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Əks göstərişlər
Epilepsiya diaqnozu qoyulmuş insanlarda iTero skanerinin yanıb-sönən işığının epileptik şoka səbəb olması
riski var. Bu şəxslər əməliyyat zamanı sistemlə əlaqəli yanıb-sönən işığa heç bir halda baxmamalıdırlar.

Uyğunluq
Sinif 1 lazer uyğunluğu

EMC uyğunluğu

Bu cihaz "21 CFR 1040. 10" və "EN 60825-1" ilə
uyğundur.

Bu cihaz aşağıdakı EMC standartlarına uyğundur:

CSA uyğunluğu

Təhlükəsizlik uyğunluğu

Bu cihaz Kanada və ABŞ üçün aşağıdakı CSA
standartına uyğundur: "UL Std № 60601-1 - Tibbi
Elektrik Avadanlıqları 1-ci hissə: Ümumi
Təhlükəsizlik Tələbləri".

Bu cihaz aşağıdakı EMC standartlarına uyğundur:

FCC uyğunluğu

CE uyğunluğu

Bu cihaz FCC Qaydalarının 15-ci maddəsinə
uyğundur və onun istismarı aşağıdakı iki şərtə
olmalıdır:

Bu cihaz AB-nin Tibbi Cihazlar üzrə 93/42/EEC saylı
Direktivinə uyğundur.

“IEC 60601-1-2 Tibbi elektrik avadanlığı – Hissə 1-2:
Ümumi təhlükəsizlik və əsas performans üçün
ümumi tələblər - Girov standartı: Elektromaqnit
hadisələri - Tələblər və testlər".

“IEC 60601-1 Tibbi elektrik avadanlığı - Hissə 1:
Əsas təhlükəsizlik və vacib performans üçün ümumi
tələblər".

1. Bu cihaz zərərli müdaxiləyə səbəb ola bilməz.
2. Bu cihaz arzuolunmaz əməliyyatlara səbəb ola
biləcək müdaxilə də daxil olmaqla hər cür
müdaxiləni qəbul etməlidir.

FCC xəbərdarlığı
Bu cihazda istehsalçı tərəfindən aydın şəkildə
təsdiqlənməmiş dəyişikliklər etmək cihazı FCC
Qaydalarına uyğun işlətmək səlahiyyətinizi ləğv edə
bilər.
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İşarələr
Aşağıdakı simvollar iTero Element 2 və iTero Element Flex aparat komponentlərində görünə bilər və bu
sənəddə və digər iTero Element 2 və iTero Element Flex ədəbiyyatlarında görünə bilər.

Cihazın üzərində bu işarəni görsəniz, cihazın
düzgün istifadəsi üçün bu kitabçaya müraciət
etməyiniz məsləhət olunur.

Tətbiqi hissə növü BF. Üzərində bu işarənin
olduğu hər hansı bir komponentin elektrik
izolyasiya növü BF-dir.

Elektrik
tullantılarının
və
elektron
avadanlıqların ayrı-ayrılıqda toplanması tələb
olunur. AB-nin Tullantı Elektrik və Elektron
Avadanlıqlar (TEEA) üzrə Direktivinə uyğun
olaraq, bu məhsulu məişət və ya bələdiyyə
kanalizasiyasına atmayın. Bu cihazda TEEA
materialları mövcuddur.
Avropa Qabaqcıl Təkrar Emal Şəbəkəsi
(EARN) xidmətinə müraciət edin.
Onlayn
sorğu
formasına
http://b2btool.earnservice.com/aligntech/select

DİQQƏT: ABŞ Federal Qanununa əsasən,
bu cihazın yalnız lisenziyalı bir Stomatoloq,
Ortodont və ya Diş Mütəxəssisi tərəfindən və
ya onun göstərişi ilə satışına icazə verilir. Bu
sistem resept əsasında istifadə olunan tibbi
avadanlıqdır və yalnız ixtisaslı tibb işçisi
tərəfindən işlədilə bilər.

Tibbi avadanlıqların istehsalçısı.

Sifariş nömrəsi.

Seriya nömrəsi.

Dəyişən cərəyan.

keçid:

Nəmdən qorunması lazım olan bir tibbi cihazı
göstərir.
Diqqət! Bu işarə cihazla əlaqəli xüsusi
xəbərdarlıq və ya ehtiyat tədbirlərinin
olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur.
Cihazın üzərində bu işarə varsa, bu
kitabçadakı təhlükəsizliklə bağlı məlumatlara
istinad etmək zəruridir.

Üzərində bu işarənin olduğu hissələr və ya
aksessuarlar təkrar istifadə edilməməlidir.
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Tibbi avadanlıq üçün təhlükəsiz
temperatur hədlərini göstərir.

olan

İstifadəçinin istifadəyə dair təlimatlara
müraciət etməsinin lazım olduğunu göstərir.
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İstehsalçının mal partiyası kodu.

Tibbi cihazın təhlükəsiz şəkildə məruz qala
biləcəyi atmosfer təzyiqinin aralığını göstərir.

USB girişi.

Elektrik batareyası.

IEC 60417-5009: GÖZLƏMƏ.
Tibbi cihazın təhlükəsiz şəkildə məruz qala
biləcəyi rütubət səviyyəsini göstərir.
DİQQƏT: İTero Element Flex habının üzərinə
ayağınızla basmayın.
Kövrəkdir, ehtiyatla davranın.
Avropa Birliyindəki Səlahiyyətli nümayəndəni
bildirir.
Bu tərəf yuxarı olmalıdır.

IEC 60417-5031: Birbaşa cərəyan.

Cihazın Çin üçün RoHS uyğun olduğunu
göstərir.

Çubuq (yoxlama cihazı).

iv
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Təhlükəsizlik təlimatları
Sistemlə işə başlamazdan əvvəl bütün istifadəçilər bu təhlükəsizlik təlimatlarını diqqətlə oxumalıdırlar.
Elektrik təchizatı

Sistem daxili tibbi məqsədli elektrik qidalandırıcısı vasitəsi ilə elektriklə təmin olunur.

Batareya gücü

Yalnız iTero Element 2:

Elektrik
xəbərdarlıqları

•

Doldurmaq - Batareya elektrik cərəyanına qoşulduqdan 2 saat sonra tam dolmuş
olacaq.

•

Tam doldurulmuş batareya ilə 30 dəqiqəyə qədər skan edə bilərsiniz.

•

Xəbərdarlıq: Skaner Li-ion doldurulabilən batareya paketi ilə təmin edilmişdir.
Batareya yanlış yerləşdirildikdə partlama təhlükəsi yarada bilər. Yalnız
istehsalçının məsləhət gördüyü növdə batareya ilə əvəz edin. İstifadə edilmiş
batareyaları istehsalçının göstərişlərinə uyğun olaraq atın.

•

Cərəyan vurması təhlükəsi!! Yalnız Align Technology şirkətinin səlahiyyətli
mütəxəssisləri xarici panelləri və örtükləri çıxara bilər. İçəridə istifadəçinin müdaxilə
edə biləcəyi hissələr yoxdur.

•

Elektrik cərəyanı riskinin qarşısını almaq üçün skaner yalnız qoruyucu torpaqlama
ilə təchiz edilmiş bir elektrik şəbəkəsinə qoşulmalıdır.

•

Ekranının arxasındakı USB yuvalarına yalnız Align Technology tərəfindən
təsdiqlənmiş veb-kamera və ya USB fləş kart qoşulmalıdır.

Yalnız iTero Element Flex:
•

iTero Element Flex çubuq üçün enerji təchizatı olan bir hab ilə təmin edilir. Flex
habı quru yerdə saxlanılmalı, zədə və zərbələrə qarşı qorunmalıdır.

•

Flex hab cihazını yalnız IEC60950 və UL60950-1 standartlarına uyğun olaraq
təsdiq edilmiş bir noutbuka qoşun. Noutbuk və bütün aksesuarları xəstədən ən azı
1,5 m məsafədə olmalıdır. Eyni zamanda xəstəni skan etmək və noutbuk və ya
onun aksesuarlarına toxunmaq olmaz.

•

Flex habdakı USB yuvalarına yalnız iTero çubuq və təsdiq edilmiş noutbuk
qoşulmalıdır.

•

Flex habını dəyişən cərəyan elektrik şəbəkəsinə qoşmaq üçün yalnız Align
Technology tərəfindən təsdiqlənmiş elektrik kabeli istifadə olunmalıdır.

Simsiz LAN

Sistem Simsiz LAN qurğusu ilə təchiz olunub.

Təhlükəsizlik
təsnifatı

•

Cərəyan vurmasından mühafizə növü: 1-ci sinif.

•

Cərəyan vurmasından mühafizə dərəcəsi: BF tipli.

•

Zərərli su sızmasından mühafizə dərəcəsi: Sıravi.

•

Avadanlıq tezalışan keyləşdirici məhlulların yaxınlığında istifadə üçün uyğun deyil.

•

İş rejimi: Mütəmadi.

Resept əsasında
istifadə olunan
tibbi avadanlıq

Bu sistem resept əsasında istifadə olunan tibbi avadanlıqdır və yalnız ixtisaslı tibb işçisi
tərəfindən işlədilə bilər.
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Skaner
xəbərdarlıqları

Təmizləmə və
dezinfeksiya

•

Skaner qırmızı lazer şüası (680nm Sinif 1), həmçinin ağ LED emissiyası yayır.
Skanerin normal istifadəsi insan gözü üçün heç bir təhlükə yaratmır. Ancaq skaneri
birbaşa xəstənin gözünə tutmaq olmaz.

•

Kabeli burmaq, düyünləmək, dartmaq və ya üzərinə basmaq olmaz.

•

Sistem istifadə edilmədikdə yoxlama cihazı dəstəyə elə yerləşdirilməlidir ki, zond
aşağıya doğru gəlsin, beləcə, lazer şüası və ya parıldayan ağ LED emissiya ilə heç
bir əlaqə olmayacaqdır.

•

Çubuğu yalnız çubuğun ucu xəstənin ağzında olarkən aktivləşdirin.

•

Çubuğu skan əməliyyatı hələ aktiv vəziyyətdə ikən beşikdə yerləşdirməyin.

•

Fiziki zədə və ya skanerdə nasazlıq müşahidə olunarsa, skan etməyi dayandırın və
Müştəri Dəstəyinə zəng edin.

•

Çarpaz çirklənmənin qarşısını almaq üçün aşağıdakılar vacibdir:
o
o
o

•

10.2saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi çubuğu təmizləyin və dezinfeksiya
edin, 1.4.3.1.1saylı bölmədə təsvir edildiyi kimi hər bir xəstə seansından sonra
birdəfəlik çubuq ucluqlarını dəyişdirin.
Hər xəstə seansından sonra əlcəkləri çıxarın və dəyişdirin.
Yırtılmış, çirklənmiş və ya çıxarılmış əlcəkləri atın.

Birdəfəlik ucluqları atarkən standart istismar qaydalarına və ya çirklənmiş tibbi
tullantıların atılmasına dair yerli qayda və qanunlara əməl edilməlidir.

Qablaşdırmanın
açılması və
quraşdırma

2.1 saylı bölmədə göstərildiyi kimi, Sistem Align Technology şirkəti təlimatlarına
əsasən qablaşdırmadan çıxarılmalı və quraşdırılmalıdır.

İş mühiti

•

Sistemin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün onu bir yerdən başqa yerə çox
ehtiyatla daşımaq lazımdır.

•

Çubuqda və ekranda hava girişlərini bağlamayın.

•

Sistem yalnız qapalı şəraitdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qurğu birbaşa
günəş işığı, həddindən artıq istilik və ya rütubətə məruz qalmamalıdır.

•

Yalnız iTero Element Flex: iTero Element Flex ofisə isti, soyuq və ya rütubətli
mühitdən gətirildikdə daxili kondensasiyanın qarşısını almaq üçün otaq
temperaturuna uyğunlaşana qədər gözləmək məsləhətdir.

Elektromaqnit
müdaxiləsi

XƏBƏRDARLIQ: Bu cihaz sınaqdan keçirilmiş və tibbi cihazlar üçün IEC60601-1-2
standartının tələblərinə uyğun olduğu təsdiqlənmişdir.
Bu standart səciyyəvi tibbi avadanlıqda müşahidə edilə biləcək zərərli müdaxilədən
əsaslı mühafizəni təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bununla belə, tibbi mühitdə
radio-tezlik ötürücü avadanlıqların və digər elektrik və elektromaqnit mənbələrinin
geniş yayılmasına görə (məsələn mobil telefon, iki-istiqamətli radio, elektrik cihazları,
RFID) yaxınlığı və mənbənin gücündən asılı olaraq bu cür yüksək səviyyədə maneçilik
bu cihazın fəaliyyətində pozulmalara səbəb ola bilər. Bu vəziyyətdə cihaz istifadəçi
müdaxiləsindən sonra və ya avto-bərpasından sonra iş rejiminə qaytarıla bilər.

Ümumi

vi

XƏBƏRDARLIQLAR:
•

XƏBƏRDARLIQ: Bu avadanlığa hər hansı bir dəyişiklik etmək qadağandır.

•

Yalnız iTero Element 2: Sensor ekranı quraşdırılmadan sonra daim stendə əlavə
olunmalıdır.
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1 Giriş
1.1

Bu sənəd haqqında
Bu sənəd iTero Element 2 və iTero Element Flex skanerləri və proqram təminatı barədə ümumi məlumat və
icmal ehtiva edir. Bundan əlavə, sistemin necə yığılacağı, proqramın iTero Element Flex sistemlərinə necə
qurulması, sistemin işə salınması və bağlanması, çubuq və kabellə davranış qaydası, çubuğun necə
təmizlənməsi və dezinfeksiya olunması, xəstələr arasında çubuq ucluqlarının dəyişdirilməsi qaydası izah
edilir.

1.2

•

iTero Element 2 yeni nəsil hesablama, 21.5 düymlük sensorlu geniş ekran, inteqrasiya edilmiş batareya,
erqonomik, mərkəzli dəstək ilə yanaşı daha sürətli skan emalı, inkişaf etmiş erqonomika və yüksək
dəqiqlikdə rəng görüntüsü təmin edir.

•

İTero Element Flex, xüsusi daşıma çantası ilə daşınabilən çubuq əsaslı bir sistem, texnologiyanı ən kiçik
əməliyyatçıya da gətirməyə imkan verir. Sistemin tutduğu yeri azaltmaq və hərəkətliliyini artırmaq üçün
onu Align Technology şirkəti tərəfindən uyğunluğu təsdiqlənmiş noutbuka qoşmaq olar.

Nəzərdə tutulan istifadə
İTero Element 2 və iTero Element Flex skanerləri aşağıdakı xüsusiyyətlərə və nəzərdə tutulmuş istifadəyə
malik olan ağızdaxili skanerlərdir:

1.3

•

Skanerin optik təəssürat (CAD / CAM) xüsusiyyəti diş və ağız toxumalarının topoqrafik şəkillərin qeyd
edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. iTero tərəfindən yaradılan məlumatlar diş cihazları (məsələn kappa,
breket, digər cihazlar və s.) və aksessuarları ilə birlikdə istifadə oluna bilər.

•

iTero Element Flex proqram təminatı iTero Element skaneri ilə birlikdə diş, ağız boşluğunun yumşaq
toxuması və quruluşu, çənələrin uyğunluğu ilə bağlı 3D ölçülü rəqəmsal görüntülərin çəkilməsi üçün
istifadə olunur. Proqram məlumatların emalına nəzarət edir, onların inteqrasiyasını və diş bərpası,
stomatoloji cihazlar, dayaqlar və aksessuarların fabrikasiyası üçün CAD/CAM idxalını asanlaşdırır.
Məlumatları skan etməklə yanaşı həmçinin müxtəlif xəstə və iş məlumatları idxal/ixrac edilə və ya
simulyasiya məqsədilə istifadə oluna bilər. Digər funksiyalar sistemin yoxlanılması və xidmət göstərilməsi
ilə yanaşı sifariş idarəetmə aləti olaraq da istifadə edilə bilər.

Faydaları
iTero Element 2 və iTero Element Flex sistemləri digər mövcud diş tacı-istehsalı metodları ilə müqayisədə
tozsuz müayinə, daha yüksək dəqiqlik və skan prosesində birbaşa məlumat almaq kimi üstünlüklərə malikdir.
iTero Xidmətinin xəstə məmnuniyyətini artırmaq, kliniki nəticələrin yaxşılaşdırılması və ofis səmərəliliyinin
artırılması yolu ilə biznesinizi necə böyüdə biləcəyini öyrənmək üçün http://www.itero.com veb-saytımıza
müraciət edin.
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1.4

iTero Element aparatı
Aşağıdakı iTero skaner modelləri aşağıda təsvir edilmişdir:
•

iTero Element 2
o
o

•

iTero Element Flex
o

2

Təkərli stend konfiqurasiyası
Adi stend konfiqurasiyası
Noutbuk konfiqurasiyası (yalnız seçilmiş ölkələrdə mövcuddur)
Minimum sistem tələbləri üçün http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex səhifəsinə daxil
olun.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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1.4.1

iTero Element 2
Ön görünüş
A

Sensor ekran

B

Elektrik açarı

C

Elektrik təchizatı indikatoru (LED)

D

Çubuq

E

Dəstək

F

Təkər bazası

Şəkil 1: İTero Element 2 ön görünüşü
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Arxa görünüşü
A

Çubuq girişi

B

Çubuq kabeli

C

Ekran elektrik kabeli

Şəkil 2: İTero Element 2 arxa görünüşü

1.4.2

iTero Element Flex
A

Noutbuk
sensor ekranı

B

iTero Element
Flex habı

C

Çubuq və
dəstək

Şəkil 3: iTero ElementFlex
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1.4.2.1

iTero Element Flex-in Daşınması
Sistem maksimum dərəcədə qorunması üçün sistemi daşıyarkən aşağıdakı təlimatlara əməl etmək tövsiyə
olunur:
1. Mavi qoruyucu ucluğu çubuğa əlavə edin.
2. Sistemi ofislər arasında daşımaq üçün bütün əşyaları təchiz olunmuş daşıma çantasına yerləşdirin.

