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Հեղինակային իրավունք 

© 2019 Align Technology, Inc. Բոլոր իրավունքները 
պաշտպանված են: 

Այս ձեռնարկի մեջ պարունակվող ինֆորմացիան 
ենթակա է փոփոխման առանց ծանուցման: 

Սույն ձեռնարկում նկարագրված ապարատային և 
ծրագրային ապահովումը տրամադրվում է 
առքուվաճառքի կամ ծառայությունների 
մատուցման պայմանագրով և կարող է 
օգտագործվել միայն համաձայն այդ պայմանագրի 
պայմանների: 

Այս ձեռնարկի ոչ մի հատված չի կարող 
վերարտադրվել, պատճենվել, պահվել 
վերականգնման համակարգում կամ ցանկացած 
եղանակով (էլեկտրոնային կամ մեխանիկական) 
փոխանցվել ցանկացած այլ նպատակով, 
բացառությամբ հաճախորդի կողմից սովորական 
օգտագործման համար՝ առանց նախնական 
գրավոր թույլտվության Align Technology. 
ընկերությունից: 

Հայերեն տարբերակ:  
Թարմացվել է 2019 թ.-ի նոյեմբերին: 

Ապրանքային նշանները 

Align, Invisalign, iTero և iTero Element 5D-ն 
նաև հանդիսանում են Align Technology, Inc.- ի 
կամ  նրա դուստր ձեռնարկություններից  կամ 
մասնաճյուղային ընկերություններից մեկի 
ապրանքային նշանները և/կամ  
սպասարկման նշանները և կարող են 
գրանցվել ԱՄՆ-ում և / կամ այլ երկրներում: 

Այս ձեռնարկում նշված ցանկացած այլ 
ապրանքային նշաններ կամ գրանցված 
ապրանքային նշաններ պատկանում են իրենց 
համապատասխան սեփականատերերին: 

 

ԱՄՆ-ի մասնաճյուղ 

Align Technology, Inc.-ի 
գլխավոր գրասենյակներ 

2820 Օրչարդ Փարքվեյ Սան 
Խոսե,  

Կալիֆոռնիա 95134 

www.aligntech.com 

Հեռ.՝ +1 (408) 470-1000 

Ֆաքս՝ +1 (408) 470-1010 

 

Align Technology Ltd. 

Արիել Շերոն Բուլվար 3  

Օր-Եհուդա 6037606, Իսրայել 

Հեռ.՝ +972 (3) 634-1441 

Ֆաքս՝ +972 (3) 634-1440 

 

Align Technology B.V. 

Zekeringstraat 41 

1014 BV Ամստերդամ, 

Նիդերլանդներ 

 

Հաճախորդների 
սպասարկում 

Հեռ.՝ +1 (800) 577-8767 

Էլ. փոստ՝ 
iterosupport@aligntech.com  

www.aligntech.com
mailto:iterosupport@aligntech.com
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Հակացուցումներ 
Էպիլեպսիա ախտորոշումն ունեցող անձանց համար iTero սկանավորման համակարգերի թարթող 
լույսը էպիլեպտիկ ցնցման վտանգ է ներկայացնում:Այս անձինք պետք է հեռու մնան  համակարգի 
օգտագործման ընթացքում թարթող լույսի հետ ցանկացած ակնային կոնտակտից: 

Համապատասխանություն 

1-ին դասի լազերային 

համապատասխանություն 

Այս սարքը համապատասխանում է "21 CFR 1040-
ին:10" և «EN 60825-1» 

 

EMC համապատասխանություն 

Այս սարքը համապատասխանում է հետևյալ 
էլեկրամագնիսական համատեղելիության (EMC) 
ստանդարտին` 

«IEC 60601-1-2 Բժշկական էլեկտրական 
սարքավորումներ - Մաս 1-2: Անվտանգության և 
օգտագործման հանդեպ ընդհանուր պահանջներ՝ 
օժանդակ ստանդարտ՝Էլեկտրամագնիսական 
երևույթներ՝ պահանջներ և ստուգումներ»: 

Կանադայի ստանդարտների 

համապատասխանություն 

Այս սարքը համապատասխանում է Կանադայի և 
ԱՄՆ-ի հետևյալ CSA ստանդարտին՝«UL Std No. 
60601-1 - Բժշկական էլեկտրասարքավորումներ 
Մաս 1՝Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ»: 

 

Անվտանգության համապատասխանություն 

Այս սարքը համապատասխանում է 
անվտանգության հետևյալ ստանդարտին` 

«IEC 60601-1 Բժշկական էլեկտրական 
սարքավորումներ - Մաս 1:Հիմնական 
անվտանգության և օգտագործման ընդհանուր 
պահանջներ: 

FCC համապատասխանություն 

Այս սարքը համապատասխանում է FCC-ի 
կանոնների 15-րդ կետին, և դրա աշխատանքը 
կախված է հետևյալ երկու պայմաններից` 

1. Այս սարքը չի կարող վնասակար 
միջամտության պատճառ հանդիսանալ: 

2. Այս սարքը պետք է ընդունի ցանկացած 
ստացված միջամտություն, ներառյալ այն 
միջամտությունը, որը կարող է առաջացնել 
անցանկալի գործողություն: 

 

FCC- ի նախազգուշացում  

Սարքի ձևափոխությունները, որոնք հստակ չեն 
հաստատվել արտադրողի կողմից, կարող են 
անվավեր դարձնել այս սարքի հետ աշխատելու 
ձեր իրավունքը՝ համաձայն FCC-կանոնների: 

CE համապատասխանություն 

Այս սարքը համապատասխանում է Բժշկական 
սարքերի վերաբերյալ  ԵՄ Խորհրդի 93/42 / EEC 
դիրեկտիվին: 
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Նշաններ 
Հետևյալ նշանները կարելի է տեսնել iTero Element 2 և iTero Element Flex ապարատային 
բաղադրիչների վրա, ինչպես նաև այս ձեռնարկի և iTero Element 2 ու iTero Element Flex սարքին 
վերաբերող այլ գրականության մեջ: 

 

Երբ այս նշանը հայտնվում է սարքի վրա, 
խորհուրդ է տրվում դիմել այս ձեռնարկին՝ 
սարքի պատշաճ օգտագործման 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու 
համար: 

 

Օգտագործվել է BF-տիպի 
մաս:Ցանկացած բաղադրիչ, որի վրա 
տեսնում եք այս նշանը, BF-տիպի 
էլեկտրական մեկուսիչ է: 

 

Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորումների թափոնները պետք է 
առանձին հավաքել:Էլեկտրական և 
էլեկտրոնային սարքավորումների 
թափոնների վերաբերյալ Եվրոպական 
Դիրեկտիվի համաձայն  (WEEE)՝ չի 
կարելի ոչնչացնել այս արտադրանքը 
կենցաղային կամ մունիցիպալ 
թափոնների հետ:Այս սարքը 
պարունակում է WEEE նյութեր: 

Խնդրում ենք դիմել EARN ծառայություն: 

Առցանց հարցման ձևի հղումը՝ 
http://b2btool.earn-
service.com/aligntech/select  

 

Ուշադրությու՛ն Եթե տեսնեք այս նշանը, 
ապա դա նշանակում է, որ տվյալ սարքի 
հետ կապված հատուկ 
նախազգուշացումներ կամ 
նախազգուշական միջոցներ են 
սահմանված:Երբ այս նշանը հայտնվում է 
սարքի վրա, անհրաժեշտ է վերանայել 
սույն ձեռնարկը՝ անվտանգության հետ 
կապված տեղեկությունը կարդալու 
համար: 

 

Այն բաղադրիչ մասերը կամ 
պարագաները, որոնց վրա առկա է տվյալ 
նշանը, կարելի է օգտագործել միայն մեկ 
անգամ: 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՄՆ-ի Ֆեդերալ օրենքը 
սահմանափակում է այս սարքի վաճառքը 
լիցենզավորված ատամնաբույժերի, 
օրթոդոնտների կամ ատամնաբուժական 
մասնագետների կողմից կամ նման 
մասնագետների 
կարգադրությամբ:Համակարգը ծառայում 
է որպես բժշկական սարք և պետք է 
օգտագործվի միայն համապատասխան 
որակավորում ունեցող 
բուժաշխատողների կողմից: 

 

Բժշկական սարքերի արտադրող: 

 

Պատվերի համար։ 

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

 

Փոփոխական հոսանք: 

 

Նշանակում է, որ տվյալ բժշկական սարքը 
պետք է պաշտպանված լինի 
խոնավությունից: 

 

Ցույց է տալիս այն ջերմաստիճանը, որի 
սահմաններում բժշկական սարքը կարող է 
անվտանգ կերպով աշխատել: 

 

Նշանակում է, որ օգտատերը պետք է 
նախ կարդա օգտագործման 
հրահանգները: 

 

Արտադրողի խմբաքանակի կոդը: 

 

Ցույց է տալիս այն մթնոլորտային 
ճնշումը, որի սահմաններում բժշկական 
սարքը կարող է անվտանգ կերպով 
աշխատել: 

 

Ցույց է տալիս այն խոնավությունը, որի 
սահմաններում բժշկական սարքը կարող է 
անվտանգ կերպով աշխատել: 

 

Դյուրաբեկ սարք, զգուշությամբ վարվել: 

 

Այս կողմը պետք է լինի վերևում: 

 

IEC 60417-5031՝Ուղիղ հոսանք: 

 

Զննաձող (սկանավորող միավոր): 

 

USB-վարդակ: 

 

Էլեկտրական մարտկոց: 

 

IEC 60417-5009՝ՍԹԵՆԴ-ԲԱՅ: 

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Մի կանգնեք iTero Element 
Flex սվիչի վրա: 

 

Ներկայացնում է Եվրոպական 
համայնքում լիազոր ներկայացուցչին: 

 

Նշանակում է, որ սարքը  
համապատասխանում է Չինաստանի 
RoHS-ին: 
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Անվտանգության հրահանգներ 
Նախքան համակարգի հետ աշխատելը՝ բոլոր օգտագործողները պարտավոր են կարդալ այս 
անվտանգության հրահանգները:  

 

Սնուցման բլոկ Սկանավորող համակարգը սնուցվում է  բժշկական աստիճանի ներքին 
սնուցող բլոկի միջոցով: 

Մարտկոցի լիցքի 
մակարդակ 

Միայն iTero Element 2՝ 

• Լիցքավորում - մարտկոցը լիովին լիցքավորված կլինի սնուցող 
ցանցին 2 ժամ միացված լինելուց հետո: 

• Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով Դուք կարող եք մինչև մոտ 
30 րոպե սկանավորել: 

• Ուշադրություն՝ Սկանավորող համակարգը ապահովված է Li-ion 
վերալիցքավորվող մարտկոցային փաթեթով: Մարտկոցի սխալ 
փոխարինման դեպքում կարող է պայթյուն տեղի ունենալ: 
Փոխարինեք միայն արտադրողի կողմից առաջարկվող նույն տեսակի 
մարտկոցով: Օգտագործված մարտկոցները պետք է հեռացնել ըստ 
արտադրողի հրահանգների:  

Էլեկտրական 
նախազգուշացումներ 

• Զգուշացե՛ք՝ էլեկտրական հոսանքի վտանգ: Միայն թույլտվություն 
ունեցող Align Technology ընկերության տեխնիկները կարող են 
հեռացնել արտաքին վահանակները և ծածկերը: Ներսում 
օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր չկան:  

• Էլեկտրական հոսանքի վտանգից խուսափելու համար՝ սկանավորող 
համակարգը պետք է միացված լինի միայն պաշտպանական 
հողանցումով սնուցող ցանցերի:  

• Միայն Align Technology ընկերության կողմից հաստատված վեբ-
տեսախցիկը կամ USB-բանալին կարելի է միացնել սենսորային 
էկրանի հետևում գտնվող USB վարդակներին: 

Միայն iTero Element Flex՝ 

• iTero Element Flex-ի հետ տրամադրվում է սվիչ, որը պարունակում է 
զննաձողի համար սնուցման բլոկ:Flex սվիչը պետք է միշտ պահել չոր 
վիճակում և թույլ չտալ, որ այն վնասվի: 

• Միացրեք Flex սվիչը միայն այն նոութբուքերին, որոնք հաստատված 
են IEC60950 և UL60950-1-ի համաձայն:Նոութբուքը և նրա բոլոր 
պարագաները պետք է տեղակայվեն հիվանդից առնվազն 1.5 մ 
հեռավորության վրա: Հիվանդին սկանավորելու հետ միաժամանակ 
ձեռք մի՛ տվեք նոութբուքին կամ նրա պարագաներին:  

• Միայն iTero-ի զննաձողը ու հաստատված նոութբուքը պետք է 
միացված լինեն Flex սվիչի USB-վարդակներին:  

• Միայն Align Technology ընկերության կողմից հաստատված 
էլեկտրական մալուխը կարելի է օգտագործել Flex սվիչը էլեկտրական 
վարդակին միացնելու համար:  

Անլար LAN միացում  Համակարգի հետ միասին տրամադրվում  է նաև անլար LAN միացման 
համակարգ:  
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Անվտանգության 
դասակարգում  

• Էլեկտրական հոսանքից պաշտպանության տեսակը` 1-ին դաս:  

• Էլեկտրական հոսանքից պաշտպանության աստիճանը՝ Տիպ BF:  

• Ջրի վնասակար ներթափանցման պաշտպանության աստիճանը՝ 
Սովորական:  

• Սույն սարքը չի կարելի օգտագործել ինքնավառ անզգայացնող 
խառնուրդների առկայության դեպքում:  

• Աշխատանքի ռեժիմ` Շարունակական:  

Բժշկական 
սարքավորում  

Համակարգը ծառայում է որպես բժշկական սարք և պետք է օգտագործվի 
միայն համապատասխան որակավորում ունեցող բուժաշխատողների 
կողմից:  

Սկանավորման սարքի 
վերաբերյալ 
նախազգուշացումներ  

• Սկանավորող սարքը կարմիր լազերային լույս (680 նմ Դաս 1) է 
արձակում, ինչպես նաև սպիտակ LED ճառագայթում: Սկանավորող 
սարքի բնականոն օգտագործումը օգտագործողի տեսողության 
համար վտանգավոր չէ: Այնուամենայնիվ, պետք է խուսափել 
սկանավորող սարքը հիվանդի աչքերին ուղղելուց:  

• Խուսափեք մալուխի ոլորվելուց, հանգույցներ առաջացնելուց, 
մալուխը քաշելուց կամ դրա վրա կանգնելուց։  

• Երբ համակարգը չի օգտագործվում, սկանավորման սարքը պետք է 
տեղադրել տակդիրի վրա` զոնդով դեպի սենսորային էկրանը, 
որպեսզի լազերային ճառագայթը կամ սպիտակ LED ճառագայթումը 
ոչ մի դեպքում չընկնի աչքերի վրա:  

• Ակտիվացրեք զննաձողը միայն այն ժամանակ, երբ դրա ծայրը 
գտնվում է հիվանդի բերանում: 

• Խուսափեք զննաձողը տակդիրի վրա տեղադրելուց, քանի դեռ 
սկանավորումը ընթացքի մեջ է: 

• Եթե սկանավորող համակարգի աշխատանքի խախտում է տեղի 
ունեցել կամ ֆիզիկական վնասվածքներ են նկատվում, դադարեցրեք 
սկանավորումը և զանգահարեք Հաճախորդների սպասարկման 
բաժին: 

Մաքրում & 
ախտահանում  

• Խաչաձև աղտոտումից խուսափելու համար պարտադիր է` 

o Մաքրել և ախտահանել զզնաձողը, ինչպես նկարագրված է 
բաժին 10.2-ում, և փոխել զննաձողի միանգամյա օգտագործման 
գլխիկը, ինչպես նկարագրված է բաժին 1.4.3.1.1-ում, 
յուրաքանչյուր հիվանդից հետո: 

o Յուրաքանչյուր հիվանդից հետո հեռացնել և փոխել ձեռնոցները: 
o Հեռացնել պատռված, աղտոտված կամ փոխված ձեռնոցները: 

• Սկանավորող սարքի գլխիկները ոչնչացնել ստանդարտ 
գործառնական ընթացակարգերի կամ աղտոտված բժշկական 
թափոնների հեռացման տեղական կանոնակարգերի համաձայն:  

Փաթեթի բացում & 
սարքի տեղադրում  

Համակարգը պետք է հանել տուփից և տեղադրել համաձայն Align 

Technology ընկերության հրահանգների, որոնք բերված են բաժին 2.1-ում 

:  
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Աշխատանքային 
միջավայր  

• Գրասենյակից գրասենյակ համակարգը պետք է տեղափոխել 
ամենայն զգուշությամբ՝ սարքը վնասելուց խուսափելու համար:  

• Մի՛ արգելափակեք զննաձողի և էկրանի վրայի օդափոխման ելքերը:  

• Համակարգը նախատեսված է միայն ներսում օգտագործման համար: 
Այն չպետք է ենթարկվի արևի ուղիղ ճառագայթների, բարձր 
ջերմության կամ խոնավության ազդեցության:  

• Միայն iTero Element Flex՝Եթե iTero Element Flex-ը նոր է գրասենյակ 
բերվել տաք, սառը կամ խոնավ միջավայրից, ապա այն պետք է մի 
կողմ դնել, որպեսզի սարքը ընտելանա սենյակային ջերմաստիճանին, 
և տեղի չունենա ներքին կոնդենսացում:  

Էլեկտրամագնիսական 
միջամտություն  

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Այս սարքը փորձարկվել է և համապատասխանում է 
բժշկական սարքավորումների վերաբերյալ պահանջներին՝ համաձայն 
IEC60601-1-2 ստանդարտի:  

Այս ստանդարտը նախատեսված է սովորական բժշկական 
հաստատությունում վնասակար միջամտությունից պաշտպանության 
համար:Այնուամենայնիվ, առողջապահական միջավայրերում 
ռադիոսարքավորումների և  էլեկտրական կամ էլեկտրամագնիսական 
միջամտության այլ աղբյուրների (օրինակ՝ բջջային հեռախոսներ, 
շարժական երկկողմանի ռադիոներ, էլեկտրական սարքեր, RFID) 
տարածման պատճառով նման բարձր մակարդակների միջամտությունը 
կարող է խանգարել այս սարքի բնականոն աշխատանքին այդպիսի 
աղբյուրի մոտիկության կամ ուժեղության պատճառով: Նման դեպքերում 
սարքը կարելի է վերադարձնել աշխատանքային ռեժիմ օգտագործողի 
միջամտությունից հետո կամ ավտոմատ-վերականգնման միջոցով: 

Ընդհանուր ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ՝  

• Արգելվում է այս սարքը որևէ կերպ ձևափոխել:  

• Միայն iTero Element 2՝ սարքը հավաքելուց հետո սենսորային էկրանը 
միշտ պետք է կցված լինի վահանակին: 
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1 Ներածություն 

1.1 Այս փաստաթղթի մասին 

Այս փաստաթուղթը պարունակում է iTero Element 2 և iTero Element Flex սկանավորող 
համակարգերի և ծրագրերի մասին ընդհանուր տեղեկություններ և դրանց համառոտ 
նկարագրությունը: Բացի այդ, այն նկարագրում է, թե ինչպես պետք է հավաքել համակարգը, 
տեղադրել ծրագիրը iTero Element Flex համակարգերի վրա, սկսել և ավարտել համակարգի 
աշխատանքը, ինչպես վարվել զննաձողի ու մալուխի հետ, ինչպես մաքրել և ախտահանել զննաձողը 
և ինչպես փոխել զննաձողի գլխիկները հիվանդների սեսիաների միջև: 

• iTero Element 2-ը ապահովում է սկանավորման ավելի արագ մշակում, կատարելագործված 
էրգոնոմիկա և բարձրորակ գունավոր նկարներ, հաջորդ սերնդի համակարգչային 
տեխնոլոգիաներ, 21.5" սենսորային էկրան, ինտեգրված մարտկոց և էրգոնոմիկ, կենտրոնացված 
տակդիր` զննաձողի հեշտ օգտագործման համար: 

• iTero Element Flex-ը զննաձողով աշխատող առանձին տուփով շարժական համակարգ է, որը թույլ 
է տալիս տեխնոլոգիան օգտագործել նույնիսկ ամենափոքր աշխատանքային միջավայրում: 
Համակարգը կարելի է միացնել Align Technology ընկերության կողմից հաստատված 
նոութբուքերին` աշխատանքային տարածքների նկատմամբ պահանջները նվազեցնելու և 
համակարգի շարժունակությունը մեծացնելու համար: 

1.2 Նախատեսված օգտագործումը 

ITero Element 2 և iTero Element Flex սկանավորող համակարգերը ներբերանային սկանավորման 
համակարգեր են հետևյալ ֆունկցիաներով և նախատեսված օգտագործմամբ՝ 

• Օպտիկական դրոշմերի (CAD / CAM) ստեղծման ֆունկցիան նախատեսված է/օգտագործվում է 
բերանի խոռոչի տեղագրական պատկերներ ստեղծելու համար: iTero-ից ստացված տվյալները 
կարող են օգտագործվել ատամնաբուժական սարքերի (օրինակ՝ էլայներներ, բրեկետներ, 
սարքավորումներ և այլն) և պարագաների արտադրության հետ միասին: 

• iTero-ի ծրագրային ապահովումը օգտագործվում է iTero սկանավորող համակարգի հետ միասին՝ 
ատամների, բերանի խոռոչի հյուսվածքների և կառուցվածքների, ինչպես նաև կծվածքի 3D 
թվային դրոշմերը ստանալու համար։ Ծրագիրը վերահսկում է տվյալների մշակումը՝ դյուրացնելով 
տվյալների ինտեգրումը և ատամնալիցքային նյութերի, օրթոդոնտիկ սարքերի, արտաոսկրային 
մասերի (աբատմենտների) և պարագաների CAD/CAM պատկերների արտադրության համար 
տվյալների արտահանումը: Բացի տվյալների սկանավորումից, հիվանդներին և բժշկական 
պատմություններին վերաբերող տարբեր տվյալներ կարող են ներմուծվել / արտահանվել կամ 
օգտագործվել մոդելավորման նպատակով: Հասանելի են նաև այլ ֆունկցիաներ համակարգի 
ստուգման և սպասարկման համար. դրանք ծառայում են որպես պատվերների կառավարման 
գործիք: 

