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Противопоказания
За лицата, диагностицирани с епилепсия, съществува риск от епилептичен пристъп, причинен от
мигащата светлина на iTero скенера. Тези лица трябва да се въздържат от всякакъв очен контакт
с мигащата светлина, свързана със системата по време на работа.

Съответствие
Лазерно устройство, съответстващо
на Клас 1
Това устройство отговаря на „21 CFR 1040. 10”
и „EN 60825-1”

Електромагнитна съвместимост
Това устройство отговаря на следния стандарт
за електромагнитна съвместимост:
„IEC 60601-1-2 Медицинско електрическо
оборудване - Част 1-2: Общи изисквания за
безопасност и основни експлоатационни качества стандарт за обезпечение: Електромагнитни
явления - Изисквания и изпитания”.

Съответствие с CSA

Съответствие с правилата за безопасност

Това устройство отговаря на следния CSA
стандарт за Канада и САЩ: „UL Std № 60601-1 Медицинско електрическо оборудване, Част 1:
Общи изисквания за безопасност”.

Това устройство отговаря на следния стандарт
за безопасност:

Съответствие с Федералната комисия
по комуникации

Съответствие с СЕ

Това устройство съответства на Част 15
от Правилата на Федералната комисия
по комуникациите и функционирането
му е предмет на следните две условия:

„IEC 60601-1 Медицинско електрическо
оборудване - Част 1: Общи изисквания за
безопасност и основни експлоатационни
характеристики”.

Това устройство съответства на Директива
93/42/ЕИО на Съвета за медицинските изделия.

1. Това устройство не може да причинява
вредни смущения.
2. Това устройство трябва да поема всички
получени смущения, включително и
смущения, които могат да причинят
нежелано функциониране.

Предупреждение на Федералната комисия
по комуникациите
Модификациите на устройството, които
не са изрично одобрени от производителя,
могат да попречат на правото Ви да работите
с устройството съгласно правилата на
Федералната комисия по комуникациите.
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Символи
Следните символи могат да бъдат включени в хардуерните компоненти на iTero Element 2 и iTero
Element Flex и могат да се съдържат в този документ, както и в друга литература на iTero Element 2
и iTero Element Flex.

Навсякъде, където този символ е изобразен
на устройството, се препоръчва да се
обърнете към този документ за информация
относно
правилното
използване
на
устройството.

Приложена част тип BF. Всеки компонент,
на който е изобразен този символ,
представлява електрическа изолация
тип BF.

Изисква се разделното събиране на
електрическите отпадъци и електронното
оборудване. В съответствие с Европейската
директива за отпадъците от електрическо и
електронно
оборудване
(ОЕЕО),
не
изхвърляйте този продукт в сметища
с битови
отпадъци.
Това
устройство
съдържа ОЕЕО материали.

Частите или принадлежностите, върху
които е изобразен този символ, не бива да
се използват повторно.

ВНИМАНИЕ:Федералното
законодателство на САЩ ограничава
продажбата или поръчката на това
устройство,
като
го
предоставя
единствено на лицензиран зъболекар,
ортодонт или стоматолог. Системата
служи
за
медицинско
устройство,
предписано с рецепта, и единствено
квалифициран медицински персонал може
да работи с него.

Производител на медицински устройства.

Номер на поръчката.

Моля, свържете се с услугата EARN.
Линк към формуляра за онлайн заявка:
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
Сериен номер.

Внимание! Този символ се използва за
подчертаване на факта, че устройството e
свързано с конкретни предупреждения
или предпазни мерки. Навсякъде, където
този символ е изобразен на устройството,
е задължително да направите справка
с информацията за безопасността в този
документ.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.

Променлив ток.

Показва медицинско устройство, което
трябва да бъде защитено от влага.
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Показва температурната граница, в рамките
на която медицинското устройство може да
се съхранява в безопасност.

IEC 60417-5031:Постоянен ток.

Палка (сканиращ модул).
Показва необходимостта потребителят да
се консултира с инструкциите за употреба.
USB вход.
Партиден номер на производителя.
Електрическа батерия.

Показва диапазона на температурно
налягане, в рамките на който медицинското
устройство може да се съхранява
в безопасност.

Показва диапазона на влажност, в рамките
на който медицинското устройство може да
се съхранява в безопасност.

IEC 60417-5009:РЕЖИМ В ГОТОВНОСТ.

ВНИМАНИЕ:Не стъпвайте върху хъба на
iTero Element Flex.

Посочва упълномощеният представител
в Европейската общност.
Чупливо, транспортирайте внимателно.

Тази страна трябва да е нагоре.

iv

Показва, че устройството е в съответствие
с RoHS в Китай.
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Инструкции за безопасност
Преди започване на работа със системата, всички потребители трябва да прочетат тези инструкции
за безопасност.
Захранване

Системата се свързва към захранването посредством вътрешно захранване
от медицински клас.

Мощност на
батерията

Само за iTero Element 2:
• Зареждане - батерията на скенера ще се зареди напълно, след като
в продължение на 2 часа бъде включена в захранващ източник.
• С напълно заредена батерия можете да сканирате до 30 минути.
• Внимание:Скенерът е снабден с литиево-йонна акумулаторна батерия.
Съществува опасност от експлозия, ако батерията не е сменена
правилно. Сменяйте само с вида батерии, препоръчан от производителя.
Изхвърлете използваните батерии съгласно инструкциите на
производителя.

Предупреждения
за електричество

•

Безжична LAN
мрежа

Системата е оборудвана с безжичен LAN модул.

