيه 
إلشارة وقوتها. ذلك، فإن عدد أو عمق وموقع الجدران أو األسقف أو األقسام اإلضافية التي يجب أن تنتقل إليها اإلشارات الالسلكية قد تحد من نطاق ا

 تختلف اإلشارات العادية باختالف نوع المادة والتردد الالسلكي لضوضاء المحيط )التردد الالسلكي( في منزلك أو عملك. 

  متر 3-1تأكد من أن لديك الحد األدنى من الجدران واألسقف بين جهاز التوجيه وأجهزة الشبكة األخرى. يمكن لكل حاجز تقليل نطاق المحول بمقدار  •
 أقدام(. 3-9)

متر   1 تأكد من وجود خط مستقيم ، وخالي من أي فاصل، بين أجهزة الشبكة. حتى أن الحائط الذي يبدو رقيقًا إلى حد ما، يمكن أن يسد إشارة تبلغ •
( 900مباشرةً عبر ) Wi-Fiأقدام( إذا تم تغيير زاوية الجدار بمقدار درجتين فقط. لتحقيق أفضل استقبال، ضع جميع األجهزة بحيث تنتقل إشارة  3)

 جداًرا أو قسًما )بدالً من الميل بزاوية(.
 

. Wi-Fiة مواد البناء تحدث فرقاً كذلك. يمكن أن يكون الباب المعدني الصلب أو مسامير األلمنيوم شديد الكثافة وقد يكون له تأثير ضار على إشار •
 بحيث تنتقل اإلشارة خالل الجدران الجافة أو المداخل المفتوحة. بيوترالتوجيه الالسلكية وأجهزة الكمحاول وضع نقاط الوصول وأجهزة 

طوب  قد تؤدي المواد واألشياء مثل الزجاج والصلب والمعادن والجدران العازلة وخزانات المياه )أحواض السمك( والمرايا وخزانات الملفات وال
 والخرسانة إلى تقليل اإلشارة الالسلكية.

 متر( من األجهزة أو األجهزة الكهربائية التي تولد ضوضاء راديوية. 2-1أقدام أو  6-3)على األقل من بعيداً  iTeroابق منتج  •
 

)منتجات السلكية مثل مراوح السقف واألضواء عن بعد وأنظمة أمن المنزل(، قد يضعف  X-10أو  2.4GHzإذا كنت تستخدم هواتف السلكية  •
، حتى إذا لم يكن الجهاز قيد االستخدام. ضع األجهزة  RFل قاعدة العديد من األجهزة الالسلكية إشارة اتصالك الالسلكي بشدة أو يسقط بالكامل. تنق 

 الالسلكية األخرى قدر اإلمكان بعيدة عن الماسح الضوئي وجهاز التوجيه )المسيّ ر(. 

وات النظام الخاصة بك، فقد ينخفض االتصال تدريجيًا. في منطقتك، قد يكون هناك أكثر من شبكة السلكية واحدة نشطة. إذا كانت القناة قريبة من قن •
 اطلب من قسم تكنولوجيا المعلومات التحقق من ذلك، وإذا لزم األمر، قم بتغيير أرقام القنوات التي تستخدمها شبكتك.
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 السم المضيف Alignتوصيات  11.7

 ثابت.  IPباستمرار بتحسين منتجاتها وخدماتها. ولذا تلتزم بتوفير اسم مضيف بدالً من عنوان  Alignتقوم 

وظائف التشغيل المناسبة، من أجل أن تكون قادرة على  Alignتم إنشاء قائمة أسماء مواقع االستضافة التالية لتوفر إلى الماسحات الضوئية الخاصة بشركة 
 ة من جميع القدرات المتقدمة ألداء الماسح الضوئي.االستفاد

 ألسماء االستضافة:   Alignتوصيات 

 المنفذ  اسم المضيف

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 

األمازون العالمية   CDNخدمة  - AWSلـ  IPنطاق 
باختالف موقع الماسح   IPيختلف نطاق عناوين  -

 الضوئي. 