Şəkil 4: Təmin edilən daşıma çantasında iTero Element Flex

3. Sistem komponentlərini rütubətdən qorumaq üçün çanta quru yerdə saxlanmalıdır.

1.4.3

iTero Element çubuğu

A

Birdəfəlik ucluq

B

Sensor panel

C

Yan düymələr: Skan, işə salmaq / söndürmək, sensor panel aktivləşdirmə

D

Hava girişləri

E

USB girişi ilə qoşula bilən çubuq kabeli

Şəkil 5: iTero Element çubuğu
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1.4.3.1

iTero Element çubuq ucluqları
2 növ çubuq ucluqları var:
•

Qoruyucu ucluq: Skaner istifadə edilmədikdə, çubuğun optik səthini qorumaq üçün mavi qoruyucu
ucluqdan istifadə edin.

•

Birdəfəlik ucluq: Bir xəstəni skan etməzdən əvvəl, yeni birdəfəlik ucluq əlavə edin.

Şəkil 6: Qoruyucu ucluq

1.4.3.1.1

Şəkil 7: Birdəfəlik ucluq

Xəstələr arasındakı çubuq ucluqlarını əvəz etmək
Çubuq ucluqları tək xəstə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur və çarpaz çirklənmədən qorunmaq üçün hər bir
xəstədən sonra atılmalı və dəyişdirilməlidir.
DİQQƏT: Birdəfəlik ucluqları atarkən standart istismar qaydalarına və ya çirklənmiş tibbi
tullantıların atılması ilə bağlı yerli qayda və qanunlara əməl edilməlidir.
Çubuq ucluğunu əvəz etmək üçün:
1. Ucluğun mərkəzinə yüngülcə basaraq, ucluğu yavaşca çubuqdan çıxarın və atın.

Şəkil 8: Çubuq ucluğunu çıxarmaq

6
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XƏBƏRDARLIQ: OPTİK SƏTH!
Optik səthə TOXUNMAYIN. Təmas zədələnməyə səbəb ola bilər. Təmizləmək lazımdırsa qutunun
içərisindəki anti-statik parçadan istifadə edin. Daha çox məlumat üçün ucluq qutusundakı təlimatlara
baxın.

Şəkil 9: Çubuğun optik səthi

2. 10.2 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi çubuğu təmizləyin və dezinfeksiya edin.
3. Yeni ucluğu çubuğun ucuna yerinə oturub şıqqıldayana qədər sürüşdürməklə taxın.
Qeyd: Skaner dərhal sonra istifadə olunmayacaqsa mavi qoruyucu ucluğu bağlayın.

Şəkil 10: Yeni ucluğu yavaşca sürüşdürməklə yerinə oturdun

1.5

iTero proqram təminatı
Yeni iTero Element 2 sistemləri quraşdırılmış proqram təminatı ilə birlikdə gəlir. Proqram təminatı 2.2 saylı
bölmədə təsvir edildiyi kimi iTero Element Flexs sistemində quraşdırılmalıdır.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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2 Başlanğıc
2.1
2.1.1

Quraşdırma təlimatları
İTero Element 2 skanerini yığmaq - təkərli stend konfiqurasiyası
iTero Element 2 skanerinizi quraşdırmaq üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin:

Dəyişən
cərəyan

Batareya

Klikləmə

Sabit
cərəyan

Cərəyan
düyməsi

Çubuq

Quraşdırma
üçün 2 nəfər
tələb olunur

A Sensor
ekran
B Elektrik
açarı
C Elektrik
təchizatı
indikatoru
(LED)
D Çubuq
E Dəstək
F Təkər
bazası

1. Qutuların tərkibini yoxlayın.

2. Sütunu təkərli stendə bərkidin.

3. Böyük altıbucaqlı açardan istifadə
etməklə iki altıbucaqlı vinti sıxın.

4. Tutacağın arxasından qapağı
çıxarın.

5. Çubuq dəstəyini təkərli stendin ön
hissəsinə bərkidin.

8
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6. Dəstəyi tutun.

7. Çubuq dəstəyinin arxasını
altıbucaqlı vintlə kiçik altıbucaqlı
açardan istifadə etməklə bərkidin.

10. Barmaq vintlərini boşaldın və
9. Təkərli stend çərçivəsinin
batareya qapağını çıxarın.
arxasından maqnitli qapağı çıxarın.

8. Qapağı tutacağın arxasına taxın.

11. Batareyanı batareya yuvasına
sürüşdürün və barmaq vintlərini
bərkidin.

12. Quraşdırmaq üçün sensor ekranını 13. Ekranı bərkitmək üçün skaneri
14. Elektrik kabelini növbəti şəkildə
qaldırın.
çevirin və barmaq vintini bərkidin.
göstərildiyi kimi "Sabit cərəyan"
yazılan girişə qoşun.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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Elektrik kabeli qoşuludur.

15. Maqnitli arxa qapağı örtün.

16. Çubuğu dəstəyə yerləşdirin.

17. Çubuq kabelini sensor ekranın
arxasına bağlayın.

18. Elektrik kabelini təkərli stendin
arxasına qoşun.

19. Kabeli təkərli stendin aşağısına
qısqacla bərkidin.

20. Məsafədən təlim və ya dəstək
sessiyaları üçün veb-kameranı
sensor ekrana yerləşdirin.

21. Veb-kameranı sensor ekranın
altındakı USB girişinə qoşun.

22. Elektrik kabelini dəyişən cərəyan
yuvasına qoşun, sonra isə
skaneri işə salmaq üçün güc
düyməsini basın.

10
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2.1.2

İTero Element 2 skanerini yığmaq - təkərli stend konfiqurasiyası
iTero Element 2 skanerinizi quraşdırmaq üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin:

sütunu

3. Qapağı çıxarın.

sensor

6. Ekranı bərkitmək üçün skaneri
çevirin
və
barmaq
vintini
bərkidin.

8. Elektrik
kabelini
"Dəyişən
cərəyan" yazılan girişə qoşun.

9. Çubuq kabelini sensor ekranın
arxasına bağlayın.

1. Sütunu çərçivəyə daxil edin.

2. Altıbucaqlı
bərkidin.

4. Yeni qapağı əlavə edin.

5. Quraşdırmaq
üçün
ekranını qaldırın.

7. Qapağı bağlayın.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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12. Elektrik kabelini dəyişən cərəyan
yuvasına qoşun, sonra isə
skaneri işə salmaq üçün güc
düyməsini basın.

10. Məsafədən təlim və ya dəstək
sessiyaları üçün veb-kameranı
sensor ekrana yerləşdirin.

12

11. Veb-kameranı sensor ekranın
altındakı USB girişinə qoşun.
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2.1.3

iTero Element Flex skanerinin quraşdırılması
iTero Element 2 skanerinizi quraşdırmaq üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin:

A

Hab və hab elektrik kabeli

B

Dəstək

C

Çubuq və çubuq kabeli

D

Noutbuk və habı qoşmaq üçün
USB kabeli

3. USB kabelini haba qoşun.

1. Çubuğu dəstəyə yerləşdirin.

2. Hab elektrik kabelini haba qoşun.

4. USB kabelini noutbuka qoşun.

5. Çubuq kabelini haba qoşun.

6. Habın elektrik kabelini elektrik
şəbəkəsinə qoşun.
Qeydlər:
•

Hab hər zaman dəyişən
cərəyan şəbəkəsinə qoşulu
vəziyyətdə qalmalıdır

•

Noutbuk ağızdaxili skan
zamanı dəyişən cərəyan
şəbəkəsinə qoşulmalıdır.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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2.2

İTero proqram təminatının quraşdırılması - iTero Element Flex
Yeni iTero Element 2 sistemləri quraşdırılmış proqramla birlikdə gəlir, ancaq iTero Element Flex üçün isə
istifadəçi proqramı sistemdə quraşdırmalıdır.
Qeyd: İTero proqramını Flex sistemlərinə quraşdırmadan əvvəl, mövcud Windows yeniləmələrini quraşdırın.
Yeni Windows kompüterləri yenilənmələri avtomatik olaraq tətbiq edir.
Proqramın düzgün qurulması və iTero Element Flex sisteminizin konfiqurasiyası üçün aşağıdakıları təmin
edin:
•

Çubuğun dəstəkdə etibarlı yerləşməsi və haba qoşulu olmasını

•

Habın noutbuka qoşulu olmasını

•

Proqram təminatının quraşdırılması zamanı noutbukun elektrik şəbəkəsinə qoşulu olmasına əmin olun.

İTero proqramın təminatını bir iTero Element Flex sisteminə quraşdırmaq üçün:
1. Bütün mövcud Windows yeniləmələrini quraşdırın.
a. Windows Yeniləmələrini yoxlamaq üçün Windows Settings (Windows Parametrləri) pəncərəsini
(Winkey + I) açın və Update & Security (Yeniləmə və Təhlükəsizlik) üzərinə klikləyin
b. Windows Yeniləmə üzərinə klikləyin.
c.

Mövcud yeni yenilənmələr olub-olmadığını görmək üçün Check for updates (Yenilənmələri yoxla)
düyməsini basın.

2. Qeydə alınmış e-poçtunuzun gələnlər qutusunda endirmə təlimatlarını ehtiva edən "Sizin iTero
göndərildi" e-poçtunu axtarın.
3. Proqram endirmə səhifəsinə daxil olmaq və ya baxmaq üçün http://download.itero.com. ünvanına gedin.
4. Veb-saytda Get Started (Başlamaq) düyməsinə klikləyin. FirstTimeInstaller.exe faylı endiriləcək.
5. Endirilmiş quraşdırma faylını işə salın və iTero proqram təminatı quraşdırılmasını tamamlamaq üçün
ekrandakı təlimatlara əməl edin.
Xoş gəldiniz ekranı göstərilir. Aşağıda 2.3 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi davam edin.

14
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2.3

Skanerə ilk dəfə giriş etmək
Skanı ilk dəfə açdığınız zaman Xoş gəldiniz ekranı göstərilir:

Şəkil 11: "Xoş gəldiniz" ekranı

Lazımi dili və aşağıdakı rejimlərdən birini seçin:
•

Demo Mode (Demo Rejimi): Skanerin xüsusiyyətləri ilə tanış olmağa və skanları təqdim etmədən
təcrübə skanları etməyə imkan verir. Əlavə məlumat üçün 2.4 saylı bölməyə baxın.

•

Make It Mine (Özününkiləşdirmə): Skaneri qeydiyyatdan keçirməyə imkan verir. Əlavə məlumat üçün
2.5 saylı bölməyə baxın.

Qeyd: Make It Mine (Özününkiləşdir) seçimindən əvvəl Demo Mode (Demo rejimi) seçimini seçsəniz, Make
It Mine (Özününkiləşdir) seçiminə daxil olmaq üçün skaneri yenidən başlatmalı olacaqsınız.

2.4

Demo Rejimində işləyir
Demo rejimi yeni heyətə təlim keçmək və skan təcrübəsi qazanmaq üçün hazırlanmışdır. Demo rejimi diş
təcrübəsi üçün iTero skanerində məşq etmək, skan texnikaları, resept formaları üçün dərslər, iş növləri və
iTero interfeysi ilə tanış olmaq üçün hər zaman mövcuddur. Demo rejimi skan prosesinin bütün aspektlərini
özündə cəmləşdirir, eləcə də kliniki işlər, İnvisalign işləri və bərpaedici işlər kimi müxtəlif nümunələri əhatə
edir.
Demo rejimi təcrübə skanları üçün istifadə edildikdə, yüngül zolaqlı arxa fon və yuxarı sol küncdə qırmızı
etiket Demo rejimin hazırda işlədiyini göstərir. Demo rejimi ilk dəfə giriş etdikdə Xoş gəldiniz ekranında, qalan
vaxtlarda isə ana ekrandakı iTero loqosunu basmaqla əlçatan olur.
Qeyd: Demo rejimində edilən skanlar saxlanıla bilməz və ya xəstənin müalicəsi üçün təqdim edilə bilməz.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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Giriş etdikdən sonra Demo rejiminə daxil olmaq üçün:
1. Skaner ekranının yuxarısındakı iTero Element loqosuna basın.

Şəkil 12: iTero Element loqosu

2. Demo Mode (Demo Rejimi) üzərinə klikləyin.

Şəkil 13: Demo Rejimi seçimi

Demo istifadəçini seçməyə imkan verən Login (Giriş) pəncərəsi göstərilir.

Şəkil 14: Demo istifadəçilərinin siyahısı olan giriş pəncərəsi

16
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3. Bərpaedici işlərə baxmaq üçün Doctor Name (Doktor Adı) açılan siyahısından Dr. Demo, iTero (Dr.
Demo, iTero) istifadəçisini seçin.

Şəkil 15: Demo Giriş düyməsi

4. Demo Login (Demo Giriş) düyməsinə klikləyin.
Demo rejimi pəncərənin yuxarı sol tərəfində olmaqla Demo rejimi ana ekranı göstərilir.

Şəkil 16: Demo Rejimi ana ekranı

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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5. Demo işlərinə baxmaq üçün Orders (Sifarişlər) üzərinə basın, beləcə cari və keçmiş sifarişlərin
siyahısını görə bilərsiniz.

Şəkil 17: Keçmiş sifarişlər siyahısında nümayiş olunan demo işləri

6. Tələb olunan demo işinə basın.
Seçilmiş iş aşağıdakı variantları göstərmək üçün genişləndirilir:

Şəkil 18: Keçmiş Sifarişlər paneli - seçimlər

Sifarişlərlə işləmə haqqında daha çox məlumat üçün bölməyə baxın: 6.

18
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2.4.1

Demo Rejimindən çıxmaq
Demo rejimindən çıxmaq üçün:
•

iTero Element loqosuna basın və demodan çıxmaq üçün Exit Demo (Demodan Çıx) üzərinə basın.

Şəkil 19: Demo Rejimindən çıxmaq

2.5

Skaneri qeydiyyatdan keçirin - Özününkiləşdirmə prosesi
Skaneri qeydiyyatdan keçirərkən qeydiyyat prosesini başa çatdırmaq üçün aşağıdakılara ehtiyacınız var:
•

İstifadəçi Adı

•

İstifadəçi Parolu

•

Şirkət sənədi

iTero nümayəndəsindən Özününkiləşdirmə prosesini
məlumatlarınızı ehtiva edən bir e-poçt alacaqsınız.

necə

davam

etdirməklə

bağlı

sizin

giriş

Qeyd: Əgər Demo Rejiminə skaneri qeydiyyatdan keçirməzdən əvvəl Xoş gəldiniz ekranından daxil
olmuşdunuzsa, onda Özününkiləşdirmə seçiminə keçmək üçün skaneri yenidən başlatmalı olacaqsınız.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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Skaneri qeydiyyatdan keçirmək üçün:
1. Lazımi dili seçin.
2. Make It Mine (Özününkiləşdirmə) üzərinə basın.
Qoşulun səhifəsi göstərilir.

Şəkil 20: Şəbəkənin seçilməsi

3. Lazım olan şəbəkə bağlantısını seçin və Next (Növbəti) üzərinə basın.
Align ilə əlaqə təsdiqlənmişdir.

Şəkil 21: Align ilə əlaqənin yoxlanması
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4. Təsdiqləmə tamamlandıqda Next (Növbəti) düyməsinə basın.
Time Zone (Saat Qurşağı) səhifəsi göstərilir.

Şəkil 22: Saat qurşağınızı seçmək

5. Əgər saat qurşağı düzgündürsə Next (Növbəti) düyməsinə basın, əgər deyilsə açılan siyahıdan saat
qurşağını seçib Apply (Tətbiq Et) düyməsinə basın.
Register System (Qeydiyyat Sistemi) səhifəsi göstərilir.

Şəkil 23: Quraşdırmanı fərdiləşdirmək üçün sistem qeydiyyata alınır

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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6. Verilən sahələrdə e-poçtunuzu, parolunuzu və şirkət sənədinizi daxil edin və Register (Qeydiyyatdan
Keçin) düyməsinə basın.
iTero abunə paketinizi ehtiva edən Scanner Configuration (Skaner Konfiqurasiyası) səhifəsi göstərilir.

Şəkil 24: iTero abunə paketi

7. Next (Növbəti) düyməsinə basın.
License Agreement (Lisenziya Müqaviləsi) səhifəsi göstərilir.

Şəkil 25: Lisenziya müqaviləsi
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8. Lisenziya müqaviləsini nəzərdən keçirdikdən sonra müqavilənin şərtlərini qəbul etmək üçün razılıq
qutucuğunu seçin və Next (Növbəti) üzərinə basın.
Sistem bir yeniləməni yoxlayır və lazım olduqda ən son versiyaya yüksəldiləcəkdir.