1.3 Առավելությունները 

iTero Element 2 և iTero Element Flex համակարգերը կարևոր առավելություններ ունեն գոյություն 
ունեցող ատամի շապիկների-արտադրության մեթոդներից, այդ թվում՝ առանց փոշու սկանավորում, 
ատամնաշապիկների արտադրության ավելի մեծ ճշգրտություն և սկանավորման ընթացքում 
անհապաղ հետադարձ կապի ստացում: 

Այցելեք մեր կայքը http://www.itero.com, որպեսզի իմանաք, թե ինչպես iTero ծառայությունը կարող է 
ընդլայնել ձեր բիզնեսը` բարելավելով հիվանդների գոհունակությունը, կլինիկական արդյունքները և 
բարձրացնելով գրասենյակի արդյունավետությունը: 

http://www.itero.com/
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1.4 iTero Element ապարատային ապահովում 

Ստորև նկարագրված են iTero սկանավորող համակարգերի հետևյալ մոդելները՝ 

• iTero Element 2 

o Անիվներով վահանակի կոնֆիգուրացիա 

o Հենարանի կոնֆիգուրացիա 

• iTero Element Flex 

o Նոութբուքի կոնֆիգուրացիա (հասանելի է միայն ընտրված երկրների համար) 
Անցնել http://www.itero.com/am/products/itero_element_flex կայքը՝ համակարգի նվազագույն 
պահանջների համար: 

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

Համակարգի տեսքը առջևից  

 

A Սենսորային էկրան 

B Սնուցման կոճակ 

C Սնուցման LED 

D Զննաձող 

E Տակդիր 

F Անիվներով կանգնակ 

Նկար 1` iTero Element 2-ի տեսքը առջևից 
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Տեսքը հետևից  

 

A Զննաձողի միակցիչ 

B Զննաձողի մալուխ 

C Էկրանի հոսանքի 
մալուխ 

Նկար 2՝ iTero Element 2-ի տեսքը հետևից 

1.4.2 iTero Element Flex 

 

A Նոութբուք` 
սենսորային 
էկրանով 

B iTero Element 
Flex-ի սվիչ 

C Զննաձող և 
տակդիր 

 

Նկար 3`  iTero ElementFlex 
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1.4.2.1 Ինչպե՞ս տեղափոխել iTero Element Flex համակարգը 

Համակարգի առավելագույն  պաշտպանությունը ապահովելու համար՝ խորհուրդ է տրվում 
համակարգը տեղափոխելիս կարդալ ստորև բերված հրահանգները: 

1. Կապույտ պաշտպանիչ գլխիկը հագցրեք զննաձողի վրա: 

2. Համակարգը գրասենյակից գրասենյակ տեղափոխելու համար՝ տեղավորեք բոլոր պարագաները 
տուփի մեջ: 

  
Նկար 4՝  iTero Element Flex համակարգը իր տուփի մեջ 

3. Համոզվեք, որ տուփը պահվում է չոր վիճակում, որպեսզի համակարգի բաղադրիչները 
պաշտպանված լինեն խոնավությունից: 
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1.4.3 iTero Element-ի զննաձող 

 

A Միանգամյա օգտագործման գլխիկ 

B Սենսորային պանել 

C Կողային կոճակներ՝ Սկանավորում, միացում / անջատում, սենսորային պանելի ակտիվացում 

D Օդափոխիչներ 

E Զննաձողի անջատելի մալուխ USB-միակցիչով 

Նկար 5՝  iTero Element-ի զննաձող 

1.4.3.1 iTero Element համակարգի զննաձողի գլխիկներ 

Զննաձողի գխիկները լինում են երկու տեսակի՝ 

• Պաշտպանիչ գլխիկ՝ կապույտ պաշտպանիչ գլխիկը նախատեսված է օպտիկական մակերեսի 
ոսպնյակի պաշտպանության համար, երբ սկանավորման համակարգը չի օգտագործվում: 

• Միանգամյա օգտագործման գլխիկ՝ հիվանդի հետ աշխատելուց առաջ հագցրեք միանգամյա 
օգտագործման գլխիկը: 

  

Նկար 6՝ Պաշտպանիչ գլխիկ Նկար 7՝ Միանգամյա օգտագործման գլխիկ 
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1.4.3.1.1 Ինչպե՞ս փոխել զննաձողի գլխիկները հիվանդների սեսիաների միջև 

Զննաձողի գլխիկները նախատեսված են հիվանդի միանգամյա օգտագործման համար, 
յուրաքանչյուր հիվանդից հետո դրանք պետք է հեռացվեն և փոխարինվեն՝ խաչաձև աղտոտումից 
խուսափելու համար: 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Օգտագործված գլխիկները ոչնչացրեք համաձայն ստանդարտ գործառնական 
ընթացակարգերի կամ աղտոտված բժշկական թափոնների ոչնչացման տեղական 
կանոնակարգերի: 

 

Զննաձողի գլխիկը փոխելու համար՝ 

1. Թեթևակի սեղմեք գլխիկի մեջտեղում, դանդաղ հանեք այն զննաձողի վրայից և հեռացրեք: 

 
Նկար 8՝ Ինչպե՞ս հանել զննաձողի գլխիկը 

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ 

ՄԻ՛ դիպեք օպտիկական մակերևույթին:Ոսպնյակը կարող է վնասվել շփումից:Եթե անհրաժեշտ է 
այն մաքրել, ապա օգտվեք հակա-ստատիկ  շորից, որը կգտնեք գլխիկների տուփի մեջ: Լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար՝ ծանոթացեք հրահանգներին, որոնք կգտնեք գլխիկների տուփի մեջ: 

 
Նկար 9՝ Զննաձողի օպտիկական մակերևույթ 

2. Մաքրեք և ախտահանեք զննաձողը, ինչպես նկարագրված է բաժին 10.2 -ում: 
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3. Զգուշորեն սահեցրեք նոր գլխիկը զննաձողի վրա, մինչև գլխիկն իր տեղն ընկնի: 

Նշում` Կապույտ պաշտպանիչ գլխիկը հագցրեք զննաձողի վրա, եթե դրանից հետո անմիջապես 
չեք օգտագործելու սկանավորող համակարգը: 

 
Նկար 10՝ Զգուշորեն սահեցրեք նոր գլխիկը իր տեղը 

1.5 iTero ծրագրային ապահովում 

iTero Element 2 նոր համակարգերը տրամադրվում են արդեն տեղադրված ծրագրերով:Ծրագիրը 

պետք է տեղադրվի iTero Element Flex համակարգերի վրա, ինչպես նկարագրված է բաժին 2.2-ում : 
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2 Ինչպե՞ս սկսել աշխատանքը համակարգի հետ 

2.1 Համակարգը հավաքելու վերաբերյալ հրահանգներ 

2.1.1 ITero Element 2 սկանավորող համակարգի հավաքում - անիվներով կանգնակի 
կոնֆիգուրացիա 

Խնդրում ենք հետևել ստորև ներկայացված հրահանգներին` Ձեր iTero Element 2 սկանավորող 
համակարգը հավաքելու համար: 

 

Փոփոխական 
հոսանքի 
ցանց 

 

Մարտկոց 

 

Սեղմել 

 

Ուղիղ 
հոսանքի 
ցանց 

 

Սնուցման 
կոճակ 

 

Զննաձող 

 

Տեղադրման 
համար 
պահանջվում 
է 2 հոգի 

 

A Սենսորայի
ն էկրան 

B Սնուցման 
կոճակ 

C Սնուցման 
LED 

D Զննաձող 

E Տակդիր 

F Անիվներով 
կանգնակ  

1. Ստուգեք տուփերի 

պարունակությունը: 

 

2. Ամրացրեք հենարանը 

անիվներով կանգնակին: 
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3. Ձգեք երկու վեցանիստ 

պտուտակները՝ օգտագործելով 

մեծ բանալին: 

 

4. Հեռացրեք բռնակի հետևի 

վահանակը: 

 

5. Ամրացրեք զննաձողի տակդիրը 

անիվներով կանգնակի առջևի 

մասին: 

 

6. Բռնեք տակդիրը:  

 

7. Ձգեք զննաձողի տակդիրի 

հետևի մասում վեցանիստ 

պտուտակը՝ օգտագործելով 

փոքր բանալին: 

 

8. Վերաամրացրեք վահանակը 

բռնակի հետևին: 

 

9. Հեռացրեք մագնիսական 

վահանակը անիվներով 

կանգնակի հիմքի հետևից: 

 

10. Թուլացրեք պտուտակները և 

հեռացրեք մարտկոցի 

կափարիչը: 

 

11. Տեղադրեք մարտկոցը 

մարտկոցի համար 

նախատեսված խորշի մեջ և 

ձգեք պտուտակները: 
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12. Բարձրացրեք սենսորային 

էկրանը` այն տեղադրելու համար: 

 

13. Պտտեք սկանավորող 

համակարգը և ձգեք 

պտուտակը՝ էկրանը 

ամրացնելու համար: 

 

14. Միացրեք հոսանքի մալուխը 

ուղիղ հոսանքի պորտին, 

ինչպես ցույց է տրված հաջորդ 

նկարում: 

 

Սնուցման մալուխը միացված է:  

 

15. Ամրացրեք հետևի 

մագնիսական կափարիչը: 

 

16. Տեղադրեք զննաձողը տակդիրի 

վրա: 

 

17. Միացրեք զննաձողի մալուխը 

սենսորային էկրանի հետևի 

մասին: 

 

18. Միացրեք սնուցման մալուխը 

անիվներով կանգնակի ստորին 

հատվածին: 

 

19. Ամրացրեք մալուխը անիվներով 

կանգնակի ստորին հատվածին 

հատուկ սեղմակի միջոցով: 
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20. Տեսախցիկը տեղադրեք 

սենորային էկրանի վրա՝ 

հեռավար ուսուցման կամ 

աջակցության սեսիաների 

համար: 

 

21. Միացրեք վեբ-տեսախցիկը 

սենսորային էկրանի ներքևում 

գտնվող USB-պորտին: 

 

22. Միացրեք էլեկտրական 

հոսանքի մալուխը 

փոփոխական հոսանքի 

վարդակից, ապա սեղմեք 

Սնուցման կոճակը՝ 

սկանավորման համակարգը 

միացնելու համար: 

2.1.2 iTero Element 2 սկանավորող համակարգի հավաքում - անիվներով կանգնակի 
կոնֆիգուրացիա 

Խնդրում ենք հետևել ստորև ներկայացված հրահանգներին` Ձեր iTero Element 2 սկանավորող 
համակարգը հավաքելու համար: 

 

1. Տեղավորեք կանգնակը 
հենարանի վրա: 

 

2. Ձգեք ստացված կառույցը 
վեցանիստ բանալու 
օգնությամբ: 

 

3. Հեռացրեք կափարիչը: 
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4. Ամրացրեք նոր կափարիչը: 

 

5. Բարձրացրեք սենսորային 
էկրանը` այն տեղադրելու 
համար: 

 

6. Պտտեք սկանավորող 
համակարգը և ձգեք 
պտուտակը՝ էկրանը 
ամրացնելու համար: 

 

7. Ամրացրեք կափարիչը: 

 

8. Միացրեք հոսանքի մալուխը 
ուղիղ հոսանքի պորտին: 

 

9. Միացրեք զննաձողի մալուխը 
սենսորային էկրանի հետևի 
մասին: 

 

10. Տեսախցիկը տեղադրեք 
սենորային էկրանի վրա՝ 
հեռավար ուսուցման կամ 
աջակցության սեսիաների 
համար: 

 

11. Միացրեք վեբ-տեսախցիկը 
սենսորային էկրանի ներքևում 
գտնվող USB-պորտին: 

12. Միացրեք էլեկտրական 
հոսանքի մալուխը 
փոփոխական հոսանքի 
վարդակից, ապա սեղմեք 
Սնուցման կոճակը՝ 
սկանավորման համակարգը 
միացնելու համար: 
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2.1.3 Ինչպե՞ս հավաքել iTero Element Flex սկանավորող համակարգը: 

Խնդրում ենք հետևել ստորև ներկայացված հրահանգներին` Ձեր iTero Element Flex սկանավորող 
համակարգը հավաքելու համար: 

A Սվիչ և սվիչի սնուցման 

մալուխ 

B Տակդիր 

C Զննաձող և զննաձողի մալուխ 

D USB-մալուխ՝ նոութբուքը և 

սվիչը իրար միացնելու համար 

 

1. Տեղադրեք զննաձողը 

տակդիրի վրա: 

 

2. Միացրեք սվիչի սնուցման 

մալուխը սվիչին: 

 

3. Միացրեք USB-մալուխը 

սվիչին: 

 

4. Միացրեք USB-մալուխը 

նոութբուքին: 

 

5. Միացրեք զննաձողի մալուխը 

սվիչին: 

6. Սվիչի սնուցման մալուխը 

միացրեք փոփոխական 

հոսանքի սնուցման վարդակին: 

Նշումներ՝ 

• Սվիչը պետք է միշտ 
միացված լինի պատի 
վարդակից 

• Նոութբուքը պետք է 
միացված լինի պատի 
վարդակից բերանի խոռոչի 
սկանավորման ժամանակ: 
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2.2 iTero ծրագրի տեղադրում - iTero Element Flex 

iTero Element 2 նոր համակարգերը տրամադրվում են արդեն տեղադրված ծրագրերով, բայց 
օգտագործողը պետք է տեղադրի ծրագիրը iTero Element Flex համակարգերի վրա: 

Նշում` Նախքան iTero Element Flex-ի ծրագրային ապահովման տեղադրումը խնդրում ենք տեղադրել  
Windows-ի բոլոր հասանելի թարմացումները:Windows-ով աշխատող նոր համակարգիչները 
ավտոմատ են տեղադրում թարմացումները: 

Ձեր iTero Element Flex համակարգի ծրագրային ապահովման ճիշտ տեղադրման և 
կոնֆիգուրացիայի համար՝ խնդրում ենք համոզվել, որ՝ 

• Զննաձողը ամրացված է տակդիրի վրա և միացված է սվիչին 

• Սվիչը միացված է նոութբուքին 

• Խնդրում ենք համոզվել, որ Ձեր նոութբուքը միացված է պատի վարդակին ծրագրային 
ապահովման տեղադրման ողջ ընթացքում: 

iTero-ի ծրագիրը iTero Element Flex համակարգի վրա տեղադրելու համար՝ 

1. Տեղադրեք Windows-ի բոլոր հասանելի թարմացումները: 

a. Windows-ի թարմացումները ստուգելու համար՝ բացեք  Windows-ի Կարգավորումներ  
պատուհանը (Winkey + I), ապա ընտրեք Թարմացումներ & Անվտանգություն)  

b. Սեղմեք Windows-ի թարմացումներ կոճակին: 

c. Սեղմեք Ստուգել թարմացումների առկայությունը տեսնելու, թե արդյո՞ք կան նոր 
թարմացումներ: 

2. Ձեր էլ. փոստում փնտրեք «Ձեր iTero-ն ուղարկվել է» էլեկտրոնային նամակը, որը պարունակում է 
բեռնման հրահանգներ: 

3. Սեղմեք հղումը՝ ծրագրային ապահովման ներբեռնման էջը բացելու համար կամ զննարկեք 
http://download.itero.com: 

4. Կայքում սեղմեք Ինչպե՞ս սկսել կոճակը:Կներբեռնվի FirstTimeInstaller.exe ֆայլը: 

5. Բացեք ներբեռնված տեղադրման ֆայլը և հետևեք էկրանի հրահանգներին` iTero ծրագիրը 
տեղադրելու համար: 

Դուք կտեսնեք Welcome (Ողջույնի) էկրանը: Շարունակեք, ինչպես նկարագրված է ստորև՝ 

բաժին 2.3-ում : 

http://download.itero.com/
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2.3 Ինչպե՞ս մուտք գործել սկանավորման համակարգ առաջին անգամ 

Առաջին անգամ համակարգը միացնելիս Դուք կտեսնեք Welcome (Ողջույնի) էկրանը: 

 
Նկար 11՝ Welcome (Ողջույնի) էկրան 

Ընտրեք պահանջվող լեզուն և հետևյալ ռեժիմներից մեկը՝ 

• Դեմո ռեժիմ՝ Ձեզ հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ համակարգի ֆունկցիաներին և փորձել 
սկանավորել՝ առանց ուղարկելու սկանները:Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս 

բաժին 2.4: 

• Անձնական կարգավորումներ՝ Ձեզ հնարավորություն է տալիս գրանցել սկանավորող 

համակարգը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս բաժին 2.5: 

Նշում` Եթե ընտրում եք Դեմո ռեժիմը նախքան Անձնական կարգավորումները կատարելը, ապա 
ստիպված կլինեք վերագործարկել համակարգը՝ Անձնական կարգավորումները բացելու համար: 

2.4 Ինչպե՞ս աշխատել Դեմո ռեժիմով: 

Դեմո ռեժիմը նախատեսված է անձնակազմի նոր անդամների պատրաստման և սկանավորման 
պրակտիկայի համար: Դեմո ռեժիմը կարելի է օգտագործել ատամնաբուժական պրակտիկայի համար 
ցանկացած պահի՝ iTero սկանավորող համակարգի վրա սովորելու, սկանավորման մեթոդների, 
դեղատոմսերի ձևերի հետ կապված խորհուրդների, դեպքերի տեսակների համար և iTero 
ինտերֆեյսին ծանոթանալու համար: Դեմո ռեժիմը ընդգրկում է սկանավորման գործընթացի բոլոր 
ասպեկտները և ներառում է ընտրանքային դեպքերի լայն տեսականի, ինչպիսիք են կլինիկական 
դեպքերը, Invisalign դեպքերը և վերականգնողական դեպքերը: 

Երբ Դեմո ռեժիմը օգտագործվում է սկանավորման պրակտիկայի համար, բաց գծավոր ֆոնը և վերևի 
ձախ կողմում կարմիր պիտակը նշանակում են, որ գործում է Դեմո ռեժիմը: Դեմո ռեժիմը հասանելի է 
Welcome (Ողջույնի) էկրանից առաջին անգամ մուտք գործելիս կամ ցանկացած պահի՝ սեղմելով iTero 
պատկերանշանը հիմնական էկրանին: 

Նշում` Դեմո ռեժիմում ստեղծված սկանները չեն կարող պահպանվել կամ ընդունվել հիվանդների 
բուժման համար: 
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Մուտք գործելուց հետո Դեմո ռեժիմ մտնելու համար՝ 

1. Սեղմեք iTero element պատկերանշանը սկանավորման համակարգի էկրանի վերին մասում: 

 
Նկար 12՝  iTero Element-ի պատկերանշան 

2. Սեղմեք Demo Mode (Դեմո ռեժիմ): 

 
Նկար 13՝ Դեմո ռեժիմի տարբերակ 

Բացվում է Login (Մուտքի) պատուհանը՝ հնարավորություն տալով ընտրել դեմո օգտատիրոջը: 

 
Նկար 14՝ Մուտքի պատուհան՝ դեմո օգտատերերի ցուցակով 
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3. Վերականգնողական դեպքերը դիտելու համար՝ ընտրեք Dr. Demo, iTero օգտագործողին Doctor 
Name (Բժշկի անուն) բացվող ցուցակից: 

 
Նկար 15` Դեմո մուտքի կոճակ 

4. Սեղմեք Demo Login (Դեմո մուտք): 

Բացվում է Դեմո ռեժիմի հիմնական էկրանը Demo Mode (Դեմո ռեժիմ) բառերով պատուհանի 
վերևի ձախ մասում: 

 
Նկար 16՝ Դեմո ռեժիմի հիմնական էկրան 
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5. Դեմո դեպքերը դիտելու համար՝ սեղմեք Orders (Պատվերներ)   ընթացքի մեջ գտնվող 
պատվերների, ինչպես նաև նախկին պատվերների ցուցակը բացելու համար: 

 
Նկար 17՝ Դեմո դեպքեր, որոնք ցուցադրված են նախկին պատվերների ցանկում 

6. Ընտրեք պահանջվող դեմո դեպքը: 

Ընտրված դեպքը բացվում է հետևյալ տարբերակներով՝ 

 
Նկար 18՝ Նախորդ Պատվերների պանել - ընտրանքներ 

Պատվերների հետ աշխատելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս բաժին 6 : 
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2.4.1 Ինչպե՞ս դուրս գալ Դեմո ռեժիմից: 

Դեմո ռեժիմից դուրս գալու համար՝ 

• Սեղմեք iTero Element-ի պատկերանշանը և ապա սեղմեք Exit Demo (Դուրս գալ Դեմո ռեժիմից) 
Դեմո ռեժիմից դուրս գալու համար: 

 
Նկար 19՝ Ինչպե՞ս դուրս գալ Դեմո ռեժիմից 

2.5 Ինչպե՞ս գրանցել սկանավորող համակարգը - Անձնական կարգավորումներ 

Սկանավորող համակարգը գրանցելիս գրանցման գործընթացը ավարտելու համար՝ Ձեզ հարկավոր է 
հետևյալը՝ 

• Օգտանուն 

• Գաղտնաբառ 

• Ընկերության նույնականացման համար 

Դուք կստանաք էլ. նամակ iTero ընկերության ներկայացուցչից՝ մուտքի տվյալներով և մանրամասն 
տեղեկություններով այն մասին, թե ինչպես շարունակել Make It Mine (Անձնական կարգավորումների) 
գործընթացը: 

Նշում`Եթե Դուք մուտք եք գործել Դեմո ռեժիմ Welcome (Ողջույնի) էջից նախքան սկանավորող 
համակարգի գրանցումը, Դուք պետք է վերագործարկեք համակարգը, որպեսզի կարողանաք բացել 
Make It Mine (Անձնական կարգավորումների) ընտրանքը: 



iTero Element 2 և iTero Element Flex-ի օգտագործման ձեռնարկ  
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 21 

Սկանավորող համակարգը գրանցելու համար՝ 

1. Ընտրեք պահանջվող լեզուն: 

2. Սեղմեք Make It Mine (Անձնական կարգավորումներ): 

Դուք կտեսնեքConnect (Միացման) էկրանը: 