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 

http://www.google.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.yahoo.com/
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 EMCإعالن  12

IEC 60601-1-2 Edition 4.0 (2014)  معيار الضمان: التوافق الكهرومغناطيسي 2-1المعدات الكهربائية الطبية. الجزء:- 
 المتطلبات واالختبارات 

CFR 47 FCC  أجهزة تردد الراديو. الجزء الفرعي ب:مشعات غير  15القواعد والتنظيمات: الجزء
 ( 2015مقصودة )

ETSI EN 301489-1 

 فقط(  iTero Element 2)مناسب لـ 

( للمعدات والخدمات الراديوية ؛ الجزء األول: EMCمعيار التوافق الكهرومغناطيسي )
 المتطلبات الفنية المشتركة 

 بيئة الرعاية الصحية المهنية والرعاية الصحية المنزلية  بيئة االستخدام المقصود

الحاالت، قد تختفي الصورة وستظهر رسالة عدم االتصال على شاشة اللمس. سيعود الماسح الضوئي إلى بسبب االضطراب الكهرومغناطيسي، في بعض 
 وضع التشغيل بعد تدخل المستخدم أو االسترداد التلقائي.

 : iTero Element Flexو  iTero Element 2لماسحات ضوئية  EMCفيما يلي ملخص لنتائج اختبار 

نتائج   الخطورة / خطوطمستوى  المعيار االختبار 
 االختبار 

  (IEC 60601-1-2 section 7)االنبعاثات

 مدى تردد االنبعاثات المدخلة :  
 ميغاهيرتز   30  -كيلو هيرتز    150

CISPR 11 Group 1 Class B on 230, 220, 120 & 
100 VAC mains @ 50 Hz; 220 VAC 

mains @ 60 Hz 

 متوافق 

 المشعة : مدى تردد االنبعاثات 
 ميغاهيرتز  30-1000 

CISPR 11  الفئة   1المجموعةB  متوافق 

 @ IEC 61000-3-2 230 VAC mains @ 50 Hz & 220 V اختبار االنبعاثات الحالية التوافقية 
50 Hz & 60 Hz 

 متوافق 

تغيرات الجهد، وتقلبات الجهد واختبار  
 الوميض 

IEC 61000-3-3 230 VAC mains @ 50 Hz & 220 VAC 
mains @ 50 Hz 

 متوافق 
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نتائج   الخطورة / خطوطمستوى  المعيار االختبار 
 االختبار 

   (IEC 60601-1-2 section 8) الحصانة

الحصانة من التفريغ الكهربائي  
(ESD ) 

IEC 61000-4-2 8  كيلو فولت   15كيلو فولت تفريغ شحنات التالمس و
 تفريغ الهواء  

 متوافق 

الحصانة من المجاالت الكهرومغناطيسية  
 المنبعثة 

IEC 61000-4-3 10.0 V/m; 80 MHz ¸ 2.7 GHz, 80% AM, 
1 kHz 

 متوافق 

الحصانة من حقل االقتراب من معدات  
 االتصاالت الالسلكية 

IEC 61000-4-3  فولت / م ،  28فولت / م حتى  9قائمة الترددات، من
PM )18  هيرتز( ،   217هيرتز أوFM 1 kHz 

 متوافق 

الحصانة من النقل السريع الكهربائي  
(EFT ) 

IEC 61000-4-4 ± 2.0 kV on 230 VAC @ 50 Hz;& 
220 VAC mains @ 60 Hz; Tr/Th – 

5/50 ns, 100 kHz 

 متوافق 

 IEC 61000-4-5 ±2.0 CM / ±1.0 kV DMon 230 VAC الحصانة من االرتفاع المفاجئ
mains @ 50 Hz; & 220 VAC mains @ 

60 Hz; Tr/Th – 1.2/50 )8/20( ms 

 متوافق 

الحصانة من االضطرابات الناجمة عن 
 حقول الترددات الراديوية 

IEC 61000-4-6 3.0, 6.0 VRMS on 230 VAC mains @ 50 Hz 
& 220 VAC mains @ 60 Hz &Wand 

cable;0.15÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz 

 متوافق 

الحصانة من االنخفاضات في الجهد, 
 واالنقطاع القصير واختالف الجهد

IEC 61000-4-11 On 230 VAC & 100 VAC mains @ 50 
Hz:0 % - 0.5 cycle & 1 cycle;  