Şəkil 26: Yeniləmələr yoxlanılır

9. Next (Növbəti) düyməsinə basın.
Sistem qeydiyyata alınıb və hazırdır.

Şəkil 27: Sistem qeydiyyatdan keçib və hazırdır

10. Aşağıdakı bölmədə təsvir olunduğu kimi, sistemə giriş etmək üçün Login to iTero Element (iTero
Element-ə Giriş) düyməsinə basın.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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3 İTero Element 2 və iTero Element Flex skaneri ilə işləmək
3.1

Skanerə giriş
Skaner işə salındıqda Login (Giriş) pəncərəsi görünəcək.

Şəkil 28: Giriş pəncərəsi

iTero skanerinə giriş edərkən MyAligntech hesab məlumatınızın hazır olduğuna əmin olun. Sizə adınız,
hesab e-poçtunuz və parolunuz lazım olacaq. Bütün lazımi sahələri doldurun və sonra Login (Giriş Et)
düyməsini basın.
Skanerə giriş etmək üçün:
1. Doctor Name (Doktor Adı) açılan siyahısından istifadəçi adınızı seçin.
2. Myaligntech.com-da qeydiyyatdan keçərkən istifadə etdiyiniz e-poçt ünvanını daxil edin. Əgər əvvəlki
sessiyalarda Remember Me (Məni Xatırla) razılıq qutucuğunu seçmişdinizsə sizin e-poçt ünvanınız
avtomatik olaraq göstəriləcək.
3. Parolunuzu daxil edin. Parolunuzu unutmusunuzsa, 3.1.1 saylı bölmədə təsvir edildiyi kimi yenidən təyin
edə bilərsiniz.
4. Gələcək sessiyalarda sistemin e-poçt ünvanınızı xatırlaması üçün Remember Me (Məni Xatırla) razılıq
qutucuğunu seçin. Hər bir halda skanerə giriş etmək üçün parolunuzu daxil etməlisiniz.
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5. Login (Giriş) düyməsinə klikləyin.
iTero ana ekranı göstərilir.

Şəkil 29: iTero ana ekranı

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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3.1.1

Parolunuzu sıfırlamaq
Lazım gələrsə parolunuzu sıfırlaya bilərsiniz.
Parolunuzu sıfırlamaq üçün:
1. Giriş pəncərəsində Forgot Password (Şifrəmi Unutmuşam) düyməsinə klikləyin.

Şəkil 30: Forgot Password (Şifrəmi Unutmuşam) düyməsi

Bundan sonra nə etməli olduğunuzu izah edən bir pəncərə göstərilir.

Şəkil 31: Unudulmuş parol üçün e-poçt sahəsi

2. Email (E-poçt) sahəsində, myaligntech.com-da qeydiyyatdan keçmək üçün istifadə etdiyiniz e-poçt
ünvanınızı daxil edin.
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3. Submit (Təqdim Et) düyməsinə klikləyin.
Əvvəlcədən müəyyən edilmiş təhlükəsizlik sualınız göstərilir.

Şəkil 32: Təhlükəsizlik cavabı sahəsi

4. Təhlükəsizlik sualınızın cavabını daxil edin.
Müvəqqəti parol sizə göndəriləcək.
5. myaligntech.com saytına daxil olmaq və sonra şifrənizi sıfırlamaq üçün müvəqqəti paroldan istifadə edin.
6. Qeydiyyatdan keçdiyiniz e-poçt ünvanınızı bilmirsinizsə, iTero Müştəri Dəstəyi ilə əlaqə saxlayın.

3.2

Skanerdən çıxış etmək
Xəstə məlumatlarını qorumaq üçün istifadə edilmədikdə skanerdən çıxış etməlisiniz.
Standart olaraq, müəyyən bir qeyri-aktivlik müddətindən sonra sistemdən çıxış edəcəksiniz ki, bunu 3.6.3.1
saylı bölmədə təsvir edildiyi kimi Giriş parametrlərinizdə təyin edə bilərsiniz.
Skanerdən çıxış etmək üçün:
1. Ana ekrana qayıtmaq üçün
2. Sistemdən çıxış etmək üçün

üzərinə basın.
üzərinə basın.

Giriş pəncərəsi göstərilir, növbəti istifadəçinin sistemə daxil olmasına hazırdır.
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3.3

Skaneri söndürmək
Proqram yeniləmələrinin quraşdırılmasına icazə vermək üçün hər günün sonunda sistemin söndürülməsi
tövsiyə olunur.
Skaneri söndürmək üçün:
1. Bütün faylları və tətbiqləri bağlayın.
2. Sistemi söndürmək üçün ekranın sağ aşağısındakı Güc düyməsini basın və buraxın.
Xəbərdarlıq: Düyməni 4 saniyədən çox müddətə basılı saxlamaq boz və mavi ekranlar kimi problemlərə
səbəb ola biləcək sərt sıfırlama prosesini aktivləşdirir.

3.4

Skanerin ofis daxilində daşınması
iTero Element 2 skaneri ofis daxilində daşına bilər.
Skaneri daşımaq üçün:
1. Çubuğun dəstəkdə etibarlı şəkildə yerləşdirilməsini təmin edin.
2. Sistemi elektrik şəbəkəsindən ayırın.
3. Sistemi yeni yerinə yerləşdirin və elektrik şəbəkəsinə qoşun.

3.5

İstifadəçi interfeysi
iTero Element Flex sistemi Terapevtik və ya Ortodontik istifadə üçün rəqəmsal skan etmək üçün intuitiv
istifadəçi interfeysi təklif edir. Skanlama prosesində ekran təlimatlarına əməl etmək üçün sensor ekran və
çubuqdakı düymələr istifadə olunur.
İstifadə edilə bilən sensor jestlərinin siyahısı üçün 3.5.2 saylı bölməyə baxın.

Şəkil 33: iTero ana ekranı
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Aşağıdakı düymələr ana ekranda göstərilir:
Battery (Batareya): iTero xarici batareyasının doluluğunu görmək üçün basın.
Batareyanın qalan doluluq faizini göstərən batareya göstəricisi görünəcək. Batareya
ikonası ildırım işarəsi göstərirsə deməli batareya doldurulur.

Şəkil 34: Batareyanın doluluğu

Tədris Mərkəzi: iTero skaneriniz üçün təlim materiallarına və təhsil videolarına daxil
olmaq üçün basın.

Lock (Kilidləmək): 3.2 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi, skaner istifadə
edilmədikdə hesabınızdan çıxmaq bura basın. Bu, stomatoloji təcrübənin HIPAA-ya
uyğun və bütün tibbi məlumatların etibarlı olmasını təmin edəcək.
İpucu: Təsadüfi girişlərin qarşısını almaq üçün sistemi təmizləyərkən onu
kilidləməlisiniz.
Settings (Parametrlər): Skaneriniz üçün çubuq tənzimləmələri, lokalizasiya, istifadəçi
parametrləri və digər tərcihləri tənzimləmək üçün bura basın.
Əlavə məlumat üçün 3.6 saylı bölməyə baxın.
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Help (Yardım): Xüsusiyyətlərin və alətlərin naviqasiyasına yardım etmək üçün ipucları
göstərən yarımşəffaf Yardım overleyini göstərmək üçün bura basın.

Şəkil 35: Yardım overleyi

Bu görünüşdə düymə
formasındadır. Müştəri Dəstəyindən məsafədən yardım
üçün düyməni basın. Müştəri Dəstəyi bütün Yardım overleylərində mövcuddur.
Qeyd: Uzaqdan əlaqə qurmadan əvvəl Müştəri Dəstəyinə zəng edin.
Yardım overleyini bağlamaq və müvafiq ekrana qayıtmaq üçün hər hansı bir yerə basın.
Yeni Skan: New Scan (Yeni Skan) düyməsinə basın, yeni skana başlamazdan əvvəl
resept məlumatlarını daxil edin.
Əlavə məlumat üçün 4 saylı bölməyə baxın.

Xəstələr: Bütün xəstələrinizin siyahısı, onların cədvəl nömrələri və son skan
tarixlərini ehtiva edən Patients (Xəstələr) səhifəsini açmaq üçün basın.
Əlavə məlumat üçün 5 saylı bölməyə baxın.

Sifarişlər: Bütün sifarişlərinizin siyahısını göstərmək üçün basın.
Əlavə məlumat üçün 6 saylı bölməyə baxın.

Mesajlar: Align Technology-dən mesajlarınızı görmək üçün basın.
Əlavə məlumat üçün 7 saylı bölməyə baxın.

Batareya və Parametrlər düymələri 3.5.1 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi, hər bir skaner pəncərəsində
göstərilir.
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3.5.1

Skaner alətlər paneli
Skaner pəncərələrinin hər birinin üst hissəsində aşağıdakı alətlər paneli göstərilir:

4 mərkəzi düymə skan prosesinin cari vəziyyətini göstərir.
Ana ekrana qayıtmaq üçün basın.
Skan prosesindəki mövcud mərhələni göstərir ki, bu həmçinin alətlər panelində vurğulanan
müvafiq düymədən də aydın olur.
Reseptə baxmaq məqsədilə New Scan (Yeni Skan) pəncərəsinə keçmək üçün basın, 4.1
saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi.
4.2 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi, Skan rejiminə keçib xəstəni skan etmək üçün basın.
4.3 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi, Baxış rejiminə keçib skan edilmiş modeli görmək
üçün basın.
04.4 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi, skan edilmiş modeli laboratoriyaya göndərmək
üçün basın.
iTero xarici batareyasının doluluğunu görmək üçün basın.
Batareyanın qalan doluluq faizini göstərən batareya göstəricisi görünəcək. Batareya ikonası
ildırım işarəsi göstərirsə deməli batareya doldurulur.

Şəkil 36: Batareyanın doluluğu

Skaneriniz üçün çubuq tənzimləmələri, lokalizasiya, istifadəçi parametrləri və digər tərcihləri
tənzimləmək üçün bura basın.
Parametrlər tərcihləri haqqında daha çox məlumat üçün 3.6 saylı bölməyə baxın.
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Xüsusiyyətlərin və alətlərin naviqasiyasına yardım etmək üçün ipucları göstərən yarımşəffaf
Yardım overleyini göstərmək üçün bura basın.

Şəkil 37: Yardım overleyi

Bu görünüşdə düymə
formasındadır. Müştəri Dəstəyindən məsafədən yardım üçün
düyməni basın. Müştəri Dəstəyi bütün Yardım overleylərində mövcuddur.
Yardım ekranını bağlamaq və müvafiq ekrana qayıtmaq üçün hər hansı bir yerə basın.

3.5.2

Sensor ekran jestləri
iTero proqramı, sensor ekranı (həmçinin çoxtoxunuşlu kimi tanınan) jestləri dəstəkləyir. Bu jestlər
çoxtoxunuşlu cihazlarla qarşılıqlı əlaqədə istifadə olunan əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlərdir.
Çox rast gəlinən ekran jestlərinə nümunələr:
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Basmaq

İki dəfə basmaq

Uzun basmaq

Yuxarı-aşağı sürüşdürmək

Çevirmək

Sağa-sola sürüşdürmək

Panoramlaşdırmaq

Uzaqlaşdırmaq

Yaxınlaşdırmaq
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3.6

Skaner parametrlərinin təyin edilməsi
Skaner parametrləri skaneri istifadə etdikdə standart olaraq göstərilən tərcihlərinizi və parametrlərinizi təyin
etməyə imkan verir.
Skaner parametrlərini təyin etmək üçün:
düyməsini basın.

1.

Parametrlər pəncərəsi göstərilir.

Şəkil 38: Parametrlər pəncərəsi

2. Təyin etmək istədiyiniz parametrə vurun.
o

Kompüter parametrləri, 3.6.1 saylı bölmədə göstərildiyi kimi

o

İstifadəçi parametrləri, 3.6.2 saylı bölmədə göstərildiyi kimi

o

Sistem parametrləri, 3.6.3 saylı bölmədə göstərildiyi kimi

Müvafiq pəncərə açılır.
3. Dəyişikliklərinizi edib sonra dəyişikliklərinizi saxlamaq və Settings (Parametrlər) pəncərəsinə geri
qayıtmaq üçün

basın.
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33

iTero Element 2 və iTero Element Flex İstifadəçi Kitabçası

3.6.1

Kompüter parametrlərini təyin etmək
Kompüter parametrləri skaner üçün parlaqlıq, səs, Wi-Fi və saat qurşağı parametrlərini təyin etməyə imkan
verir.

3.6.1.1

Standart parlaqlıq parametrlərini təyin etmək
Standart parlaqlıq parametrini təyin etmək üçün Brightness (Parlaqlıq) düyməsinə basın, göstəricini lazımi
parlaqlıq səviyyəsinə gətirdikdən sonra dəyişikliklərinizi saxlamaq və Settings (Parametrlər) pəncərəsinə geri
qayıtmaq üçün

düyməsinə basın.

Şəkil 39: Parlaqlıq parametrləri

3.6.1.2

Standart səs parametrlərini təyin etmək
Standart sistem səsini təyin etmək üçün Volume (Səs) düyməsini basın, göstəricini lazımi səs səviyyəsinə
keçirin və sonra dəyişikliklərinizi saxlamaq və pəncərəsinə geri qayıtmaq üçün

düyməsinə basın.

Şəkil 40: Səs parametrləri

Sistem səslərinə əlavə olaraq, səs parametrləri Tədris Mərkəzindəki
edir.
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3.6.1.3

Wi-Fi parametrlərini təyin etmək
Skanerinizi klinikanın Wi-Fi şəbəkəsinə ilk dəfə qoşduğunuz zaman şifrənizi əlavə etməlisiniz. Bundan sonra,
standart olaraq, skaner avtomatik olaraq qoşulacaq.
Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmaq üçün:
1. Wi-Fi düyməsini basın.
Yaxınlıqdakı Wi-Fi şəbəkələrinin siyahısı göstərilir.

Şəkil 41: Yaxınlıqdakı Wi-Fi şəbəkələrinin siyahısı

2. Klinika şəbəkənizi seçin və Connect (Qoşul) düyməsinə basın.
3. Açılan pəncərədə şəbəkə təhlükəsizlik şifrənizi (parolunuzu) daxil edin və Connect (Qoşul) düyməsinə
basın.

Şəkil 42: Klinika Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmaq

Skaner Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulacaq və status Connected (Qoşulmuş) kimi göstəriləcək.
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4. Avtomatik olaraq şəbəkəyə qoşulmaq istəmirsinizsə, qoşulduğunuz şəbəkəyə basın və sonra Forget
(Unut) düyməsinə basın.
Növbəti dəfə qoşulmaq istədiyiniz zaman şəbəkəni seçib Wi-Fi parolunu daxil etməlisiniz.

Şəkil 43: Unutma və ya Şəbəkədən Çıxma

5. Şəbəkədən çıxmaq üçün Disconnect (Şəbəkədən Çıx) basın.
6. Parametrlərinizi saxlamaq və Settings (Parametrlər) pəncərəsinə geri qayıtmaq üçün
basın.
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3.6.1.4

Saat qurşağını təyin etmək
Saat qurşağını təyin etmək üçün Time Zone (Saat Qurşağı) düyməsini basın, açılan siyahıdan saat
qurşağınızı seçin və dəyişikliklərinizi saxlamaq və Settings (Parametrlər) pəncərəsinə geri qayıtmaq üçün
düyməsinə basın.

Şəkil 44: Saat qurşağı parametrləri

Qeyd: Saat qurşağı parametrlərinə yalnız skanerə giriş etdikdə daxil olmaq mümkündür.
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3.6.2

İstifadəçi parametrlərini təyin etmək
İstifadəçi parametrləri hər bir istifadəçiyə müəyyən bir istifadəçi skanerə daxil olduqda göstərilən parametrləri
təyin etməyə imkan verir.

3.6.2.1

Skan parametrlərini təyin etmək
Xəstəni skan edərkən nəzərə alınan standart parametrləri təyin edə bilərsiniz
Skan parametrlərini təyin etmək üçün:
1. Scan Settings (Skan Parametrləri) düyməsini basın.

Şəkil 45: Skan Parametrləri pəncərəsi
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2. Scan Settings (Skan Parametrləri) pəncərəsindən standart skan tərcihlərinizi seçin.
Scan setting (Skan
parametri)

Skan seçimləri

Scanning Position
(Skan Mövqeyi)

Xəstəni skan etmə zamanı mövqeyinizi seçin:

Gyro Orientation
(Hiro İstiqaməti)

Touchpad
Orientation (Sensor
Paneli İstiqaməti)

•

Behind the patient (Xəstənin arxasında)

•

In front of the patient (Xəstənin qarşısında)

Standart hiro istiqamətini seçin:
•

Çubuğun Ucu Ekrana Doğru

•

Çubuğun Bazası Ekrana Doğru

Standart sensor paneli istiqamətini seçin:
•

Çubuğun Ucu Ekrana Doğru

•

Çubuğun Bazası Ekrana Doğru

Mirror Viewfinder for
Upper Jaw (Üst
Çənə üçün Güzgü
Vizor) razılıq
qutucuğu

Üst çənəni skan edərkən vizorun orientasiyasını təyin etmək üçün bu razılıq
qutucuğunu seçin.

Show color while
scanning check
(Skan edərkən rəng
göstərilməsi) razılıq
qutucuğu

Standart olaraq rəngli skan etmək üçün bu razılıq qutucuğunu seçin.