Класификации
за безопасност

•
•
•
•

Опасност от токов удар!! Само оторизираните техници на Align
Technology могат да отварят външните панели и капаци. Няма части,
които могат да бъдат обслужвани от потребителя.
• За да избегнете опасност от електрически удар, скенерът трябва да бъде
свързан само към захранващ кабел със защитно заземяване.
• Само уеб камера или флаш памет, одобрени от Align Technology, могат
да бъдат свързвани към USB входовете отзад на сензорния екран.
Само за iTero Element Flex:
• iTero Element Flex е снабден с хъб, захранващ палката. Хъбът на Flex
трябва да се пази от намокряне и счупване.
• Свързвайте хъба на Flex само към одобрен лаптоп в съответствие
с IEC60950 и с UL609500-1. Лаптопът и всичките му принадлежности
трябва да се намират поне на 1,5 м разстояние от пациента. Не сканирайте
пациента, докато едновременно с това докосвате лаптопа или някой
от неговите аксесоари.
• Само iTero палката и одобреният лаптоп трябва да бъдат свързани към
USB гнездата на Flex хъба.
• За свързване на Flex хъба към контакт с променливо напрежение трябва
да се използва само одобрен от Align Technology кабел.

•
Устройство
по лекарско
предписание

Вид защита срещу токов удар:Клас 1.
Степен на защита срещу токов удар:Тип BF.
Степен на защита срещу вредно нахлуване на вода: Обикновена.
Оборудването не е подходящо за употреба в близост до възпламеними
анестезиращи смеси.
Режим на работа:Без прекъсване.

Системата служи за медицинско устройство, предписано с рецепта,
и единствено квалифициран медицински персонал може да работи с него.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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Предупреждения
за скенера

•

•
•

•
•
•
Почистване и
дезинфекция

•

•

За да избегнете кръстосано замърсяване, е задължително да:
o Почистите и дезинфекцирате палката, както е описано в раздел 10.2,
и заменете приставката за еднократна употреба на палката, както е
описано в раздел 1.4.3.1.1 след сесията на всеки пациент.
o Свалете и заменете ръкавиците след всяка сесия с пациент.
o Изхвърлете скъсаните, замърсени или ползвани ръкавици.
Изхвърляйте приставките на скенера съгласно стандартните работни
процедури или местните разпоредби за изхвърляне на замърсени
медицински отпадъци.

Разопаковане и
монтаж

Системата трябва да се разопакова и монтира, следвайки инструкциите на
Align Technology, описани в раздел 2.1.

Работна среда

•
•
•
•
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Палката излъчва червена лазерна светлина (680nm Клас 1), както и бели
светодиодни емисии. Нормалното използване на палката не представлява
опасност за човешкото око. Въпреки това лекарите трябва да се
въздържат да насочват палката директно към очите на пациента.
Избягвайте усукване, възли, издърпване или стъпване върху кабела.
Когато системата не се използва, палката трябва да се постави в
поставката със сондата, насочена към сензорния екран, така че лазерният
лъч или трептящите бели светодиодни емисии да нямат пряк контакт
с очите.
Активирайте палката само, след като върхът й е в устата на пациента.
Избягвайте да поставяте палката в поставката, докато операцията по
сканирането е все още активна.
Ако възникне неизправност на скенера и се наблюдава физически дефект,
спрете сканирането и се обадете на Отдела за поддръжка на клиенти.

За избягване на повреда, системата трябва да бъде местена от стая
в стая изключително внимателно.
Не блокирайте вентилационните отвори на палката и екрана.
Системата е предназначена за употреба само в закрити помещения.
Не бива да се излага на пряка слънчева светлина, прекомерна топлина
или влажност.
Само за iTero Element Flex:Ако iTero Element Flex току-що е внесен
в кабинета от гореща, студена или влажна среда, го оставете в покой
до приспособяването му към стайната температура, за да избегнете
вътрешна кондензация.

Електромагнитни
смущения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройството е тествано и е установено, че отговаря
на изискванията за медицински устройства съгласно стандарт IEC60601-1-2.
Този стандарт е предназначен да осигури разумна защита срещу вредни
смущения в типична медицинска среда. Въпреки това, поради
разпространението на радиочестотно предавателно оборудване и други
източници на електрически и електромагнитни смущения в медицинските
среди (напр. клетъчни телефони, двупосочни мобилни радиостанции,
електрически уреди, радиочестотната идентификация), са възможни високи
нива на такива смущения, дължащи се на близкото разположение или силата
на източника, което може да доведе до смущения в работата на това
устройство. В такъв случай устройството може да бъде върнато в режим на
работа след намеса на потребителя или чрез автоматично-възстановяване.

Общи положения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• Забранено е да се извършват промени в оборудването.
• Само за iTero Element 2: След монтажа сензорният екран трябва винаги
да стои прикрепен за стойката.
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1 Въведение
1.1

За настоящия документ
Този документ предоставя обща информация и преглед на скенерите iTero Element 2 и iTero Element
Flex и техния софтуер. В допълнение той описва как да сглобите системата, как да инсталирате
софтуера в системите iTero Element Flex, как да стартирате и изключите системата, как да боравите
с палката и кабела, как да почистите и дезинфекцирате палката и как да заменяте приставките на
палката между различните пациенти.

1.2

•

iTero Element 2 осигурява по-бърза обработка на сканирането, подобрена ергономичност и цветно
изображение с висока разделителна способност с изчисления от ново поколение, с 21,5-инчов
екран, интегрирана батерия и ергономична, центрирана поставка за лесен достъп до палката.

•

Системата iTero Element Flex с палка и с преносим персонализиран калъф Ви позволява да
пренасяте технологията дори и в най-малкия работен кабинет. Може да бъде свързана към
лаптопи, одобрени от Align Technology, за намаляване изискванията за офис пространство и за
увеличаване мобилността на системата.

Предназначение
Скенерите ITero Element 2 и iTero Element Flex са вътреорални скенери със следните функции
и предназначение:

1.3

•

Функцията за оптично впечатление (CAD/CAM) на скенера е предназначена/се използва за запис
на топографски изображения на зъбната и устната тъкан. Данните, извлечени от iTero, могат да
бъдат използвани за производството на дентални устройства (напр. шини, скоби, брекети и др.)
и принадлежности.

•

Софтуерът iTero се използва със скенера iTero за улавяне на 3D цифрови импресии на зъби, мека
тъкан и структура на устата и захапката. Софтуерът контролира обработката на данните,
улеснява тяхното интегриране и експортиране за CAD/CAM производство възстановяване на
зъби, ортодонтски устройства, опори и принадлежности. В допълнение към данните от
сканирането, могат да се импортират/експортират различни данни за пациентите и отделните
случаи или да се използват за симулационни цели. Налични са и други функции за проверка
и обслужване на системата, които може да служат и като инструмент за управление на поръчките.