70% - 25 cycles; 0% - 250 cycles; 
on 220 VAC mains @ 60 Hz:0 % - 

0.5 cycle & 1 cycle;70% - 30 cycles;  
0  %-  300  cycles 

 متوافق 
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نتائج   الخطورة / خطوطمستوى  المعيار االختبار 
 االختبار 

   (ETSI EN 301 489-1)حسباالنبعاث 

 فقط( iTero Element 2)خاص بـ 

أجريت انبعاثات على محطات التيار  
كيلو  150الترددات الكهربائي في مدى  

 ميغاهيرتز  30 -هرتز  

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

Group 1 Class B 
230 VAC mains 

 متوافق 

 - 30االنبعاثات المشعة في مدى التردد 
 ميغاهيرتز  6000

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

 متوافق  الفئة )ب( 

 ;ETSI EN 301 489-1 اختبار تيار توافقي 
EN 61000-3-2 

230 VAC mains  متوافق 

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

230 VAC mains  متوافق 

   (ETSI EN 301 489-1)حسب الحصانة

 فقط( iTero Element 2)خاص بـ 

الحصانة من التفريغ الكهربائي  
(ESD ) 

EN 61000-4-2 4  كيلو فولت التفريغ  8كيلو فولت االتصال التفريغ
 الجوي 

 متوافق 

الحصانة من المجاالت الكهرومغناطيسية  
 المنبعثة 

EN 61000-4-3  3.0 V/m, 80MHz ¸ 6.0 GHz,80% AM, 
1 kHz 

 متوافق 

الحصانة من النقل السريع الكهربائي  
(EFT ) 

EN 61000-4-4  ±:1.0التيار المتردد kV; 
Tr/Th – 5/50 ns, 5 kHz 

 متوافق 

 V DM / ± 2.0 kV  1.0التيار المتردد:±   EN 61000-4-5 الحصانة من االرتفاع المفاجئ
CM,Tr/Th – 1.2/50   (8 /20  )ms 

 متوافق 

الحصانة من االضطرابات الناجمة عن 
 حقول الترددات الراديوية 

EN 61000-4-6  .:0التيار المتردد  VRMS ; 
0.1580  MHz, 80% AM @ 1 kHz 

 متوافق 

 ; ycle & 1 cycle 0.5 -%  0التيار المتردد: EN 61000-4-11 الحصانة من انقطاع التيار الكهربائي  
70 % 25 cycles; 0% - 250 cycles 

 متوافق 
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 iTeroالورقة البيضاء ألمان المنتج من  13

™.اعتماًدا على إصدار المنتج الذي قمت بشرائه ، قد تكون هناك  iTero® Elementتنطبق هذه الورقة البيضاء على سلسلة نظام االنطباع البصري 
ج الخاصة بـ  ت اختالفات في ميزات المنتج. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألنه تم إنشاء هذه األداة في وقت معين، فقد تحدث تغييرات في ممارسات أمان المن

Align Technology  .لمعالجة التطور والنضج في النظام البيئي ألمان المنتج 

 نحن نتفهم علوم الحياة وصناعة الرعاية الصحية ونعالج األمن في جميع أنحاء المنظمة.

العتبار،  تهديد الهجمات اإللكترونية لعلوم الحياة ومنتجات الرعاية الصحية يتطور باستمرار. مع وضع ذلك في ا
لمنتج الذي يركز على تقليل مخاطر األمان المرتبطة بمنتجاتنا إلى الحد األدنى، ل  أنشأنا بشكل استباقي برنامج أمان

 مما يمكننا من توخي الحذر عند مواجهة التهديدات الناشئة وتحسين منتجاتنا باستمرار. 

وطوال دورة حياة منتجاتنا. ولتحقيق ذلك، لقد أدركنا أهمية دمج اعتبارات األمان والخصوصية حسب التصميم 
أنشأنا فريقًا ألمن المنتج متعدد الوظائف، بما في ذلك ممثلون من الهندسة / تطوير البرمجيات، واألمن،  

 والقانون/الخصوصية، وتكنولوجيا المعلومات، والجودة.

 نحدد المخاطر األمنية باستخدام عمليات قوية إلدارة المخاطر.