Scan Order (Skan
Sırası)

Çənənin hansı sıra ilə skan ediləcəyini seçin:

Restorative Jaw
Order (Terapevtik
Çənə Sırası)

Restorative Preps
Order (Terapevtik
Hazırlıq Sırası)

•

Upper Jaw First (Əvvəlcə Yuxarı Çənə)

•

Lower Jaw First (Əvvəlcə Aşağı Çənə)

Terapevtik işlər üçün çənələrin skan edilmə sırasını seçin:
•

Opposite Jaw First (Əvvəlcə Qarşıdakı Çənə)

•

Prepped Jaw First (Əvvəlcə Hazırlanmış Çənə)

Terapevtik işlərdə hazırlanmış dişlər və qövslərin skan edilməsi sırasını
seçin:
•

Preps First (Əvvəlcə Hazırlanmış)

•

Arch First (Əvvəlcə Qövs)

•

No Guidance (Bələdçilik Olmadan)
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Scan setting (Skan
parametri)

Skan seçimləri

Enable guidance
hints (Bələdçilik
ipuclarını
aktivləşdir) razılıq
qutucuğu

Skan edərkən bələdçilik ipuclarını göstərmək üçün bu razılıq qutucuğunu
seçin, 4.2.1 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi.

Highlight
recommended
scanning (Tövsiyə
olunan skan
diapazonunu
vurğula) razılıq
qutucuğu

Naviqasiya nəzarətlərində skan diapazonunu vurğulamaq üçün bu razılıq
qutucuğunu seçin.

Şəkil 46: Yalnız skan diapazonu vurğulanır

Additional Scan
Feedback (Əlavə
Skan Rəyi)

Skan zamanı çatışmayan anatomik sahələrini göstərmək üçün müvafiq
razılıq qutucuğunu seçin, 4.2.3.1 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi.
•

Orthodontic (Ortodontik)

•

Terapevtik

3. Dəyişikliklərinizi saxlamaq və Settings (Parametrlər) pəncərəsinə geri qayıtmaq üçün
basın.
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düyməsinə
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3.6.2.2

Resept parametrlərini təyin etmək
Yeni resept doldurmaq üçün Scan Details (Skan Təfərrüatları) pəncərəsini açdıqda göstərilən parametrləri
təyin edə bilərsiniz.
Resept parametrlərini təyin etmək üçün:
1. Rx Settings (Resept Parametrləri) düyməsini basın.

Şəkil 47: Resept Parametrlər pəncərəsi

2. Rx Settings (Resept Parametrləri) pəncərəsindən standart resept parametrlərinizi seçin.
Resept parametri

Resept seçimi

Diş identifikasiyası

Standart diş identifikasiyası sistemini seçin:

Rəng Sistemi

•

FDI

•

ADA

•

Quadrant

Standart kölgə sistemini seçin:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Başqa
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Resept parametri

Resept seçimi

İş Növü

Standart iş növünü seçin:
•

Standart Yoxdur

•

Invisalign

•

iCast

•

iRecord

•

Kreslo Ətrafında Yonma

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Vivera Ayırmadan Əvvəl

•

Terapevtik

Qeyd: Mövcud seçimlərin siyahısı abunə paketinizə görə dəyişir.
3. Dəyişikliklərinizi saxlamaq və Settings (Parametrlər) pəncərəsinə geri qayıtmaq üçün
basın.

3.6.2.3

düyməsinə

İmza parametrlərini təyin etmək
Laboratoriyaya sifariş göndərərkən göstərilən standart parametrləri təyin edə bilərsiniz.
İmza parametrlərini təyin etmək üçün:
1. Signature Settings (İmza Parametrləri) düyməsinə basın.

Şəkil 48: İmza Parametrləri pəncərəsi
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2. Standart imza parametrlərinizi təyin edin.
İmza parametri

İmza seçimləri

Lisenziya

Lisenziya nömrənizi əlavə edin.

İmza

İmza əlavə edin.

İmza İstifadəsi

Aşağıdakı imza seçimlərindən birini seçin:
•

Bir dəfə imzala və bütün reseptlərdə istifadə üçün saxla

•

İmzamı saxlama (hər resept üçün imza tələb olunacaq)

•

Bu funksiyanı deaktiv et (yalnız bu istifadəçi üçün)

3. Dəyişikliklərinizi saxlamaq və Settings (Parametrlər) pəncərəsinə geri qayıtmaq üçün
basın.

3.6.2.4

düyməsinə

Dil parametrlərini təyin etmək
Language (Dil) düyməsini basın, açılan siyahıdan tələb olunan dili seçin, dəyişikliklərinizi saxlamaq və
Settings (Parametrlər) pəncərəsinə geri qayıtmaq üçün

düyməsinə basın.

Şəkil 49: Dil Parametrləri pəncərəsi

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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3.6.3

Sistem parametrlərini təyin etmək
Sistem parametrləri giriş parametrlərini təyin etməyə, diaqnostikanı həyata keçirməyə, lisenziyaları görməyə,
sistem məlumatlarına baxmağa, konfiqurasiyanı sinxronlaşdırmağa və ixrac parametrlərini təyin etməyə
imkan verir.

3.6.3.1

Giriş parametrlərini təyin etmək
Gizlilik və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək üçün əvvəlcədən təyin edilmiş qeyri-aktivlik müddətindən
sonra skanerdən çıxacaqsınız. Standart olaraq bu müddət 4 saat kimi təyin olunur, ancaq lazım gələrsə onu
dəyişdirə bilərsiniz.
Qeyri-aktivlik müddətini təyin etmək üçün:
1. Login Settings (Giriş Parametrləri) düyməsini basın.
Giriş Parametrləri pəncərəsi göstərilir.

Şəkil 50: Giriş Parametrləri pəncərəsi

2. İstifadəçinin skanerdən çıxmasına səbəb olacaq qeyri-aktivlik müddətini seçin. (Minimum vaxt: 10
dəqiqə, maksimum vaxt: 10 saat)
3. Qeyri-aktivlik müddəti bitmədən sistem yenidən başladıldıqda istifadəçinin parolunu yadda saxlamaq
üçün Keep login active during system restart (Sistemin yenidən başlaması zamanı girişi aktiv
saxla) razılıq qutucuğunu seçin.
4. Dəyişikliklərinizi saxlamaq və Settings (Parametrlər) pəncərəsinə geri qayıtmaq üçün
basın.
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3.6.3.2

Diaqnostika aparmaq
Şəbəkə əlaqəsini və sürətini yoxlamaq üçün Diagnostics (Diaqnostika) düyməsinə basın.
Sistem diaqnostikasını işə salmaq üçün:
1. Diagnostics (Diaqnostika) düyməsini basın.
Şəbəkə əlaqəsi və sürəti yoxlanılır.

Şəkil 51: Diaqnostika pəncərəsi

2. Settings (Parametrlər) pəncərəsinə qayıtmaq üçün

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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3.6.3.3

Lisenziyalar
Skanerdə quraşdırılmış üçüncü tərəf proqram komponentlərinin siyahısını görmək üçün Licenses
(Lisenziyalar) düyməsini basın, Settings (Parametrlər) pəncərəsinə qayıtmaq üçün isə

düyməsinə basın.

Şəkil 52: Lisenziyalaşdırma Məlumatı pəncərəsi
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3.6.3.4

Sistem məlumatı
Hal-hazırda quraşdırılmış proqram versiyaları və aparat seriya nömrələri və şəxsiyyət sənədləri haqqında
məlumatları görmək üçün System Information (Sistem Məlumatı) düyməsini basın, Settings (Parametrlər)
pəncərəsinə qayıtmaq üçün isə

düyməsinə basın.

Şəkil 53: Sistem Məlumatı pəncərəsi

3.6.3.5

Sinxronizasiya konfiqurasiyası
Serverdəki yeni yeniləmələri, məsələn yeni proqram seçimlərini sinxronlaşdırmaq üçün Sync Configuration
(Sinxronizasiya Konfiqurasiyası) düyməsini basın.
Settings (Parametrlər) pəncərəsinə qayıtmaq üçün
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3.6.3.6

Parametrləri ixrac et
Silinmədən əvvəl ixrac olunan faylların nə qədər vaxt saxlanılacağını təyin edə bilərsiniz. Bundan əlavə, ixrac
olunan faylların yerli şəbəkə adresini qalın hərflərlə ("\\" ilə başlayaraq) görə bilərsiniz. Bu ünvana yerli
şəbəkə daxilindəki hər hansı bir kompüterdən daxil olmaq mümkündür.
Qeyd: Lazım gələrsə, istənilən vaxt MyiTero-dan sənədləri ixrac edə bilərsiniz.
İxrac parametrlərini redaktə etmək üçün:
1. Export Settings (İxrac Parametrləri) düyməsinə basın.
2. İxrac olunan faylların silinəcəyi günlərin sayını seçin. Standart olaraq, bu 30 gün kimi təyin olunur.

Şəkil 54: İxrac Parametrləri pəncərəsi - ixrac olunan faylların silinməsi

3. Lazım olduqda ixrac olunan faylları dərhal silmək üçün Clear Export Data Now (İxrac Məlumatlarını
İndi Sil) düyməsini basın.
4. Settings (Parametrlər) pəncərəsinə qayıtmaq üçün
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4 Yeni skana başlamaq
Skan etmək prosesinə başlamaq üçün New Scan (Yeni Skan) düyməsinə basın.

New Scan (Yeni Skan) pəncərəsi göstərilir, həmçinin irəliləyiş prosesinizi bildirən bir alət paneli göstərilir.

Şəkil 55: Boş resept və pəncərənin yuxarısında irəliləyiş alətlər panelini göstərən Yeni Skan pəncərəsi

Skan prosesi alətlər çubuğundakı göstərilən aşağıdakı addımları tələb edir:

Reseptin doldurulması, 4.1 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi
Xəstəni skan etmək, 4.2 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi
Skana baxış, 4.3 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi
Skanı laboratoriyaya göndərmək, 4.4 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi
Cari irəliləyişiniz alətlər panelində vurğulanmışdır.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
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4.1

Resepti doldurma
Skan prosesində ilk addım reseptin doldurulmasıdır. New Scan (Yeni Skan) pəncərəsi xəstənin
təfərrüatlarını, habelə iş növü haqqında məlumatları daxil etməyə imkan verir. Qırmızı ulduz ilə qeyd olunan
sahələr məcburidir.
Resepti doldurduqdan sonra
düyməsini basmaqla xəstəni skan etmək üçün Skan rejiminə keçə
bilərsiniz,4.2 saylı bölmədə təsvir edildiyi kimi.
Resepti doldurmaq üçün:
1. Təqdim olunan sahələrdə xəstənin adını və soyadını daxil edin.
2. Case Type (İş Növü) açılan siyahısından müvafiq iş növünü seçin.
Qeyd: Göstərilən iş növlərinin siyahısı abunə paketinizdən asılıdır.

Şəkil 56: Lazım olan iş növünün seçilməsi

Terapevtik yaxud Ortodontik abunə paketiniz olmamasından asılı olaraq aşağıdakı iş növləri mövcuddur:
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o

Chair Side Milling (Kreslo Ətrafında Yonma): Skanı modelləşdirmə və yonma üçün laboratoriyaya
göndərməyə ehtiyac olmada terapevtik skan etmək.

o

iRecord: Əlavə modifikasiya olmadan sadə bir skan, qanunu tələbi ilə plaster modeli saxlamaq
əvəzinə ancaq referans üçün istifadə olunur. (Tələb olunduqda bu iş növü sonradan iCast ya da
Invisalign olaraq dəyişdirilə bilər.)

o

iCast: iRecord ilə eyni, lakin ABO modelini ilə yanaşı istifadə edilməmiş məlumatları silmək və lazım
olduqda dişləməni tənzimləmək üçün modelləşdirmə addımını göstərir. (Tələb olunduqda bu iş növü
sonradan iCast ya da Invisalign olaraq dəyişdirilə bilər.)

o

Invisalign Invisalign müalicəsi üçün əsas skan. Kappanın xəstənin dişlərinə mükəmməl oturmasını
təmin etmək üçün model heç bir dəlik olmadan skan edilməlidir.

o

Vivera: Əlavə modifikasiya olmadan sadə bir skan, Invisalign kappasına bənzər şəffaf bir tutucu
yaratmaq üçün istifadə olunur ki, müalicədən sonra dişlər öz yerlərində qalsın.

o

Vivera Pre-Debond (Vivera Ayırmadan Əvvəl): Xəstələrin ağzında breketlər olduqda istifadə
olunan skan növü. Vivera tutucuları daha sonra ayırma görüşündə təqdim edilir.

o

Invisalign + iRecord Faylı (iRecord) qeyd edir və Invisalign skanını IDS portalına yükləyir. Sığortageri qaytarma məqsədləri üçün tələb oluna biləcəyi üçün, iki fərqli skanı yaddaşda saxlayır.
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o

Terapevtik: Modelləşdirmə yaxud yonma üçün laboratoriyaya göndərməli olduğunuz skan növü.
▪

Genişləndirilmiş - 6 diş skan edilir

▪

Kvadrant - 4-6 diş bir diş tacı üçün skan edilir

▪

Tam qövs - bütün dişlər skan edilir

▪

İstinad - əvvəlcədən hazırlanmış diş və ya bərpa seçilməyib

Seçilmiş iş növü əsasında New Scan (Yeni Skan) pəncərəsi göstərilir.

Şəkil 57: Yeni Skan pəncərəsi - iRecord iş növü

3. Seçilmiş iş növü əsasında müvafiq məlumatları doldurun.
o

Restorative (Terapevtik) və Chair Side Milling (Kreslo Ətrafında Yonma) iş növləri üçün 4.1.1
saylı bölməyə baxın.

o

iCast: Xəstənin dişlərində breket mövcuddursa Brackets Present (Breket Mövcuddur) razılıq
qutucuğunu seçin.

o

iRecord:
▪

Xəstənin dişlərində breket mövcuddursa Brackets Present (Breket Mövcuddur) razılıq
qutucuğunu seçin.

▪

Multi-dişləmə skanı tələb olunursa Multi-Bite (Multi-dişləmə) razılıq qutucuğunu seçin. Bu sizə
ehtiyaclarınıza əsasən 2 dişləməli əlaqəni qoruyub saxlamağa imkan verməklə yanaşı apnoe
cihazları kimi cihazların hazırlanması üçün laboratoriyaya dəqiq dişləmə məlumatlarını ötürəcək.

Final Records (Yekun Qeydlər) seçimi abunə paketinizə daxildirsə müalicə mərhələsini seçə
biləcəksiniz. Daha çox məlumat üçün Invisalign sənədlərinə baxın.
4. Uyğun olarsa, Send to (Göndər) açılan siyahısından skanın göndəriləcəyi laboratoriyanı seçin.
5. Skan rejiminə keçmək üçün alətlər panelində
kimi.

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.

düyməsinə basın, 4.2 saylı bölmədə təsvir olunduğu

51

iTero Element 2 və iTero Element Flex İstifadəçi Kitabçası

4.1.1

Terapevtik skan növləri ilə işləmək
Terapevtik iş növlərini seçərkən bərpa edilməli dişi, bərpa növü, bərpa materialı, rəng və s. seçməlisiniz.
Terapevtik yaxud Kreslo Ətrafında Yonma tipli skan etmək üçün.
1. Case Type (İş Növü) açılan siyahısında Restorative (Terapevtik) seçin.
Pəncərədə diş sxemi göstərilir.

Şəkil 58: Yeni Skan pəncərəsi - Diş sxemi ilə terapevtik iş növü

2. Müvafiq dişi hazırlamazdan əvvəl xəstəni skan etmək istəsəniz Pre-Treatment Scan (Müalicədən
Əvvəl Skan) razılıq qutucuğunu seçin. Bu vəziyyətdə xəstəni iki dəfə skan etmək lazımdır - diş
hazırlanmazdan əvvəl və sonra.
Müalicədən əvvəl skan laboratoriyaya orijinal anatomiyanı yeni bərpa üçün kopyalamasına imkan verir.
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3. Diş sxemində bərpa ediləcək dişin üzərinə basın.
Seçilən diş üçün mövcud müalicə seçimlərinin siyahısı göstərilir.

Şəkil 59: Terapevtik müalicə seçimlərinin siyahısı

Müalicə seçimlərinin siyahısı aşağıdakılardan başqa bütün dişlər üçün eynidir:
o

Inlay (İnley) və Onlay (Onley): Yalnız kiçik və böyük azı dişləri üçün uyğundur

o

Veneer (Vinir): Yalnız kəsici və kiçik azı dişləri üçün uyğundur

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.

53

iTero Element 2 və iTero Element Flex İstifadəçi Kitabçası

4. Lazımi müalicə seçimini seçin, məsələn Crown (Diş Tacı).
Seçdiyiniz diş sifarişi üçün müvafiq müalicə seçimlərini seçməyiniz tələb olunacaq.

Şəkil 60: Bərpa xüsusiyyətlərini təyin etmək

5. Müvafiq açılan - siyahılardan aşağıdakı parametrləri seçin. Ulduz ilə qeyd olunan parametrlər məcburidir.
Əvvəlcə yalnız material seçimi məcburidir, ancaq material seçildikdən sonra seçilmiş materialdan asılı
olaraq digər parametrlər məcburi hala gəlir. Bundan əlavə, hər bir parametrdəki seçimlər seçilmiş
materiala görə dəyişir.
o

Material (Material): Diş sifarişinin istehsal ediləcəyi material.

o

Preparation Design (Hazırlıq Dizaynı): Hazırlıq zamanı istifadəçi tərəfindən yaradılan sonluq
xəttinin (sərhəd xətti) forması. Bunu həm bukkal və linqual üçün seçməlisiniz.

o

Margin Design (Aralıq Dizaynı): Seçilmiş metal-əsaslı tac üçün tələb olunan keramika-metal
sərhəddi əlaqəsinin növü. Bunu həm bukkal və linqual üçün seçməlisiniz. Bu yalnız metal diş işinə
aiddir.

o

Shade System (Rəng Sistemi): Tacın rəngini seçmək üçün istifadə olunan sistem.

o
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▪

Incisal (Kəsici): Tacın kəsici sahəsinin rəngi.