 
Նկար 20՝ Ինչպե՞ս ընտրել ցանցը 

3. Ընտրեք անհրաժեշտ ցանցային կապը, ապա սեղմեք Next (Շարունակել): 

Align-ի հետ կապը հաստատված է: 

 
Նկար 21՝ Ինչպե՞ս Align-ի հետ կապ հաստատել 
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4. Երբ կապը հաստատված է, սեղմեք Next (Շարունակել): 

Դուք կտեսնեքTime Zone (Ժամային գոտիների)  պատուհանը: 

 
Նկար 22՝ Ինչպե՞ս ընտրել Ձեր ժամային գոտին 

5. Սեղմեք Next (Շարունակել), եթե լռելյայն ժամային գոտին ճիշտ է, կամ ընտրեք Ձեր ժամային 
գոտին բացվող ցուցակից և սեղմեք  Apply (Ընդունել) : 

Դուք կտեսնեք Register System (Համակարգի գրանցում) պատուհանը: 

 
Նկար 23՝ Համակարգի գրանցում՝ կարգավորումների փոփոխման համար 
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6. Մուտքագրեք Ձեր էլ. փոստը, գաղտնաբառը և ընկերության նույնականացման համարը իրենց 
դաշտերում, ապա սեղմեք Register (Գրանցել) : 

Բացվում է Scanner Configuration (Սկաների կոնֆիգուրացիա) էջը, որի վրա երևում է iTero-ի 
բաժանորդագրության Ձեր փաթեթը: 

 
Նկար 24՝  iTero բաժանորդագրության փաթեթ 

7. Սեղմեք Next (Շարունակել): 

Դուք կտեսնեք License Agreement (Արտոնագրային համաձայնագրի) պատուհանը: 

 
Նկար 25՝ Արտոնագրային համաձայնագիր 
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8. Արտոնագրային համաձայնագիրը կարդալուց հետո նշեք վանդակը` համաձայնագրի 
պայմաններն ընդունելու համար, այնուհետև սեղմեք Next (Շարունակել): 

Համակարգը ստուգում է թարմացումների առկայությունը և անհրաժեշտության դեպքում 
կթարմացվի մինչև վերջին տարբերակը: 

 
Նկար 26՝ Թարմացումների ստուգում 

9. Սեղմեք Next (Շարունակել): 

Համակարգը գրանցված է և պատրաստ է օգտագործման: 

 
Նկար 27՝ Համակարգը գրանցված է և պատրաստ է օգտագործման 

10. Սեղմեք Login to iTero Element (Մուտք գործել iTero Element)՝ համակարգ մուտք գործելու համար, 
ինչպես նկարագրված է հետևյալ բաժնում: 
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3 Ինչպե՞ս աշխատել iTero Element 2 և iTero Element Flex 
սկանավորող համակարգերի հետ 

3.1 Ինչպե՞ս մուտք գործել սկանավորող համակարգ 

Երբ սկանավորող համակարգը միանա, կբացվի Login (Մուտքի) պատուհանը: 

 
Նկար 28՝ Մուտքի պատուհան 

iTero սկանավորող համակարգ մուտք գործելիս համոզվեք, որ Ձեր MyAligntech հաշվի մասին 
տվյալները պատրաստ են: Ձեզ հարկավոր կլինի Ձեր անունը, հաշվի էլ. փոստը և 
գաղտնաբառը:Լրացրեք բոլոր անհրաժեշտ դաշտերը, ապա սեղմեք Login (Մուտք) կոճակը: 

Սկանավորող համակարգ մուտք գործելու համար՝ 

1. Ընտրեք Ձեր օգտանունը Doctor Name (Բժշկի անուն) բացվող ցուցակից: 

2. Մուտքագրեք Ձեր էլ. փոստի հասցեն, որը օգտագործել եք myaligntech.com-ում գրանցվելիս: Ձեր 
էլ. հասցեն ավտոմատ կերպով կցուցադրվի, եթե նախորդ մուտքի սեսիայի ժամանակ նշել էիք 
Remember Me (Հիշիր ինձ) վանդակը: 

3. Մուտքագրեք Ձեր գաղտնաբառը: Եթե մոռացել եք Ձեր գաղտնաբառը, կարող եք այն 

վերականգնել, ինչպես նկարագրված է բաժին 3.1.1-ում: 

4. Նշեք Remember Me (Հիշիր ինձ) վանդակը, որպեսզի համակարգը հիշի Ձեր էլ. փոստի հասցեն 
հետագա սեսիաների համար: Սակայն Դուք դեռ պետք է մուտքագրեք Ձեր գաղտնաբառը՝ 
սկանավորող համակարգ մուտք գործելու համար: 
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5. Սեղմեք Login (Մուտք գործել): 

Դուք կտեսնեք iTero հիմնական էկրանը: 

 
Նկար 29՝  iTero հիմնական էկրան 
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3.1.1 Ինչպե՞ս վերականգնել Ձեր գաղտնաբառը 

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք վերականգնել Ձեր գաղտնաբառը: 

Ձեր գաղտնաբառը վերականգնելու համար՝ 

1.  Login (Մուտքի) պատուհանում սեղմեք Forgot Password (Մոռացել եմ գաղտնաբառը) : 

 
Նկար 30՝ Մոռացել եմ գաղտնաբառը կոճակ 

Կբացվի մի պատուհան, որտեղ նկարագրվում է, թե որն է հաջորդ քայլը: 

 
Նկար 31՝ Մոռացված գաղտնաբառի էլ. փոստի դաշտ 

2.  Email (Էլ. փոստի) դաշտում մուտքագրեք էլ. փոստի հասցեն, որի օգնությամբ գրանցվել եք 
myaligntech.com կայքում: 
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3. Սեղմեք Submit (Ուղարկել) : 

Դուք կտեսնեք Ձեր կողմից նախորոք ընտրված գաղտնի հարցը: 

 
Նկար 32՝ Գաղտնի հարցի պատասխանի դաշտ 

4. Մուտքագրեք Ձեր գաղտնի հարցի պատասխանը: 

Ձեզ կուղարկվի ժամանակավոր գաղտնաբառ: 

5. Օգտագործեք ժամանակավոր գաղտնաբառը՝ myaligntech.com կայքը մուտք գործելու համար, 
այնուհետև փոխեք Ձեր գաղտնաբառը: 

6. Եթե չգիտեք Ձեր գրանցած էլ. փոստի հասցեն, դիմեք iTero-ի Հաճախորդների սպասարկում: 

3.2 Ինչպե՞ս դուրս գալ սկանավորող համակարգից 

Ձեր հիվանդների տվյալները պաշտպանելու համար՝ Դուք պետք է դուրս գաք համակարգից, երբ այն 
չի օգտագործվում: 

Ինչ-որ ժամանակ համակարգը չօգտագործելու դեպքում Դուք ավտոմատ դուրս կգաք համակարգից: 
Այդ ժամանակը կարելի է սահմանել Մուտքի կարգավորումների մենյուում, ինչպես նկարագրված է 

բաժին  3.6.3.1-ում: 

Սկանավորող համակարգից դուրս գալու համար՝ 

1. Սեղմեք  հիմնական էկրան վերադառնալու համար: 

2. Սեղմեք  համակարգից դուրս գալու համար: 

Բացվում է Login (Մուտքի) պատուհանը՝ հնարավորություն տալով հաջորդ օգտատիրոջը մուտք 
գործել համակարգ: 
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3.3 Ինչպե՞ս անջատել սկանավորող համակարգը 

Խորհուրդ է տրվում յուրաքանչյուր օրվա վերջում անջատել համակարգը, որպեսզի տեղադրվեն 
ծրագրային ապահովման թարմացումները: 

Սկանավորող համակարգը անջատելու համար՝ 

1. Փակեք բոլոր ֆայլերը և հավելվածները: 

2. Համակարգը անջատելու համար՝ սեղմեք և բաց թողեք Սնուցման կոճակը, որը գտնվում է էկրանի 
ներքևի աջ մասում: 

Զգուշացում՝ Ավելի քան 4 վայրկյան կոճակը պահելու դեպքում ակտիվանում է կոշտ 
վերակարգավորումը, ինչը կարող է առաջացնել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են մոխրագույն և 
կապույտ էկրանները: 

3.4 Ինչպե՞ս տեղափոխել համակարգը գրասենյակի ներսում 

iTero Element 2 սկանավորող համակարգը կարելի է տեղափոխել գրասենյակի ներսում: 

Սկանավորող համակարգը տեղափոխելու համար՝ 

1. Համոզվեք, որ զննաձողը ամուր նստած է տակդիրի վրա: 

2. Անջատեք համակարգը պատի վարդակից: 

3. Տեղակայեք համակարգը իր նոր տեղում և միացրեք այն պատի վարդակից: 

3.5 Օգտատիրոջ ինտերֆեյս 

iTero ծրագիրը ունի օգտատիրոջ ինտուիտիվ ինտերֆեյս՝ վերականգնողական կամ օրթոդոնտիկ 
նպատակներով թվային սկանների ստեղծման համար:Նոութբուքի սենսորային էկրանը և զննաձողի 
կոճակները օգտագործում են՝ սկանավորման ընթացքում էկրանի վրա գրվող հրահանգներին 
պատասխանելու համար: 

Սենսորային էկրանի ժեստերի ցուցակի համար՝ տե՛ս բաժին 3.5.2 : 
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Նկար 33՝  iTero հիմնական էկրան 

Հիմնական էկրանի վրա գտնվում են հետևյալ կոճակները՝ 

 

Մարտկոց՝ Սեղմեք՝ iTero-ի արտաքին մարտկոցի մնացած լիցքը ստուգելու 
համար: 

Դուք կտեսնեք մարտկոցի նշանը, որը ցույց է տալիս մարտկոցի մնացած լիցքի 
տոկոսը:Եթե մարտկոցի նշանի վրա վառվում է կայծակի նշանը, ուրեմն 
մարտկոցը լիցքավորվում է։ 

 
Նկար 34՝ Մարտկոցի մնացած լիցքը 

 

Ուսումնական կենտրոն՝ Սեղմեք՝ iTero սկանավորող համակարգի վերաբերյալ 
նյութերին և կրթական տեսանյութերին ծանոթանալու համար:  

 

Կողպեք՝ Սեղմեք՝ Ձեր հաշվից դուրս գալու համար, երբ համակարգը չի 

օգտագործվում, ինչպես նկարագրված է բաժին 3.2-ում :Սա կօգնի ապահովել 

ատամնաբուժական պրակտիկայի՝ HIPAA-ին համապատասխանությունը և 
բոլոր բժշկական տվյալների պաշտպանվածությունը։  

Հուշում՝ Պատահական մուտքերից խուսափելու համար՝ խորհուրդ է տրվում 
կողպել համակարգը այն մաքրելու ընթացքում: 
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Կարգավորումներ՝ սեղմեք՝ Ձեր սկանավորող համակարգի անձնական 
կարգավորումները փոխելու համար՝ օրինակ՝ զննաձողի կոնֆիգուրացիայի, 
տեղայնացման, օգտագործողի կարգավորումների և այլնի համար:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս բաժին 3.6: 

 

Օգնություն՝ սեղմեք՝ հուշումների կիսաթափանցիկ լողացող պատուհանը 
բացելու համար՝ ֆունկցիաների և գործիքների նավիգացիայի վերաբերյալ 
աջակցություն ստանալու համար: 

 
Նկար 35՝ Օգնության կիսաթափանցիկ լողացող պատուհան 

Այս ռեժիմում կոճակը փոխվում է  : Սեղմեք կոճակը` Հաճախորդների 
հեռավար սպասարկման համար: Հաճախորդների սպասարկումը հասանելի է 
օգնության կիսաթափանցիկ լողացող յուրաքանչյուր պատուհանից: 

Նշում` Խնդրում ենք զանգահարել Հաճախորդների սպասարկում նախքան 
հեռավար աջակցություն փորձելը:  

Սեղմեք էկրանի ցանկացած հատվածի՝ օգնության կիսաթափանցիկ լողացող 
պատուհանը փակելու և պահանջվող էկրանին վերադառնալու համար: 

 

Նոր սկան՝ Սեղմեք՝ New Scan (Նոր սկանի) պատուհանը բացելու համար՝ նոր 
սկան սկսելուց առաջ Rx-ը լրացնելու համար:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս բաժին 4: 

 

Հիվանդներ՝ Սեղմեք՝ Patients (Հիվանդների) էջը դիտելու համար՝ Ձեր բոլոր 
հիվանդների ցուցակով, նրանց բժշկական քարտի համարով և վերջին սկանի 
ամսաթվով:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս բաժին 5: 

 

Պատվերներ՝ Սեղմեք՝ Ձեր բոլոր պատվերների ցուցակը բացելու համար:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս բաժին 6: 
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Հաղորդագրություններ՝ Սեղմեք՝ Align Technology ընկերությունից Ձեր 
հաղորդագրությունները  տեսնելու համար:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս բաժին 7: 

 Battery (Մարտկոցի) և Settings (Կարգավորումների) կոճակները նաև երևում են սկանավորող 

համակարգի յուրաքանչյուր պատուհանի վրա, ինչպես նկարագրված է բաժին 3.5.1-ում: 

3.5.1 Սկանավորող համակարգի գործիքագոտի 

Սկանավորող համակարգի յուրաքանչյուր պատուհանի վերևում երևում է հետևյալ գործիքագոտին՝ 

 

Կենտրոնական 4 կոճակները ցույց են տալիս սկանավորման գործընթացի ընթացիկ կարգավիճակը: 

 

Սեղմեք՝ հիմնական էկրան վերադառնալու համար: 

 
Ցուցադրում է սկանավորման գործընթացի ընթացիկ փուլը, որը երևում է նաև 
գործիքագոտու վրա վառվող համապատասխան կոճակով: 

 
Սեղմեք՝ New Scan (Նոր սկանի) պատուհան վերադառնալու համար՝ Rx-ը դիտելու 

համար, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.1-ում: 

 
Սեղմեք՝ Սկանավորման ռեժիմ մտնելու ու հիվանդին սկանավորելու համար, ինչպես 

նկարագրված է բաժին 4.2-ում: 

 
Սեղմեք՝ Դիտման ռեժիմ մտնելու և սկանավորված մոդելը դիտելու համար, ինչպես 

նկարագրված է բաժին  4.3-ում: 

 
Սեղմեք՝ սկանավորված մոդելը լաբորատորիա ուղարկելու համար, ինչպես 

նկարագրված է բաժին 4.4-ում: 

 

Սեղմեք՝ iTero համակարգի արտաքին մարտկոցի մնացած լիցքի մակարդակը 
ստուգելու համար: 

Դուք կտեսնեք մարտկոցի նշանը, որը ցույց է տալիս մարտկոցի մնացած լիցքի 
տոկոսը:Եթե մարտկոցի նշանի վրա վառվում է կայծակի նշանը, ուրեմն մարտկոցը 
լիցքավորվում է։ 

 
Նկար 36՝ Մարտկոցի մնացած լիցքը 

 
Սեղմեք՝ Ձեր iTero սկանավորող համակարգի անձնական կարգավորումները փոխելու 
համար՝ օրինակ՝ զննաձողի կոնֆիգուրացիայի, տեղայնացման, օգտագործողի 
կարգավորումների և այլնի համար:  

Անձնական կարգավորումների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու 

համար՝ տե՛ս բաժին 3.6: 
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Սեղմեք՝ հուշումների կիսաթափանցիկ լողացող պատուհանը բացելու համար՝ 
ֆունկցիաների և գործիքների նավիգացիայի վերաբերյալ աջակցություն ստանալու 
համար: 

 
Նկար 37՝ Օգնության կիսաթափանցիկ լողացող պատուհան 

Այս ռեժիմում կոճակը փոխվում է  -ի: Սեղմեք կոճակը` Հաճախորդների հեռավար 
սպասարկման համար:Հաճախորդների սպասարկումը հասանելի է օգնության 
կիսաթափանցիկ լողացող յուրաքանչյուր պատուհանից: 

Սեղմեք էկրանի ցանկացած հատվածի՝ օգնության կիսաթափանցիկ լողացող 
պատուհանը փակելու և պահանջվող էկրանին վերադառնալու համար: 

3.5.2 Սենսորային էկրանի ժեստեր 

iTero ծրագիրը աջակցում է սենսորային էկրանի (որը նաև հայտնի է որպես մուլտի-թաչ) ժեստեր: Այս 
ժեստերը նախապես որոշված շարժումներ են, որոնք օգտագործվում են մուլտի-թաչ սարքերի հետ 
փոխազդելու համար: 

Սենսորային էկրանի հաճախ օգտագործվող ժեստերի օրինակներ՝ 

   
Սեղմել Կրկնակի սեղմել Երկար սեղմած պահել 

   
Սքրոլ Պտտել Սահեցնել 

   
Պանորամա Փոքրացնել Մեծացնել 
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3.6 Ինչպե՞ս սահմանել սկանավորող համակարգի կարգավորումները 

Սկանավորող համակարգի կարգավորումները հնարավորություն են տալիս սահմանել Ձեր 
անձնական կարգավորումները և այլ կարգավորումները, որոնք ցուցադրվում են լռելյայն 
սկանավորող համակարգի օգտագործման ժամանակ: 

Սկանավորող համակարգի կարգավորումները սահմանելու համար՝ 

1. Սեղմեք  կոճակը: 

Դուք կտեսնեք Settings (Կարգավորումների) էկրանը: 

 
Նկար 38՝ Կարգավորումների պատուհան 

2. Ընտրեք այն կարգավորումները, որոնք կցանկանայիք սահմանել: 

o Համակարգչի կարգավորումներ, նկարագրված են բաժին 3.6.1-ում 

o Օգտագործողի կարգավորումներ, սահմանված են բաժին 3.6.2-ում 

o Համակարգի կարգավորումներ, սահմանված են բաժին 3.6.3-ում 

Բացվում է համապատասխան պատուհանը: 

3. Կատարեք Ձեր փոփոխությունները, ապա սեղմեք  Ձեր փոփոխությունները պահելու և Settings 
(Կարգավորումների) պատուհան վերադառնալու համար: 
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3.6.1 Ինչպե՞ս սահմանել համակարգչի կարգավորումները 

Համակարգչի կարգավորումները հնարավորություն են տալիս սահմանել սկանավորող համակարգի 
լուսավորության, ձայնի, Wi-Fi և ժամային գոտու կարգավորումները: 

3.6.1.1 Ինչպե՞ս սահմանել լուսավորության լռելյայն կարգավորումները 

Լուսավորության լռելյայն կարգավորումները սահմանելու համար՝ սեղմեք Brightness 
(Լուսավորություն) կոճակը, տեղափոխեք սահիկը պահանջվող լուսավորության մակարդակի վրա, 

ապա սեղմեք  Ձեր փոփոխությունները պահելու և Settings (Կարգավորումների) պատուհան 
վերադառնալու համար: 

 
Նկար 39` Լուսավորության կարգավորումներ 

3.6.1.2 Ինչպե՞ս սահմանել ձայնի լռելյայն կարգավորումները 

Համակարգի լռելյայն ձայնը սահմանելու համար՝ սեղմեք Volume (Ձայն) կոճակը, սահիկը 

տեղափոխեք պահանջվող ձայնի մակարդակին, այնուհետև սեղմեք  Ձեր փոփոխությունները 
պահպանելու և Settings (Կարգավորումների) պատուհան վերադառնալու համար: 

 

Նկար 40՝ Ձայնի կարգավորումներ 

Բացի համակարգի ձայներից, ձայնի կարգավորումները սահմանում են ուսումնական կենտրոնից 

եկող բովանդակության ձայնը  : 
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3.6.1.3 Ինչպե՞ս սահմանել Wi-Fi կարգավորումները 

Առաջին անգամ Ձեր սկանավորող համակարգը կլինիկայի Wi-Fi ցանցին միացնելիս անհրաժեշտ է 
ավելացնել Ձեր գաղտնաբառը:Դրանից հետո սկանավորող համակարգը լռելյայն ավտոմատ 
կմիանա: 

Wi-Fi ցանցին միանալու համար՝ 

1. Սեղմեք Wi-Fi կոճակը: 

Կբացվի մոտակա Wi-Fi ցանցերի ցուցակը: 

 
Նկար 41՝ Մոտակա Wi-Fi ցանցերի ցուցակ 

2. Ընտրեք Ձեր կլինիկայի ցանցը և սեղմեք Connect (Միանալ): 

3. Մուտքագրեք Ձեր ցանցի անվտանգության բանալին (գաղտնաբառը) բացվող պատուհանում, 
այնուհետև սեղմեք Connect (Միանալ): 

 
Նկար 42՝ Ինչպե՞ս միանալ կլինիկայի Wi-Fi ցանցին 

Սկանավորող համակարգը կմիանա Wi-Fi ցանցին, և կարգավիճակը կփոխվի Connected (Միացած է): 
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4. Եթե Դուք չեք ցանկանում ավտոմատ միանալ ցանցին, սեղմեք Ձեր միացած ցանցի վրա, ապա 
սեղմեք Forget (Մոռանալ): 

Դուք պետք է ընտրեք անհրաժեշտ ցանցը և մուտքագրեք Wi-Fi գաղտնաբառը հաջորդ անգամ, 
երբ կցանկանաք միանալ: 

 
Նկար 43՝  Ինչպե՞ս մոռանալ ցանցը կամ անջատվել ցանցից 

5. Ցանցից անջատվելու համար՝ սեղմեք Disconnect (Անջատվել): 

6. Սեղմեք  Ձեր կարգավորումները պահելու և Settings (Կարգավորումների) պատուհան 
վերադառնալու համար: 
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3.6.1.4 Ինչպե՞ս սահմանել Ձեր ժամային գոտին  

Ձեր ժամային գոտին սահմանելու համար՝ սեղմեք Time Zone (Ժամային գոտի)  կոճակը, ընտրեք Ձեր 

ժամային գոտին բացվող ցուցակից, ապա սեղմեք  Ձեր փոփոխությունները պահպանելու և   
Settings (Կարգավորումների)  պատուհան վերադառնալու համար: 

 
Նկար 44` Ժամային գոտու կարգավորումներ 

Նշում`Ժամային գոտու կարգավորումները հնարավոր է բացել միայն սկանավորող համակարգ մուտք 
գործած ժամանակ: 
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3.6.2 Ինչպե՞ս սահմանել Օգտատիրոջ կարգավորումները 