بمعالجة وتقليل مخاطر األمان والخصوصية في المنتجات التي نقوم بتصميمها  Align Technologyتلتزم 
نجري تقييمات متعمقة لمنتجاتنا حتى نتمكن من تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر المناسبة في بداية تطوير   وصيانتها.

 ، يتم تطبيق المنهجية الموضحة أدناه. المنتج. استناًدا إلى مستوى مخاطر المنتج، باإلضافة إلى وظائف المنتج

على  PSRAاختبار  Align Technologyأجرت (:PSRAتقييم مخاطر أمان المنتج )
™.تضمنت منهجية التقييم التخطيط وجمع  iTero® Elementسلسلة نظام االنطباع البصري 

المعلومات، وتحديد ملفات التعريف المطبقة على المنتجات، ووضع سجل للمكونات، وإجراء تحليل 
للضوابط، وتحديد نقاط الضعف، وحساب تصنيف مخاطر الضعف، وتحديد ضوابط التخفيف 

وصية التي تُعتبر جزًءا من المناسبة ، وحساب تصنيف المخاطر المتبقية. مخاطر األمان والخص
أطر عمل المخاطر األمنية الرائدة في مجال التقييم ، بما في ذلك، على سبيل المثال ودون الحصر، 

NIST 800-53  وNIST CSF  وUL 2900-2-1  وISO 80001  ومحتوى إدارة
 الطبية.  من قبل إدارة األمن السيبراني في األجهزة Submissionsاألغذية والعقاقير الخاص بـ 
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 ميزات األمان والخصوصية للمنتج.

 :iTero® Elementيتم تطبيق عناصر التحكم األمنية غير الشاملة التالية في سلسلة نظام االنطباع البصري 

من التقاط  ( في قاعدة بيانات مشفرة. هذا يساعد على منع المهاجمPIIيتم تخزين معلومات التعريف الشخصية )الموجودة:  PIIيتم تشفير بيانات  •
 معلومات المريض والعمالء المخزنة على الماسح الضوئي.

(  TLSعبر تشفير أمان طبقة النقل ) Alignيتم إرسال بيانات المسح الضوئي التي يتم نسخها احتياطيًا إلى خوادم يتم تشفير البيانات في العبور:  •
 ط معلومات المريض والعمالء أثناء النقل.باستخدام شهادات موثوق بها. هذا يساعد على منع المهاجم من التقا

مثبت مسبقًا لمكافحة الفيروسات يبحث عن الملفات   Trend Microتأتي الماسحات الضوئية مع برنامج الحماية من البرامج الضارة موجودة:  •
 ء عمليات المسح يوميًا على األجهزة. الضارة على النظام. يتم تحديث تعريفات برامج مكافحة الفيروسات بشكل متكرر ومن المقرر أن يتم إجرا 

  TeamViewerلتأسيس جلسة عمل عن بُعد. يتطلب برنامج  TeamViewerتستخدم األجهزة برنامج الصيانة عن بعد غير ممكنة دون إذن:  •
 معرف المستخدم وكلمة المرور التي يجب توفيرها من العميل لموظفي خدمة بالمحاذاة قبل أن يتم االتصال. 

تطبق الماسحات الضوئية وضع كشك يمنع المستخدم من إجراء أي تغييرات غير مرغوب فيها على في نظام التشغيل والبرامج مقيدة:  التغييرات •
 نظام التشغيل ومكونات البرنامج. 

حماية الوصول  يلزم وجود حساب مستخدم وكلمة مرور الستخدام الماسحات الضوئية. هذا يساعد على يتم فرض ضوابط إدارة وصول المستخدم:  •
 إلى الماسح الضوئي ويحمي من االستخدام غير المصرح به.