▪

Body (Gövdə): Tacın gövdə sahəsinin rəngi.

▪

Gingival (Diş əti): Tacın diş əti sahəsinin rəngi.

Stumpf Shade (Kötük Rəngi): Hazırlanmış dişin rəngi.
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6. Seçiminizi saxlamaq və New Scan (Yeni Skan) pəncərəsinə geri qayıtmaq üçün

düyməsinə basın.

Tərcihləriniz Treatment Information (Müalicə Məlumatları) sahəsində göstərilir.

Şəkil 61: Müalicə Məlumat sahəsi

basmaqla skanınızı göndərməzdən əvvəl istənilən vaxt tərcihlərinizi redaktə edə bilərsiniz.

4.2

Xəstəni skan etmək
Resepti doldurduqdan sonra Skan rejiminə daxil olmaq üçün alətlər panelində
Xəstəni skan etməyə başlamağınız üçün Skan pəncərəsi göstərilir.

düyməsinə basın.

Skan edərkən aşağıdakı əməliyyatları həyata keçirə bilərsiniz:
•

Əlavə skan rəyinə baxmaq, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.3.1

•

Rəngli və monoxrom rejimləri arasında keçid edin, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.3.2

Skan etdikdən sonra skanı aşağıdakı kimi redaktə edə bilərsiniz:
•

Seqmentin silinməsi, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.4.1

•

Seçilmiş sahənin silinməsi, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.4.2

•

Çatışmayan anatomiyalı sahələri skan edilməsi, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.4.3
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Xəstəni skan etməyi bitirdikdən sonra View (Baxış) rejiminə keçmək üçün alətlər panelində
basın,
burada siz skanı laboratoriyaya və ya anbara göndərmədən əvvəl onun tamamlanmış olmasına əmin ola
bilərsiniz, 4.3 saylı bölmədə təsvir olunur.

4.2.1

Skan bələdçiliyi
Skan rejiminə keçən kimi skaner pəncərəsinin mərkəzində seçilən seqment üçün tövsiyə olunan skan
ardıcıllığı göstərilir. Qısa müddətdən sonra avtomatik olaraq yox olacaq, yaxud da gizlətmək üçün ekranın
istənilən yerinə basa bilərsiniz.
iTero ən yaxşı nəticələr üçün skan ardıcıllığını izləməyi məsləhət görür.

Şəkil 62: Tövsiyə olunan skan ardıcıllığı - alt çənə

Qeyd: Əgər Yenidən Göstərmə razılıq qutucuğunu seçsəniz bu bələdçiliyi gələcək skanlarda
göstərilməyəcək. Bələdçiliyi Skan parametrlərindən aktiv etməklə geri qaytara bilərsiniz, 3.6.2.1 saylı
bölmədə təsvir olunduğu kimi.
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Əlavə olaraq, hər iki çubuq düyməsini eyni anda bassanız, aşağıdakı bələdçilik göstərilir:

Şəkil 63: Çubuq bələdçiliyi

4.2.2

Skan tövsiyələri
iTero terapevtik işləri skan etmək üçün aşağıdakıları tövsiyə edir:

4.2.3

•

Hazırlanmış dişin və ətrafının töküntü, tüpürcək və qan çirklənməsindən azad olmasına əmin olun.

•

Hazırlanmış diş quru və kənar xəttində toxuma olmamalıdır.

•

Müvafiq skan üsulları ilə tanış olmalı və həddindən artıq skan etməkdən yayınmalısınız.

Skan seçimləri
Skan rejimində aşağıdakı seçimləri seçə bilərsiniz:
•

Əlavə skan rəyinə baxmaq, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.3.1

•

Rəngli/monoxrom arasında dəyişmək, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.3.2

•

Skanı redaktə etmək:
o

Seqmentin silinməsi, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.4.1

o

Seçilmiş sahənin silinməsi, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.4.2

o

Çatışmayan anatomiyanın doldurulması, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.4.3
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4.2.3.1

Əlavə skan rəyi
Bütün modeli təhlükəyə ata biləcək sahələrin çatışmamasının qarşısını almaq üçün əlavə skana ehtiyac olan
sahələri sizə bildirəcək əlavə skan rəyi rejimini

aktivləşdirə bilərsiniz.

Anatomiyası çatışmayan sahələr monoxromatik rejimdə skan zamanı qırmızı, rəngli rejimdə skan zamanı
bənövşəyi rənglə vurğulanır.

Şəkil 64: Anatomiyası çatışmayan sahələr, əlavə skan rəyi aktiv olanda və olmayanda - monoxrom

Şəkil 65: Anatomiyası çatışmayan sahələr, əlavə skan rəyi aktiv olanda və olmayanda - rəngli rejim

Standart olaraq bu rejim aktivdir, lakin konkret bir iş üçün
basmaqla, standart olaraq isə Skan
parametrlərində qeyri-aktiv edilə bilər, 3.6.2.1 saylı bölmədə təsvir edildiyi kimi.

58

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.

iTero Element 2 və iTero Element Flex İstifadəçi Kitabçası

4.2.3.2

Skan rəngi açarı
Rəng açarı düyməsi
rəngli və monoxromatik rejimlər arasında keçid etməyə imkan verir. Bu bütün iş
növlərinin həm skanı, həm də baxışına tətbiq edilir.

Şəkil 66: Modelin rəngli və monoxrom rejimdə göstərilməsi

Standart olaraq, modellər rəngli skan edilir, ancaq
basmaqla hər iş üçün yaxud Skan parametrlərindən
standart olaraq dəyişə bilərsiniz, 3.6.2.1 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi.

4.2.3.3

Növbəti skan seqmentinə keçmək
Skan zamanı cari seqment naviqasiya nəzarətlərində mavi rənglə vurğulanmaqla yanaşı seqment göstərici
qutusunda oxların arasında göstərilir.
Növbəti seqmentə bu cür keçə bilərsiniz:
•

Müvafiq qövs, preparat və ya dişləmə seqmentinə basmaqla

•

Oxları basmaqla

Şəkil 67: Qarşıdakı qövsə basın yaxud onu seçmək üçün oxlara basın

•

Çubuq sensor panelində sola və ya sağa sürüşdürün.
Qeyd: Çubuq sensor panelini aktivləşdirmək üçün hər iki çubuq düyməsini eyni anda basın və buraxın.
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4.2.4

Skanı redaktə etmək
Modeli skan etdikdən sonra aşağıdakı vasitələrdən istifadə edərək redaktə edə bilərsiniz:
•

Seqment Silmə aləti, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.4.1

•

Seçilmiş sahənin silinməsi, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.4.2

•

Doldurma aləti, bu bölmədə təsvir olunur: 4.2.4.3

Redaktə alətləri ekranda basmaqla əlçatan olur.

Şəkil 68: Redaktə alətləri

4.2.4.1

Seqmentin silinməsi
Seqment Silmə aləti skan edilmiş seqmenti bütövlükdə silmək imkanı verir.
Seqmenti silmək üçün:
1. Redaktə alətlərini göstərmək üçün ekrana basın.
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2. Delete Segment (Seqment Silmə) alətinə

basın.

Şəkil 69: Delete Segment (Seqment Silmə) Aləti

Təsdiq mesajı göstərilir.
3. Silinməsini təsdiqləmək üçün OK (Oldu) düyməsinə basın.
Skan edilmiş seqment bütövlükdə silinir.

4.2.4.2

Seçilmiş sahəni silmək
Delete Selection (Seçilmiş Sahəni Silmə) aləti
skan edə biləsiniz.

skanın bir hissəsini silməyinizə imkan verir ki, yenidən

Seçilmiş sahəni silmək üçün:
1. Redaktə alətlərini göstərmək üçün ekrana basın.
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2. Seçilmiş Sahəni Silmə alətinə

basın.

Şəkil 70: Delete Selection (Seqment Seçmə) Aləti

Seçilmiş Sahəni Silmə aləti genişlənir və model monoxrom olaraq göstərilir:

Şəkil 71: Genişləndirilmiş Seçilmiş Sahəni Silmə Aləti
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3. Anatomiyanın silmək istədiyiniz sahəsinə toxunun.
Seçilmiş sahə silindi.

Şəkil 72: Seçilmiş anatomiya sahəsi silindi

4. Lazım gələrsə

basmaqla dəyişikliklərinizi geri qaytara bilərsiniz.

5. Silinmiş anatomiyanı yenidən skan etmək üçün

4.2.4.3

üzərinə basın.

Çatışmayan anatomiyanın doldurulması
Bəzən ərazini dəfələrlə skan etməyə çalışdıqdan sonra belə çatışmayan anatomiya sahələri olur. Bu
bölgələrə anatomiyanın (dodaqlar, yanaqlar və dil) müdaxiləsi və ya skan seqmentindəki nəmlik səbəb ola
bilər.
Doldurma aləti
bu əraziləri vurğulayır və həddindən artıq skanetmənin qarşısını almaq üçün yalnız
vurğulanan əraziləri skan edir.
Doldurma alətindən istifadə etmək üçün:
1. Redaktə alətlərini göstərmək üçün ekrana basın.
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2. Fill (Doldurma) alətinə

basın.

Şəkil 73: Fill (Doldurma) aləti

Skan edilməsi tələb olunan sahələr qırmızı rənglə vurğulanmışdır.

Şəkil 74: Skan edilməsi tələb olunan sahələr qırmızı rənglə işarələnmişdir - Doldurma aləti
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4.3

Skana baxış
Xəstəni skan etdikdən sonra modeli yoxlamaq, kifayət qədər oklüziv və bukkal anatomiyanın skan edildiyini,
modelin dəqiq və tam olmasını təmin etmək məqsədilə Baxış rejiminə keçmək üçün

basın.

Əgər çatışmayan skan seqmentləri və ya çatışmayan dişləmələr varsa, emal-sonrası mərhələdə bu barədə
xəbərdarlıq edən və geri qayıdıb skanı düzəltməyə imkan verən bir mesaj göstəriləcək. Əlavə məlumat üçün
4.3.1 saylı bölməyə baxın.
Skana baxarkən aşağıdakıları edə bilərsiniz:
•

Skanın seçilmiş sahələrini silmək, bu bölmədə təsvir edilir: 4.3.2

•

Artıq toxumaları kəsib atmaq, bu bölmədə təsvir edilir: 4.3.4

•

Əgər skan zamanı yaşıl ipucu nöqtəsi hazırlanmış dişin mərkəzində olmayıbsa manual olaraq qəlib
ayrılmasını yaratmaq, bu bölmədə təsvir edilir: 4.3.5

Skanı nəzərdən keçirdikdən sonra skanı laboratoriyaya və ya yaddaşa göndərmək üçün alətlər panelində
düyməsini basın, 4.4 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi.

4.3.1

Çatışmayan skan seqmenti bildirişləri
Siz
düyməsini basdıqda əgər çatışmayan skan seqmentləri yaxud dişləmə skanları varsa emal sonrası
mərhələsində əvvəlində bildiriş alacaqsınız, beləcə sonradan əl müdaxiləsini azaltmaq üçün geri qayıdıb
skanı düzəldə biləcəksiniz.
Bildirişlər aşağıdakı hallarda göstəriləcək:
•

Çatışmayan preparat yaxud qövs - skan edilməmiş yaxud bir-birinə düzgün birləşdirilməmiş seqmentlər

•

Dişləmə problemləri:
o

Çatışmayan dişləmə

o

Dişləmə yalnız bir tərəfdən skan olunub

o

Sol və sağ dişləmə skanları arasında uyğunsuzluq

Əlavə olaraq, naviqasiya nəzarətlərindəki dişləmə bölməsi qırmızı rənglə vurğulanacaq.
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Mesaj ümumi də ola bilər, hər hansı konkret bir məsələyə aid olub onun həlli ilə bağlı məlumatı da ehtiva edə
bilər. Bəzi hallarda problemləri həll etməsəniz, işin laboratoriyadan geri qaytarıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq
ediləcək.

Şəkil 75: Çatışmayan seqment mesajı və çatışmayan seqmentlər qırmızı rənglə vurğulanır.

Skan rejiminə qayıdıb naviqasiya nəzarətində qırmızı rənglə vurğulanan çatışmayan seqmentləri yenidən
skan etmək üçün Return to Scanning (Skan Etməyə Qayıt) düyməsinə basa bilərsiniz.

4.3.2

Silgi aləti ilə işləmək
Silgi aləti
verir.

skan edilmiş modelin seçilmiş bir sahəsini silmək və sonra onu yenidən skan etmək imkanı

Misal üçün:
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•

Qan və ya tüpürcək kimi nəm və qalıqları sərhəd xəttindən silə bilərsiniz.

•

Hazırlanmış dişin Oklüziv Aralıq səhifəsində qırmızı rəngdə sahələri göstərilirsə əvvəlcədən hazırlanmış
dişi azaltmaq, modeldəki sahəni silmək və aşağıda təsvir edildiyi kimi onu yenidən skan etmək olar.
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Skanın bir hissəsini silmək üçün:
1. View (Baxış) pəncərəsində Bukkal görünüşündə və silinəcək müvafiq hissədə olduğunuza əmin olun,
sonra Silgi alətinə

basın.

Şəkil 76: Silgi aləti

Silgi aləti aşağıdakı seçimləri göstərmək üçün genişlənir:

Şəkil 77: Silgi aləti seçimləri
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2. Barmağınızla dəyişdiriləcək ərazini qeyd edin.

Şəkil 78: Dəyişdiriləcək ərazini qeyd edin

Barmağınızı qaldırdıqda seçilmiş sahə silinir və skan aləti

aktivləşdirilir.

Şəkil 79: Seçilən sahə silindi və skan aləti aktivləşdirildi

3. Silinməni geri qaytarmaq lazım gələrsə
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düyməsinə basın.
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4. Xəstənin dişindəki aralığı tənzimlədikdən sonra
düyməsini basmaqla Skan rejiminə qayıdın və
qırmızı ilə işarələnmiş silinmiş sahəni yenidən skan edin.

Şəkil 80: Silinmiş sahə qırmızı ilə qeyd edilmişdir

5. Hazırlanmış dişin kifayət qədər kiçildilməsini təsdiqləmək üçün Aralıq alətinə

4.3.3

basın.

Aralıq aləti ilə işləmək
Aralıq aləti
hazırlanmış dişin reseptdə seçilmiş material üçün kifayət qədər kiçildilməsinə əmin olmaq
üçün əks dişlərin arasındakı kontakt və məsafəyə baxmağa imkan verir.
Aralıq aləti Baxış rejimi və Baxıcıdan əlçatandır, 4.7.1 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi.
Qeyd: Aralıq aləti yalnız yuxarı və aşağı çənələr və dişləməni skan etdikdən sonra göstərilir.
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Oklüziv aralığı göstərmək üçün:
1. View (Baxış) pəncərəsində, Aralıq alətinə

basın.

Əks dişlər arasındakı oklüziv aralıq göstərilir.

Şəkil 81: Əks dişlər arasında oklüziv aralıq

2. Lazım gələrsə, hissədə göstərildiyi kimi əvvəlcədən hazırlanmış dişi azaldın və sahəni yenidən skan
edin, yuxarıdakı 4.3.2 saylı bölmədə göstərildiyi kimi.
3. Lazım gələrsə, əks dişlərdə göstərilən oklüziv dəyərləri dəyişə bilərsiniz.
a. Yazı üzərində Scale (Miqyas) düyməsinə basın.
Yazı diapazon seçimlərinin siyahısını millimetrlə göstərmək üçün genişləndirilir.

Şəkil 82: Oklüziv Aralıq diapazon seçimləri

b. Lazımi miqyası seçin.
Oklüziv aralıq yeni miqyas əsasında göstərilir.
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4.3.4

Kənar Kəsmə aləti ilə işləmək
Kənar Kəsmə aləti
sizə skandan yanaq və dodaq kimi yumşaq toxuma artıqlarını kəsməyə imkan
yaradır. Bu alət terapevtik iş növündən başqa bütün iş növləri üçün mövcuddur.
Artıq materialı kəsmək üçün:
1. View (Baxış) pəncərəsində, Kənar Kəsmə alətinə

basın.

Şəkil 83: Kənar kəsmə aləti

Kənar Kəsmə aləti aşağıdakı seçimləri göstərmək üçün genişlənir:

Şəkil 84: Kənar kəsmə aləti seçimləri
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2. Kəsib atmaq istədiyiniz sahəni barmağınızla işarələyin.

Şəkil 85: Kəsilib atılacaq ərazini işarələyin

Kəsiləcək sahə vurğulanır və təsdiq piktoqramı aktivləşdirilir.

Şəkil 86: Seçilmiş bölgə vurğulandı və təsdiq piktoqramı aktiv edildi

3. Lazım gələrsə kəsməni geri qaytarmaq üçün
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düyməsinə basa bilərsiniz.
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4. Kəsməni təsdiqləmək üçün

düyməsinə basın.

Seçilmiş sahə silindi.

Şəkil 87: Seçilmiş sahə silindi

4.3.5

Qəlib Ayırma aləti ilə işləmək
Qəlib ayırma yaşıl ipucu nöqtəsinin mövqeyi əsasında avtomatik olaraq yaradılır ki, bu nöqtə skandan sonra
hazırlanmış dişin mərkəzində olmalıdır.
Lazım gələrsə, qəlib ayırma sahəsi manual olaraq redaktə oluna və ya yaradıla bilər.
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Qəlib ayırmasını göstərmək üçün:
1. Hazırlanmış dişin skan edilməsindən sonra yaşıl ipucu nöqtəsinin əvvəlcədən hazırlanmış dişin
mərkəzində olduğuna əmin olun. Lazım gələrsə, özünüz yerini dəyişdirin.