Ползи
Системите iTero Element 2 и iTero Element Flex имат важни предимства пред съществуващите методи
за производство на корони,-включително безпрахово сканиране, по-голяма прецизност
в производството на корони и незабавна обратна връзка по време на процеса на сканиране.
Вижте нашия уебсайт http://www.itero.com, за да научите как услугата iTero може да подобри бизнеса
Ви, като увеличи удовлетворението на пациентите, подобри клиничните резултати и ефективността
на посещението в кабинета.
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1.4

iTero Element хардуер
По-долу са описани следните модели скенери iTero:
•

iTero Element 2
o
o

•

iTero Element Flex
o

1.4.1

Конфигурация на стойката на колела
Конфигурация на стойката върху плот
Конфигурация на лаптопа (налична само в избрани държави)
Вижте http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex за минималните системни изисквания.

iTero Element 2
Преден изглед
A

Сензорен екран

B

Ключ за захранването

C

Захранваща LED лампа

D

Палка

E

Поставка

F

Основа на колела

Фигура 1: Преден изглед на iTero Element 2
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Заден изглед
A

Конектор на палката

B

Кабел на палката

C

Захранващ кабел
за екрана

Фигура 2: Заден изглед на iTero Element 2

1.4.2

iTero Element Flex
A

Сензорен
екран на
лаптопа

B

Хъб на iTero
Element Flex

C

Палка и
поставка

Фигура 3: iTero ElementFlex
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1.4.2.1

Транспортиране на iTero Element Flex
За да осигурите максимална защита на системата, се препоръчва при транспортиране на системата
да следвате инструкциите по-долу:
1. Поставете синята защитна приставка върху палката.
2. Поставете всички артикули в доставената чанта при пренасяне на системата между офисите.

Фигура 4: iTero Element Flex в доставената транспортна чанта

3. Поддържайте корпуса сух, за да защитите компонентите на системата от влага.

1.4.3

Палка на iTero Element

A

Приставка за еднократна употреба

B

Сензорен екран

C

Странични бутони:Сканиране, включване/изключване, активиране на сензорния екран

D

Вентилационни отвори

E

Подвижен кабел на палката с USB конектор

Фигура 5: Палка на iTero Element
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1.4.3.1

Приставки на палката на iTero Element
Налични са 2 вида приставки за палката:
•

Защитна приставка:Когато скенерът не се използва, използвайте синята защитна приставка, за
да защитите оптичната повърхност на палката.

•

Приставка за еднократна употреба:Преди сканиране на пациент, прикрепете нова приставка за
еднократна употреба.

Фигура 6: Защитна приставка

1.4.3.1.1

Фигура 7: Приставка за еднократна употреба

Подмяна на приставките на палката между пациентите
Приставките на палката са предназначени за еднократна употреба и трябва да се изхвърлят и подменят
след всеки пациент, за да се избегне кръстосано замърсяване.
ВНИМАНИЕ: Изхвърляйте използваните приставки съгласно стандартните работни
процедури или местните разпоредби за изхвърляне на замърсени медицински отпадъци.
За да смените приставката на палката:
1. Докато натискате леко центъра на приставката, издърпайте я бавно от палката и я изхвърлете.

Фигура 8: Сваляне на приставката на палката

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:ОПТИЧНА ПОВЪРХНОСТ!
НЕ докосвайте оптичната повърхност. Контактът може да причини повреда. Ако е необходимо
почистване, използвайте антистатичната кърпа, намираща се в кутията с приставки. За повече
подробности вижте инструкциите в кутията с приставки.

Фигура 9: Оптична повърхност на палката

2. Почистете и дезинфекцирайте палката, както е описано в раздел 10.2.
3. Внимателно плъзнете нова приставка по върха на палката, докато щракне на мястото си.
Забележка: Ако скенерът няма да бъде използван веднага след това, прикрепете синята защитна
приставка.

Фигура 10: Внимателно плъзнете новата приставка на мястото ѝ

1.5

Софтуер iTero
Новите системи iTero Element 2 идват с инсталиран софтуер. Софтуерът трябва да бъде инсталиран
в системите iTero Element Flex, както е описано в раздел 2.2.

6
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2 Първи стъпки
2.1
2.1.1

Инструкции за сглобяване
Сглобяване на скенера iTero Element 2 - конфигурация на стойката на колела
Следвайте инструкциите по-долу, за да сглобите скенера iTero Element 2.

Променлив
ток

Батерия

Кликнете

Прав ток

Бутон за
захранване

Палка

За монтажа са
необходими 2-ма
души

A Сензорен
екран
B Ключ за
захранването
C Захранваща
LED лампа
D Палка
E Поставка
F

Основа на
колела
1. Проверете съдържанието на
кутиите.

3. Затегнете двата винта с
4. Отстранете капака от задната
шестостенна глава с помощта на пострана на дръжката.
големия шестостен ключ.
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2. Свържете стойката за основата
на колела.

5. Прикрепете поставката за
палката към предната част
на стойката на колела.
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6. Задръжте поставката.

7. Затегнете гърба на поставката 8. Поставете отново капака
на палката с шестостенния
зад дръжката.
винт, като използвате по-малкия
шестостенен ключ.

9. Свалете магнитния капак от задната 10. Разхлабете винтовете с
крилчата глава и свалете
страна на рамката на стойката на
капака на батерията.
колела.

11. Плъзнете батерията в слота
за батерията и затегнете
винтовете с крилчата глава.

12. Повдигнете сензорния екран, за да 13. Обърнете скенера наобратно и 14. Свържете захранващия кабел
го монтирате.
затегнете винта с крилчата
за порта с надпис "DC", както
глава, за да закрепите екрана.
е показано на следващото
изображение.

8
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Захранващият кабел е вкаран.

17. Свържете кабела на палката към
гърба на сензорния екран.

15. Прикрепете задния магнитен
капак.

16. Поставете палката
в поставката.

18. Свържете захранващия кабел
за долната част на стойката
на колела.