توفر الماسحات الضوئية القدرة على تسجيل حسابات مستخدمين متعددة بأدوار مختلفة في ماسح ضوئي واحد. هناك يتم تطبيق الفصل بين الواجبات:  •
 بع األنشطة التي يؤديها المستخدمون األفراد بشكل أفضل لحماية الجهاز. أدوار للطبيب ومساعد وفني دعم. يساعد ذلك في ضمان القدرة على تت 

أو  TRM@aligntech.comإذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن المخاطر كما هي موصوفة ، فالرجاء عدم التردد في االتصال  •
privacy@aligntech.com. 

mailto:TRM@aligntech.com
mailto:privacy@aligntech.com
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 خصائص النظام 14

 iTero Element 2 - خصائص النظام 14.1
 
 

 

 HD"شاشة تعمل باللمس  21.5 شاشة الرصد

 بيضاء.  LED(، وكذلك انبعاثات 1الفئة  680nmتبعث العصا ليزر الضوء األحمر ) العصا 

 شبكة اتصاالت محلية مع اتصال السلكي. LANتوفر بطاقة  شبكة محلية السلكية 

 .13 يرجى االطالع على الورقة البيضاء ألمان المنتج في القسم األمن 

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

 F°  78.8إلى  ° C / 64.4°  26° إلى  18 درجة حرارة التشغيل  

عند تعرضه لدرجات حرارة تتراوح  -دون القدرة على المسح  -سيعمل النظام بأداء متدهور  مالحظة:
درجة مئوية إلى  27درجة فهرنهايت( و  62.6درجة فهرنهايت إلى  50درجة مئوية ) 17و  10بين 
 درجة فهرنهايت( 104درجة فهرنهايت إلى  80.60درجة مئوية ) 40

 to 50°C / 23° to 122°F°5- درجة حرارة التخزين / النقل 

 كيلو باسكال( 103-كيلو باسكال إلى  69-مم زئبق ) 771مم زئبقي إلى  520الضغط:  ضغط وارتفاع التشغيل 

 قدم 10,000قدم إلى   400-االرتفاع:

ضغط وارتفاع التخزين / 
 النقل 

 كيلو باسكال(  101كيلو باسكال إلى ~  57مم زئبق )~  760مم زئبق إلى  430الضغط: 

 قدم  15000قدم إلى  0االرتفاع:

 ٪ 70٪ إلى  40التشغيل: الرطوبة النسبية  

 ٪90٪ إلى 30التخزين:

 :iTero HDشاشة لمس  األبعاد  

 mm (~14 in) 356االرتفاع: •

 بوصة(  21.7مم )حوالي   552العرض: •

 بوصة(  2.5مم )حوالي  65العمق: •

 العصا:

 بوصة(  13مم )حوالي  338.5الطول: •

 بوصة(  2مم )حوالي  53.5العرض: •

 بوصات(  3مم )حوالي  69.8العمق: •

 العمود ذو العجالت:

 بوصة(  50مم )حوالي  1280االرتفاع: •

 بوصة(  25مم )حوالي   645العرض: •

 بوصة(  24.5مم )حوالي  625العمق: •

افي   رطل( 18.3كغم )~  iTero HD:8.3شاشة لمس  الوزن الص 

 رطل(، دون كابل 1كغم )~  0.47العصا:

 رطل( 30كغم )~  13.6العمود ذو العجالت:

 رطل( 83كغم )~  37.5~  وزن الشحنة
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 iTero Element Flex -خصائص النظام  14.2

 

 جهاز الحاسوب النقال ذو شاشة تعمل باللمس شاشة الرصد

 بيضاء. LED(، وكذلك انبعاثات 1الفئة  680nmتبعث العصا ليزر الضوء األحمر ) العصا

يتم نقل جميع  مسؤولية تأمين بيانات عمالئنا ومرضاهم على محمل الجد. Align Technologyتتحمل  األمن
يح مشفرة ، ويتم تخزين االتصاالت والمعلومات بشكل آمن، مما يت TLSبيانات المرضى عبر قناة 

 لعمالئنا اتخاذ تدابير معقولة لحماية بيانات المرضى الخاصة بهم.

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

 F°  78.8إلى  ° C / 64.4°  26° إلى  18 درجة حرارة التشغيل

 to 50°C / 23° to 122°F°5- درجة حرارة التخزين / النقل

 كيلو باسكال(  101كيلو باسكال إلى ~  69مم زئبق )~  760مم زئبق إلى  520الضغط: ضغط وارتفاع التشغيل

 قدم  10000قدم إلى  0االرتفاع:

ضغط وارتفاع التخزين / 
 النقل

 كيلو باسكال(  101كيلو باسكال إلى ~  57مم زئبق )~  760مم زئبق إلى  430الضغط: 