Şəkil 88: Yaşıl işarə nöqtəsi əvvəlcədən hazırlanmış dişin mərkəzindədir

2. View (Baxış) rejiminə keçmək üçün alətlər panelində

3. View (Baxış) pəncərəsində Qəlib Ayırma alətinə

basın.

basın.

Qəlib ayrılması yüksək kəskinlikdə göstərilir.

Şəkil 89: Qəlib ayrılması yüksək kəskinlikdə göstərilir.
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Qəlib ayırmasını əl ilə yaratmaq üçün:

1. View (Baxış) pəncərəsində Qəlib Ayırma alətinə

basın.

Alət aşağıdakı seçimləri göstərmək üçün genişlənir:

Şəkil 90: Qəlib Ayırma aləti seçimləri

2.

düyməsini basın və bütün seqmenti barmağınızla işarələyin.
Skan aşağı kəskinlikdə göstərilir.

Şəkil 91: Skan aşağı kəskinlikdə göstərilir.
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3. Hazırlanmış dişi yüksək kəskinlikli işarələmək üçün

düyməsini basın.

Model aşağıdakı kimi göstərilir:

Şəkil 92: Qəlib Ayırmasını seçməzdən əvvəl

4. Qəlib Ayırma üçün sahəni çəkin.
Seçilmiş sahə yüksək kəskinlikdə göstərilir.

Şəkil 93: Hazırlanmış diş yüksək kəskinlikdə göstərilir

76

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.

iTero Element 2 və iTero Element Flex İstifadəçi Kitabçası

4.3.6

Skan taymerindən istifadə etmək
Skan taymeri modelin skan edilməsinə nə qədər vaxt sərf edildiyini görməyə imkan verir.
Skan vaxtına baxmaq üçün:
1. Alətlər panelində

düyməsini basın.

Skan müddəti göstərilir.

Şəkil 94: Alətlər panelində skan taymer düyməsi və skan müddəti

2. Pəncərəni bağlamaq üçün OK (Oldu) düyməsinə basın.

4.4

Skanı göndərmək
Xəstəni skan edib çatışmayan məlumatların olmamasına əmin olduqdan sonra skanı iş növündən asılı olaraq
laboratoriyaya və ya yaddaşa göndərə bilərsiniz.
Skanı göndərmək üçün:
1. Skanı, əgər varsa, skrinşotlarla birlikdə göndərmək üçün alətlər panelində

düyməsini basın.

2. Sifarişi təsdiqləmək üçün imza əlavə edin və Confirm and Send (Təsdiq et və Göndər) düyməsinə
basın.

Şəkil 95: Skanı göndərmək
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3. Lazım gələrsə, gələcək işləri avtorizasiya etmək məqsədilə imzanızı yaddaşda saxlamaq üçün Save
Signature (İmzanı Saxla) razılıq qutucuğunu seçin.
4. Lazım gələrsə, avtorizasiya mərhələsini ötürmək üçün Don't show again (Yenidən göstərmə) razılıq
qutucuğunu seçin.
Avtorizasiya mərhələsini qaytarmaq üçün, imza parametrlərini təyin edin, 3.6.2.3 saylı bölmədə təsvir
edildiyi kimi.
Modelin göndərilməkdə olması barədə bir bildiriş mesajı və sonra da sifarişin vəziyyətini göstərən
xəstənin profil səhifəsi göstərilir.

4.5

Terapevtik skan əsasları
Terapevtik işlərin necə skan olunması barədə ətraflı məlumat üçün iTero Element Terapevtik e-Bələdçi
Kitabçasına müraciət edin: http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTeroElement-Restorative-Guidebook.pdf

4.6

Ortodontik skan əsasları
Ortodontik halların necə skan olunması barədə ətraflı məlumat üçün iTero Element Ortodontik e-Bələdçi
Kitabçasına müraciət edin: http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTeroElement-Ortho-Guidebook.pdf

4.7

Baxıcı ilə işləmək
Baxıcı iş təqdimatları üçün rəqəmsal modeli görmək və idarə etməyə imkan verən alətdir. Baxıcıda yalnız
artıq göndərilmiş işlərə baxa bilərsiniz.
Baxıcıya Sifarişlər səhifəsində Keçmiş Sifarişlər-dən və ya müəyyən bir xəstənin profil səhifəsindən daxil
olmaq mümkündür.

Şəkil 96: Sifarişlər səhifəsindəki Keçmiş Sifarişlər panelində Baxıcı seçimi
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Şəkil 97: Xəstənin profil səhifəsində Baxıcı seçimi

Baxıcıda aşağıdakıları edə bilərsiniz:
Üst çənəni göstər/gizlət

Alt çənəni göstər/gizlət

Hər iki çənəni göstər
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Modelin 1 pəncərəli görünüşdə, üst və alt çənələrin eyni pəncərədə göstərilməsi (Frontal
görünüş).

Şəkil 98: Model 1 pəncərəli görünüşdə

Yalnız ortodontik iş növlərinə aiddir.
Modelin 2 pəncərəli görünüşdə, üst və alt çənələrin ayrı pəncərələrdə göstərilməsi (Oklüziv
görünüş). Daha yaxşı qiymətləndirmə üçün hər bir model ayrılıqda idarə oluna bilər.

Şəkil 99: Model 2 pəncərəli görünüşdə

Yalnız ortodontik iş növlərinə aiddir.
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Modelin 5 pəncərəli görünüşdə, üst və alt çənələrin ayrıca olmaqla hər iki çənənin soldan,
mərkəzdən və sağdan göstərilməsi (Qalereya görünüşü). Hər modeli daha yaxşı
qiymətləndirmək üçün ayrılıqda idarə etmək olar.

Şəkil 100: Model 5 pəncərəli görünüşdə

Yalnız ortodontik iş növlərinə aiddir.
Hazırlanmış dişin sərhəd xəttini göstər/gizlət.
Yalnız Terapevtik iş növlərinə aiddir.
Modelləşdirmə komandasının yaratdığı xəndəyi göstər/gizlət.
Yalnız Terapevtik iş növlərinə aiddir.
Modelin rəngli və ya monoxrom şəkildə göstərilməsi arasında keçid edin.

Əks dişlər arasındakı aralığı göstər/gizlət, 4.7.1 saylı bölmədə təsvir olunduğu kimi.

Qeyd: İş statusu iTero Modelləşdirmə kimi göstərilirsə, deməli modelləşdirmənin ilk mərhələsindədir,
sərhəd xətti və qəlib alətləri deaktiv edilib.
Modelləşdirmə prosesi başa çatdıqdan, qəlib və sərhəd xətti redaktə edildikdən sonra dəyişikliklər modeldə
rəngli görünəcək, alətlər də aktiv olduqlarını göstərmək üçün rəngli görünəcək.
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4.7.1

Aralıq aləti
Baxıcıda qarşı dişlər arasındakı oklüziv aralığı görə bilərsiniz.

Baxıcıda

düyməsinə basın.

Əks dişlər arasındakı oklüziv aralıq göstərilir.

Şəkil 101: Baxıcıda aralıq aləti və yazının göstərilməsi

Oklüziv aralığa həmçinin xəstəni skan edərkən Baxış rejimində də baxmaq mümkündür, 4.3.3 saylı bölmədə
təsvir edildiyi kimi.
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5 Xəstələrlə işləmək
Xəstələr səhifəsinə baxmaq üçün ana ekranda Patients (Xəstələr) düyməsinə basın.

Xəstələr səhifəsi bütün xəstələrinizin siyahısı, onların diaqram nömrələri və son skan tarixlərini göstərir.

Şəkil 102: Xəstələr səhifəsi

Bir xəstə seçdikdən sonra xəstənin məlumatları yerləşdirilən xəstənin profil səhifəsinə baxa bilərsiniz.
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5.1

Xəstələri axtarmaq
Lazım gələrsə, iTero verilənlər bazasında xəstələrin adlarını və ya diaqram nömrələrini istifadə edərək
axtarış edə bilərsiniz.
Xəstə axtarmaq üçün:
•

Xəstələr səhifəsində, axtarış çubuğuna xəstənin adını və ya diaqram nömrəsini (və ya onun bir hissəsini)
daxil edin və axtarış düyməsinə

basın.

Şəkil 103: Xəstənin axtarılması

Axtarış meyarlarınıza uyğun xəstələr göstərilir.

Şəkil 104: Axtarış meyarlarına uyğun xəstələr göstərilir
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5.2

Xəstə təfərrüatlarına baxış
Xəstənin profil səhifəsində xəstənin bütün məlumatlarına, o cümlədən xəstənin əvvəlki skanlarına baxa
bilərsiniz.
Xəstə təfərrüatlarına baxmaq üçün:
1. Ana ekranda Patients (Xəstələr) düyməsinə basın.
Xəstələrinizin siyahısı, diaqram nömrələri və son skan tarixini göstərən Xəstələr səhifəsi göstərilir.
2. Siyahıda lazım olan xəstəni seçin.
Seçilmiş xəstənin profil səhifəsi göstərilir:

Şəkil 105: Xəstənin profil səhifəsi

Xəstənin profil səhifəsində aşağıdakıları edə bilərsiniz:
o

Müəyyən bir xəstə üçün yeni skan yaratmaq, bu bölmədə təsvir olunur: 5.3

o

Resept təfərrüatlarına baxmaq, bu bölmədə təsvir olunur: 5.4

o

Baxıcıda xəstənin əvvəlki skanlarına baxmaq, bu bölmədə təsvir olunur: 5.5

o

iTero TimeLapse texnologiyasından istifadə etməklə əvvəlki 2 skanı müqayisə etmək, bu bölmədə
təsvir olunur: 5.5.1

o

Invisalign ilə əlaqəli hər hansı bir prosesə baxmaq, bu bölmədə təsvir olunur:
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5.3

Müəyyən bir xəstə üçün yeni bir skan yaratmaq
Lazım gələrsə, müəyyən bir xəstə üçün yeni bir skan yarada bilərsiniz. Resept xəstənin təfərrüatları
doldurulmuş şəkildə açılacaq.
Müəyyən bir xəstə üçün yeni bir skan yaratmaq üçün:
1. Xəstənin profil səhifəsində New Scan (Yeni Skan) düyməsinə basın.

Şəkil 106: Xəstənin profil səhifəsi - Yeni Skan seçimi

Yeni Skan pəncərəsi göstərilir.

Şəkil 107: Xəstənin təfərrüatları artıq doldurulmuş Yeni Skan pəncərəsi

2. Qalan resept təfərrüatlarını yeni tələblərə uyğun olaraq doldurun.
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5.4

Reseptə baxış
Lazım gələrsə, əvvəlki sifarişin reseptinə baxa bilərsiniz.
Əvvəlki sifarişin reseptinə baxmaq üçün:
1. Xəstənin profil səhifəsində reseptin görünmə qaydasını seçin və sonra View Rx (Reseptə Baxış)
düyməsinə basın.

Şəkil 108: Xəstənin profil səhifəsi - Reseptə baxış seçimi

Resept Təfərrüatları pəncərəsi göstərilir.

Şəkil 109: Resept təfərrüatları pəncərəsi

2. Xəstənin profil səhifəsinə qayıtmaq üçün
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5.5

Baxıcıda əvvəlki skanlara baxmaq
Lazım gələrsə, Baxıcıda əvvəlki skanlara baxa bilərsiniz.
Baxıcıda əvvəlki skanlara baxmaq üçün:
1. Xəstənin profil səhifəsində Baxıcıda baxmaq istədiyiniz skana basın və Viewer (Baxıcı) düyməsinə
basın.

Şəkil 110: Xəstənin profil səhifəsi - Baxıcı seçimi

Skan Baxıcıda göstərilir.

Şəkil 111: Skan Baxıcıda göstərilir
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Baxıcı ilə iş haqqında daha çox məlumat üçün 4.7 saylı bölməyə baxın.

5.5.1

iTero TimeLapse texnologiyasından istifadə edərək əvvəlki skanların müqayisə edilməsi
Mütəmadi olaraq skan olunan xəstələrin skanları iTero TimeLapse texnologiyasından istifadə etməklə təhlil
edilə bilər.
iTero TimeLapse texnologiyası xəstənin dişləri, diş quruluşu və ağzın yumşaq toxumasındakı dəyişiklikləri
vizuallaşdırmaq məqsədilə xəstənin əvvəlki 2 ədəd 3D skanını bir-birilə müqayisə edir. Məsələn, iTero
TimeLapse texnologiyası müvafiq dövr üzrə dişlərin yeyilməsi, diş ətinin çəkilməsi və diş hərəkətini göstərə
bilər.
Qeyd: iTero TimeLapse texnologiyası yalnız iRecord və ortodontik iş növləri üçün mövcuddur.
iTero TimeLapse texnologiyasından istifadə etmək üçün:
1. iTero TimeLapse vizual görüntüsü yaratmaq üçün xəstəni seçin.
2. Xəstənin profil səhifəsində müqayisə etmək üçün iki skan seçin. Skanları müvafiq sifarişlərin yanındakı
razılıq qutucuqlarını seçməklə və ya səhifənin aşağısındakı Timeline (Zaman Xətti) sahəsindəki razılıq
qutucuqlarını seçməklə seçə bilərsiniz.

Şəkil 112: iTero TimeLapse - müqayisə etmək üçün skanları seçmək
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3. Skanları müqayisə və təhlil etmək üçün Compare Selected (Seçilmişləri Müqayisə Et) düyməsini
basın.
Skanlar arasındakı dəyişiklik olan sahələri vurğulayan iTero TimeLapse pəncərəsi göstərilir. Rəng nə
qədər qaranlıqdırsa, skanlar arasındakı dəyişiklik o qədər böyükdür, yazıda göstərildiyi kimi (miqyas
ölçüsü millimetrlədir).

Şəkil 113: Skanlar arasında vurğulanan dəyişiklikləri göstərən iTero TimeLapse pəncərəsi

Qeyd: Dəyişikliklər yalnız skanlar monoxrom rejimdə göstərildikdə vurğulanır.
Lazım gələrsə skanı oklüziv baxış keçirtmək üçün
düyməsini basın - ön dişlərin aşağıda olduğu
arxa qövs və ön dişlərin yuxarıda olduğu yuxarı qövs, eynilə iRecord standart görünüşündə olduğu kimi.
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4. Animasiya pəncərəsində maraq sahələrini və potensial müalicə sahələrini görmək üçün lupanı model
üzərinə sürüşdürün.
Seçilən skan tarixlərində cari maraq sahəsindəki dişlərin vəziyyətini müqayisə edən bir animasiya
göstərilir.

Şəkil 114: Animasiya pəncərəsində birinci skandan maraq sahəsinin göstərilməsi

Şəkil 115: Animasiya pəncərəsində ikinci skandan maraq sahəsinin göstərilməsi
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Animasiya pəncərəsindəki görüntünü yaxınlaşdıra və ya fasilə düyməsini
fasilə verə bilərsiniz.

vurmaqla animasiyaya

Lazım olduqda, göstərilən dəyişikliklərin miqyasını dəyişə bilərsiniz.
a. Yazı üzərində Scale (Miqyas) düyməsinə basın.
Yazı miqyasların siyahısını millimetrlə göstərmək üçün genişlənir:

Şəkil 116: iTero TimeLapse miqyas seçimləri

b. Lazımi miqyası seçin.
Dəyişikliklər yeni miqyasa görə göstərilir.
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6 Sifarişlərlə işləmək
Bütün sifarişlərin siyahısını göstərmək üçün Orders (Sifarişlər) düyməsini basın. Düymədə hələ təqdim
edilməmiş sifarişlərin sayını göstərən bir nişan ola bilər.

Orders (Sifarişlər) səhifəsi hələ davam edən sifarişlər və artıq təqdim olunan sifarişlər olmaqla iki hissədən
ibarətdir.
Hər bir sifariş üçün aşağıdakı məlumatları görə bilərsiniz: xəstənin adı, skan tarixi, iş növü və sifarişin
statusu.
Sifarişin statusu iş növündən asılı olaraq aşağıdakı kimi ola bilər:
•

Rx Created (Resept Yaradılıb): Resept doldurulub, amma xəstə hələ skan olunmayıb.

•

Scanning (Skan Olunur): Skan prosesi davam edir

•

Sending (Göndərilir): Skan göndərilmə mərhələsindədir

•

Sent (Göndərilib): İş göndərilib

•

iTero Modeling (iTero Modelləşdirmə): Sifariş iTero Modelləşdirmə-yə göndərilib

•

Lab Review (Laboratoriya Rəyi): Sifariş nəzərdən keçirilməsi üçün laboratoriyaya göndərilib

•

Align Production (Align İstehsalı): İş daxili bir prosesdən keçir

•

Exporting to Doctor Site (Həkim Saytına İxrac): İş IDS portalına göndərilir

•

Completed (Tamamlanıb): Axın tamamlanıb
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Şəkil 117: Sifarişlər səhifəsi

Sifarişlərə baxmaq və ya nəzərdən keçirmək üçün:
1. Ana ekranda Orders (Sifarişlər) düyməsinə basın.
Sifarişlər səhifəsi daxilində iki panel göstərilir - In Progress (Davam Edən) sifarişlər və Past Orders
(Keçmiş Sifarişlər).
o

In Progress (Davam Edən): Skanlar hələ təqdim edilməyib.

o

Past Order (Keçmiş Sifarişlər): Skanlar artıq təqdim edilib.