19. Закрепете кабела за долната
част на стойката на колела
с помощта на скобата.

20. Позиционирайте уеб камерата на
21. Свържете уеб камерата към
сензорния екран за дистанционни
USB порта в долната част на
сесии за обучение или поддръжка.
сензорния екран.
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22. Включете захранващия кабел
в контакта с променлив ток,
след което натиснете бутона
за захранване, за да включите
скенера.
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2.1.2

Сглобяване на скенера iTero Element 2 – конфигурация на стойката на колела
Следвайте инструкциите по-долу, за да сглобите скенера iTero Element 2.

1. Поставете стойката в рамката.

2. Затегнете стойката с помощта
на шестостенния ключ.

3. Отстранете капака.

4. Прикрепете новия капак.

5. Повдигнете сензорния екран,
за да го монтирате.

6. Обърнете скенера наобратно
и затегнете винта с крилчата
глава, за да закрепите екрана.

7. Прикрепете капака.

8. Свържете захранващия кабел
към порта с надпис "DC".

9. Свържете кабела на палката
към гърба на сензорния екран.

10
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12. Включете захранващия кабел
в контакта с променлив ток,
след което натиснете бутона
за захранване, за да включите
скенера.

10. Позиционирайте уеб камерата
на
сензорния
екран
за
дистанционни
сесии
за
обучение или поддръжка.

11. Свържете уеб камерата към
USB порта в долната част на
сензорния екран.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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2.1.3

Сглобяване на скенера iTero Element Flex
Следвайте инструкциите по-долу, за да сглобите скенера iTero Element Flex.

A

Хъб и захранващ кабел на
хъба

B

Поставка

C

Палка и кабел за палката

D

USB кабел за свързване на
лаптопа и хъба

3. Свържете USB кабела към
хъба.

1. Поставете палката
в поставката.

2. Свържете захранващия кабел
на хъба към хъба.

4. Свържете USB кабела към
лаптопа.

5. Свържете кабела на палката
към хъба.

6. Включете захранващия кабел
на хъба в контакта с променлив
ток.
Забележки:

12

•

Хъбът винаги трябва
да бъде свързван към
електрически контакт
с променлив ток

•

Лаптопът трябва да бъде
свързан към контакт с
променлив ток по време
на интраорално сканиране.
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2.2

Инсталиране на софтуера iTero - iTero Element Flex
Новите системи iTero Element 2 се доставят с инсталиран софтуер, но потребителят трябва да
инсталира софтуера в системите iTero Element Flex.
Забележка: Преди да инсталирате софтуера iTero в системите Flex, моля, инсталирайте всички
налични актуализации на Windows. Новите компютри с Windows би трябвало автоматично да се
актуализират.
За да можете правилно да инсталирате и конфигурирате софтуера на Вашата система iTero Element
Flex, моля, уверете се в следното:
•

Палката е закрепена в поставката и е свързана към хъба

•

Хъбът е свързан към лаптопа

•

Лаптопът е включен в контакта с променлив ток по време на целия процес на инсталиране
на софтуера.

За да инсталирате софтуера iTero в системата iTero Element Flex:
1. Инсталирайте всички налични актуализации на Windows.
a. За да проверите за актуализации на Windows, отворете прозореца Windows Settings
(Настройки на Windows) (Winkey + I) и кликнете Update & Security (Актуализация
и сигурност)
b. Кликнете върху Актуализация на Windows.
c.

Кликнете върху Check for updates (Проверка за актуализации), за да видите дали има
налични нови актуализации.

2. В регистрираната входяща електронна поща потърсете имейла „Вашият iTero беше изпратен“,
който включва инструкциите за изтегляне.
3. Кликнете върху връзката, за да получите достъп до страницата за изтегляне на софтуера или за
преглед на http://download.itero.com.
4. На уебсайта кликнете върху бутона Get Started (Първи стъпки). Файлът FirstTimeInstaller.exe
ще бъде изтеглен.
5. Стартирайте изтегления инсталационен файл и следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите инсталирането на софтуера iTero.
Ще се покаже екранът Welcome (Добре дошли). Продължете, както е описано по-долу в раздел 2.3.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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2.3

Вписване в скенера за първи път
При първото включване на скенера ще се появи екранът Welcome (Добре дошли):

Фигура 11: Първоначален екран

Изберете желания език и един от следните режими:
•

Демо режим: Позволява Ви да се запознаете с функциите на скенера и да извършвате учебни
сканирания, без да ги изпращате. За повече информация вижте раздел 2.4.

•

Процес на персонализиране: Позволява Ви да регистрирате скенера. За повече информация
вижте раздел 2.5.

Забележка: Ако изберете опцията Демо режим преди опцията Процес на персонализиране, трябва да
рестартирате скенера, за да получите достъп до Процеса на персонализиране.

2.4

Работа в Демо режим
Демо режимът е предназначен за обучение на нови служители и за упражняване на сканирането.
Демо режимът е достъпен по всяко време за стоматологични цели – за обучение за работа със
скенера iTero, за техники за сканиране, за инструкции за употреба с рецептурни формуляри, за
различни клинични случаи и за запознаване с интерфейса на iTero. Демо режимът предлага всички
аспекти в процеса на сканиране и включва широко разнообразие от примерни случаи, като клинични
случаи, случаите Invisalign и случаите на възстановяване.
Когато Демо режимът се използва за обучение в сканирането, леко раираният фон и червеният
маркер в горния ляв ъгъл ще покажат, че в момента е включен Демо режим. Демо режимът
е достъпен от екрана Welcome (Добре дошли), когато се впишете за първи път или по всяко друго
време, като докоснете логото iTero на началния екран.
Забележка: Сканираните изображения, заснети в Демо режим, не могат да бъдат запазени или
изпратени за лечение на пациенти.

14
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За да влезете в Демо режим, след вписване:
1. Натиснете логото на iTero Element в горната част на екрана на скенера.

Фигура 12: лого на iTero Element

2. Натиснете Demo Mode (Демо режим).

Фигура 13: Опция за Демо режим

Показва се прозорецът за Login (Вход), който Ви позволява да изберете демо потребителя.