 قدم  15000قدم إلى  0االرتفاع:

 ٪ 70٪ إلى  40التشغيل: الرطوبة النسبية 

 ٪90٪ إلى 30التخزين:

 :itero Element Flexوصلة  األبعاد

 بوصات(   8مم )حوالي  206الطول: •

 بوصة(   3.7مم )حوالي  94العرض: •

 بوصة(  1.4مم )حوالي  36.5العمق: •

 iTero Elementعصا 

 بوصة(  13مم )حوالي  338.5الطول: •

 بوصة(  2مم )حوالي  53.5العرض: •

 بوصات(  3مم )حوالي  69.8العمق: •

 :iTero Element Flexقاعدة 

 بوصات(  10مم )حوالي  262الطول: •

 بوصة(   3.5مم )حوالي  89العرض: •

 بوصة(  2مم )~  52العمق: •

 حقيبة الحمل:

 بوصة(   13مم )حوالي  326.5االرتفاع: •

 بوصة(   18مم )حوالي   455العرض: •

 بوصات(  7مم )حوالي  184العمق: •

 رطل(  1كغم )~  itero Element Flex:~ 0.5وصلة  الوزن الصافي

 رطل( 1كغم )~  iTero Element0.47عصا 

 رطل( 4.5كغم )~  2حقيبة حمل فارغة:~ 

 رطل( 17.6كغم )~  8~  وزن الشحنة
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I 
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 7التجميع, 

iTero Element Flex ,3 
 11التجميع, 

 4, النقل

M 

Make it Mine -  17, اجعله خاص بي 
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V 
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 62, مقاطع المسح الضوئي المفقودةإخطارات بشأن 
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 68أداة تشذيب الحواف, 
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 39, إعدادات الوصفة الطبية 
 42, إعدادات تسجيل الدخول
 32, إعدادات مستوى الصوت

 EMC ,100إعالن 

 أ

 55أفضل الممارسات, 
 55, أفضل ممارسات المسح الضوئي

 ا

 1,  األجهزة الصلبة
iTero Element 2 ,2 

iTero Element Flex ,3 
 7, التجميع

 األدوات
 59, احذف التحديد
 58, احذف مقطع
 66, الخلوص

 68, تشذيب الحواف 
 70, فصل القالب

 60, ملئ
 63, ممحاة

 54اإلرشادات, 
 1, المقصوداالستخدام 
 اإلشعارات

 62, مقطع مسح ضوئي مفقود
 اإلعدادات

 44, التراخيص
 40, التوقيع

 32, الحاسوب
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 32, الحجم
 32, السطوع
 41, اللغة