2. In Progress (Davam Edən) panelində bir sifarişə basmaqla aşağıdakı seçimləri görə bilərsiniz:

Şəkil 118: In Progress (Davam Edən) paneli - seçimlər

94

© 2019 Align Technology, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.

iTero Element 2 və iTero Element Flex İstifadəçi Kitabçası

o

View Rx (Reseptə Bax): Bu sifariş üçün reseptə baxmağa imkan verən Rx Details (Resept
Təfərrüatları) səhifəsini açır.

o

Scan (Skan): Yeni bir skan yaratmağa və ya xəstəni skan etməyə davam etmək imkanı verən Scan
(Skan) pəncərəsini açır.

o

Skanlara Baxış: Cari skanı nəzərdən keçirməyə imkan verən View (Baxış) pəncərəsini açır.

3. İş növündən asılı olaraq Past Orders (Keçmiş Sifarişlər) bölməsində bir sifarişə basmaqla aşağıdakı
seçimləri görə bilərsiniz:

Şəkil 119: Keçmiş Sifarişlər paneli - seçimlər

o

View Rx (Reseptə Bax): Bu sifariş üçün reseptə baxmağa imkan verən Rx Details (Resept
Təfərrüatları) səhifəsini açır.

o

Viewer (Baxıcı): Modelə baxmaq və idarə etmək imkanı verən Viewer (Baxıcı) pəncərəsini açır.

o

Add Rx (Resept Əlavə Et): New Scan (Yeni Skan) pəncərəsini açır və bu sifariş üçün bir resept
əlavə etməyinizə imkan verir (yalnız ortodontik sifarişlər üçün tətbiq olunur və skandan sonra 21
günə qədər mövcuddur).

o

Invisalign istifadəçiləri aşağıdakı Invisalign xüsusiyyətlərini də seçə bilərlər:
▪

Invisalign Go Nəticə Simulyatoru

▪

Invisalign Go İş Qiymətləndirilməsi

▪

Invisalign Nəticə Simulyatoru

▪

İnvisalign İrəliləyiş Qiymətləndirməsi
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7 Mesajlara baxış
Messages (Mesajlar) səhifəsi Align Technology-dən olan bildirişlərini, yeniləmələri və digər sistem
mesajlarını, misal üçün, məhsul yeniləmələri, qarşıdakı təhsil sessiyaları və ya internet bağlantısı problemləri
göstərir.
Uyğun olduqda, Messages (Mesajlar) düyməsininin üzərindəki nişanda yeni və oxunmamış mesajların
sayını görə bilərsiniz.

Şəkil 120: Mesajlar səhifəsi

Mesajlara baxmaq üçün:
1. Ana ekranda Messages (Mesajlar) düyməsinə basın.
Align Technology-dən bildirişlərin, yeniləmələrin və digər mesajların siyahısı göstərilir.
2. Sol paneldə, mövzu başlığı əsasında müəyyən bir mesajı tez bir şəkildə axtarın və ya müəyyən bir
mesajı tapmaq üçün bölmənin aşağısına sürüşdürün.
3. Hər hansı bir mesajı oxunmamış kimi qeyd etmək üçün Mark as Unread (Oxunmamış kimi Qeyd Et)
düyməsinə basın.
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8 MyiTero ilə işləmək
MyiTero, iTero proqram təminatı ilə eyni görünüş- və - hissiyyata malik veb-əsaslı portaldır. Bu istifadəçilərə
dəstəklənən hər hansı bir cihazda, məsələn, bir fərdi kompüter və ya bir tabletdə yeni resept doldurmaq kimi
inzibati işləri, qiymətli skaner vaxtından istifadə etmədən, yerinə yetirməyə imkan verir. Bundan əlavə, 3D
modellərin skaner tərəfindən yaradıldıqdan sonra baxılmasına və Sifarişləri izlənməsinə imkan verir.
MyiTero ortodontistlərə, ümumi praktik stomatoloqlara və onların işçilərinə (köməkçilər, ofis adminləri və s.)
yönəldilmişdir.
MyiTero ilə işləmək barədə daha çox məlumat üçün MyiTero İstifadəçi Təlimatına müraciət edin.
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9 iTero Invisalign xüsusiyyətləri
9.1

Invisalign Nəticə Simulyatoru
Invisalign Nəticə Simulyatoru, xəstələrə Invisalign müalicəsinin simulyasiya edilmiş nəticələrini göstərməyə
imkan verən bir proqram alətidir.
Simulyasiya edilmiş nəticəyə real vaxt rejimində düzəlişlər edib xəstəyə göstərə bilərsiniz. Bu alət xəstənin
müalicəni qəbul etmək qərarında əlavə məlumat təmin edəcək.
Invisalign Nəticə Simulyatoru haqqında daha çox məlumat üçün baxın: http://storagy-itero-productionus.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.2

İnvisalign İrəliləyiş Qiymətləndirməsi
İrəliləyiş Qiymətləndirmə alətinə, istifadəçilərə ClinCheck müalicə planında irəliləyişi izləmək və müalicə
qərarı verməyə kömək etmək üçün rəngli kodlu diş hərəkəti cədvəli olan bir hesabat daxildir.

Şəkil 121: İrəliləyiş Qiymətləndirmə pəncərəsi

Invisalign İrəliləyiş Qiymətləndirmə vasitəsi ilə bağlı daha çox məlumat üçün baxın Tərəqqi
Qiymətləndirilməsi bölməsində Invisalign Nəticə Simulyatoru İstifadəçi Təlimatına müraciət edin:
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.

9.3

Invisalign Go sistemi
Invisalign Go, yolun hər addımında rəhbərlik etməklə, xəstələrinizi bir neçə kliklə qiymətləndirməyə və
müalicə etməyə kömək edən aşağı mərhələli kappa məhsuludur.
Invisalign Go Sistemi haqqında daha çox məlumat üçün Invisalign sənədlərinə baxın.
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10 Baxım və texniki xidmət
10.1

Çubuq və kabel ilə davranış
Çubuq cihazı həssas komponentlərə malikdir və onunla ehtiyatlı davranmaq lazımdır.
İstifadə edilmədikdə, çubuq beşikdə olmalıdır, mavi qoruyucu ucluğu taxılmalıdır. iTero Element Flex
sisteminiz varsa, sistem istifadə edilmədiyi zaman çubuq təchiz olunmuş daşınma qutusunda saxlanılmalıdır.
Xəstələr arasında, kabeldəki gərginliyi aradan qaldırmaq üçün çubuq kabelindəki hər hansı bir bükülməni və
burulmasını düzəldin. Kabel qapağı çubuqdan çıxırsa, ehtiyatla yenidən taxın.
Çubuğun ilk istifadədən əvvəl və hər əlavə istifadələr arasında, son skandan 30 dəqiqədən gec olmamaq
şərtilə, düzgün təmizlənməsi və dezinfeksiya olunması tələb olunur. Çubuğun təmizlənməsi və dezinfeksiya
edilməsi barədə daha çox məlumat üçün bölməyə aşağıda 10.2 saylı bölməyə baxın.

10.2

Çubuğu təmizləmək və dezinfeksiya etmək
Çubuq aşağıdakı kimi təmizlənməli və dezinfeksiya edilməlidir:
1. Tiftiklənməyən parçanı CaviCide 1 məhlulunda isladın və sonra elə sıxın ki, nəmli qalsın.
2. Kobud töküntüləri təmizləmək üçün çubuğu yaxşıca silin.
Növbəti addıma keçməzdən əvvəl bütün cihaz vizual olaraq yoxlanmalıdır ki, heç bir töküntü qalmasın.
3. Əlavə 2 tiftiklənməyən parçanı CaviCide 1 məhlulunda isladın və sonra elə sıxın ki, nəmli qalsınlar.
4. Çubuğu ən azı 2 dəqiqə yaxşıca silin, bütün kənarların və yuvalar daxil olmaqla bütün səthlərin
silinməsini təmin edin.
5. Parçaları distillə edilmiş suda isladın və bütün səthləri ən azı 15-30 saniyə silin.
6. Səthləri quru tiftiklənməyən parçadan istifadə edərək qurulayın.

10.2.1

Skanerin sensor ekranının təmizlənməsi
Skanerin sensor ekranı xəstələr arasında aşağıdakı kimi təmizlənməlidir:
1. Təsdiq edilmiş dezinfeksiyaedici salfetlərdən istifadə edərək sistemin bütün xarici səthlərini təmizləyin və
ya dezinfeksiyaedici vasitəni təmiz tiftiklənməyən- parçaya fısqırdın və istehsalçının təlimatlarına əməl
edin.
2. Təmiz tiftiklənməyən salfet ilə hər hansı maye dezinfeksiyaedici qalıqlarını təmizləyin.
Qeyd: Aşındırıcı təmizləyici və/yaxud korroziyaedici təmizləyici vasitələrdən, tərkibində turşular, əsaslar,
oksidləşdirici maddələr və həlledicilər olan dezinfeksiyaedici vasitələrdən istifadə etməyin.

10.3

Veb-kameraya qulluq
Təqdim olunan veb-kamera qulluq tələb etmir və lazım olduqda tiftiklənməyən salfetlə təmizləmək olar.
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11 Klinik LAN şəbəkəsi təlimatları
11.1

Giriş
iTero Element skaneri skan məlumatlarını iTero buluduna göndərmək və qaytarmaq üçün Wi-Fi internet
bağlantısından istifadə edir.
Aşağıda ən yaxşı Wi-Fi bağlantı üçün bəzi ipucları göstərilib.
Wi-Fi İnternet Bağlantısı səviyyələri

Əla

Yaxşı

Qənaətbəxş

Zəif

>-50 dBm

-50 ilə -60 dBm
arasında

-60 ilə -70 dBm
arasında

<-70 dBm

VACİB: Skanerinizin ən yaxşı şəkildə işləməsinə nail olmaq üçün, Wi-Fi siqnal gücünün Əla və ya ən azı
Yaxşı olduğuna əmin olun.
DİQQƏT: Xəstələri skan edərkən LAN kabeli skanerə qoşulu olmamalıdır - təhlükəsizlik səbəbilə
qadağandır.

11.2

11.3

Hazırlıqlar
•

Müvafiq modem/ruter WPA2 standartı ilə konfiqurasiya edilməlidir, parol təyin edilməlidir.

•

Skanerin quraşdırılması planlaşdırılan tarixdə peşəkar IT işçilərinizin mövcud olmasına əmin olun.

•

Wi-Fi SSID məlumatlarınızın mövcud olduğuna əmin olun: Loqin və parol.

•

Sistem üçün minimum Wi-Fi siqnalı, yuxarıda göstərildiyi kimi, ən azı iki xətt olmalıdır.

•

Aşağıda ofis IT işçiləri üçün iTero skannerinə daxil olmaq və qoşulmaqla bağlı problemlərin qarşısını
almaq üçün bəzi təkliflər verilmişdir:
o

Align xidmətlərilə bağlı host adı tövsiyələri dinləmə üçün 80 və 443 portlarından istifadə edir, 11.7
saylı bölmədə təsvir edildiyi kimi.

o

FTP əlaqəsinə mane olmayın, çünki skaner xüsusi fayl növlərini (.3ds və .3dc/.3dm) göndərir.

o

TCP/IP ilə əlaqə üçün hər hansı proksi kliyentini deaktiv edin.

o

Skaneri heç bir domen qrupuna əlavə etməyin.

o

Skanerdə heç bir qrup siyasətini işə salmayın, bu skanerin düzgün işləməsinə maneçilik törədə bilər.

Ruter qaydaları
Minimum standartlar: 802.11N / 802.11AC
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11.4

İnternet əlaqəsi təlimatları
Skanerinizin ən yaxşı işinə nail olmaq üçün internet yükləmə sürətinin hər skaner üçün ən azı 1 Mbps
olmasını təmin edin. Skaner ilə yanaşı internet şəbəkəsinə qoşulmuş cihazlar skanerin işinə təsir edə bilər.

11.5

Qoruyucu divar
Aşağıdakı portları açın (qoruyucu divar olduqda):

11.6

•

a. 80 - HTTP - TCP

•

b. 443 - HTTPS - TCP

Wi-Fi ipucları
Wi-Fi routerləri simsiz şəbəkənin funksional diapazonu daxilində demək olar ki, istənilən nöqtədən Wi-Fi
bağlantısı istifadə edərək internet sisteminizə daxil olmaq imkanı verir. Buna baxmayaraq simsiz siqnalların
qarşısını kəsən divarlar, tavanlar və ya əlavə arakəsmələrin sayı, dərinliyi və mövqeyi siqnalın diapazonunu
və gücünü məhdudlaşdıra bilər. Normal siqnallar sizin evinizdə və ya iş yerinizdəki material növlərinə və arxa
fon RT (radio tezlik) səslərinə görə dəyişir.
•

Router və digər şəbəkə qurğuları arasında minimal sayda divar və tavanların olmasına əmin olun. Hər
maneə adapterinizin diapazonunu 1-3 metr (3-9 fut) qədər azalda bilər.

•

Şəbəkə qurğuları arasında hər hansı bir arakəsmədən azad olan düz bir xəttin olduğuna əmin olun.
Hətta nazik görünən divar belə, divarın əyrilik bucağı 2 dərəcədən çox olduqda 1metrlik (3 fut) siqnalın
qarşısını kəsə bilər. Ən yaxşı siqnal qəbuletməni təmin etmək üçün bütün cihazlarınızı elə yerləşdirin ki,
siqnal (bucaq altında hərəkət etmək əvəzinə) düz xətt üzrə hərəkət etsin.

•

Tikinti materialları fərq yaradır. Möhkəm metal qapı yaxud alüminium mismarların sıxlığı çoxdur və Wi-Fi
siqnalına mənfi təsir edə bilər. Giriş nöqtələrini, simsiz routerləri və kompüterləri siqnal gipskarton
divarlardan və ya açıq qapı yollarından keçəcək şəkildə yerləşdirməyə çalışın. Şüşə, polad, metal,
izolyasiya edilmiş divarlar, su çənləri (akvariumlar), aynalar, qovluq dolabı, kərpic və beton kimi
materiallar və əşyalar simsiz siqnalı azalda bilər.

•

iTero məhsulunuzu RT səsi yayan cihazlardan (ən azı 3-6 fut yaxud 1-2 metr) aralıda saxlayın.

•

Əgər 2.4 GHz kabelsiz telefon və ya X-10 (tavan vantilyatorları, uzaqdan idarə olunan işıqlar və ev
təhlükəsizlik sistemləri kimi simsiz məhsullar) istifadə edirsinizsə, simsiz bağlantınız ciddi şəkildə azala
və ya tamamilə düşə bilər. Bir çox simsiz qurğunun bazası cihaz istifadə edilmədikdə belə RT siqnalı
yayır. Digər simsiz cihazlarınızı skanerdən və routerinizdən mümkün qədər uzaq yerləşdirin.

•

Bölgənizdə birdən çox aktiv simsiz şəbəkə ola bilər. Hər bir şəbəkə bir və ya bir neçə kanaldan istifadə
edir. Əgər hər hansı bir kanal sizin sistem kanallarınıza yaxındırsa əlaqə get-gedə azala bilər. Bunu
yoxlamaq üçün IT şöbənizə müraciət edin və lazım olduqda şəbəkənizin istifadə etdiyi kanal nömrələrini
dəyişdirin.
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11.7

Align host adı tövsiyələri
Align öz məhsul və xidmətləri mütəmadi olaraq inkişaf etdirir və buna görə də, xüsusi IP ünvanı əvəzinə Host
adını öhdəçiliyinə götürə bilir.
Aşağıdakı host adı siyahısı skanerin bütün qabaqcıl imkanlarından istifadə etmək məqsədilə Align
skanerlərinin düzgün əməliyyat funksiyalarını təmin etmək üçün yaradılıb.
Align host adı tövsiyələri:
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Host adı

Port

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 diapazonu - Amazon global CDN
xidməti - IP ünvan diapazonu skanerin
yerləşdiyi yerdən asılı olaraq dəyişir.