Фигура 14: Прозорец за вход със списък на демо потребители

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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3. За да видите случаите на възстановяване, изберете потребител Dr. Demo, iTero (Д-р Демо,
iTero) от падащото меню Doctor Name (Име на доктор).

Фигура 15: Бутон за Демо вход

4. Натиснете Demo Login (Демо вход).
Показва се Начален екран на Демо режим с Demo Mode (Демо режим), изобразен в горната лява
част на прозореца.

Фигура 16: Начален екран на Демо режим
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5. За да видите демо примери, натиснете Orders (Поръчки), за да се появи менюто с поръчките,
които се изпълняват в момента, както и менюто на миналите поръчки.

Фигура 17: Демо примери, показани в менюто на минали поръчки

6. Натиснете необходимия демо пример.
Избраният пример се разширява, за да се покажат следните опции:

Фигура 18: Панел за минали поръчки - опции

За повече информация относно работата с поръчки, вижте раздел 6.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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2.4.1

Излизане от Демо режим
За да излезете от Демо режим:
•

За да излезете от Демо режима, натиснете логото на iTero Element, а след това Exit Demo
(Изход от Демо).

Фигура 19: Излизане от Демо режим

2.5

Регистриране на скенера - Процес на персонализиране
За да приключите процеса на регистрация на скенера, се нуждаете от следното:
•

Потребителско име

•

Потребителска парола

•

Идентификационен номер на компания

Ще получите имейл от представител на iTero с идентификационни данни за вход и подробна
информация за това как да продължите с Make It Mine (Процеса на персонализиране).
Забележка:Ако имате достъп до Демо режима от страницата Welcome (Добре дошли) преди
регистрацията на скенера, трябва да рестартирате скенера, за да получите достъп до опцията Make It
Mine (Процес на персонализиране).

18
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За да регистрирате скенера:
1. Изберете подходящия език.
2. Натиснете Make It Mine (Процес на персонализиране).
Изобразява се страницата Connect (Свързване).

Фигура 20: Избор на мрежа

3. Изберете предпочитаната мрежова връзка и натиснете Next (Напред).
Комуникацията с Align е потвърдена.

Фигура 21: Потвърждаване на комуникацията с Align

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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4. Натиснете Next (Напред), когато потвърждението е готово.
Изобразява се страницата Time Zone (Часова зона).

Фигура 22: Избор на Вашата часова зона

5. Ако часовата зона, избрана по подразбиране, е правилната, натиснете Next (Напред)
или изберете Вашата часова зона от падащото меню и натиснете Next (Приложи).
Изобразява се страницата Register System (Система на регистрация).

Фигура 23: За да персонализирате настройките, регистрирайте системата

20
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6. Въведете Вашия имейл, парола и идентификационен номер на компанията в предоставените
полета, след което натиснете Register (Регистриране).
Страницата Scanner Configuration (Конфигурация на скенера) показва Вашия абонаментен пакет
iTero.

Фигура 24: Абонаментен пакет iTero

7. Натиснете Next (Напред).
Изобразява се страницата License Agreement (Лицензионно споразумение).

Фигура 25: Лицензно споразумение

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.

21

Ръководство за употреба на iTero Element 2 и iTero Element Flex

8. След като прегледате лицензионното споразумение, поставете отметка в квадратчето, за да
приемете условията на споразумението и след това натиснете Next (Напред).
Системата проверява за актуализация и при необходимост ще бъде актуализирана до най-новата
версия.

Фигура 26: Проверка за актуализации

9. Натиснете Next (Напред).
Системата е регистрирана и е готова.

Фигура 27: Системата е регистрирана и готова

10. За да влезете в системата, както е описано в следващия раздел, натиснете Login to iTero
Element (Вход в iTero Element).

22
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3 Работа със скенера на iTero Element 2 и iTero Element Flex
3.1

Вписване в скенера
Когато скенерът се включи, ще се появи прозорецът Login (Вход).

Фигура 28: Прозорец за вход

Когато влизате в скенера iTero се уверете, че информацията за Вашия профил в MyAligntech Ви
е подръка. Ще са Ви необходими име, имейл на профила и парола. Попълнете всички необходими
полета и натиснете бутона Login (Вход).
За вход в скенера:
1. От падащото меню Doctor Name (Име на лекар) изберете Вашето потребителско име.
2. Въведете имейл адреса, който сте използвали при регистрацията си в myaligntech.com. Ако сте
маркирали отметката Remember Me (Запомни ме) при предишната си сесия, имейл адресът Ви
ще се появи автоматично.
3. Въведете Вашата парола. Ако сте забравили паролата си, може да я обновите според
инструкциите в раздел 3.1.1.
4. За да запаметите в системата Вашия имейл за бъдещи сесии, маркирайте отметката Remember
Me (Запомни ме). За достъп до скенера отново ще трябва отново да въведете паролата си.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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5. Кликнете Login (Вход).
Изобразява се началният екран на iTero.

Фигура 29: Начален екран на iTero

24
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3.1.1

Възстановяване на паролата
Ако е необходимо, можете да обновите паролата си.
За да обновите Вашата парола:
1. В прозореца Login (Вход) натиснете Forgot Password (Забравена парола).

Фигура 30: Бутон Забравена парола

Появява се прозорец с инструкции какво трябва да направите след това.

Фигура 31: Поле за имейл при забравена парола

2. В полето Email (Електронна поща) въведете имейл адреса, който сте използвали за регистрация
в myaligntech.com.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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3. Кликнете Submit (Изпращане).
Появява се предварително посоченият от Вас въпрос за сигурност.

Фигура 32: Поле за отговор на въпроса за сигурност

4. Въведете отговора на Вашия въпрос за сигурност.
Ще Ви бъде изпратена временна парола.
5. Използвайте временната парола, за да влезете в myaligntech.com и след това обновете Вашата
парола.
6. Ако не знаете имейл адреса, с който сте се регистрирали, се свържете с отдела за обслужване на
клиенти на iTero.