 36, المستخدم
 35, المنطقة الزمنية
 39, الوصفة الطبية 
 42, تسجيل الدخول 

 43, تشخيص األعطال 
 46, تصدير

 45, مزامنة التحديثات
 36, مسح

 45,  النظاممعلومات 
 42, نظام

 33, واي فاي 
 5, األكمام

 5, استبدال
 iiاالمتثال, 

 57, االنتقال إلى المقطع التالي
 التجميع 

iTero Element 2 ,7 
iTero Element Flex ,11 

 7, تعليمات
 44, التراخيص
 93, الرسائل
 iii, الرموز
 السطوع

 32اإلعدادات, 
 96, الصيانة

 96, العصا والكابل
 96,  تنظيف الشاشة التي تعمل باللمس

 96, تنظيف وتعقيم العصا
 96, كاميرا ويب

 90, الطلبات
 4, العصا

 96, تنظيف وتعقيم 
 96العناية والصيانة,  

 97, المبادئ التوجيهية للشبكة المحلية
 98, االتصال باإلنترنت 

 97, الُمسيِّّر
 99, توصيات اسم المضيف

 98, جدار الحماية
 98, ـواي فاينصائح بشأن ال

 80, المرضى
 82, التفاصيل

 81, جاري البحث 
 85, عرض المسح

 83, عرض الوصفة الطبية 
 83, فحص جديد
 86, مقارنة المسح

 1, المزايا
 الوصفة الطبية 

 48, جديد

 83, عرض الوصفة الطبية 

 أ

 49, أنواع المسح الترميمية

 ب

 6, برنامج التشغيل
 12, تثبيت 

 ت

 56تبديل اللون, 
 26, تحريك الماسح الضوئي

 25, تسجيل الخروج
 22, تسجيل الدخول 

 13, المرة األولى
 17, تسجيل الماسح الضوئي
 43تشخيص األعطال, 

 57تعديل المسح الضوئي, 
 98, تعليمات االتصال باإلنترنت

 v,  تعليمات السالمة
 83, تفاصيل الوصفة الطبية 

 iTero TimeLapse ,86تقنية 
 TimeLapse ,86تقنية 

 Invisalign ,95تقييم تقدم  
 96تنظيف الشاشة التي تعمل باللمس,  

 54,  توجيهات المسح
 99, توصيات اسم المضيف

 ج

 74, جاري إرسال المسح الضوئي
 26, جاري إغالق النظام

 81, جاري البحث عن المرضى
 98, جدار الحماية

 خ

 105,  خصائص النظام
iTero Element 2 ,105 

iTero Element Flex ,106 

 ش

 شاشة تعمل باللمس
 30, اإليماءات
 96, التنظيف
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 ص

 96, صيانة العصا والكابالت
 96, صيانة الكاميرا

 ع

 62, عرض المسح

 ك

 كلمة المرور 
 24, إعادة ضبط اإلعدادت

 م

 Invisalign ,95محاكي نتائج  
 45, مزامنة التحديثات

 مسح
 36, اإلعدادات

 47, البدء
 74, التوقيت

 55, الخيارات
 56, تبديل اللون

 57, تعديل
 74, جاري اإلرسال

 62, عرض
 53, مسح المريض
 47, مسح جديد

 55مسح مرتد إضافي, 
 45,  معلومات النظام
 86مقارنة المسح, 

 48, ملء الوصفة الطبية
 iiموانع االستعمال, 

 ن

 98, نصائح  بشأن الواي فاي
 Invisalign Go ,95نظام 

 و

 26,  جهة المستخدم وا
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 أو بلدان أخرى.  /

 Align Technology, Inc209394 Rev Aجميع الحقوق محفوظة إلى  2019© 

 

Align Technology, Inc. 
 أورتشارد باركواي  2820

 95134سان خوسيه، كاليفورنيا 
 الواليات المتحدة األمريكية 

 

Align, Invisalign, iTero, and iTero Element   وغيرها، هي عالمات تجارية و/أو عالمات خدمة من
Align Technology, Inc.  أو أحد فروعها أو الشركات التابعة لها وقد تكون مسجلة في الواليات المتحدة و/أو

 بلدان أخرى.

    Align Technology, Inc. 210200 Rev Aجميع الحقوق محفوظة إلى  2019© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	موانع الاستعمال
	الامتثال
	الرموز
	تعليمات السلامة
	1 مقدمة
	1.1 حول هذا المستند
	1.2 الاستخدام المقصود
	1.3 المزايا
	1.4 أجهزة iTero Element
	1.4.1 iTero Element 2
	1.4.2 itero Element Flex
	1.4.2.1 نقل iTero Element Flex

	1.4.3 عصا iTero Element
	1.4.3.1 أكمام عصا iTero Element
	1.4.3.1.1 استبدال أكمام العصا بين المرضى



	1.5 برنامج iTero

	2 البدء
	2.1 تعليمات التركيب
	2.1.1 تركيب الماسح الضوئي iTero Element 2 - تجميع العمود ذو العجلات
	2.1.2 تركيب الماسح الضوئي iTero Element 2 - تركيب العمود الحامل
	2.1.3 تركيب الماسح الضوئي iTero Element Flex

	2.2 تثبيت برنامج iTero - iTero Element Flex
	2.3 تسجيل الدخول إلى الماسح الضوئي لأول مرة
	2.4 العمل في الوضع التجريبي
	2.4.1 الخروج من الوضع التجريبي

	2.5 تسجيل الماسح الضوئي - إجراء اجعله خاص بي Make It Mine

	3 العمل مع الماسح الضوئي iTero Element 2 و iTero Element Flex
	3.1 تسجيل الدخول إلى تطبيق الماسح الضوئي
	3.1.1 إعادة ضبط كلمة مرورك