Օգտատիրոջ կարգավորումները հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուր օգտատիրոջը սահմանել 
այն կարգավորումները, որոնք լռելյայն երևում են, երբ այդ օգտատերը մուտք է գործում սկանավորող 
համակարգ: 

3.6.2.1 Ինչպե՞ս սահմանել սկանավորող համակարգի կարգավորումները 

Դուք կարող եք սահմանել լռելյայն կարգավորումները, որոնք հաշվի են առնվում հիվանդին 
սկանավորելու ժամանակ 

Սկանավորման կարգավորումները սահմանելու համար՝ 

1. Սեղմեք Scan Settings (Սկանավորման կարգավորումներ) կոճակը: 

 
Նկար 45՝ Սկանավորման կարգավորումների պատուհան 
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2. Ընտրեք սկանավորման Ձեր նախընտրած լռելյայն կարգավորումները Scan Settings 
(Սկանավորման կարգավորումներ) պատուհանից: 

Սկանավորման 
կարգավորումներ 

Սկանավորման տարբերակներ 

Սկանավորման 
դիրքը 

Ընտրեք Ձեր դիրքը հիվանդին սկանավորելու ժամանակ՝ 

• Հիվանդի հետևում 

• Հիվանդի դիմաց 

Գիրոսկոպի 
օգնությամբ 
կողմնորոշում 

Ընտրեք գիրոսկոպի լռելյայն կողմնորոշումը՝ 

• Զննաձողի ծայրը՝ դեպի էկրան 

• Զննաձողի հիմքը՝ դեպի էկրան 

Սենսորային պանելի 
կողմնորոշում 

Ընտրեք սենսորային պանելի լռելյայն կողմնորոշումը՝ 

• Զննաձողի ծայրը՝ դեպի էկրան 

• Զննաձողի հիմքը՝ դեպի էկրան 

Հայելային դիտան 
Վերին ծնոտի 
համար վանդակ 

Նշեք այս վանդակը` վերին ծնոտը սկանավորելու ժամանակ դիտանի 
կողմնորոշումը որոշելու համար: 

Գունավոր 
սկանավորում 
վանդակ 

Նշեք այս վանդակը` լռելյայն գունավոր սկանավորման համար: 

Սկանավորման 
հերթականություն 

Ընտրեք ծնոտները սկանավորելու հերթականությունը՝ 

• Սկզբից վերին ծնոտը 

• Սկզբից ստորին ծնոտը 

Վերականգնողական 
դեպքերի համար 
ծնոտների 
սկանավորման 
հերթականությունը 

Ընտրեք վերականգնողական դեպքերի համար ծնոտների 
սկանավորման հերթականությունը՝ 

• Սկզբից անտագոնիստ ծնոտը 

• Սկզբից պրեպարացված ծնոտը 

Վերականգնողական 
դեպքերի համար 
պրեպարացված 
ատամների 
սկանավորման 
հերթականությունը 

Ընտրեք վերականգնողական դեպքերի համար պրեպարացված 
ատամների և ատամնային աղեղների սկանավորման 
հերթականությունը՝ 

• Սկզբում պրեպարացված ատամները 

• Սկզբից աղեղը 

• Առանց հուշումների 
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Սկանավորման 
կարգավորումներ 

Սկանավորման տարբերակներ 

Միացնել 
հուշումները 
վանդակը 

Նշեք այս վանդակը` սկանավորելու ժամանակ հուշումները ցույց տալու 

համար, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.2.1 -ում: 

Նշել առաջարկվող 
սկանավորման 
գոտի վանդակը 

Նշեք այս վանդակը` միայն սկանավորման գոտին նավիգացիոն 
պանելի վրա տեսնելու համար: 

 
Նկար 46՝Ընդգծված է միայն սկանավորման գոտին 

Սկանավորման 
լրացուցիչ 
հետադարձ կապ 

Նշեք համապատասխան վանդակները` սկանավորման ընթացքում 
բացակայող անատոմիայի հատվածները ցուցադրելու համար, ինչպես 

նկարագրված է բաժին 4.2.3.1 -ում: 

• Օրթոդոնտիկ  

• Վերականգնողական 

3. Սեղմեք  Ձեր փոփոխությունները պահելու և Settings (Կարգավորումների) պատուհան 
վերադառնալու համար: 
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3.6.2.2 Ինչպե՞ս սահմանել Rx կարգավորումները 

Դուք կարող եք սահմանել այն կարգավորումները, որոնք լռելյայն ցուցադրվում են, երբ բացում եք 
Scan Details (Սկանավորման տվյալներ)պատուհանը` նոր Rx-ը լրացնելու համար: 

Rx կարգավորումները սահմանելու համար՝ 

1. Սեղմեք Rx Settings (Rx կարգավորումներ) կոճակը: 

 
Նկար 47՝ Rx կարգավորումների պատուհան 

2. Ընտրեք Ձեր ցանկացած լռելյայն Rx կարգավորումները Rx Settings (Rx կարգավորումներ) 
պատուհանից: 

Rx կարգավորումներ Rx ընտրանքներ 

Ատամի 
նույնականացման 
համար 

Ընտրեք ատամի նույնականացման լռելյայն համակարգը՝ 

• FDI 

• ADA 

• Quadrant 

Երանգների 
համակարգ 

Ընտրեք երանգների լռելյայն համակարգը՝ 

• VITA Lumin 

• VITApan 3D Master 

• Այլ 
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Rx կարգավորումներ Rx ընտրանքներ 

Դեպքի տեսակը Ընտրեք դեպքի լռելյայն տեսակը՝ 

• Առանց լռելյայն ռեժիմի 

• Invisalign 

• iCast 

• iRecord 

• Ֆրեզավորում հիվանդի ներկայությամբ 

• Invisalign + iRecord 

• Vivera 

• Vivera Pre-Debond 

• Վերականգնողական 

Նշում` Առկա տարբերակների ցանկը փոփոխվում է ըստ Ձեր 
բաժանորդագրության փաթեթի: 

3. Սեղմեք ՝ Ձեր փոփոխությունները պահպանելու և Settings (Կարգավորումների) պատուհան 
վերադառնալու համար: 
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3.6.2.3 Ինչպե՞ս սահմանել ստորագրության կարգավորումները 

Դուք կարող եք սահմանել լռելյայն կարգավորումները, որոնք երևում են լաբորատորիա պատվեր 
ուղարկելու ժամանակ: 

Ստորագրության կարգավորումները սահմանելու համար՝ 

1. Սեղմեք Signature Settings (Ստորագրության կարգավորումներ) կոճակը: 

 
Նկար 48` Ստորագրության կարգավորումների պատուհան 

2. Սահմանեք Ձեր ստորագրության լռելյայն կարգավորումները: 

Ստորագրության 
կարգավորումներ 

Ստորագրության տարբերակներ 

Արտոնագիր Ավելացրեք Ձեր արտոնագրի համարը: 

Ստորագրություն Ավելացրեք Ձեր ստորագրությունը: 

Ստորագրության 
օգտագործում 

Ընտրեք ստորագրության հետևյալ տարբերակներից մեկը՝ 

• Ստորագրել մեկ անգամ և պահպանել յուրաքանչյուր Rx-ի հետ 
օգտագործման համար 

• Չպահպանել իմ ստորագրությունը (յուրաքանչյուր Rx-ի համար 
ստորագրություն է պահանջվում) 

• Անջատել այս ֆունկցիան (միայն տվյալ օգտագործողի համար) 

3. Սեղմեք  Ձեր փոփոխությունները պահելու և Settings (Կարգավորումների) պատուհան 
վերադառնալու համար: 
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3.6.2.4 Ինչպե՞ս սահմանել լեզվի կարգավորումները 

Սեղմեք Language (Լեզու) կոճակը, ընտրեք Ձեր ուզած լեզուն բացվող ցուցակից, ապա սեղմեք  Ձեր 
փոփոխությունները պահպանելու և Settings (Կարգավորումների) պատուհան վերադառնալու 
համար: 

 
Նկար 49` Լեզվի կարգավորումների պատուհան 

3.6.3 Ինչպե՞ս սահմանել համակարգի կարգավորումները 

Համակարգի կարգավորումները հնարավորություն են տալիս սահմանել մուտքի կարգավորումները, 
անցկացնել դիագնոստիկա, դիտել արտոնագրերը, դիտել համակարգի տվյալները, 
համաժամանակացնել կոնֆիգուրացիան և սահմանել արտահանման կարգավորումները: 
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3.6.3.1 Ինչպե՞ս սահմանել մուտքի կարգավորումները 

Գաղտնիության և անվտանգության կանոնակարգերը պահպանելու համար՝ Դուք դուրս կգաք 
սկանավորող համակարգից նախապես սահմանված անգործության ժամանակահատվածից հետո: 
Լռելյայն կերպով այս ժամանակը սահմանվում է 4 ժամ, բայց անհրաժեշտության դեպքում կարող եք 
այն փոխել: 

Անգործության ժամանակահատվածը սահմանելու համար՝ 

1. Սեղմեք Login Settings (Մուտքի կարգավորումներ) կոճակը: 

Դուք կտեսնեք Login Settings (Մուտքի Կարգավորումների) պատուհանը: 

 
Նկար 50՝ Մուտքի կարգավորումների պատուհան 

2. Ընտրեք անգործության ժամանակահատվածը, որից հետո օգտագործողը պետք է դուրս գա 
սկանավորող համակարգից:(մինիմալ ժամանակը՝ 10 րոպե, առավելագույն ժամանակը՝ 10 ժամ) 

3. Նշեք Keep login active during system restart (Համակարգի վերագործարկման ընթացքում մուտքի 
տվյալները պահպանել) վանդակը` օգտագործողի գաղտնաբառը հիշելու համար, եթե 
համակարգը վերագործարկվի նախքան անգործության ժամանակահատվածի լրանալը: 

4. Սեղմեք  Ձեր փոփոխությունները պահպանելու և Settings (Կարգավորումների) պատուհան 
վերադառնալու համար: 
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3.6.3.2 Ինչպե՞ս անցկացնել ախտորոշում 

Սեղմեք Diagnostics (Ախտորոշում) կոճակը` ցանցային կապը և արագությունը ստուգելու համար: 

Համակարգի ախտորոշում անցկացնելու համար՝ 

1. Սեղմեք Diagnostics (Ախտորոշում) կոճակը: 

Ցանցային կապը և արագությունը ստուգված են: 

 
Նկար 51` Ախտորոշման պատուհան 

2. Սեղմեք  Settings (Կարգավորումների) պատուհան վերադառնալու համար: 
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3.6.3.3 Արտոնագրեր 

Սեղմեք Licenses (Արտոնագրեր) կոճակը՝ սկանավորող համակարգի մեջ տեղադրված երրորդ կողմի 

ծրագրային բաղադրիչների ցուցակը դիտելու համար, այնուհետև սեղմեք  Settings 
(Կարգավորումների) պատուհան վերադառնալու համար: 

 
Նկար 52՝ Արտոնագրերի մասին տեղեկությունների պատուհան 
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3.6.3.4 Համակարգի տվյալներ 

Սեղմեք System Information (Համակարգի տվյալներ) կոճակը՝ ներկայում տեղադրված ծրագրերի 
տարբերակների և ապարատային ապահովման սերիական համարների և նույնականացման 

համարների վերաբերյալ մանրամասները դիտելու համար, այնուհետև սեղմեք  Settings 
(Կարգավորումների) պատուհան վերադառնալու համար: 

 
Նկար 53` Համակարգի տվյալների պատուհան 

3.6.3.5 Կոնֆիգուրացիայի համաժամանակացում 

Սեղմեք Sync Configuration (Կոնֆիգուրացիայի համաժամանակացում) կոճակը՝ սերվերից ցանկացած 
նոր թարմացումների համաժամանակացման համար, օրինակ՝ նոր ծրագրային տարբերակներ: 

Սեղմեք   Settings (Կարգավորումների)պատուհան վերադառնալու համար: 
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3.6.3.6 Արտահանման կարգավորումներ 

Կարող եք սահմանել, թե որքան ժամանակ պետք է պահպանվեն արտահանված ֆայլերը դրանք 
ջնջելուց առաջ: Բացի այդ, Դուք կարող եք դիտել արտահանված ֆայլերի տեղական ցանցային 
հասցեն` թավատառերով գրված (սկսած«\\»)-ից: Այս հասցեն հասանելի է տեղական ցանցում գտնվող 
ցանկացած համակարգչից: 

Նշում` Անհրաժեշտության դեպքում ֆայլերը  կարող եք ցանկացած պահի  արտահանել MyiTero-ից: 

Արտահանման կարգավորումները խմբագրելու համար՝ 

1. Սեղմեք Export Settings (Արտահանման կարգավորումներ) կոճակը: 

2. Ընտրեք այն օրերի քանակը, որից հետո արտահանվսծ ֆայլերը պետք է ջնջվեն: Լռելյայն, 
սահմանված է 30 օր: 

 
Նկար 54` Արտահանման կարգավորումների պատուհան - ինչպե՞ս ջնջել արտահանված ֆայլերը 

3. Անհրաժեշտության դեպքում սեղմեք Clear Export Data Now (Անմիջապես հեռացնել արտահանված 
տվյալները) արտահանված ֆայլերը անմիջապես ջնջելու  համար: 

4. Սեղմեք   Settings (Կարգավորումների) պատուհան վերադառնալու համար: 
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4 Ինչպե՞ս սկսել նոր սկան 

Սեղմեք New Scan (Նոր սկան) կոճակը՝ սկանավորման գործընթացը սկսելու համար: 

 

Բացվում է New Scan (Նոր սկան) պատուհանը, ինչպես նաև գործիքագոտին, որը ցույց է տալիս Ձեր 
առաջընթացը: 

 
Նկար 55՝ Նոր սկանի պատուհանը ցույց է տալիս դատարկ Rx-ը և պատուհանի վերևում առաջընթացի գործիքագոտին 

Սկանավորման գործընթացը պահանջում է հետևյալ քայլերը, որոնք ցուցադրվում են 
գործիքագոտում՝ 

 
 

 
Ինչպե՞ս լրացնել Rx-ը, նկարագրված է բաժին 4.1-ում 

 
Ինչպե՞ս սկանավորել հիվանդին, նկարագրված է բաժին 4.2-ում 

 
Ինչպե՞ս դիտել սկանը, նկարագրված է բաժին 4.3-ում 

 
Ինչպե՞ս սկանը ուղարկել լաբորատորիա, նկարագրված է բաժին 4.4-ում 

Ձեր ընթացիկ առաջընթացը երևում է գործիքագոտում: 
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4.1 Ինչպե՞ս լրացնել Rx-ը 

Սկանավորման գործընթացի  առաջին քայլն է Rx (դեղատոմս) լրացնելը: New Scan (Նոր սկանի) 
պատուհանը հնարավորություն է տալիս մուտքագրել հիվանդի տվյալները, ինչպես նաև  դեպքի 
տեսակի մասին մանրամասները:Կարմիր աստղանիշով նշված դաշտերը պարտադիր պետք է 
լրացվեն: 

Rx-ը լրացնելուց հետո կարող եք սեղմել  սկանավորման ռեժիմ անցնելու և հիվանդին 

սկանավորելու համար, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.2-ում: 

Rx-ը լրացնելու համար՝ 

1. Տրված դաշտերում մուտքագրեք հիվանդի անունը և ազգանունը: 

2.  Case Type (Դեպքի տեսակի) բացվող ցուցակից ընտրեք անհրաժեշտ դեպքի տեսակը: 

Նշում` Առկա դեպքերի ցանկը փոփոխվում է ըստ Ձեր բաժանորդագրության փաթեթի: 

 
Նկար 56՝ Ինչպե՞ս ընտրել անհրաժեշտ դեպքի տեսակը 

Հետևյալ դեպքերի տեսակները առկա են լռելյայն՝ կախված նրանից, թե Ձեր բաժանորդագրման 
փաթեթը Վերականգնողական է, թե՞ Օրթոդոնտիկ՝ 

o Հիվանդի ներկայությամբ ֆրեզավորում՝ վերականգնողական սկան՝ առանց սկանը 
լաբորատորիա մոդելավորման և ֆրեզավորման ուղարկելու անհրաժեշտության: 

o iRecord՝ Սովորական սկան առանց լրացուցիչ փոփոխության, հիմնականում օգտագործվում է 
որպես օրինակ և, ինչպես պահանջվում է օրենքով, գիպսի մոդելը պահելու փոխարեն: (Այս 
դեպքի տեսակը կարելի է հետագայում ըստ անհրաժեշտության  փոխել iCast կամ Invisalign-
ի): 

o iCast՝ Նույնն է, ինչ որ iRecord-ը, բայց ցույց է տալիս ABO մոդելը և մոդելավորման 
աստիճանը, որը կարող է հեռացնել չօգտագործված տվյալները և անհրաժեշտության 
դեպքում կարգավորել կծվածքը: (Այս դեպքի տեսակը հետագայում ըստ անհրաժեշտության 
կարելի է փոխել Invisalign-ի): 

o Invisalign՝ Invisalign բուժման հիմնական սկան:Մոդելը պետք է սկանավորվի առանց անցքերի, 
որպեսզի էլայներները ճիշտ նստեն հիվանդի ատամների վրա: 

o Vivera՝ սովորական սկան առանց լրացուցիչ փոփոխության սովորական ռիթեյներ ստեղծելու 
համար, որը նման է մեկ Invisalign էլայների, որը բուժումից հետո պահպանում է ատամների 
դիրքը: 
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o Vivera Pre-Debond՝ Հիվանդների վրա օգտագործվող սկան, մինչդ նրանց բրեկետները դեռ 
կցված են:Vivera ռիթեյներները այնուհետև տրամադրվում են բրեկետների հեռացման 
ժամանակ: 

o Invisalign + iRecord՝ Գրանցում է ֆայլը (iRecord) և վերբեռնում Invisalign սկանը IDS 
պորտալին: Պահում է երկու տարբեր սկան, ինչպես կարող է պահանջվել 
ապահովագրության-հատուցման նպատակներով: 

o Վերականգնողական՝ սկան, որը Դուք պետք է ուղարկեք լաբորատորիա մոդելավորման կամ 
ֆրեզավորման համար: 

▪ Ընդլայնված - 6 ատամ է սկանավորվում 

▪ Կվադրանտ - 4-6 ատամներ սկանավորվում են մեկ շապիկի համար 

▪ Ամբողջական աղեղ - բոլոր ատամներն են սկանավորվում 

▪ Reference - չի ընտրվել պրեպարացված ատամ կամ վերականգնում 

Բացվում է New Scan (Նոր սկանի) պատուհանը՝ ըստ ընտրված դեպքի տիպի: 

 
Նկար 57` Նոր սկանի պատուհան - iRecord դեպքի տեսակ 

3. Կախված ընտրված դեպքի տեսակից` լրացրեք համապատասխան տվյալները: 

o Վերականգնողական և Հիվանդի ներկայությամբ ֆրեզավորում դեպքերի տեսակների համար՝ 

տե՛ս բաժին 4.1.1: 

o iCast՝ Նշեք Brackets Present (Բրեկետները առկա են) վանդակը, եթե հիվանդի ատամների վրա 
կան բրեկետներ: 

o iRecord՝  

▪ Նշեք Brackets Present (Բրեկետները առկա են) վանդակը, եթե հիվանդի ատամների վրա 
կան բրեկետներ: 

▪ Նշեք Multi-Bite (Մուլտի-կծվածք) վանդակը, եթե պահանջվում է մուլտի-կծվածքային սկան: 
Սա Ձեզ հնարավորություն է ընձեռում պահպանել 2-կծվածքային կապը Ձեր կարիքների 
հիման վրա, և  կծվածքի մասին ճշգրիտ տվյալներ կուղարկի լաբորատորիա՝ սարքերի 
պատրաստման, օրինակ՝ քնի ապնոէյի համար սարքերի համար: 
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Եթե Ձեր բաժանորդագրության փաթեթը ներառում է Final Records (Վերջնական 
գրանցումների) ֆունկցիան, Դուք կկարողանաք ընտրել բուժման փուլը:Լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար՝ կարդացեք Invisalign դոկումենտացիան: 

4. Անհրաժեշտության դեպքում Send To (Ուղարկել) բացվող ցուցակից ընտրեք այն լաբորատորիան, 
որտեղ պետք է ուղարկվի սկանը: 

5. Սեղմեք  գործիքագոտու վրա՝ Սկանավորման ռեժիմ մտնելու համար, ինչպես նկարագրված է 

բաժին 4.2 -ում: 

4.1.1 Ինչպե՞ս աշխատել սկանավորման վերականգնողական դեպքերի տեսակների հետ 

Վերականգնողական դեպքերի տեսակները ընտրելիս պետք է ընտրել այն ատամը, որը պետք է 
վերականգնվի, անհրաժեշտ վերականգնողական պրոցեդուրայի տեսակը, ինչպես նաև 
վերականգնման համար անհրաժեշտ նյութը, երանգը և այլն: 

Վերականգնողական կամ հիվանդի ներկայությամբ ֆրեզավորման դեպքերի սկանավորման համար՝ 

1.  Case Type (Դեպքի տեսակ) բացվող ցուցակից ընտրեք Restorative (Վերականգնողական): 

Պատուհանում ցուցադրվում է ատամների գծապատկերը: 

 
Նկար 58` Նոր սկանի պատուհան - Վերականգնողական դեպքի տեսակ՝  ատամների գծապատկերով 
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2. Նշեք Pre-Treatment Scan (Նախաբուժման սկան) վանդակը, եթե ուզում եք սկանավորել հիվանդին 
նախքան համապատասխան ատամը պրեպարացնելը:Այս դեպքում հիվանդը պետք է 
սկանավորվի երկու անգամ՝ ատամի պրեպարացումից առաջ և հետո: 

Նախաբուժման սկանը թույլ է տալիս լաբորատորիային պատճենել բնօրինակ անատոմիան նոր 
վերականգնողական էլեմենտի վրա: 

3. Ատամների գծապատկերի վրա սեղմեք այն ատամի վրա, որը պետք է վերականգնվի: 

Ցուցադրվում է ընտրված ատամի բուժման համար առկա տարբերակների ցուցակը: 