80, 443

cloud.myitero.com

443

speedtest.tele2.net

80

alignapi.aligntech.com

80, 443

http://www.google.com

80, 443

http://www.microsoft.com

80, 443

http://www.yahoo.com

80, 443

iterosec.aligntech.com

80, 443

storage.cloud.aligntech.com

443
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12 EMC bəyannaməsi
IEC 60601-1-2 Versiya 4.0 (2014)

Tibbi elektrik avadanlığı; 1-2-ci hissə: Girov Standartı:
Elektromaqnit uyğunluğu - Tələblər və testlər

CFR 47 FCC

Qaydalar və Tənzimləmələr:
15-ci hissə. Radio tezlik cihazları.
B alt hissə: Təsadüfi ötürücülər (2015)

ETSI EN 301489-1

Radio avadanlığı və xidmətləri üçün elektromaqnit uyğunluğu
(EMC) standartı; 1-ci hissə: Ümumi texniki tələblər

(Yalnız iTero Element 2 üçün
uyğundur)
Nəzərdə tutulan istifadə mühiti

Professional Səhiyyə və Ev Səhiyyə Müəssisəsi Mühiti

Elektromaqnit pozuntusu səbəbindən bəzi hallarda görüntü yox ola bilər və sensor ekranda əlaqənin
olmaması barədə mesaj görünə bilər. Skaner istifadəçi müdaxiləsindən və ya avtomatik bərpa olunduqdan
sonra iş rejiminə qayıdacaq.
Aşağıdakı iTero Element 2 və iTero Element Flex skanerləri üçün EMC test nəticələrinin xülasəsi verilib:
Test

Standart

Ağırlıq səviyyəsi/xətləri

Test
nəticələri

Emissiya (IEC 60601-1-2 bölmə 7)
Yayılmış emissiyanın tezlik
diapazonu: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

B qrupu 230, 220, 120 və 100 VAC
elektrik şəbəkəsi @ 50 Hz; 220 VAC
elektrik şəbəkəsi @ 60 Hz

Uyğundur

Yayılan emissiyanın tezlik
diapazonu: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

Qrup 1 Sinif B

Uyğundur

Harmonik cərəyan emissiya
testi

IEC 61000-3-2

230 VAC şəbəkəsi @ 50 Hz və 220 V
@ 50 Hz & 60 Hz

Uyğundur

Gərginlik dəyişməsi,
Gərginlik oynamaları və
Sayrışma testi

IEC 61000-3-3

230 VAC şəbəkəsi @ 50 Hz və 220
VAC şəbəkəsi @ 50 Hz

Uyğundur
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Test

Standart

Ağırlıq səviyyəsi/xətləri

Test
nəticələri

İmmunitet (IEC 60601-1-2 bölmə 8)

104

Elektrostatik boşalmaya
(ESD) qarşı immunitet

IEC 61000-4-2

8 kV-luq təmas boşalması və 15 kV-luq
hava boşalması

Uyğundur

Yayılan elektromaqnit
sahələrinə qarşı immunitet

IEC 61000-4-3

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

Uyğundur

Simsiz kommunikasiya
vasitələrinin Yaxınlıq
sahəsinə qarşı immunitet

IEC 61000-4-3

Tezlik siyahısı 9 V/m-dən 28 V/m-ə
qədər , PM (18 Hz və ya 217 Hz), FM
1 kHz

Uyğundur

Elektrik Sürətli Keçidinə
(EFT) qarşı immunitet

IEC 61000-4-4

230 VAC @ 50 Hz-də ± 2,0 kV; və 220
VAC şəbəkəsi @ 60 Hz; Tr / Th - 5/50 ns,
100 kHz

Uyğundur

Dalğalanmaya qarşı
immunitet

IEC 61000-4-5

± 2.0 CM / ± 1.0 kV DMon 230 VAC
şəbəkəsi @ 50 Hz; Və 220 VAC
şəbəkəsi @ 60 Hz; Tr / Th - 1,2 / 50
(8/20) s

Uyğundur

Radio tezlik sahələrinin
yaratdığı pozuntulara qarşı
immunitet

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS 230 VAC şəbəkəsində @
50 Hz və 220 VAC şəbəkəsi @ 60 Hz və
Çubuq kabeli; 0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM @
1 kHz

Uyğundur

Gərginliyin azalması, qısa
fasilələr və gərginlikdəki
dəyişikliklərə qarşı
dayanıqlılıq

IEC 61000-4-11

230 VAC və 100 VAC şəbəkələrində @
50 Hz: 0% - 0.5 dövr & 1 dövr; 70% - 25
dövr; 0% - 250 dövr; 220 VAC elektrik
şəbəkəsində @ 60 Hz: 0% - 0,5 dövr və 1
dövr; 70% - 30 dövr; 0% - 300 dövr

Uyğundur
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Test

Standart

Ağırlıq səviyyəsi/xətləri

Test
nəticələri

Emissiya (ETSI EN 301 489-1 əsasında)
(Yalnız iTero Element 2 üçün uyğundur)
Elektrik şəbəkəsi
terminallarında 150 kHz 30 MHz diapazonunda
yayılan emissiyalar

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Qrup 1 Sinif B
230 VAC şəbəkəsi

Uyğundur

30 - 6000 MHz
diapazonunda yayılan
emissiyalar

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

B sinif

Uyğundur

Harmonik cərəyan testi

ETSI EN 301 4891;EN 61000-3-2

230 VAC şəbəkəsi

Uyğundur

Sayrışma testləri

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

230 VAC şəbəkəsi

Uyğundur

İmmunitet (ETSI EN 301 489-1 əsasında)
(Yalnız iTero Element 2 üçün uyğundur)
Elektrostatik boşalmaya
(ESD) qarşı immunitet

EN 61000-4-2

4 kV təmas boşalması 8 kV hava
boşalması

Uyğundur

Yayılan elektromaqnit
sahələrinə qarşı immunitet

EN 61000-4-3

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

Uyğundur

Elektrik Sürətli Keçidinə
(EFT) qarşı immunitet

EN 61000-4-4

Dəyişən cərəyan şəbəkəsi: ± 1.0 kV;
Tr / Th - 5/50 ns, 5 kHz

Uyğundur

Dalğalanmaya qarşı
immunitet

EN 61000-4-5

Dəyişən cərəyan şəbəkəsi: ± 1.0 kV DM
/ ± 2.0 kV CM,Tr/Th – 1.2/50 (8/20) s

Uyğundur

Radio tezlik sahələrinin
yaratdığı pozuntulara qarşı
immunitet

EN 61000-4-6

Dəyişən cərəyan şəbəkəsi: 3.0 VRMS;
0.15÷80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Uyğundur

Gərginlik kəsilməsindən
immunitet

EN 61000-4-11

Dəyişən cərəyan şəbəkəsi:
0% - 0,5 dövr & 1 dövr;
70% - 25 dövr; 0% - 250 dövr

Uyğundur
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13 iTero Element məhsul təhlükəsizliyi vərəqəsi
Bu vərəqə iTero® Element ™ optik təəssürat sistemi seriyasına aiddir. Satın aldığınız məhsulun
versiyasından asılı olaraq məhsulun xüsusiyyətlərində fərqlər ola bilər. Bundan əlavə, bu artefakt bir vaxtlar
yaradıldığı üçün məhsul təhlükəsizliyi ekosistemində təkamül və yetkinləşmə məsələlərini həll etmək üçün
Align Technology-nin məhsul təhlükəsizliyi praktikalarında dəyişikliklər baş verə bilər.

Həyat elmləri və səhiyyə sənayesini başa düşürük və təşkilat daxilində təhlükəsizlik
mövzusunda danışırıq.
Həyat elmləri və səhiyyə məhsullarına kiberhücum təhlükəsi daim
inkişaf edir. Bunu nəzərə alaraq, məhsullarımızla əlaqəli təhlükəsizlik
riskini minimuma endirməyə yönəlmiş, ortaya çıxan təhlükələrlə
qarşılaşanda ayıq olmağımızı və məhsullarımızı davamlı olaraq
inkişaf etdirməyimizi təmin edən bir məhsul təhlükəsizliyi proqramını
aktiv şəkildə qurduq.
Təhlükəsizlik və məxfilik mülahizələrini dizaynla və məhsulun ömrü
boyu daxil etməyin vacibliyini başa düşdük. Bunu həyata keçirmək
üçün mühəndis/proqram təminatı, təhlükəsizlik, hüquqi/məxfilik,
informasiya texnologiyaları və keyfiyyət nümayəndələrini daxil
olmaqla çarpaz funksional məhsul təhlükəsizliyi qrupu yaratdıq.

Sağlam riskləri idarəetmə
müəyyənləşdiririk.

proseslərindən

istifadə

edərək

təhlükəsizlik

risklərini

Align Technology, dizayn etdiyimiz, inkişaf etdirdiyimiz və qulluq etdiyimiz məhsullarda təhlükəsizlik və
məxfilik risklərini həll etməyə və minimuma endirməyi öhdəliyinə götürür. Məhsullarımızın inkişafının
başlanğıcında riskləri azaltmaq üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirə biləcəyimiz üçün məhsullarımızı
dərindən qiymətləndiririk. Məhsulun risk səviyyəsinə, eləcə də məhsulun funksionallığına əsasən aşağıdakı
metodologiya tətbiq olunur.
Məhsul Təhlükəsizliyi Risklərin Qiymətləndirilməsi
(MTRQ): Align Technology iTero® Element ™ optik
təəssürat
sistemi
seriyasında
MTRQ
keçirdi.
Qiymətləndirmə
metodologiyasına
planlaşdırma
və
məlumat toplanması, müvafiq məhsul profillərinin
müəyyənləşdirilməsi, komponent reyestrinin hazırlanması,
idarəetmə analizinin aparılması, zəifliklərin müəyyən
edilməsi, zəifliyin risk dərəcəsinin hesablanması,
uyğunlaşdırılmış yüngülləşdirmə nəzarətlərinin müəyyən
edilməsi və qalıq risk reytinqinin hesablanması daxildir.
Təhlükəsizlik və məxfilik riskləri, NIST 800-53, NIST CSF,
UL 2900-2-1, ISO 80001 və FDA Tibbi Cihazlarda
Kibertəhlükəsizliyin İdarəedilməsi üçün Bazaröncəsi
Təqdimetmələrin Məzmunu da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan, təhlükəsizlik sənayesinin
aparıcı təcrübə təhlükəsizlik riski çərçivələrinin bir hissəsi olaraq nəzərdən keçirilmişdir.
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Məhsulun təhlükəsizlik və məxfilik xüsusiyyətləri.
Aşağıdakı tükənməyən təhlükəsizlik nəzarətləri iTero® Element ™ optik təəssürat sistemi seriyasında tətbiq
olunur:
•

İstirahət zamanı ŞMM məlumatları şifrələnir: Şəxsiyyəti Müəyyənləşdirən Məlumatlar (ŞMM)
şifrələnmiş verilənlər bazasında saxlanılır. Bu, hucümçunun skanerdə saxlanılan xəstə və müştəri
məlumatlarını ələ keçirməsinin qarşısını almağa kömək edir.

•

Məlumat ötürülməsi şifrələnir: Align serverlərinə yedeklənən skan məlumatları etibarlı sertifikatlardan
istifadə edərək nəqliyyat təbəqəsinin təhlükəsizliyi (NTT) şifrələməsi vasitəsi ilə ötürülür. Bu,
hücumçunun ötürülmə zamanı xəstə və müştəri məlumatlarını əldə etməsinin qarşısını almağa kömək
edir.

•

Zərərli proqramlara qarşı qorunma təmin olunub: Skanerlər sistemdəki zərərli faylları yoxlayan
əvvəlcədən quraşdırılmış Trend Micro antivirus proqramı ilə birlikdə gəlir. Anti-virus proqram tərifləri teztez yenilənir və cihazlarda gündəlik axtarış planlaşdırılır.

•

İcazəsiz uzaqdan qulluq mümkün deyil: Qurğular, uzaq sessiya qurmaq üçün TeamViewer istifadə
edir. TeamViewer proqramı, qoşulma baş verməzdən əvvəl müştəridən Align xidmət heyətinə verilməli
olan İstifadəçi nömrəsi və parol tələb edir.

•

Əməliyyat sistemi və proqram təminatında dəyişikliklər məhdudlaşdırılır: Skanerlər istifadəçinin
əməliyyat sistemi və proqram komponentlərində lazımsız dəyişikliklər etməsinə mane olan köşk rejimi
tətbiq edir.

•

İstifadəçi girişi idarəetmə nəzarətləri tətbiq olunur: Skanerlərdən istifadə etmək üçün istifadəçi
hesabı və parol tələb olunur. Bu, skanerə girişi qorumağa kömək edir və icazəsiz istifadədən qoruyur.

•

Vəzifə bölgüsü tətbiq olunur: Skanerlər müxtəlif rollarda birdən çox istifadəçi hesabını bir skanerə
qeyd etmək imkanını təklif edir. Həkim, Köməkçi və Dəstək Texniki üçün rollar var. Bu, fərdi istifadəçilər
tərəfindən görülən işləri izləməklə cihazı daha yaxşı qorumağa imkan verir.

•

Təsvir olunan risklərlə bağlı hər hansı bir sualınız və ya narahatlığınız varsa, xahiş edirik, əlaqə
yaratmaqdan çəkinməyin TRM@aligntech.com və ya privacy@aligntech.com.
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14 Sistem xüsusiyyətləri
14.1

Sistemin xüsusiyyətləri - iTero Element 2
Monitor

21.5 düym HD sensor ekran

Çubuq

Skaner qırmızı lazer şüası (680nm Sinif 1), həmçinin ağ LED emissiyası yayır.

Simsiz LAN

LAN kartı simsiz qoşulma ilə yerli şəbəkə kommunikasiyasını təmin edir.

Təhlükəsizlik

Zəhmət olmasa məhsul təhlükəsizliyi vərəqəsinə baxın, 13 saylı bölmədə təsvir
olunduğu kimi.

İstismar Gücü

100-240VAC- 50/60 Hz – 200VA (maks)

İstismar Temperaturu

18° - 26°C / 64.4° - 78.8°F
Qeyd: 10 ° C-dən 17 ° C-ə (50 ° F-dən 62.6 ° F) və 27 ° C-dən 40 ° C-yə (80.60 °
F-dən 104 ° F) qədər istiliyə məruz qaldıqda sistem azalmış bir performansla,
skan etmə qabiliyyəti olmadan işləyəcək.

Saxlanma/Daşınma
üçün Temperaturu

-5° - 50°C / 23° - 122°F

İstismar Təzyiqi və
Hündürlüyü

Təzyiq: 520 mmHg - 771 mmHg (-69 kPa -103 kPa) arasında

Saxlanma/Daşınma
Təzyiq və
Hündürlüyü

Təzyiq: Təzyiq: 430 mmHg - 760 mmHg (~57 kPa - ~101 kPa)

Nisbi Rütubət

Əməliyyat: 40% -dən 70% -ə qədər

Hündürlük: -400 futdan 10.000 futa qədər (-122 metrdən 3048 metrə qədər)
Hündürlük: 0 futdan 15000 futa qədər (0 metrdən 3048 metrə qədər)

Saxlanma: 30% -dən 90% -ə qədər
Ölçüləri

iTero HD sensor ekran:

Təkərli stend:

•

Hündürlük: 356 mm (~ 14 düym)

•

Hündürlük: 1280 mm (~ 50 düym)

•

Eni: 552 mm (~ 21,7 düym)

•

Eni: 645 mm (~ 25 düym)

•

Dərinliyi: 65 mm (~ 2,5 düym)

•

Dərinliyi: 625 mm (~ 24,5 düym)

Çubuq:

Xalis Çəkisi

•

Uzunluğu: 338,5 mm (~ 13 düym)

•

Eni: 53,5 mm (~ 2 düym)

•

Dərinliyi: 69,8 mm (~ 3 düym)

iTero HD sensor ekran: 8,3 kq (~ 18,3 funt)
Çubuq: 0.47 kq (~ 1 funt), kabel olmadan
Təkərli stend: 13,6 kq (~ 30 funt)

Daşınma Çəkisi
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14.2

Sistemin xüsusiyyətləri – iTero Element Flex
Monitor

Noutbuk sensor ekranı

Çubuq

Skaner qırmızı lazer şüası (680nm Sinif 1), həmçinin ağ LED emissiyası yayır.

Təhlükəsizlik

Align Technology müştərilərimizin və xəstələrin məlumatlarını təmin etmək
məsuliyyətini öz üzərinə götürür. Bütün xəstə məlumatları şifrəli TLS kanalı ilə
ötürülür və rabitə və məlumatlar etibarlı şəkildə qorunur, bu da müştərilərimizə
xəstə məlumatlarını qorumaq üçün ağlabatan məqbul tədbirlər görməyə imkan
verir.

İstismar gücü

100-240VAC- 50/60 Hz – 40VA (maks)

İstismar temperaturu

18° - 26°C / 64.4° - 78.8°F

Saxlanma/Daşınma
temperaturu

-5° - 50°C / 23° - 122°F

İstismar təzyiqi və
hündürlüyü

Təzyiq: Təzyiq: 520 mmHg - 760 mmHg (~69 kPa - ~101 kPa)

Saxlanma/Daşınma
Təzyiq və
Hündürlüyü

Təzyiq: Təzyiq: 430 mmHg - 760 mmHg (~57 kPa - ~101 kPa)

Nisbi rütubət

Əməliyyat: 40% -dən 70% -ə qədər

Hündürlük: -400 futdan 10.000 futa qədər (-122 metrdən 3048 metrə qədər)
Hündürlük: 0 futdan 15000 futa qədər (0 metrdən 3048 metrə qədər)

Saxlanma: 30% -dən 90% -ə qədər
Ölçüləri

Xalis çəkisi

iTero Element Flex habı:

iTero Element Flex dəstəyi:

•

Uzunluğu: 206 mm (~ 8 düym)

•

Uzunluğu: 262 mm (~ 10 düym)

•

Eni: 94 mm (~ 3,7 düym)

•

Eni: 89 mm (~ 3,5 düym)

•

Dərinliyi: 36,5 mm (~ 1,4 düym)

•

Dərinliyi: 52 mm (~ 2 düym)

iTero Element Flex çubuğu:

Daşıma çantası:

•

Uzunluğu: 338,5 mm (~ 13 düym)

•

Hündürlük: 326,5 mm (~ 13 düym)

•

Eni: 53,5 mm (~ 2 düym)

•

Eni: 455 mm (~ 18 düym)

•

Dərinliyi: 69,8 mm (~ 3 düym)

•

Dərinliyi: 184 mm (~ 7 düym)

iTero Element Flex habı: ~ 0,5 kq (~ 1 funt)
iTero Element Flex çubuğu: 0.47 kq (~ 1 funt)
Boş daşıma çantası: ~ 2 kq (~ 4,5 funt)

Daşınma çəkisi

~8 kq (~17,6 funt)
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