	3.2 تسجيل الخروج من الماسح الضوئي
	3.3 اغلاق الماسح الضوئي
	3.4 نقل الماسح الضوئي داخل المكتب
	3.5 واجهة المستخدم
	3.5.1 شريط أدوات الماسح الضوئي
	3.5.2 إيماءات الشاشة التي تعمل باللمس

	3.6 تحديد إعدادات الماسح الضوئي
	3.6.1 تحديد إعدادات الحاسوب
	3.6.1.1 تحديد إعداد السطوع الافتراضي
	3.6.1.2 تحديد إعداد مستوى الصوت الافتراضي
	3.6.1.3 تحديد إعدادات واي فاي
	3.6.1.4 تحديد المنطقة الزمنية الخاصة بك

	3.6.2 تحديد إعدادات المستخدم
	3.6.2.1 تحديد إعدادات المسح
	3.6.2.2 تحديد إعدادات الوصفة الطبية
	3.6.2.3 تحديد إعدادات التوقيع
	3.6.2.4 تحديد إعدادات اللغة

	3.6.3 تحديد إعدادات النظام
	3.6.3.1 تحديد إعدادات تسجيل الدخول
	3.6.3.2 تشغيل التشخيص
	3.6.3.3 التراخيص
	3.6.3.4 معلومات النظام
	3.6.3.5 مزامنة التحديثات
	3.6.3.6 إعدادات التصدير



	4 بدء فحص جديد
	4.1 ملء الوصفة الطبية
	4.1.1 العمل مع أنواع المسح الترميمية

	4.2 مسح المريض
	4.2.1 توجيهات المسح
	4.2.2 أفضل ممارسات المسح الضوئي
	4.2.3 خيارات المسح
	4.2.3.1 مسح مرتد إضافي
	4.2.3.2 تبديل وضع ألوان المسح
	4.2.3.3 التبديل إلى مقطع المسح التالي

	4.2.4 تعديل المسح
	4.2.4.1 حذف شريحة
	4.2.4.2 حذف شريحة
	4.2.4.3 ملء التشريح المفقود


	4.3 عرض المسح
	4.3.1 إخطارات بشأن مقاطع المسح الضوئي المفقودة
	4.3.2 العمل باستخدام أداة المحو
	4.3.3 العمل مع أداة حيز الفراغ
	4.3.4 العمل باستخدام أداة تشذيب الحواف
	4.3.5 العمل باستخدام أداة فصل القالب
	4.3.6 استخدام مؤقت المسح

	4.4 إرسال المسح الضوئي
	4.5 أساسيات المسح الترميمي
	4.6 أساسيات مسح تقويم الأسنان
	4.7 العمل مع العارض
	4.7.1 أداة حيز الفراغ


	5 العمل مع المرضى
	5.1 جاري البحث عن المرضى
	5.2 عرض تفاصيل المريض
	5.3 إنشاء فحص جديد لمريض معين
	5.4 عرض الوصفة الطبية
	5.5 عرض عمليات المسح السابقة في Viewer العارض
	5.5.1 مقارنة عمليات المسح السابقة باستخدام تقنية iTero TimeLapse


	6 العمل مع الطلبات
	7 عرض الرسائل
	8 العمل مع MyiTero
	9 ميزات iTero Invisalign
	9.1 محاكي نتائج Invisalign
	9.2 تقييم تقدم Invisalign
	9.3 نظام  Invisalign Go

	10 العناية والصيانة
	10.1 التعامل مع العصا والكابل
	10.2 تنظيف وتعقيم العصا
	10.2.1 تنظيف شاشة لمس الماسح الضوئي

	10.3 صيانة الكاميرا

	11 إرشادات شبكة LAN للعيادة
	11.1 مقدمة
	11.2 الاستعدادات
	11.3 إرشادات بشأن المُسيّر (الراوتر)
	11.4 تعليمات الاتصال بالإنترنت
	11.5 جدار الحماية
	11.6 نصائح  بشأن الواي فاي
	11.7 توصيات Align لاسم المضيف

	12 إعلان EMC
	13 الورقة البيضاء لأمان المنتج من iTero
	14 خصائص النظام
	14.1 خصائص النظام - iTero Element 2
	14.2 خصائص النظام - iTero Element Flex

	الفهرس