 
Նկար 59՝ Վերականգնողական բուժման տարբերակների ցուցակ 

Բուժման տարբերակների ցուցակը նույնն է բոլոր ատամների համար, բացառությամբ հետևյալի՝ 

o Ինլեյ և Օնլեյ ներդիրներ՝ Միայն մոլյար և նախամոլյար ատամների համար 

o Վինիր ներդիր՝Միայն կտրիչների և նախամոլյարների համար 
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4. Ընտրեք անհրաժեշտ բուժման տարբերակը, օրինակ՝ Շապիկ: 

Ձեզ կառաջարկվի ընտրել համապատասխան բուժման տարբերակները Ձեր ընտրած 
ատամնաբուժական պատվերի համար: 

 
Նկար 60՝ Ինչպե՞ս սահմանել վերականգնման հատկությունները 

5. Ընտրեք հետևյալ կարգավորումները համապատասխան բացվող-ցուցակներից: Աստղանիշով 
նշված կարգավորումները պարտադիր են: Սկզբնապես միայն նյութի ընտրությունն է պարտադիր, 
բայց նյութն ընտրելուց հետո այլ պարամետրեր ևս դառնում են պարտադիր` կախված ընտրված 
նյութից: Բացի այդ, յուրաքանչյուր պարամետրում ընտրանքները փոխվում են ըստ ընտրված 
նյութի: 

o Նյութը՝ Նյութը, որից պետք է պատրաստվի ատամնաբուժական պատվերը: 

o Պրեպարացման ձևը՝ Պրեպարացման ընթացքում օգտագործողի կողմից ստեղծված 
վերջնական գծի (լնդին մոտ մշակման սահմանի) ձևը: Դուք պետք է ընտրեք սա ինչպես 
այտայինի, այնպես էլ լեզվայինի համար: 

o Սահմանի ձևը՝ Կերամիկա-մետաղ սահմանի հարաբերության տեսակը, որը անհրաժեշտ է 
ընտրված մետաղական-հիմքով շապիկի համար: Դուք պետք է ընտրեք սա ինչպես այտայինի, 
այնպես էլ լեզվայինի համար: Սա վերաբերում է միայն մետաղական ատամնաբուժական 
աշխատանքներին: 

o Երանգների համակարգ՝ Շապիկի երանգը ընտրելու համար օգտագործվող համակարգն է: 

▪ Կտրիչային՝ Շապիկի կտրիչային հատվածի երանգը: 

▪ Կակղանային՝ Շապիկի կակղանային հատվածի երանգը: 

▪ Լնդային՝ Շապիկի լնդային հատվածի երանգը: 

o Շտումպֆի երանգը՝ Պրեպարացված ատամի երանգը: 
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6. Սեղմեք  Ձեր ընտրությունը պահելու և New Scan (Նոր սկանի) պատուհան վերադառնալու 

համար: 

Ձեր անձնական կարգավորումները երևում են Treatment Information (Բուժման տվյալների) 
հատվածում: 

 
Նկար 61՝ Բուժման տվյալների տարածք 

Դուք կարող եք փոխել Ձեր անձնական կարգավորումները ցանկացած պահի նախքան սկանն 

ուղարկելը` սեղմելով  : 

4.2 Ինչպե՞ս սկանավորել հիվանդին 

Rx-ը լրացնելուց հետո սեղմեք  գործիքագոտու վրա՝ սկանավորման ռեժիմ մտնելու 

համար:Բացվում է Scan (Սկանավորման) պատուհանը՝ հնարավորություն տալով սկսել հիվանդի 
սկանավորումը: 

Սկանավորման ընթացքում կարող եք կատարել հետևյալ գործողությունները՝ 

• Դիտել սկանավորման լրացուցիչ հետադարձ կապը, նկարագված բաժին 4.2.3.1-ում 

• Անցնել գունավոր ռեժիմից մոնոխրոմ ռեժիմի և հակառակը, նկարագրված բաժին 4.2.3.2-ում 

Սկանավորելուց հետո Դուք կարող եք խմբագրել սկանը՝ 

• Ջնջելով ինչ-որ հատված, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.2.4.1-ում 

• Ջնջելով ընտրված հատվածը, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.2.4.2-ում 

• Սկանավորելով բացակայող անատոմիայի հատվածներ, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.2.4.3-ում 
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Հիվանդին սկանավորելուց հետո սեղմեք  գործիքագոտու վրա՝ View (Դիտման) ռեժիմ մտնելու 
համար, որտեղ Դուք կարող եք համոզվել, որ Ձեր սկանն ամբոողջական է նախքան այն 

լաբորատորիա կամ պահեստ ուղարկելը, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.3 -ում: 

4.2.1 Սկանավորման ուղեցույց 

Հենց որ մտնեք Սկանավորման ռեժիմ, սկանավորման պատուհանի կենտրոնում կբացվի սկանի 
ընտրված հատվածի համար առաջարկվող սկանավորման հաջորդականությունը: Կարճ ժամանակ 
անց այն ավտոմատ կվերանա, կամ էլ կարող եք սեղմել էկրանի ցանկացած հատվածի՝ այն 
թաքցնելու համար: 

iTero-ն խորհուրդ է տալիս հետևել սկանավորման հաջորդականությանը` լավագույն արդյունքների 
համար: 

 
Նկար 62՝ Առաջարկվող սկանավորման հաջորդականություն - ստորին ծնոտ 

Նշում` Եթե նշեք Don’t show again (Այլևս մի ցուցադրեք) վանդակը, այս հուշումները չեն ցուցադրվի 
հետագա սկանավորումների ժամանակ: Դուք կարող եք վերադարձնել հուշումները` դրանք 

միացնելով Scan (Սկանավորման) կարգավորումներում, ինչպես նկարագրված է բաժին 3.6.2.1 -ում: 
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Բացի այդ, եթե միաժամանակ սեղմեք զննաձողի երկու կոճակները, կբացվի հուշումների հետևյալ 
պատուհանը՝ 

 
Նկար 63՝ Զննաձողի հետ կապված հուշումներ 

4.2.2 Սկանավորման լավագույն փորձ 

iTero-ն խորհուրդ է տալիս հետևյալ լավագույն փորձը վերականգնողական դեպքերի սկանավորման 
համար: 

• Համոզվեք, որ պրեպարացված ատամը և շրջակա տարածքը զերծ են բեկորներից, թուքից և 
արյան աղտոտումից: 

• Պրեպարացված ատամը պետք է լինի չոր, իսկ լնդին մոտ սահմանը պետք է լինի զերծ հյուսվածքից: 

• Դուք պետք է ծանոթ լինեք  սկանավորման ճիշտ մեթոդներին և խուսափեք պետք եղածից ավել 
սկանավորումից: 

4.2.3 Սկանավորման տարբերակներ 

Սկանավորման ռեժիմում կարող եք ընտրել հետևյալ տարբերակները՝ 

• Սկանավորման լրացուցիչ հետադարձ կապ, նկարագված բաժին 4.2.3.1-ում 

• Անցնել գունավոր ռեժիմից մոնոխրոմ ռեժիմի և հակառակը, նկարագրված բաժին 4.2.3.2-ում 

• Խմբագրել սկանը՝ 

o Ջնջելով ինչ-որ հատված, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.2.4.1-ում 

o Ջնջելով ընտրված հատված, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.2.4.2-ում 

o Սկանավորելով բացակայող անատոմիայի հատվածներ, ինչպես նկարագրված է 

բաժին 4.2.4.3-ում 
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4.2.3.1 Լրացուցիչ հետադարձ կապ սկանավորման մասին 

Կարող եք ակտիվացնել սկանավորման լրացուցիչ հետադարձ կապի ռեժիմը  Ձեզ 
նախազգուշացնելու այն հատվածների մասին, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ սկանավորման, որ 
համոզվեք, որ կարևորագույն հատվածները, որոնք կարող են վնաս հասցնել ամբողջ մոդելին, 
սկանավորվել են: 

Բացակայող անատոմիայի հատվածները մոնոխրոմային ռեժիմով սկանավորվելիս կարմիր գույնով 
են ընդգծվում, իսկ գունավոր ռեժիմում` մանուշակագույն:  

  

Նկար 64՝ Բացակայող անատոմիայի հատվածները սկանավորման լրացուցիչ հետադարձ կապով և առանց դրա` մոնոխրոմ 
ռեժիմ 

  
Նկար 65՝ Բացակայող անատոմիայի հատվածները սկանավորման լրացուցիչ հետադարձ կապով և առանց դրա՝ գունավոր 
ռեժիմ 

Այս ռեժիմը լռելյայն ակտիվ է, բայց այն կարելի է անջատել յուրաքանչյուր դեպքի համար` սեղմելով 

   կամ լռելյայն Սկանավորման կարգավորումներում, ինչպես նկարագրված է բաժին 3.6.2.1 -ում: 
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4.2.3.2 Սկանավորման ժամանակ գույների փոխիչ 

Գույների փոփոխման կոճակը  թույլ է տալիս անցում կատարել գունավոր և մոնոխրոմ 
ռեժիմների միջև: Սա վերաբերում է ինչպես դեպքերի բոլոր տեսակների սկանավորմանը, այնպես էլ 
դիտմանը:  

  
Նկար 66՝ Մոդելը՝ ցուցադրված գունավոր և մոնոխրոմ ռեժիմներում 

Մոդելները լռելյայն սկանավորվում են գունավոր ռեժիմով, բայց կարող եք յուրաքանչյուր դեպքի 

համար ակտիվացնել գույնի ռեժիմների փոխիչը` սեղմելով  կամ լռելյայն Սկանավորման 

կարգավորումներում, ինչպես նկարագրված է բաժին   3.6.2.1 -ում: 

4.2.3.3 Ինչպե՞ս անցնել սկանի հաջորդ հատվածին 

Սկանավորման ընթացքում ընթացիկ հատվածը վառվում է կապույտ գույնով նավիգացիոն պանելում 
և նաև երևում է հատվածի ցուցիչի վանդակում՝ սլաքների միջև: 

Կարող եք անցնել հաջորդ հատվածին՝ 

• Սեղմելով համապատասխան աղեղի, պրեպարացված ատամի կամ կծվածքի հատվածի վրա 

• Սեղմելով սլաքները 

 
Նկար 67՝ Սեղմեք անտագոնիստ աղեղի վրա կամ սեղմեք սլաքները` ընտրելու համար 



 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 
62 

iTero Element 2 և iTero Element Flex-ի օգտագործման ձեռնարկ 

• Սահեցրեք դեպի ձախ կամ աջ զննաձողի սենսորային պանելի վրա: 

Նշում` Զննաձողի սենսորային պանելը միացնելու համար՝ միաժամանակ սեղմեք և բաց թողեք  
զննաձողի երկու կոճակները: 

4.2.4 Ինչպե՞ս խմբագրել սկանը 

Մոդելը սկանավորելուց հետո կարող եք խմբագրել այն՝ օգտագործելով հետևյալ գործիքները՝ 

• Ջնջել ինչ-որ հատված, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.2.4.1-ում 

• Ջնջել ընտրված հատվածը, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.2.4.2-ում 

• Լրացման գործիք, նկարագրված է բաժին 4.2.4.3-ում 

Խմբագրման գործիքները հասանելի են դառնում էկրանին սեղմելով միջոցով: 

 
Նկար 68՝ Խմբագրման գործիքներ 

4.2.4.1 Ինչպե՞ս ջնջել ինչ-որ հատված 

Հատվածի ջնջման գործիքը Ձեզ հնարավորություն է տալիս ջնջել սկանավորված ամբողջական 
հատված: 

Հատվածը ջնջելու համար՝ 

1. Սեղմեք էկրանի վրա` խմբագրման գործիքները բացելու համար: 



iTero Element 2 և iTero Element Flex-ի օգտագործման ձեռնարկ  
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 63 

2. Սեղմեք Ջնջել հատվածը գործիքը  : 

 
Նկար 69՝ Հատվածը ջնջելու գործիք 

Դուք կտեսնեք հաստատման հաղորդագրությունը: 

3. Սեղմեք OK ջնջման գործողությունը հաստատելու համար: 

Ամբողջ սկանավորված հատվածը ջնջված է: 

4.2.4.2 Ինչպե՞ս ջնջել ընտրված հատվածը 

Ջնջել ընտրված հատվածը գործիքը  հնարավորություն է տալիս ջնջել սկանի մի հատված, 
որպեսզի այն կրկին սկանավորվի: 

Ընտրված հատվածը ջնջելու համար՝ 

1. Սեղմեք էկրանի վրա` խմբագրման գործիքները բացելու համար: 
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2. Սեղմեք Ջնջել ընտրված հատվածը գործիքը  : 

 
Նկար 70՝ Ջնջել ընտրված հատվածը գործիք 

Ջնջել ընտրված հատվածը գործիքը ընդլայնվում է, և մոդելը ցուցադրվում է մոնոխրոմ ռեժիմով՝ 

 
Նկար 71՝ Ջնջել ընտրված հատվածը գործիքի ընդլայնված տեսք 
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3. Սեղմեք այն անատոմիայի հատվածի վրա, որը ցանկանում եք ջնջել: 

Ընտրված հատվածը ջնջված է: 

 
Նկար 72՝ Անատոմիայի ընտրված հատվածը ջնջված է 

4. Անհրաժեշտության դեպքում սեղմեք Ձեր փոփոխությունները չեղարկելու համար: 

5. Սեղմեք   անատոմիայի ջնջված հատվածը վերասկանավորելու համար: 

4.2.4.3 Ինչպե՞ս լրացնել բացակայող անատոմիան 

Ժամանակ առ ժամանակ առաջանում են  անատոմիայի բացակայող հատվածներ, որոնք չեն 
լրացվում նույնիսկ բազմաթիվ անգամ այդ հատվածը սկանավորելու փորձերից հետո: Այս 
հատվածները կարող են առաջանալ սկանավորման հատվածում անատոմիայի (շրթունքների, այտերի 
և լեզվի) կամ խոնավության միջամտության պատճառով: 

Լրացման գործիքը  առանձնացնում է այս հատվածները և այնուհետև սկանավորում միայն այդ 
առանձնացված հատվածները` ավելորդ սկանավորումը կանխելու համար: 

Լրացման գործիքը օգտագործելու համար՝ 

1. Սեղմեք էկրանի վրա` խմբագրման գործիքները բացելու համար: 
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2. Ընտրեք Լրացման գործիքը  : 

 
Նկար 73՝  Լրացման գործիք 

Այն հատվածները, որոնք սկանավորման պահանջ ունեն, վառվում են կարմիր գույնով: 

 
Նկար 74՝  Այն հատվածները, որոնք սկանավորման պահանջ ունեն, վառվում են կարմիր գույնով - Լրացման գործիք 
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4.3 Ինչպե՞ս դիտել սկանը 

Հիվանդին սկանավորելուց հետո սեղմեք  Դիտման ռեժիմ մտնելու համար՝ մոդելը ստուգելու և 
համոզվելու, որ բավարար կծվածքային և այտային անատոմիա է սկանավորվել, և որ մոդելը ճշգրիտ 
է և ամբողջական: 

Եթե բացակայում են սկանի կամ կծվածքի որևէ հատվածներ, ապա Դուք կտեսնեք 
հաղորդագրություն հետվերամշակման փուլի սկզբում` Ձեզ այդ մասին տեղեկացվի, և 
հնարավորություն կտրվի վերադառնալ և ուղղել սկանը:Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս 

բաժին 4.3.1: 

Սկանը դիտելիս կարող եք՝ 

• Ջնջել սկանի ընտրված հատվածներ, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.3.2-ում 

• Կտրել ավելցուկային հյուսվածքները սկանից, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.3.4-ում 

• Ձեռքով ստեղծել դրոշմի տարանջատումը, եթե հուշման կանաչ կետը սկանավորման ընթացքում 

պրեպարացված ատամի կենտրոնում չէր, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.3.5-ում 

Սկանը նայելուց հետո սեղմեք  գործիքագոտու վրա՝ սկանը լաբորատորիա կամ պահեստ 

ուղարկելու համար, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.4-ում: 

4.3.1 Սկանի բացակայող հատվածի մասին ծանուցումներ 

Եթե բացակայում են սկանի կամ կծվածքի հատվածներ, երբ սեղմում եք  կոճակը, Դուք 
ծանուցում կստանաք հետմշակման փուլի սկզբում և կկարողանաք վերադառնալ և ուղղել սկանը, 
որպեսզի հետագայում պակասեցնեք ձեռքի միջամտությունը: 

Ծանուցումները կցուցադրվեն հետևյալ դեպքերում՝ 

• Բացակայում են պրեպարացված ատամի կամ աղեղի հատվածներ՝ հատվածներ, որոնք պատշաճ 
կերպով սկանավորված կամ իրար կցված չեն 

• Կծվածքի խնդիրներ՝ 

o Բացակայում է կծվածքի հատված 

o Կծվածքը սկանավորվել է միայն մի կողմից 

o Ձախ և աջ կծվածքի սկանների միջև անհամապատասխանություն կա 

Բացի այդ, նավիգացիոն պանելի վրա կծվածքի հատվածը կվառվի կարմիր գույնով: 
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Ծանուցումը կարող է լինել ընդհանուր կամ կոնկրետ՝ որևէ խնդրի համար, ներառյալ՝ խորհուրդներ 
այն մասին, թե ինչպես լուծել խնդիրը:Որոշ դեպքերում համակարգը Ձեզ կարող է զգուշացնել, որ 
դեպքը կարող է վերադարձվել լաբորատորիայի կողմից, եթե խնդիրները չլուծեք: 

 
Նկար 75՝  Բացակայող սկանի մասին հաղորդագրությունը և բացակայող հատվածները վառվում են կարմիր գույնով 

Կարող եք սեղմել Return to Scanning (Շարունակել սկանավորումը) Սկանավորման ռեժիմ 
վերադառնալու համար, և կրկին սկանավորել բացակայող հատվածները, որոնք կարմիր գույնով են 
նշվում նավիգացիոն պանելում: 

4.3.2 Ինչպե՞ս աշխատել Ջնջիչ գործիքի հետ 

Ջնջիչ գործիքը  հնարավորություն է տալիս ջնջել սկանավորված մոդելի ընտրված հատվածը, 
այնուհետև վերասկանավորել այն: 

Օրինակ՝ 

• Կարող եք հեռացնել խոնավությունն ու արտեֆակտերը սահմանի մակարդակում, օրինակ՝ 
արյունը կամ թուքը: 

• Եթե պրեպարացված ատամի Կծվածքային Քլիրենսի պայմանական նշանների քարտեզի վրա 
կարմիրի հատվածներ կան, ապա կարող եք փոքրացնել պրեպարացված ատամը, ջնջել մոդելի 
այդ հատվածը և այնուհետև վերասկանավորել այն, ինչպես նկարագրված է ստորև: 
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Սկանի մի մասը ջնջելու համար՝ 

1.  View (Դիտման) պատուհանում համոզվեք, որ Դուք գտնվում եք Այտային դիտման ռեժիմում և 
համապատասխան հատվածում, որը պետք է ջնջվի, ապա ընտրեք Eraser tool (Ջնջիչ գործիքը) 

 : 

 
Նկար 76` Ջնջիչ գործիք 

Ջնջիչ գործիքը ընդլայնվում է՝ ցույց տալու հետևյալ տարբերակները՝ 

 
Նկար 77՝ Ջնջիչ գործիքի ընտրանքներ 
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2. Մատով նշեք փոփոխման ենթակա տարածքը: 

 
Նկար 78՝ Նշեք փոփոխման ենթակա տարածքը 

Ձեր մատը բարձրացնելուն պես ընտրված տարածքը ջնջվում է և ակտիվանում է սկանավորման 

գործիքը : 

 
Նկար 79՝ Ընտրված հատվածը հեռացված է, և սկանավորման գործիքը ակտիվ է 
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3. Անհրաժեշտության դեպքում սեղմեք  ջնջման գործողությունը չեղարկելու համար: 

4. Հիվանդի ատամի վրա քլիրենսը (արանքը) կարգավորելուց հետո սեղմեք  սկանավորման 
ռեժիմ վերադառնալու և կարմիրով նշված ջնջված հատվածը վերասկանավորելու համար: 

 
Նկար 80՝ Ջնջված հատվածը նշված է կարմիրով 

5. Սեղմեք Քլիրենս գործիքը  հաստատելու, որ պրեպարացված ատամը բավականաչափ 
փոքրացել է: 

4.3.3 Ինչպե՞ս աշխատել Քլիրենս գործիքի հետ 

Քլիրենս գործիքը  հնարավորություն է տալիս դիտել անտագոնիստ ատամների միջև եղած 
շփումն ու հեռավորությունը, որպեսզի պրեպարացված ատամը բավականաչափ փոքրացված լինի 
Rx-ում ընտրված նյութի համար: 

Քլիրենս գործիքը հասանելի է Դիտման ռեժիմից և Դիտման ծրագրից, ինչպես նկարագրված է բաժին 

4.7.1-ում: 

Նշում` Քլիրենս գործիքը երևում է միայն վերին և ստորին ծնոտները և կծվածքը սկանավորելուց 
հետո: 
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Կծվածքային քլիրենսը տեսնելու համար՝ 

1.  View (Դիտման) պատուհանից ընտրեք Քլիրենս գործիքը  : 

Կտեսնեք անտագոնիստ ատամների միջև կծվածքային քլիրենսը: 

 
Նկար 81՝ Անտագոնիստ ատամների միջև կծվածքային քլիրենսը 

2. Անհրաժեշտության դեպքում փոքրացրեք պրեպարացված ատամը և վերասկանավորեք 

հատվածը, ինչպես նկարագրված է վերևում՝ բաժին 4.3.2-ում: 

3. Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք փոխել անտագոնիստ ատամների վրա ցուցադրված 
կծվածքային արժեքները: 

a. Պայմանական նշանների քարտեզի վրա սեղմեք Scale (Սանդղակ) : 

Բացվում է պայմանական նշանների քարտեզը` միլիմետրերով արտահայտված մի շարք 
ընտրանքների ցուցակով: 

 
Նկար 82՝ Կծվածքային քլիրենսի միջակայքի ընտրանքներ 
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b. Ընտրեք պահանջվող մասշտաբը: 

Կծվածքային քլիրենսը ցուցադրվում է ըստ նոր ընտրության: 