3.2

Изход от скенера
За да защитите информацията на пациентите си, трябва да излезете от скенера, когато не го използвате.
По подразбиране след предварително определен период на неактивност, който може да зададете
в настройките за Вход, описани в раздел 3.6.3.1, ще излезете от системата.
За изход от скенера:
1. За връщане към началния екран натиснете
2. За изход от системата натиснете

.

.

Появява се прозорецът Login (Вход), готов за вписването в системата на следващия потребител.

26
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3.3

Изключване на скенера
За да се инсталират актуализациите на софтуера, се препоръчва в края на всеки ден да изключвате
системата.
За да изключите скенера:
1. Затворете всички файлове и приложения.
2. За да изключите системата, натиснете и освободете бутона за включване, разположен в долната
дясна част на екрана.
Внимание: Задържането на бутона за повече от 4 секунди активира възстановяване на заводските
настройки, което може да причини проблеми, като сиви и сини екрани.

3.4

Преместване на скенера в рамките на офиса
Скенерът iTero Element 2 може да бъде преместван в рамките на офиса.
За да преместите скенера:
1. Уверете се, че палката е стабилно позиционирана в поставката.
2. Изключете системата от контакта.
3. Поставете системата на новото ѝ място и я включете в контакта.

3.5

Потребителски интерфейс
Софтуерът iTero осигурява интуитивен потребителски интерфейс за извършване на цифрови
сканирания за възстановителна или ортодонтска употреба. Използвайте сензорния екран и бутоните
на палката, за да следвате инструкциите на екрана по време на сканирането.
За списък с жестовете, които можете да използвате на сензорния екран, вижте раздел 3.5.2.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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Фигура 33: Начален екран на iTero

Следните бутони се появяват на началния екран:
Батерия: Натиснете, за да видите оставащия заряд на външната батерия iTero.
Индикаторът за батерията ще се появи, за да покаже оставащия процент
заряд на батерията. Когато върху иконката на батерията се появи символът
„мълния”, това означава, че батерията се зарежда.

Фигура 34: Оставащ заряд на батерията

Учебен център: Натиснете, за да имате достъп до учебни материали
и образователни видеоклипове за Вашия iTero скенер.

Заключване: Натиснете, за да излезете от Вашия профил, когато скенерът
не се използва, както е описано в раздел 3.2. Това ще помогне да се гарантира,
че денталната практика отговаря на стандарта HIPAA и че цялата медицинска
информация е защитена.
Съвет: Заключвайте системата по време на почистване, за да избегнете
неволни записи.
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Настройки: Натиснете настройки на предпочитанията за Вашия скенер, например
конфигурация на палката, локализация, потребителски настройки и др.
За повече информация вижте раздел 3.6.
Помощ: Натиснете, за да се появи полупрозрачен помощен екран със съвети,
които да Ви помогнат да се ориентиране във функциите и инструментите.

Фигура 35: Полупрозрачен помощен екран

При този преглед бутонът се променя на
. Натиснете бутона, за
да получите дистанционно помощ от отдела за поддръжка на клиенти.
Отделът за поддръжка на клиенти е достъпен от всеки помощен екран.
Забележка: Моля, преди да се опитате да се свържете дистанционно,
се обадете на отдела за поддръжка на клиенти.
Натиснете екрана, за да затворите помощния екран и да се върнете към
предишния екран.
Ново сканиране: Натиснете, за да отворите прозореца New Scan (Ново
сканиране), за да можете да попълните рецептата, преди да започнете
новото сканиране.
За повече информация вижте раздел 4.
Пациенти: Докоснете, за да видите страницата Patients (Пациенти)
със списък на всичките Ви пациенти, техния каталожен номер и последната
дата на сканиране.
За повече информация вижте раздел 5.
Поръчки: Натиснете, за да се появи менюто с всичките Ви поръчки.
За повече информация вижте раздел 6.
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Съобщения: Натиснете, за да видите съобщенията си от Align Technology.
За повече информация вижте раздел 7.

Бутоните Battery (Батерия) и Settings (Настройки) се появяват на всеки прозорец на скенера така,
както е описано в раздел 3.5.1.

3.5.1

Лента с инструменти за скенера
Следната лента с инструменти се появява в горната част на всеки прозорец на скенера:

Четирите централни бутона показват текущото състояние на процеса на сканиране.
Натиснете, за да се върнете към начален екран.
Показва текущия етап в процеса на сканиране, посочен също и от съответния
маркиран бутон в лентата с инструменти.
Натиснете, за да се върнете към прозореца New Scan (Ново сканиране), за да
направите преглед на рецептата, както е описано в раздел 4.1.
За да сканирате пациента, натиснете тук, за да преминете в режим Сканиране,
както е описано в раздел 4.2.
За да прегледате сканирания модел, натиснете тук, за да преминете в режим Преглед,
както е описано в раздел 4.3.
Натиснете тук, за да изпратите сканирания модел към лабораторията, както е описано
в раздел 4.4.
Натиснете, за да видите оставащия заряд на външната батерия iTero.
Индикаторът за батерията ще се появи, за да покаже оставащия процент заряд на
батерията. Когато върху иконката на батерията се появи символът „мълния”, това
означава, че батерията се зарежда.

Фигура 36: Оставащ заряд на батерията

Натиснете настройки на предпочитанията за Вашия скенер iTero, например
конфигурация на палката, локализация, потребителски настройки и др.
За повече информация относно предпочитанията за настройки, вижте раздел 3.6.

30

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.

Ръководство за употреба на iTero Element 2 и iTero Element Flex

Натиснете, за да се появи полупрозрачен помощен екран със съвети, които да Ви
помогнат да се ориентиране във функциите и инструментите.

Фигура 37: Полупрозрачен помощен екран

При този преглед бутонът се променя на
. Натиснете бутона, за да получите
дистанционно помощ от отдела за поддръжка на клиенти. Отделът за поддръжка на
клиенти е достъпен от всеки помощен екран.
Натиснете някъде по екрана, за да затворите помощния екран и да се върнете към
предишния екран.