4.3.4 Ինպե՞ս աշխատել Եզրերի կտրման գործիքի հետ 

 Edge Trimming (Եզրերի կտրման) գործիքը  հնարավորություն է տալիս սկանից կտրել  ավելորդ 
փափուկ հյուսվածքները, ինչպիսիք են այտի կամ շրթունքների արտեֆակտները: Այս գործիքը 
աշխատում է բոլոր տեսակի դեպքերի համար՝ բացառությամբ Վերականգնողական դեպքերի 
տեսակների: 

Ավելցուկային նյութը կտրելու համար՝ 

1.  View (Դիտման) պատուհանից ընտրեք Եզրերի կտրման գործիքը  : 

 
Նկար 83՝ Եզրերի կտրման գործիք 

Եզրերի կտրման գործիքը ընդլայնվում է՝ ցույց տալով հետևյալ տարբերակները՝ 

 
Նկար 84՝ Եզրերի կտրման գործիքի ընտրանքներ 
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2. Մատով նշեք այն հատվածը, որը ցանկանում եք կտրել: 

 
Նկար 85՝ Նշեք այն հատվածը, որը պետք է կտրվի 

Կտրման ենթակա հատվածը առանձնացվում է, իսկ հաստատման նշանը՝ ակտիվանում: 

 
Նկար 86՝ Ընտրված հատվածը առանձնացված է, իսկ հաստատման նշանը ակտիվ է 

3. Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք սեղմել  կտրման գործողությունը չեղարկելու համար: 
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4. Սեղմել  գործողությունը հաստատելու համար: 

Ընտրված հատվածը հեռացված է: 

 
Նկար 87՝ Ընտրված հատվածը հեռացվել է 

4.3.5 Ինչպե՞ս աշխատել Դրոշմի տարանջատման գործիքի հետ 

Դրոշմի տարանջատումը ստեղծվում է ավտոմատ՝ ըստ հուշման կանաչ կետի դիրքի, որը 
սկանավորումից հետո պետք է տեղակայված լինի պրեպարացված ատամի կենտրոնում: 

Անհրաժեշտության դեպքում դրոշմի տարանջատման հատվածը կարելի է խմբագրել կամ  ձեռքով 
ստեղծել: 
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Դրոշմի տարանջատումը ցուցադրելու համար՝ 

1. Պրեպարացված ատամը սկանավորելուց հետո համոզվեք, որ հուշման կանաչ կետը կենտրոնացած 
է պրեպարացված ատամի վրա: Անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխեք այն ձեռքով: 

 
Նկար 88՝ Հուշման կանաչ կետը կենտրոնացած է պրեպարացված ատամի վրա 

2. Սեղմեք  գործիքագոտու վրա View (Դիտման) ռեժիմ մտնելու համար: 

3.  View (Դիտման) պատուհանից ընտրեք Դրոշմի տարանջատման գործիքը  : 

Դրոշմի տարանջատումը ցուցադրվում է բարձր լուծմամբ: 

 
Նկար 89՝ Դրոշմի տարանջատումը ցուցադրվում է բարձր լուծմամբ 
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Դրոշմի տարանջատումը ձեռքով ստեղծելու համար՝ 

1.  View (Դիտման) պատուհանից ընտրեք Դրոշմի տարանջատման գործիքը  : 

Գործիքը ընդլայնվում է՝ ցույց տալով հետևյալ ընտրանքները՝ 

 
Նկար 90՝ Դրոշմի տարանջատման գործիքի ընտրանքներ 

2. Սեղմեք  և մատով նշեք ամբողջ հատվածը: 

Սկանը ցուցադրվում է ցածր լուծմամբ: 

 
Նկար 91՝ Սկանը ցուցադրվում է ցածր լուծմամբ 
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3. Սեղմեք  պրեպարացված ատամը բարձր լուծմամբ նշելու համար: 

Մոդելը ցուցադրվում է հետևյալ կերպ՝ 

 
Նկար 92՝ Նախքան Դրոշմի տարանջատման ընտրությունը 

4. Նշեք Դրոշմի տարանջատման համար նախատեսված հատվածը: 

Ընտրված հատվածը ցուցադրվում է բարձր լուծմամբ: 

 
Նկար 93՝ Պրեպարացված ատամը ցուցադրվում է բարձր լուծմամբ 
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4.3.6 Ինչպե՞ս օգտագործել սկանավորման ժամանակաչափը 

Սկանավորող համակարգի ժամանակաչափը հնարավորություն է տալիս տեսնել, թե որքան 
ժամանակ է պահանջվել մոդելը սկանավորելու համար: 

Սկանավորման ժամանակը դիտելու համար՝ 

1. Գործիքագոտու վրա սեղմեք  կոճակը: 

Ցուցադրվում է սկանավորման ժամանակը: 

 
Նկար 94՝ Գործիքագոտու վրա սկանավորման ժամանակաչափի կոճակը և սկանավորման ժամանակը 

2. Սեղմեք OK պատուհանը փակելու համար: 

4.4 Ինչպե՞ս ուղարկել սկանը 

Հիվանդին սկանավորելուց և դեպքը դիտելուց հետո համոզվեք, որ ոչ մի տվյալ չի բացակայում, 
դրանից հետո կարող եք ուղարկել սկանը լաբորատորիա կամ պահեստ՝ կախված դեպքի տեսակից: 

Սկանն ուղարկելու համար՝ 

1. Սեղմեք  գործիքագոտու վրա՝ դեպքը ուղարկելու համար, այդ թվում՝ սքրինշոթները, եթե առկա են: 

2. Պատվերը հաստատելու համար՝ ավելացրեք Ձեր ստորագրությունը, ապա սեղմեք Confirm and 
Send (Հաստատել և ուղարկել) : 

 
Նկար 95՝ Ինչպե՞ս ուղարկել սկանը 
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3. Անհրաժեշտության դեպքում նշեք Save Signature (Պահպանել ստորագրությունը) վանդակը՝ Ձեր 
ստորագրությունը ապագա դեպքերի համար օգտագործելու համար: 

4. Անհրաժեշտության դեպքում նշեք Don’t show again (Այլևս մի ցուցադրեք) վանդակը՝ հաստատման 
փուլը բաց թողնելու համար: 

Հաստատման փուլին վերադառնալու համար՝ սահմանեք ստորագրության կարգավորումները, 

ինչպես նկարագրված է բաժին 3.6.2.3 -ում: 

Կտեսնեք ծանուցում այն մասին, որ մոդելը ուղարկվում է, և ապա հիվանդի պրոֆիլի էջը, որը 
ցույց է տալիս պատվերի կարգավիճակը: 

4.5 Վերականգնողական դեպքերի սկանավորման հիմունքներ 

Վերականգնողական դեպքերը սկանավորելու վերաբերյալ մանրամասն նկարագրության համար՝ 
կարդացեք iTero Element-ի Վերականգնողական դեպքերի էլեկտրոնային ուղեցույցը http://storagy-
itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf  

4.6 Օրթոդոնտիկ դեպքերի սկանավորման հիմունքներ 

Օրթոդոնտիկ դեպքերը սկանավորելու վերաբերյալ մանրամասն նկարագրության համար՝ կարդացեք 
iTero Element-ի Օրթոդոնտիկ դեպքերի էլեկտրոնային ուղեցույցը http://storagy-itero-production-
eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf  

4.7 Ինչպե՞ս աշխատել Դիտման ծրագրի հետ 

Դիտման ծրագիրը (Viewer) մի գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս դիտել և ձևափոխել թվային 
մոդելը դեպքերի ներկայացումների համար: Viewer-ում կարող են դիտվել միայն այն դեպքերը, որոնք 
արդեն ուղարկվել են: 

Viewer-ը կարելի է բացել Նախորդ պատվերներից՝ Orders (Պատվերների) էջից կամ կոնկրետ հիվանդի 
պրոֆիլի էջից: 

 
Նկար 96՝ Պատվերների էջում Նախորդ Պատվերների պատուհանում Viewer-ի տարբերակը 

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
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf


iTero Element 2 և iTero Element Flex-ի օգտագործման ձեռնարկ  
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 81 

 
Նկար 97՝ Viewer-ի տարբերակը հիվանդի պրոֆիլի էջում 

Viewer-ում կարող եք սեղմել հետևյալը, որ՝ 

 

Ցույց տաք/թաքցնեք վերին ծնոտը 

 

Ցույց տաք/թաքցնեք ստորին ծնոտը 

 

Ցույց տաք երկու ծնոտները 
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Ցուցադրեք մոդելը մեկ պատուհանի մեջ՝ վերին և ստորին ծնոտներով նույն 
պատուհանում (Առջևի տեսք): 

 
Նկար 98՝ Մոդելը 1 պատուհանի տեսքով 

Միայն օրթոդոնտիկ դեպքերի համար: 

 

Ցուցադրեք մոդելը երկու պատուհանի տեսքով՝ վերին և ստորին ծնոտներով առանձին 
պատուհաններում (Կծվածքային տեսք): Յուրաքանչյուր մոդելի հետ կարելի է առանձին 
աշխատել՝ ավելի լավ գնահատման համար: 

 
Նկար 99՝Մոդելը 2 պատուհանի տեսքով 

Միայն Օրթոդոնտիկ դեպքերի համար: 
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Ցուցադրեք մոդելը հինգ պատուհանի տեսքով՝ վերին և ստորին ծնոտները առանձին, և 
երկու ծնոտները ձախից, կենտրոնից և աջից (Պատկերասրահի տեսք): Յուրաքանչյուր 
մոդելի հետ կարելի աշխատել առանձին՝ ավելի լավ գնահատման համար:  

 
Նկար 100՝ Մոդելը 5 պատուհանի տեսքով 

Միայն Օրթոդոնտիկ դեպքերի համար: 

 

Ցուցադրեք / թաքցնեք պրեպարացված ատամի սահմանի գիծը: 

Միայն Վերականգնողական դեպքերի համար: 

 

Ցուցադրեք / թաքցնեք Մոդելավորման թիմի ստեղծած փոսը:  

Միայն Վերականգնողական դեպքերի համար: 

 

Փոփոխեք մոդելը գունավոր կամ մոնոխրոմ ռեժիմների միջև: 

 

Ցույց տաք / թաքցնեք անտագոնիստ ատամների միջև եղած քլիրենսը, ինչպես 

նկարագրված է բաժին 4.7.1 -ում: 

Նշում` Երբ դեպքի կարգավիճակն է iTero Modeling (iTero մոդելավորում), դա մոդելավորման վաղ 
փուլերում է, իսկ սահմանային գծի և դրոշմի տարանջատման գործիքներն անջատված են: 

Մոդելավորման գործընթացի ավարտից և դրոշմի ու սահմանային գծի խմբագրումից հետո 
փոփոխությունները մոդելի վրա գունավոր կարտահայտվեն, իսկ գործիքները նույնպես գունավոր 
կլինեն, դա նշանակում է, որ դրանք ակտիվ են: 
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4.7.1 Քլիրենս գործիք 

Կարող եք դիտել անտագոնիստ ատամների միջև եղած կծվածքային քլիրենսը Viewer-ի միջոցով: 

Viewer-ի մեջ սեղմեք  : 

Կտեսնեք անտագոնիստ ատամների միջև եղած կծվածքային քլիրենսը: 

 
Նկար 101՝ Քլիրենս գործիքը և պայմանական նշանների քարտեզը՝ ցուցադրված Viewer-ում 

Կծվածքային քլիրենսը նույնպես կարելի է տեսնել Դիտման ռեժիմում հիվանդի սկանավորման 

ժամանակ, ինչպես նկարագրված է բաժին 4.3.3 -ում: 
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5 Ինչպե՞ս աշխատել հիվանդների հետ 

Հիմնական էկրանի վրա սեղմեք Patients (Հիվանդներ) կոճակը  Patients (Հիվանդների) էջը 
ցուցադրելու համար: 

 

 Patients (Հիվանդների)էջի վրա կարող եք դիտել Ձեր բոլոր հիվանդների ցուցակը, նրանց բժշկական 
քարտերի համարներով և վերջին սկանի ամսաթվով: 

 
Նկար 102՝ Հիվանդների էջը 

Հիվանդին ընտրելուն պես կարող եք դիտել հիվանդի պրոֆիլի էջը հիվանդի տվյալներով: 
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5.1 Ինչպե՞ս փնտրել հիվանդներին 

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք որոնել հիվանդներին iTero տվյալների բազայում՝ 
օգտագործելով նրանց անունները կամ բժշկական քարտերի համարները: 

Հիվանդին փնտրելու համար՝ 

•  Patients (Հիվանդների)էջում մուտքագրեք հիվանդի անունը կամ քարտի համարը (կամ դրանց մի 

մասը) որոնման գոտում, ապա սեղմեք որոնման կոճակը  : 

 
Նկար 103` Հիվանդի որոնում 

Ցուցադրվում են Ձեր որոնման չափանիշներին համապատասխանող հիվանդները: 

 
Նկար 104՝ Ցուցադրվում են որոնման չափանիշներին համապատասխանող հիվանդները 
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5.2 Ինչպե՞ս դիտել հիվանդի տվյալները 

Դուք կարող եք դիտել հիվանդի տվյալները, ներառյալ հիվանդի նախորդ բոլոր սկաները, հիվանդի 
պրոֆիլի էջում: 

Հիվանդի տվյալները դիտելու համար՝ 

1. Սեղմեք Patients (Հիվանդները) կոճակը հիմնական էկրանի վրա: 

Կբացվի Patients (Հիվանդների)էջը՝ ցույց տալով Ձեր հիվանդների ցուցակը, նրանց բժշկական 
քարտերի համարները և նրանց վերջին սկանի ամսաթիվը: 

2. Ցանկից ընտրեք անհրաժեշտ հիվանդին: 

Կբացվի ընտրված հիվանդի պրոֆիլի էջը: 

 
Նկար 105՝ Հիվանդի պրոֆիլի էջը 

Հիվանդի պրոֆիլի էջից կարող եք՝ 

o Կոնկրետ հիվանդի համար ստեղծել նոր սկան, նկարագրված է բաժին 5.3-ում 

o Դիտել Rx-ի տվյալները, նկարագրված է բաժին 5.4-ում 

o Դիտել հիվանդի նախորդ սկաները Viewer-ում, ինչպես նկարագրված է բաժին 5.5-ում 

o iTero TimeLapse տեխնոլոգիայի միջոցով համեմատել նախորդ երկու սկանները, 

նկարագրված է բաժին 5.5.1-ում 

o Դիտել Invisalign-ի հետ կապված ցանկացած գործընթաց 
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5.3 Ստեղծել նոր սկան կոնկրետ հիվանդի համար 

Անհրաժեշտության դեպքում Դուք կարող եք ստեղծել նոր սկան կոնկրետ հիվանդի համար: Rx-ը 
կբացվի հիվանդի՝ արդեն լրացված տվյալներով: 

Կոնկրետ հիվանդի համար նոր սկան ստեղծելու համար՝ 

1. Հիվանդի պրոֆիլի էջում սեղմեք New Scan (Նոր սկան) : 

 
Նկար 106` Հիվանդի պրոֆիլի էջը - Նոր սկան տարբերակ 

Կբացվի New Scan (Նոր սկան) պատուհանը: 

 
Նկար 107` Նոր սկան պատուհանը հիվանդի՝ արդեն լրացված տվյալներով 

2. Լրացրեք Rx-ի մնացած տվյալները` համաձայն նոր պահանջների: 
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5.4 Ինչպե՞ս դիտել Rx-ը 

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիտել նախորդ պատվերի Rx-ը: 

Նախորդ պատվերի Rx-ը դիտելու համար՝ 

1. Հիվանդի պրոֆիլի էջում ընտրեք պատվերը, որի Rx-ը ուզում եք դիտել, ապա սեղմեք View Rx 
(Դիտել Rx-ը) : 

 
Նկար 108` Հիվանդի պրոֆիլի էջ - Rx-ի դիտման տարբերակ 

Կբացվի Rx Details (Rx-ի տվյալների) պատուհանը: 

 
Նկար 109` Rx-ի տվյալների պատուհանը 

2. Սեղմեք հիվանդի պրոֆիլի էջը վերադառնալու համար: 
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5.5 Ինչպե՞ս դիտել նախորդ սկանները Viewer-ում 

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք բացել նախորդ սկանները Viewer-ում: 

Viewer-ում նախորդ սկանները դիտելու համար՝ 

1. Հիվանդի պրոֆիլի էջում սեղմեք այն սկանի վրա, որը ցանկանում եք բացել Viewer-ում, ապա 
սեղմեք Viewer: 

 
Նկար 110` Հիվանդի պրոֆիլի էջ - Viewer-ի տարբերակ 

Սկանը ցուցադրվում է Viewer-ում: 

 
Նկար 111՝ Սկանը ցուցադրվում է Viewer-ում 

Viewer-ի հետ աշխատելու մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար՝ տե՛ս բաժին 4.7: 
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5.5.1 Ինչպե՞ս համեմատել նախորդ սկանները iTero TimeLapse տեխնոլոգիայի միջոցով 

Այն հիվանդների սկանները, ովքեր սկանավորում են անցնում կանոնավոր կերպով, կարելի է 
վերլուծել iTero TimeLapse տեխնոլգիայի միջոցով: 

iTero TimeLapse տեխնոլոգիան համեմատում է հիվանդի նախկինում արված 3D սկաներից երկուսը` 
սկանավորումների միջև ընկած ժամանակահատվածում հիվանդի ատամների, ատամների 
կառուցվածքի և բերանի փափուկ հյուսվածքների փոփոխությունների վիզուալիզացիայի համար: 
Օրինակ՝ iTero TimeLapse տեխնոլոգիան կարող է ցուցադրել ատամի մաշվածությունը, լնդերի 
ետաճումը և ատամի շարժը համապատասխան ժամանակահատվածում: 

Նշում՝   iTero TimeLapse տեխնոլոգիան գործում է միայն iRecord և օրթոդոնտիկ դեպքերի տեսակների 
համար: 

iTero TimeLapse տեխնոլոգիան օգտագործելու համար՝ 

1. Ընտրեք այն հիվանդին, ում համար պետք է ստեղծել iTero TimeLapse վիզուալիզացիա: 

2. Հիվանդի պրոֆիլի էջում ընտրեք երկու սկան՝ դրանք համեմատելու համար: Կարող եք ընտրել 
սկանները` համապատասխան պատվերների կողքի վանդակները նշելով կամ էջի ներքևում  
Timeline (Ժամանակացույց) հատվածի վանդակները նշելով: 

 
Նկար 112՝  iTero TimeLapse - ինչպե՞ս ընտրել սկանները համեմատության համար 
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3. Սեղմեք  Compare Selected (Համեմատել ընտրվածները) կոճակը՝ սկանները համեմատելու և 
վերլուծելու համար: 

Կբացվի  iTero TimeLapse window (iTero TimeLapse պատուհանը) սկանների միջև 
փոփոխությունների ընդգծված հատվածներով: Որքան մուգ  է դրանց գույնը, այնքան ավելի մեծ է 
սկանների միջև փոփոխությունը, ինչպես երևում է պայմանական նշանների քարտեզի վրա 
(չափումները արտահայտված են միլիմետրերով): 

 
Նկար 113՝   iTero TimeLapse պատուհանը սկանների միջև ընդգծված փոփոխություններով 

Նշում՝  Փոփոխությունները երևում են միայն այն դեպքում, երբ սկանները ցուցադրվում են 
մոնոխրոմ ռեժիմով: 

Անհրաժեշտության դեպքում սեղմեք  սկանը լռելյայն կծվածքային ռեժիմ տեղափոխելու 
համար - ստորին աղեղը դիմացի ատամներով ներքևում և վերին աղեղը դիմացի ատամներով  
վերևում և երկու աղեղները առջևի տեսքով, ինչպես iRecord-ի լռելյայն տեսքն է: 
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4. Քաշեք խոշորացույցը մոդելի վրա` անհրաժեշտ և բուժման ենթակա պոտենցիալ հատվածները 
անիմացիոն պատուհանում դիտելու համար: 

Ցուցադրվում է անիմացիա, որը համեմատում է  ատամների վիճակը հետաքրքրություն 
ներկայացնող ներկա հատվածում սկանավորման ընտրված ամսաթվերին: 

 
Նկար 114՝ Անիմացիայի պատուհանում ցուցադրված առաջին սկանի՝ հետաքրքրություն ներկայացնող հատվածը 

 

 
Նկար 115՝ Անիմացիայի պատուհանում ցուցադրված երկրորդ սկանի՝ հետաքրքրություն ներկայացնող հատվածը 
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Կարող եք մեծացնել անիմացիայի պատուհանում երևացող նկարը կամ սեղմել դադարի կոճակը 

 անիմացիան կանգնեցնելու համար: 

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք փոխել ցուցադրված փոփոխությունների մասշտաբը: 

a. Պայմանական նշանների քարտեզի վրա սեղմեք Scale (Մասշտաբ): 

Պայմանական նշանների քարտեզը ընդլայնվում է՝ միջակայքերի ցուցակը միլիմետրերով 
ցուցադրելու համար` 

 
Նկար 116`  iTero TimeLapse մասշտաբի ընտրանքներ 

b. Ընտրեք պահանջվող մասշտաբը: 

Փոփոխությունները ցուցադրվում են ըստ նոր տեսքի: 
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6 Ինչպե՞ս աշխատել պատվերների հետ 

Սեղմեք Orders (Պատվերներ) կոճակը` Ձեր բոլոր պատվերների ցուցակը բացելու համար:Կոճակը կարող 
է պարունակել նշան, որն արտահայտում է այն պատվերների քանակը, որոնք դեռ չեն ուղարկվել: 

 

Orders (Պատվերների) էջը բաղկացած է երկու պանելներից, որոնք ներառում են այն պատվերները, որ 
դեռ ընթացքի մեջ են, և նրանք, որոնք արդեն ուղարկվել են: 

Յուրաքանչյուր պատվերի համար կարող եք դիտել հետևյալ մանրամասները՝  հիվանդի անունը, 
սկանավորման ամսաթիվը, դեպքի տեսակը և պատվերի կարգավիճակը: 