3.5.2

Жестове за сензорен екран
Софтуерът iTero поддържа сензорен екран с жестове (известни още като мултитъч). Тези жестове са
предварително определени движения, които се използват за взаимодействие с мултитъч устройства.
Примери за често срещани жестове на сензорния екран:

Докосване

Докосване два пъти

Продължително натискане

Скролване

Завъртане

Плъзгане

Плъзгане в кръг

Отдалечаване на образа

Приближаване на образа

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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3.6

Определяне настройките на скенера
Настройките на скенера Ви позволяват да изберете Вашите предпочитания и настройките, които
да се показват по подразбиране при използването на скенера.
За да изберете настройките на скенера:
1. Кликнете върху бутон

.

Появява се прозорецът Settings (Настройки).

Фигура 38: Прозорец за настройки

2. Натиснете настройките, които искате да изберете.
o

Компютърни настройки, описани в раздел 3.6.1

o

Потребителски настройки, описани в раздел 3.6.2

o

Системни настройки, описани в раздел 3.6.3

Съответният прозорец се отваря.
3. Направете промените си и след това натиснете
върнете към прозореца Settings (Настройки).
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3.6.1

Избор на настройките на компютъра
Настройките на компютъра Ви позволяват да определите яркостта, силата на звука, Wi-Fi и настройките
на часовата зона за скенера.

3.6.1.1

Настройване на яркостта по подразбиране
За да изберете настройката за яркост по подразбиране, натиснете бутона Brightness (Яркост),
преместете плъзгача до необходимото ниво на яркост и натиснете
и да се върнете към прозореца Settings (Настройки).

, за да запазите промените си

Фигура 39: Настройки за яркостта

3.6.1.2

Настройване силата на звука по подразбиране
За да определите силата на звука на системата по подразбиране, натиснете бутона Volume (Сила на
звука), преместете плъзгача до необходимото ниво на звука, след което натиснете
промените си и да се върнете към прозореца Settings (Настройки).

, за да запазите

Фигура 40: Настройки на силата на звука

В допълнение към звуците на системата, настройките на определят и силата на звука на съдържанието

от Учебния център

.
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3.6.1.3

Избор на настройки на Wi-Fi
Първият път, когато свържете Вашия скенер към Wi-Fi мрежата на клиниката, трябва да въведете
Вашата парола. След това по подразбиране скенерът ще се свързва автоматично.
За да се свържете с Wi-Fi мрежата:
1. Натиснете бутона Wi-Fi.
Появява се списък с Wi-Fi мрежите в обхват.

Фигура 41: Списък на Wi-Fi мрежите в обхват

2. Изберете Вашата клинична мрежа и кликнете Connect (Свързване).
3. Въведете защитния ключ (паролата) на Вашата мрежа в отворилия се прозорец, след което
кликнете Connect (Свързване).

Фигура 42: Свързване към Wi-Fi мрежата на клиниката

Скенерът ще се свърже с Wi-Fi мрежата и статусът ще се промени на Connected (Свързан).
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4. Ако не желаете да се свържете автоматично с мрежата, натиснете мрежата, към която сте
свързани, и след това натиснете Forget (Забрави).
Трябва да изберете необходимата мрежа и да въведете паролата за Wi-Fi следващия път, когато
поискате да се свържете.

Фигура 43: Забравяне или Изключване от мрежата

5. За да се изключите от мрежата, кликнете Disconnect (Изключване).
6. Натиснете
, за да запазите настройките си и да се върнете към прозореца Settings
(Настройки).
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3.6.1.4

Избор на Вашата часова зона
За да изберете Вашата часова зона, натиснете бутона Time Zone (Часова зона), изберете Вашата
часова зона от падащото меню и натиснете
прозореца Settings (Настройки).

, за да запазите промените си и да се върнете към

Фигура 44: Настройки на часовата зона

Забележка: Достъпът до настройките на часовата зона може да се извърши само ако сте се вписали
в скенера.

36

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.

Ръководство за употреба на iTero Element 2 и iTero Element Flex

3.6.2

Избор на потребителските настройки
Потребителските настройки позволяват на всеки потребител да избере настройките, появяващи се по
подразбиране, когато конкретният потребител се впише в скенера.

3.6.2.1

Избор на настройките за сканирането
Можете да изберете настройките по подразбиране, които са активни при сканирането на пациент
За да изберете настройките за сканирането:
1. Натиснете бутона Scan Settings (Настройки на сканирането).

Фигура 45: Прозорец за Настройки на сканирането

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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2. Изберете Вашите предпочитания по подразбиране за сканирането от прозореца Scan Settings
(Настройки на сканирането).
Настройка на
сканирането

Опции за сканиране

Позиция на
сканиране

Изберете Вашата позиция, докато сканирате пациента:

Жиро посока

Посока на
сензорния екран

Зад пациента

•

Пред пациента

Изберете жиро посока по подразбиране:
•

Върхът на палката сочи към екрана

•

Основата на палката сочи към екрана

Изберете посоката на сензорния екран по подразбиране:
•

Върхът на палката сочи към екрана

•

Основата на палката сочи към екрана

Квадратче за
отметка Mirror
Viewfinder for Upper
Jaw (Огледален
визьор за горна
челюст)

Поставете отметка в това квадратче, за да изберете посоката на
визьора при сканиране на горната челюст.

Квадратче за
отметка Show color
while scanning
check (Покажи
цвета при
проверка на
сканирането)

Поставете отметка в това квадратче, за да сканирате според цвета
по подразбиране.

Поредност
на сканиране

Изберете реда, в който да сканирате челюстите:

Поредност за
възстановяване
на челюстта

38

•

•

Първо горната челюст

•

Първо долната челюст

Изберете поредността, в която да сканирате челюстите в типовете
случаи на възстановяване:
•

Първо противоположната челюст

•

Първо обработената челюст
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Настройка на
сканирането

Опции за сканиране

Поредност за
възстановителна
обработка

Изберете поредността, в която да сканирате предварително
обработените зъби и арките в типовете случаи на възстановяване:
•

Първо обработената

•

Първо арката

•

Няма указания

Квадратче за
отметка Enable
guidance hints
(Активиране на
указанията)

Поставете отметка в това квадратче, за да видите указания при
сканиране, както е описано в раздел 4.2.1.