Պատվերը կարող է ունենալ հետևյալ կարգավիճակներից մեկը՝ կախված դեպքի տեսակից՝ 

• Rx-ը ստեղծվել է՝ Rx-ը լրացվել է, բայց հիվանդը դեռ չի սկանավորվել: 

• Սկանավորումը ընթացքի մեջ է՝ Սկանավորումը ընթացքի մեջ է 

• Ուղարկվում է՝ Սկանն ուղարկվում է 

• Ուղարկվել է՝ Դեպքն ուղարկվել է 

• iTero մոդելավորում՝ Պատվերը ուղարկվել է iTero մոդելավորման 

• Լաբորատորիայի վերանայում՝ Պատվերը ուղարկվել է լաբորատորիա` վերանայման 

• Align արտադրանք՝ Դեպքը անցնում է ներքին գործընթացի միջով 

• Արտահանվում է բժշկի գրասենյակ՝ Դեպքն ուղարկվում է IDS պորտալ 

• Կատարված է՝ Սկանավորումը ավարտված է 

 
Նկար 117՝ Պատվերների էջ 
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Պատվերները դիտելու կամ վերանայելու համար՝ 

1. Սեղմեք Orders (Պատվերներ) կոճակը հիմնական էկրանին: 

Կբացվի Orders (Պատվերների) էջը՝ ցույց տալով երկու պանել - In Progress (Ընթացքի մեջ 
գտնվող) պատվերներ և Past Orders (Նախորդ պատվերներ): 

o Ընթացքի մեջ է՝ Սկանները դեռ չեն ուղարկվել: 

o Նախորդ պատվերներ՝ սկաններն արդեն ուղարկվել են: 

2. Սեղմեք պատվերի վրա In Progress (Ընթացքի մեջ է) պանելի վրա` հետևյալ ընտրանքները 
դիտելու համար՝ 

 
Նկար 118` Ընթացքի պանել - ընտրանքներ 

o Դիտել Rx-ը՝ Բացում է Rx Details (Rx-ի տվյալների) պատուհանը՝ հնարավորություն տալով 
դիտել այս պատվերի դեղատոմսը: 

o Սկան՝ Բացում է Scan (Սկանավորման) պատուհանը՝ հնարավորություն տալով ստեղծել նոր 
սկան կամ շարունակել սկանավորել հիվանդին: 

o Դիտել սկանները՝ Բացում է View (Դիտման) պատուհանը՝ հնարավորություն տալով 
վերանայել ընթացիկ սկանը: 
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3. Ըտրեք պատվերը Past Orders (Նախորդ պատվերների) պանելից՝  դեպքի տեսակից կախված 
հետևյալ ընտրանքները դիտելու համար՝ 

 
Նկար 119՝ Նախորդ պատվերների պանել - ընտրանքներ 

o Դիտել Rx-ը՝ Բացում է Rx Details (Rx-ի տվյալների) պատուհանը՝ հնարավորություն տալով 
դիտել այս պատվերի դեղատոմսը: 

o Viewer՝ Բացում է Viewer-ի պատուհանը՝ հնարավորություն տալով դիտել և փոփոխել մոդելը: 

o Ավելացնել Rx՝ Բացում է New Scan (Նոր սկանի) պատուհանը և հնարավորություն է տալիս 
ավելացնել դեղատոմս այս պատվերի համար (միայն Օրթոդոնտիկ պատվերների համար և 
սկանավորումից հետո մինչև 21 օրվա ընթացքում): 

o Invisalign օգտվողները կարող են ընտրել նաև Invisalign-ի հետևյալ ֆունկցիաները՝ 

▪ Invisalign Go Արդյունքների սիմուլյատոր 

▪ Invisalign Go Դեպքերի գնահատում 

▪ Invisalign արդյունքների սիմուլյատոր 

▪ Invisalign առաջընթացի գնահատում 
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7 Ինչպե՞ս դիտել հաղորդագրությունները 

 Messages (Հաղորդագրությունների)էջում ցուցադրվում են ծանուցումներ, թարմացումներ և այլ 
համակարգային հաղորդագրություններ Align Technology ընկերությունից, օրինակ՝ արտադրանքի 
թարմացումներ, առաջիկա ուսումնական դասընթացներ կամ ինտերնետ կապի հետ կապված 
խնդիրներ: 

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ստուգել նոր կամ չկարդացված հաղորդագրությունների 
քանակը Messages (Հաղորդագրությունների) կոճակի նշանի վրա: 

 

 
Նկար 120` Հաղորդագրությունների էջ 

Հաղորդագրությունները դիտելու համար՝ 

1. Սեղմեք Messages (Հաղորդագրություններ) կոճակը հիմնական էկրանին: 

Ցուցադրվում է  ծանուցումների, թարմացումների և Align Technology ընկերությունից այլ 
հաղորդագրությունների ցուցակը: 

2. Ձախ պանելում արագ որոնեք կոնկրետ հաղորդագրությունը՝ ըստ առարկայի վերնագրի կամ 
սքրոլ արեք պանելով դեպի ներքև՝ կոնկրետ հաղորդագրությունը գտնելու համար: 

3. Ցանկացած հաղորդագրություն որպես չընթերցված նշելու համար՝ սեղմեք Mark as Unread (Նշել 
որպես չընթերցված) : 
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8 Ինչպե՞ս աշխատել MyiTero-ի հետ 

MyiTero-ն համացանցային պորտալ է՝ նույն տեսքով-և-նույն ինտերֆեյսով, ինչ iTero ծրագրային 
ապահովումը: Այն օգտվողներին հնարավորություն է տալիս իրականացնել վարչական 
առաջադրանքներ, ինչպիսիք են` լրացնել նոր Rx ցանկացած աջակցվող սարքի վրա, օրինակ՝ ԱՀ կամ 
պլանշետ-ի վրա, առանց  սկանավորման ընթացքում արժեքավոր ժամանակը օգտագործելու: Բացի 
այդ, այն հնարավորություն է տալիս դիտել 3D մոդելները դրանք ստեղծելուց հետո և հետևել 
Պատվերների ընթացքին: 

MyiTero-ն նախատեսված է օրթոդոնտիստների և ընդհանուր պրակտիկայի ատամնաբույժերի և 
նրանց անձնակազմի (օգնականներ, գրասենյակի ադմինիստրատոր և այլն) համար: 

MyiTero-ի հետ աշխատելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ ծանոթացեք MyiTero 
օգտագործողի ձեռնարկի հետ: 
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9 iTero Invisalign-ի ֆունկցիաները 

9.1 Invisalign արդյունքների սիմուլյատոր 

Invisalign Արդյունքների սիմուլյատորը ծրագրային գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս 
հիվանդներին ցույց տալ նրանց Invisalign բուժման արդյունքի սիմուլյացիան: 

Դուք կարող եք իրական ժամանակում ճշգրտումներ կատարել արդյունքի սիմուլյացիայի վրա այն 
հիվանդին ցուցադրելու ժամանակ: Այս գործիքը լրացուցիչ տվյալներ կտրամադրի հիվանդներին 
բուժումը ընդունելու նրանց որոշման համար: 

Invisalign Արդյունքի սիմուլյատորի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ կարդացեք 
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf  

9.2 Invisalign առաջընթացի գնահատում 

Առաջընթացի գնահատման գործիքը ներառում է զեկույց, որը ատամների շարժի գունավոր աղյուսակ 
է, որպեսզի օգտագործողը օգնի բուժման որոշումներ կայացնելուն, հետևի հիվանդի առաջընթացին 
իրենց ClinCheck բուժման ծրագրում: 

 
Նկար 121՝ Առաջընթացի գնահատման պատուհան 

Invisalign Առաջընթացի գնահատման գործիքին վերաբերող լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ 
կարդացեք Progress Assessment (Առաջընթացի գնահատում) բաժինը  Invisalign Արդյունքների 
սիմուլյատոր ձեռնարկից 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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9.3 Invisalign Go համակարգ 

Invisalign Go-ն ցածր մակարդակի էլայներ է, որն օգնում է գնահատել և բուժել Ձեր հիվանդներին՝ 
ընդամենը մի քանի կոճակ սեղմելով և ամեն քայլի վրա օգնություն ապահովելով: 

Invisalign Go համակարգի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար՝ կարդացեք 
Invisalign-ի դոկումենտացիան: 
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10 Խնամք և սպասարկում 

10.1 Ինչպե՞ս վարվել զննաձողի և մալուխի հետ 

Զննաձողի մեջ են մտնում հեշտությամբ վնասվող բաղադրիչներ և նրանց հետ պետք է զգույշ լինել: 

Երբ համակարգը չի օգտագործվում, զննաձողը պետք է տեղադրել տակդիրի վրա` իր կապույտ 
պաշտպանիչ գլխիկը հագցրած:Եթե ունեք iTero Element Flex համակարգ, ապա զննաձողը պետք է 
պահվի իր հատուկ տուփի մեջ, երբ համակարգը չի օգտագործվում: 

Հիվանդների հետ աշխատելու ընդմիջումների ժամանակ խորհուրդ է տրվում ուղղել ոլորված 
հատվածները, քանդել հանգույցները՝ սկանավորող սարքի մալուխի լարվածությունը վերացնելու 
համար: Եթե մալուխի գլխիկը անջատվում է զննաձողից, զգուշությամբ հետ ամրացրեք այն: 

Զննաձողը պետք է լավ մաքրել և ախտահանել նախքան առաջին օգտագործումը և յուրաքանչյուր 
լրացուցիչ օգտագործման միջև և վերջին սկանավորումից ոչ ուշ, քան 30 րոպե հետո: Զննաձողը 
մաքրելու և ախտահանելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար՝ տե՛ս ստորև 

բերված բաժին 10.2: 

10.2 Ինչպե՞ս մաքրել և ախտահանել զննաձողը 

Զննաձողը պետք է մաքրել և ախտահանել հետևյալ կերպ՝ 

1. Օգտագործման պատրաստ CaviCide 1-ի մեջ թրջեք առանց խավի շորը և այնուհետև քամեք այն, 
մինչև որ այն խոնավ լինի: 

2. Լավ սրբեք զննաձողը՝ մանրախիճը վերացնելու համար: 

Հաջորդ քայլին անցնելուց առաջ ամբողջ սարքը պետք է տեսողականորեն ստուգվի, որպեսզի 
համոզվեք, որ ոչ մի խիճ չի մնացել: 

3. Երկու լրացուցիչ առանց խավ շոր թրջեք CaviCide 1-ի մեջ և քամեք, մինչև դրանք խոնավ լինեն: 

4. Առնվազն 2 րոպե լավ մաքրեք համակարգը՝ համոզվելով, որ բոլոր մակերևույթները, ներառյալ՝ 
բոլոր եզրերը և անցքերը, նույնպես մաքրվել են: 

5. Թրջեք առանց խավ շորերը թորած ջրի մեջ և սրբեք բոլոր մակերեսները առնվազն 15-ից-30 վայրկյան: 

6. Մակերեսները չորացրեք առանց խավ չոր շորերով: 

10.2.1 Ինչպե՞ս մաքրել սկանավորող համակարգի սենսորային էկրանը 

Սկանավորող համակարգի սենսորային էկրանը պետք է մաքրել հիվանդների սեսիաների միջև 
հետևյալ կերպով՝ 

1. Մաքրեք համակարգի բոլոր արտաքին մակերևույթները` օգտագործելով հաստատված 
ախտահանող անձեռոցիկներ կամ փչեք ախտահանիչ հեղուկ մաքուր առանց-խավ շորի վրա և 
հետևեք արտադրողի հրահանգներին: 

2. Հեռացրեք մնացորդային հեղուկ ախտահանիչը մաքուր և առանց խավի անձեռոցիկով: 

Նշում՝  Մի օգտագործեք աբրազիվ մաքրող միջոցներ և / կամ քայքայիչ մաքրող նյութեր կամ 
ախտահանիչ նյութեր, որոնք պարունակում են թթուներ, հիմքեր, օքսիդացնող միջոցներ և լուծիչներ: 

10.3 Տեսախցիկի սպասարկում 

Մատակարարվող վեբ-տեսախցիկը սպասարկման կարիք չունի, անհրաժեշտության դեպքում կարելի 
է այն մաքրել առանց խավ անձեռոցիկով: 
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11 Հիվանդանոցային պայմաններում LAN միացման հետ կապված 
ցուցումներ 

11.1 Ներածություն 

Սկանավորող համակարգը աշխատում է Wi-Fi միացման շնորհիվ՝ iTero-ի ամպային ծառայությունից 
սկաներ վերցնելու կամ այնտեղ ուղարկելու համար: 

Ստորև բերված են լավագույն Wi-Fi միացման համար օգտակար ցուցումներ: 

Wi-Fi միացման մակարդակները 

 

Գերազանց 

>-50 dBm 

 

Լավ 

-50-60 dBm 

 

Միջին 

-60 to -70 dBm 

 

Թույլ 

<-70 dBm 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝   Ձեր iTero Element սկանավորող համակարգի 
ամենաարդյունավետ աշխատանքի համար՝ համոզվեք, որ Wi-Fi-ի հզորությունը «Գերազանց է» կամ 
առնվազն «Լավ»: 

ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝  Համոզվեք, որ LAN մալուխը միացած չէ սկանավորող համակարգին հիվանդին 
սկանավորելիս. դա արգելված է անվտանգությանը սպառնացող պատճառներով: 

11.2 Նախապատրաստական աշխատանքներ 

• Ձեր մոդեմը/ռոուտերը պետք է կարգավորվի WPA2 անվտանգության ստանդարտով և ունենա 
գաղտնաբառ: 

• Համոզվեք, որ Ձեր ՏՏ մասնագետները ներկա են սկանավորման համակարգի տեղադրման 
ժամանակ: 

• Համոզվեք, որ Ձեր Wi-Fi SSID տվյալները հասանելի են՝Մուտքանուն & գաղտնաբառ: 

• Համակարգի համար  Wi-Fi միացման հզորության սանդղակը պետք է ցույց տա առնվազն երկու 
«գծիկ», ինչպես պատկերված է վերևում: 

• Ստորև բերված են գրասենյակի ՏՏ մասնագետի համար որոշ առաջարկներ. ի՞նչ պետք է հաշվի 
առնել՝ iTero սկանավորման համակարգի հետ կապված մուտքի կամ միացման խնդիրների 
կանխարգելման համար` 

o Align ծառայությունների հետ կապված հոսթնեյմի վերաբերյալ խորհուրդներ՝ լսել պորտեր 80 

և 443, ինչպես նկարագրված է բաժին 11.7 -ում: 

o Մի՛ արգելեք FTP հաղորդակցությունը, քանի որ սկանավորող համակարգը ուղարկում է 
հատուկ տիպի ֆայլեր(.3dsand.3dc/.3dm): 

o Անջատեք ցանկացած պրոքսի-կլիենտ՝ TCP/IP-ի միջոցով տվյալների հաղորդման համար: 

o Սկանավորող համակարգը որևէ դոմեն խմբի մի՛ միացրեք: 

o Ոչ մի խմբային պոլիտիկա (Windows-ի ֆունկցիա) մի՛ ակտիվացրեք սկանավորող համակարգի 
վրա, քանի որ դա կարող է խանգարել սկանավորող սարքի պատշաճ աշխատանքին: 
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11.3 Երթուղիչի հետ կապված ցուցումներ 

Նվազագույն ստանդարտներ`802.11N / 802.11AC 

11.4 Ինտերնետ կապի հետ կապված ցուցումներ 

Ձեր սկանավորող համակարգի լավագույն աշխատանքը ապահովելու համար՝ համոզվեք, որ Ձեր 
ինտերնետ կապի վերբեռնման արագությունը առնվազն 1 Մբ / վ է ամեն սկանավորող սարքի համար: 
Նաև հիշեք, որ սկանավորող համակարգից բացի ինտերնետին միացած ցանկացած սարք կարող է 
ազդել սկանավորող համակարգի աշխատանքի որակի վրա: 

11.5 Ֆայերվոլ 

Բացեք հետևյալ պորտերը (ֆայերվոլի դեպքում)՝ 

• 80 - HTTP - TCP 

• 443 - HTTPS - TCP 

11.6 Wi-Fi միացման հետ կապված խորհուրդներ 

Wi-Fi ռաուտերները թույլ են տալիս մուտք գործել համացանց՝ օգտագործելով Wi-Fi միացում գրեթե  
ցանկացած վայրից, որը գտնվում անլար կապի սահմաններում:Այնուամենայնիվ, պատերի, 
առաստաղների կամ առանձին միջնապատերի քանակը, խորությունը և դիրքը, որոնցով պետք է 
անցնեն անլար ազդանշանները, կարող են սահմանափակել ազդանշանի ուժը և հեռավորությունը: 
Նորմալ ազդանշանները տարբերվում են՝  կախված Ձեր տան կամ գրասենյակի նյութի տեսակներից 
և ֆոնային ՌՀ-ի (ռադիոհաճախականության) աղմուկից: 

• Համոզվեք, որ ռաուտերի և այլ ցանցային սարքերի միջև պատերի և առաստաղների քանակը 
նվազագույնը լինի: Յուրաքանչյուր խոչընդոտ կարող է նվազեցնել Ձեր ադապտերի ազդեցության 
հեռավորությունը 1-3 մետրով (3-9 ոտնաչափ): 

• Համոզվեք, որ ցանցային սարքերը անցնում են ուղիղ գծով՝ առանց որևէ միջնապատերի: 
Նույնիսկ բարակ պատը կարող է արգելակել ազդանշանը 1 մետրով (3 ոտնաչափ), եթե պատի 
անկյունը տեղափոխվի ընդամենը 2 աստիճանով: Լավագույն կապի համար՝  բոլոր սարքերը 
տեղադրեք այնպես, որ Wi-Fi ազդանշանը ուղիղ անցնի պատի կամ միջնապատի միջով (ոչ թե 
անկյան տակ): 

• Շինանյութերը նույնպես նշանակություն ունեն:Ամուր երկաթե դուռը կամ ալյումինե մեխերը 
կարող են շատ հաստ լինել և բացասական ազդեցություն ունենալ Wi-Fi ազդանշանի վրա: 
Փորձեք մուտքի կետերը, անլար միացման ռաուտերները և համակարգիչները այնպես 
տեղավորել, որ ազդանշանը անցնի գաջե պատերի կամ որմնախորշերի միջով: Ապակու, 
պողպատի, մետաղի, մեկուսացումով պատերի, ջրամբարների (ջրավազանների), հայելիների, 
քարտարկղերի, աղյուսի և բետոնի նման  նյութերը և առարկաները կարող են նվազեցնել Ձեր 
անլար միացման ազդանշանը: 

• Պահեք Ձեր iTero սարքը ՌՀ-աղմուկ արտադրող էլեկտրական սարքերից կամ սարքավորումներից 
հեռու (առնվազն 3-6 ոտնաչափ կամ 1-2 մետր): 

• Եթե Դուք օգտագործում եք 2.4 ԳՀց անլար հեռախոսներ կամ X-10 (անլար ապրանքներ, ինչպիսիք 
են առաստաղի օդափոխիչները, հեռավար լույսերը և տան անվտանգության համակարգերը), ապա 
Ձեր անլար միացումը կարող է խիստ վատանալ կամ ամբողջությամբ անջատվել: Բազմաթիվ 
անլար սարքերի տակդիրը/հիմքը փոխանցում է ռադիոհաճախականության ազդանշան, նույնիսկ 
եթե սարքը չի օգտագործվում: Տեղավորեք Ձեր մյուս անլար սարքերը որքան հնարավոր է հեռու 
Ձեր սկանավորող համակարգից և ռաուտերից: 

• Ձեր տարածքում կարող է լինել մեկից ավելի ակտիվ անլար միացման ցանց: Յուրաքանչյուր 
ցանց օգտագործում է մեկ կամ ավելի ալիքներ:Խնդրեք Ձեր ՏՏ բաժինը ստուգել այս և 
անհրաժեշտության դեպքում փոխել Ձեր ցանցի կողմից օգտագործվող ալիքների քանակը: 
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11.7 Align հոսթի անվան հետ կապված  խորհուրդներ 

Align ընկերությունը անընդհատ բարելավում է իր արտադրանքը և ծառայությունները և, այսպիսով, 
կարող է միանալ հոսթի մի անվան, բայց ոչ թե կոնկրետ IP հասցեին: 

Հետևյալ հոսթի անունների ցանկը ստեղծվել է նրա համար, որ ապահովվեն Align ընկերության 
սկանավորող սարքերի համապատասխան գործառույթները՝ սարքի բոլոր հնարավորությունները 
օգտագործելու համար: 

Align հոսթի անվան հետ կապված  խորհուրդներ՝ 

Հոսթնեյմ Պորտ 

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 

AWS IP ընդգրկում - Ամազոնի 
գլոբալ CDN ծառայություն - IP 
հասցեների ընդգրկույթը 
տարբերվում է՝ կախված 
սկանավորող համակարգի 
գտնվելու վայրից : 

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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12 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ 
դեկլարացիա 

IEC 60601-1-2 հրատարակություն 
4.0 (2014 թ.) 

Բժշկական էլեկտրական սարքավորումներ; Մաս 1-
2:Օժանդակ ստանդարտ՝ Էլեկտրամագնիսական 
համատեղելիություն - պահանջներ և թեստեր 

CFR 47 FCC Կանոններ և կարգադրագրեր՝ 15-րդ մաս: 
Ռադիոհաճախականության սարքեր: Բ ենթակետ՝ Ոչ 
դիտավորյալ ճառագայթող սարքեր (2015 թ.) 

ETSI EN 301489-1 

(միայն iTero Element 2-ի համար) 

Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության (EMC) 
ստանդարտ ռադիոտեխնիկայի և ծառայությունների 
համար; Մաս 1-ին՝ Ընդհանուր տեխնիկական 
պահանջներ 

Նախատեսված օգտագործման 
համար միջավայր 

Մասնագիտական առողջապահություն և տան 
պայմաններում բուժօգնության միջոցների միջավայր 

Էլեկտրամագնիսական խանգարման պատճառով, որոշ դեպքերում, պատկերը կարող է անհետանալ, 
և սենսորային էկրանին կհայտնվի հաղորդագրություն հաղորդակցման խաթարման մասին: 
Սկանավորող համակարգը կվերադառնա աշխատանքային ռեժիմին օգտագործողի միջամտությունից 
կամ ավտոմատ վերականգնվելուց հետո: 

iTero Element 2 և Element Flex համակարգերի Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ստուգման 
արդյունքների ամփոփում՝ 

Թեստ Ստանդարտ Վտանգի մակարդակ/գծեր Ստուգման 
արդյունքներ 

Ճառագայթում (IEC 60601-1-2 բաժին 7)  

Կոնդուկտիվ ճառագայթում 
հաճախ. դիապազոն 150 
կՀց -30 ՄՀց 

CISPR 11 1-ին խումբ դաս B 230, 120 
& 100 հոսանքի ցանցեր @ 
50 Հց; 220 հոսանքի ցանցեր 
@ 60 Հց 

Համապատասխանում է 

Ճառագայթում հաճախ. 
դիապազոն՝ 30 - 1000 ՄՀց 

CISPR 11 1-ին խումբ Դաս B Համապատասխանում է 

Հարմոնիկ հոսանքների 
ճառագայթման ստուգում 

IEC 61000-3-2 230 հոսանքի ցանց @ 50 Հց 
& 220 Վ @ 50 Հց & 60 Հց 

Համապատասխանում է 

Լարման 
փոփոխություններ, 
լարման տատանումներ և 
տատանումների 
ստուգում 

IEC 61000-3-3 230 հոսանքի ցանց @ 50 Հց 
& 220 հոսանքի ցանց @ 50 
Հց 

Համապատասխանում է 



iTero Element 2 և iTero Element Flex-ի օգտագործման ձեռնարկ  
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 107 

Թեստ Ստանդարտ Վտանգի մակարդակ/գծեր Ստուգման 
արդյունքներ 

Կայունություն (IEC 60601-1-2 բաժին 8)  

Էլեկտրաստատիկ 
լիցքաթափման (ESD) 
նկատմամբ կայունություն 

IEC 61000-4-2 8 կՎ կոնտակտային 
լիցքաթափումներ & 15 կՎ 
օդային լիցքաթափումներ  

Համապատասխանում է 

Էլեկտրամագնիսական 
դաշտերի նկատմամբ 
կայունություն 

IEC 61000-4-3 10.0 Վ / մ; 80 ՄՀց 2.7 ԳՀց, 
80% AM, 1 կՀց 

Համապատասխանում է 

Հաղորդակցման անլար 
սարքերի պատճառով 
առաջացած մոտակա 
գոտու դաշտի նկատմամբ 
կայունություն 

IEC 61000-4-3 Հաճախականությունների 
ցանկը, 9 Վ / մ-ից մինչև 28 
Վ / մ, PM (18 Հց կամ 217 
Հց), FM 1 կՀց 

Համապատասխանում է 

Էլեկտրական արագ 
անցողական գործընթացի 
(EFT) նկատմամբ 
կայունություն 

IEC 61000-4-4 ± 2.0 կՎ 230 էլեկտրական 
ցանցերի վրա @ 50 Հց; & 220 
էլեկտրական ցանցերի վրա 
@ 60 Հց; Tr / Th - 5/50 ns, 100 
կՀց 

Համապատասխանում է 

Լարման թռիչքի 
նկատմամբ կայունություն 

IEC 61000-4-5 ± 2.0 սմ / ± 1.0 կՎտ դմ 230 
էլեկտրական ցանցերի վրա 
@ 50 Հց; & 220 
էլեկտրական ցանցերի վրա 
@ 60 Հց; Tr / Th - 1.2 / 50 
(8/20) μs  

Համապատասխանում է 

Ռադիոհաճախականությ
ան դաշտերի 
առաջացրած կոնդուկտիվ 
խանգարումների 
նկատմամբ կայունություն 

IEC 61000-4-6 3.0, 6.0 VRMS  230 հոսանքի 
ցանցի @ 50 Հց և 220 & 
հոսանքի ցանցի @ 60 Հց & 
զննաձողի մալուխի վրա; 0.15 
÷ 80 մՀց, 80% AM @ 1 կՀց  

Համապատասխանում է 

Լարման անկումների, 
էլեկտրամատակարարմա
ն կարճատև 
ընդհատումների և 
լարման տատանումների 
նկատմամբ կայունություն 

IEC 61000-4-11 230 & 100 VAC հոսանքի 
ցանցի @ 50 Հց: 0% - 0,5 ցիկլ 
& 1 ցիկլ;  
70% - 25 ցիկլ; 0% - 250 ցիկլ;  
220 VAC էլեկտրական 
ցանցում @ 60 Հց`0% - 
0,5 ցիկլ & 1 ցիկլ; 70% - 
30 ցիկլ;  
0% - 300 ցիկլ  

Համապատասխանում է 

Արտանետում (ըստ ETSI EN 301 489-1)  

(միայն iTero Element 2-ի համար) 
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Թեստ Ստանդարտ Վտանգի մակարդակ/գծեր Ստուգման 
արդյունքներ 

Կոնդուկտիվ 
արտանետումներ 
հաճախ. դիապազոն 150 
կՀց - 30 ՄՀց 

ETSI EN 301 
489-1;EN 55032 

1-ին խումբ դաս B  
230 հոսանքի ցանցեր 

Համապատասխանում է 

Ճառագայթում հաճախ. 
դիապազոն 30 - 6000 ՄՀց 

ETSI EN 301 
489-1;EN 55032 

Դաս B Համապատասխանում է 

Հարմոնիկ հոսանքների 
ստուգում 

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

230 հոսանքի ցանցեր  Համապատասխանում է 

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

230 հոսանքի ցանցեր  Համապատասխանում է 

Կայունություն (ըստ ETSI EN 301 489-1)  

(միայն iTero Element 2-ի համար) 

Էլեկտրաստատիկ 
լիցքաթափման (ESD) 
նկատմամբ կայունություն 

EN 61000-4-2 4 կՎ կոնտակտային 
լիցքաթափումներ  8 կՎ 
օդային լիցքաթափումներ 

Համապատասխանում է 

Էլեկտրամագնիսական 
դաշտերի նկատմամբ 
կայունություն 

EN 61000-4-3  3.0 Վ / մ, 80 ՄՀց  6.0 ԳՀց, 
80% AM, 1 կՀց 

Համապատասխանում է 

Էլեկտրական արագ 
անցողական գործընթացի 
(EFT) նկատմամբ 
կայունություն 

EN 61000-4-4 AC ցանցեր՝± 1.0 կՎ;  
Tr / Th - 5/50 ns, 5 կՀց 

Համապատասխանում է 

Լարման թռիչքի 
նկատմամբ կայունություն 

EN 61000-4-5  AC ցանցեր՝± 1.0 կՎ դմ / ± 2.0 
կՎ սմ, Tr / Th - 1.2 / 50 (8/20) 
μs 

Համապատասխանում է 

Ռադիոհաճախականությ
ան դաշտերի 
առաջացրած կոնդուկտիվ 
խանգարումների 
նկատմամբ կայունություն 

EN 61000-4-6  AC ցանցեր՝3.0 ՎRMS;  
0.15 ÷ 80 մՀց, 80% AM @ 1 
կՀց 

Համապատասխանում է 

Լարման ընդհատումների 
նկատմամբ կայունություն  

EN 61000-4-11  AC ցանցեր՝0% - 0.5 ցիկլ & 
1 ցիկլ;  
70% - 25 ցիկլ; 0% - 250 ցիկլ 

Համապատասխանում է 
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13 iTero Element-ի արտադրանքի անվտանգության սպիտակ 
փաստաթուղթ (whitepaper) 

Այս whitepaper-ը վերաբերում է iTero® Element ™ օպտիկական դրոշմերի պատրաստման 
համակարգի շարքին: Կախված Ձեր ձեռք բերած ապրանքի տարբերակից՝ կարող են 
տարբերություններ լինել ապրանքի ֆունկցիաների մեջ: Բացի այդ, քանի որ այս արտեֆակտը 
ստեղծվել է ժամանակի ինչ-որ մի պահի, կարող են փոփոխություններ տեղի ունեցած լինել Align 
Technology արտադրանքի անվտանգության պրակտիկաներում ՝ արտադրանքի անվտանգության 
էկոհամակարգում էվոլյուցիայի և հասունացման հարցը լուծելու համար: 

Մենք հասկանում ենք կենսական գիտությունները և առողջապահության ոլորտը և 
անդրադառնում ենք ողջ կազմակերպության անվտանգությանը: 

Կիբերհարձակումների սպառնալիքը կենսական 
գիտություններին և առողջապահական արտադրանքներին 
անընդհատ զարգանում է: Հաշվի առնելով սա՝ մենք նախօրոք 
ստեղծեցինք արտադրանքի անվտանգության ծրագիր, որը 
կենտրոնացած է մեր արտադրանքի հետ կապված 
անվտանգության ռիսկը նվազագույնի հասցնելու վրա՝ թույլ 
տալով մեզ զգոն լինել զարգացող սպառնալիքների 
նկատմամբ և շարունակաբար բարելավել մեր արտադրանքը: 

Մենք հասկացել ենք անվտանգության և գաղտնիության 
նկատառումների կարևորությունը հենց սկզբից և մեր 
արտադրանքի ողջ կյանքի ընթացքում: Դա իրականացնելու 
համար՝ մենք ստեղծեցինք  տարբեր մասնագետներից բաղկացած՝ արտադրանքի անվտանգության թիմ, 
որում ներառված են ինժեներական / ծրագրային ապահովման մշակման, անվտանգության, իրավական / 
գաղտնիության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և որակի ապահովման ներկայացուցիչներ: 

Մենք որոշում ենք անվտանգության ռիսկերը՝ օգտագործելով ռիսկերի կառավարման կայուն 
գործընթացներ: 

Align Technology-ն պարտավորվում է լուծել և նվազագույնի հասցնել անվտանգության և 
գաղտնիության ռիսկերը այն արտադրանքներում, որոնք մենք նախագծում, մշակում և սպասարկում 
ենք: Մենք իրականացնում ենք մեր արտադրանքի խորը գնահատումներ, որ կարողանանք կիրառել 
ռիսկերի մեղմացման համապատասխան միջոցներ արտադրանքի մշակման սկզբում: Ելնելով 
արտադրանքի ռիսկի մակարդակից, ինչպես նաև արտադրանքի ֆունկցիոնալությունից՝ կիրառվում 
են հետևյալ մեթոդները: 

Ապրանքի անվտանգության ռիսկերի գնահատում 
(PSRA)՝ Align Technology-ն իրականացրեց PSRA 
iTero® Element օպտիկական դրոշմերի պատրաստման 
համակարգի շարքի վրա: Գնահատման 
մեթոդաբանությունը ներառում էր պլանավորում և 
տվյալների հավաքում, կիրառելի արտադրանքի 
պրոֆիլների նույնականացում, բաղադրիչի ռեգիստրի 
մշակում, վերահսկողության վերլուծություն, 
խոցելիությունների հայտնաբերում, խոցելիության 
ռիսկի գնահատման հաշվարկ, հաշվառման համար 
հարմարեցված մեղմացնող հսկողությունների 
հայտնաբերում և մնացորդային ռիսկերի գնահատման 
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հաշվարկ:Անվտանգության և գաղտնիության ռիսկերը, որոնք դիտարկվում են որպես գնահատման 
լծակների արդյունաբերության առաջատար պրակտիկայում անվտանգության ռիսկերի շրջանակներ, 
ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 և FDA-ի 
նախադիտման ներկայացման բովանդակությունը՝ Կիբերանվտանգության կառավարում բժշկական 
սարքերում: 

Ապրանքի անվտանգության և գաղտնիության ֆունկցիաները: 

ITero® Element ™ օպտիկական դրոշմերի պատրաստման համակարգի շարքում իրականացվում են 

հետևյալ ոչ սպառիչ անվտանգության հսկողությունները՝ 

• PII-ի ոչ ակտիվ տվյալները գաղտնագրվում են՝ Անձնական տվյալները (PII) պահվում են 
գաղտնագրված տվյալների բազայում:Սա թույլ չի տալիս հարձակվողին գողանալ սկանավորող 
համակարգի վրա պահվող հիվանդի և հաճախորդի տվյալները: 

• Տվյալների փոխանցումը գաղտնագրված է` Սկանավորման տվյալները, որոնք կրկնօրինակվում 
են Align-ի սերվերներին, փոխանցվում են տրանսպորտային մակարդակի անվտանգության (TLS) 
գաղտնագրման միջոցով՝ օգտագործելով վստահելի վկայագրեր:Սա թույլ չի տալիս 
հարձակվողին գողանալ սկանավորող համակարգի վրա պահվող հիվանդի և հաճախորդի 
տվյալները դրանց փոխանցման պահին: 

• Առկա է հակավիրուսային պաշտպանություն՝ Սկանավորող համակարգերի վրա նախապես 
տեղադրված է Trend Micro հակավիրուսային ծրագիրը, որը ստուգում է համակարգում վնասակար 
ֆայլերի առկայությունը: Հակավիրուսային ծրագրերի բնութագրերը հաճախ թարմացվում են, իսկ 
սարքերը՝ ամեն օր սկանավորվում: 

• Հեռավար սպասարկումը հնարավոր չէ առանց թույլտվության՝ Սարքերը օգտագործում են 
TeamViewer-ը հեռավար սեսիաների համար:TeamViewer ծրագիրը պահանջում է օգտվողի ID-ն և 
գաղտնաբառը, որը հաճախորդը պետք է փոխանցի Align ծառայության անձնակազմին մինչև 
կապ հաստատելը: 

• Օպերացիոն համակարգի և ծրագրերի փոփոխությունները սահմանափակված են՝ Սկանավորող 
սարքերը իրականացնում են տերմինալի ռեժիմ, ինչը թույլ չի տալիս օգտագործողին որևէ 
անցանկալի փոփոխություն մտցնել գործավար համակարգում և ծրագրային բաղադրիչներում: 

• Գործում են օգտագործողի մուտքի կառավարման հսկողություններ՝ Սկանավորող համակարգը 
օգտագործելու համար՝ անհրաժեշտ է օգտվողի հաշիվ և գաղտնաբառ: Սա օգնում է պաշտպանել 
սկանավորող համակարգը չթույլատրված մուտքերից: 

• Կիրառվում է պարտականությունների տարանջատում՝ Սկանավորող համակարգերը ունեն 
կարողություն գրանցելու օգտագործողի՝ տարբեր դերեր կատարող մի քանի հաշիվներ մեկ 
սկանավորող համակարգի վրա: Կան Բժշկի, Օգնականի և Օժանդակ տեխնիկական մասնագետի 
դերեր: Սա օգնում է հետևել  անհատ օգտագործողների կողմից իրականացվող 
գործողություններին` ավելի լավ  սարքը պաշտպանելու համար: 

• Եթե ունեք հարցեր կամ մտահոգություններ ռիսկերի վերաբերյալ, ինչպես որ դրանք 
նկարագրված են, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ TRM@aligntech.com կամ 
privacy@aligntech.com : 

mailto:TRM@aligntech.com
mailto:privacy@aligntech.com
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14 Համակարգի առանձնահատկությունները 

14.1 Համակարգի առանձնահատկությունները - iTero Element 2 

 

Մոնիտոր 21.5 ”HD սենսորային էկրան 

Զննաձող  Սկանավորող սարքը կարմիր լազերային լույս (680 նմ Դաս 1) է արձակում, 
ինչպես նաև սպիտակ LED ճառագայթում:  

Անլար LAN միացում  LAN քարտը ապահովում է տեղական ցանցային հաղորդակցում և անլար 
միացում: 

Անվտանգություն  Տե՛ս Ապրանքի անվտանգության whitepaper բաժին 13: 

Աշխատանքային հզորություն  100-240 հոսանքի ցանց- 50/60 Հց - 200ՎԱ (առավելագույնը)  

Աշխատանքային 
ջերմաստիճանը  

18 ° -ից 26 ° C / 64.4 ° -ից 78.8 ° F 

Նշում` Համակարգը աշխատում է սահմանափակ հնարավորություններով` 
առանց սկանավորման ունակության, երբ այն գտնվում է 10 ° C- ից 17 ° C 
(50 ° F- ից 62.6 ° F) և 27 ° C- ից 40 ° C- ի (80.60 ° F- ից 104 ° F) 
ջերմաստիճանների պայմաններում: 

Պահպանման / տեղափոխման 
ջերմաստիճան  

5 ° -ից 50 ° C/ 23 ° -ից 122 ° F 

Աշխատանքային ճնշում & 
բարձրություն  

ՃՆշում՝ 520 մմ ս. ս. - ից մինչև 771 մմ ս. ս. (~ 69 կՊա- ից մինչև ~ 103 կՊա) 

Բարձրություն՝ -400 ոտնաչափից մինչև 10․000 ոտնաչափ 

Պահպանման/տեղափոխման 
ճնշումը & բարձրությունը  

ՃՆշում՝ 430 մմ ս. ս. - ից մինչև 760 մմ ս. ս. (~ 57 կՊա- ից մինչև ~ 101 կՊա)  

Բարձրություն՝ 0 ոտնաչափից մինչև 15․000 ոտնաչափ 

Հարաբերական 
խոնավություն  

Աշխատանքային՝ 40% - 70% 

Պահեստավորում՝ 30% - 90% 

Չափերը  iTero HD սենսորային էկրան՝ 

• Բարձրությունը՝ 356 մմ  
(~ 14 մատնաչափ) 

• Լայնությունը՝ 552 մմ  
(~ 21.7 մատնաչափ) 

• Խորությունը՝ 65 մմ  
(~2.5 մատնաչափ) 

Զննաձող՝ 

• Երկարությունը՝ 338.5 մմ  
(~ 13 մատնաչափ) 

• Լայնությունը՝ 53․5 մմ  
(~ 2 մատնաչափ) 

• Խորությունը՝ 69.8 մմ  
(~ 3 մատնաչափ) 

Անիվներով կանգնակ՝ 

• Բարձրությունը՝ 1280 մմ  
(~ 50 մատնաչափ) 

• Լայնությունը՝ 645 մմ  
(~ 25 մատնաչափ) 

• Խորությունը՝ 625 մմ  
(~ 24.5 մատնաչափ) 

Զտաքաշը՝  iTero HD սենսորային էկրան՝8.3 կգ (~ 18.3 ֆունտ) 

Զննաձող՝ 0.47 կգ (~ 1 ֆունտ), առանց մալուխի 

Անիվներով կանգնակ՝ 13.6 կգ (~ 30 ֆունտ) 

Բրուտտո քաշը՝ ~ 37.5 կգ (~ 83 ֆունտ) 
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14.2 Համակարգի առանձնահատկությունները - iTero Element Flex 

 

Մոնիտոր Նոութբուք` սենսորային էկրանով 

Զննաձող Սկանավորող սարքը կարմիր լազերային լույս (680 նմ Դաս 1) է արձակում, 
ինչպես նաև սպիտակ LED ճառագայթում: 

Անվտանգություն Align Technology-ն ստանձնում է մեր հաճախորդների և նրանց հիվանդների 
տվյալների շատ լուրջ պատասխանատվությունը: Հիվանդների բոլոր 
տվյալները փոխանցվում են կոդավորված TLS ալիքի միջոցով, և 
հաղորդակցությունն ու տվյալները ապահով կերպով պահվում են՝ 
հնարավորություն տալով մեր հաճախորդներին ձեռնարկել ողջամիտ միջոցներ՝ 
իրենց հիվանդների տվյալները պաշտպանելու համար: 

Աշխատանքային 
հզորություն 

100-240 ցանցեր- 50/60 Հց - 40 ցանցեր (առավելագույնը) 

Աշխատանքային 
ջերմաստիճանը 

18 ° -ից 26 ° C / 64.4 ° -ից 78.8 ° F 

Պահպանման / 
տեղափոխման 
ջերմաստիճան 

5 ° -ից 50 ° C/ 23 ° -ից 122 ° F 

Աշխատանքային 
ճնշում & բարձրություն 

ՃՆշում՝ 520 մմ ս. ս. - ից մինչև 760 մմ ս. ս. (~ 69 կՊա- ից մինչև ~ 101 կՊա)  

Բարձրություն՝0 ոտնաչափից մինչև 10․000 ոտնաչափ 

Պահպանման / 
տեղափոխման ճնշումը 
& բարձրությունը 

ՃՆշում՝ 430 մմ ս. ս. - ից մինչև 760 մմ ս. ս. (~ 57 կՊա- ից մինչև ~ 101 կՊա)  

Բարձրություն՝ 0 ոտնաչափից մինչև 15․000 ոտնաչափ 

Հարաբերական 
խոնավություն 

Աշխատանքային՝ 40% - 70% 

Պահեստավորում՝ 30% - 90% 

Չափերը iTero Element Flex-ի սվիչ՝ 

• Երկարությունը՝ 206 մմ 
(~8 ոտնաչափ)  

• Լայնությունը՝ 94 մմ  
(~ 3.7 մատնաչափ)  

• Խորությունը՝ 36․5 մմ  
(~ 1․4 մատնաչափ) 

iTero Element Flex-ի զննաձող՝ 

• Երկարությունը՝ 338․5 մմ  
(~ 13 մատնաչափ) 

• Լայնությունը՝ 53․5 մմ  
(~ 2 մատնաչափ) 

• Խորությունը՝ 69.8 մմ  
(~ 3 մատնաչափ) 

iTero Element Flex-ի տակդիր՝ 

• Երկարությունը՝ 262 մմ  
(~ 10 մատնաչափ)  

• Լայնությունը՝ 89 մմ  
(~ 3.5 մատնաչափ)  

• Խորությունը՝ 52 մմ  
(~ 2 մատնաչափ) 

Պատյանը (տուփը)` 

• Բարձրությունը՝ 326․5 մմ  
(~ 13 մատնաչափ)  

• Լայնությունը՝ 455 մմ  
(~ 18 մատնաչափ)  

• Խորությունը՝ 184 մմ  
(~ 7 մատնաչափ) 

Զտաքաշը iTero Element Flex-ի սվիչ՝ ~ 0․5 կգ (~ 1 ֆունտ)  

iTero Element Flex-ի զննաձող՝ 0․47 կգ (1 ~ ֆունտ) 

Պատյանը դատարկ վիճակում՝ ~ 2 կգ (~ 4.5 ֆունտ) 

Բրուտտո քաշը ~ 8 կգ (~ 17.6 ֆունտ) 
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