Квадратче за
отметка Highlight
recommended
scanning
(Маркирай
препоръчаното
сканиране)

Поставете отметка в това квадратче, за да маркирате само обхвата
на сканирането на навигационните контроли.

Фигура 46: Маркира се само обхватът на сканиране

Допълнителна
обратна връзка
при сканиране

3. Натиснете

Поставете отметки в съответните квадратчета, за да се появят
областите на липсваща анатомия по време на сканиране, както
е описано в раздел 4.2.3.1.
•

Ортодонтски

•

Възстановителни

, за да запазите Вашите промени и да се върнете към прозореца Settings (Настройки).
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3.6.2.2

Избор на настройките на рецептата
Можете да определите настройките по подразбиране, като отворите прозореца Scan Details (Детайли
за сканиране), за да попълните нова рецепта.
За да изберете настройките за рецептата:
1. Натиснете бутона Rx Settings (Настройки на рецептата).

Фигура 47: Прозорец за настройки на рецептата

2. Изберете Вашите предпочитания по подразбиране за рецептата от прозореца Rx Settings
(Настройки на рецептата).
Настройка
на рецептата

Опции на рецептата

Идент. номер
на зъба

Изберете системата за идентификация на зъби по подразбиране:

Система на
оттенъците
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•

Световна стоматологична федерация

•

Американска дентална асоциация

•

Квадрант

Изберете системата на оттенъците по подразбиране:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Друго

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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Настройка
на рецептата

Опции на рецептата

Тип на случая

Изберете типа на случая по подразбиране:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Няма запис по подразбиране
Invisalign
iCast
iRecord
Пилене на зъба
Invisalign + iRecord
Vivera
Предварително отлепване Vivera
Възстановителни

Забележка: Списъкът на наличните опции се променя съгласно
Вашия абонаментен пакет.
3. Натиснете
, за да запазите Вашите промени и да се върнете към прозореца Settings
(Настройки).

3.6.2.3

Избор на настройките за подпис
Можете да изберете настройките по подразбиране, които се появяват при изпращане на поръчката
в лабораторията.
За да изберете настройките за подписи:
1. Натиснете бутона Signature Settings (Настройки на подписа).

Фигура 48: Прозорец за настройки на подписа

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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2. Изберете настройките по подразбиране на Вашия подпис.
Настройка
на подписа

Опции за подписа

Лиценз

Добавете номера на Вашия лиценз.

Подпис

Добавете Вашия подпис.

Употреба на подписа

Изберете една от следните опции за подпис:
•

Подпишете се веднъж и запазете за ползване с всяка рецепта

•

Не запазвайте подписа ми (изисква подпис за всяка рецепта)

•

Деактивирайте тази функция (само за този потребител)

3. Натиснете
, за да запазите Вашите промени и да се върнете към прозореца Settings
(Настройки).

3.6.2.4

Избор на езиковите настройки
Натиснете бутона Language (Език), изберете желания език от падащото меню и натиснете
запазите Вашите промени и да се върнете към прозореца Settings (Настройки).

, за да

Фигура 49: Прозорец за настройки на езика
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3.6.3

Избор на системни настройки
Настройките на системата Ви позволяват да зададете настройките за вход, да стартирате
диагностиката, да прегледате лицензите и системната информация, да синхронизирате конфигурацията
и да изберете настройките за експортване.

3.6.3.1

Избор на настройки за вход
За да се съобразите с правилата за поверителност и сигурност, ще бъдете отписани от скенера след
изтичането на предварително зададен период на неактивност. По подразбиране това време
е зададено на 4 часа, но при необходимост, можете да го промените.
За да изберете периода на неактивност:
1. Кликнете върху бутона Login Settings (Настройки за вход).
Появява се прозорецът Login Settings (Настройки за вход).

Фигура 50: Прозорец за настройки за вход

2. Изберете периода на неактивност, след който потребителят ще се отпише от скенера.
(Минимално време: 10 минути, Максимално време: 10 часа)
3. Поставете отметка в квадратчето Keep login active during system restart (Поддържане на
вписването активно по време на рестартиране на системата), за да запомните паролата на
потребителя, ако системата се рестартира преди изтичането на периода за отписване при
неактивност.
4. Натиснете
, за да запазите Вашите промени и да се върнете към прозореца Settings
(Настройки).

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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3.6.3.2

Текуща диагностика
Натиснете бутона Diagnostics (Диагностика) за проверка на мрежовата връзка и скоростта.
За да стартирате системната диагностика:
1. Натиснете бутона Diagnostics (Диагностика).
Мрежовата връзка и скоростта са проверени.

Фигура 51: Прозорец за диагностика

2. Натиснете
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, за да се върнете към прозореца Settings (Настройки).
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3.6.3.3

Лицензи
Натиснете бутона Licenses Лицензи), за да видите списък със софтуерните компоненти на трети
страни, инсталирани на скенера, и след това натиснете
(Настройки).

, за да се върнете към прозореца Settings

Фигура 52: Прозорец за информация за лицензиране

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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3.6.3.4

Системна информация
Натиснете бутона System Information (Системна информация), за да видите подробности за версиите
на софтуера, инсталирани понастоящем, както и хардуерните серийни номера и идентификационния
номер, след което натиснете

, за да се върнете към прозореца Settings (Настройки).

Фигура 53: Прозорец за системна информация

3.6.3.5

Синхронизиране на конфигурацията
Натиснете бутона Sync Configuration (Синхронизиране на конфигурацията), за да синхронизирате
всякакви нови актуализации от сървъра, например нови софтуерни опции.
Натиснете
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, за да се върнете към прозореца Settings (Настройки).
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3.6.3.6

Настройки за експортиране
Можете да изберете колко дълго да се съхраняват експортираните файлове, преди да бъдат изтрити.
Освен това можете да видите адреса на локалната мрежа на експортираните файлове с удебелени
букви (започвайки с „\\”). Този адрес е достъпен от всеки компютър в локалната мрежа.
Забележка: Ако е необходимо, можете да експортирате файловете по всяко време от MyiTero
(Моят iTero).
За да редактирате настройките за експортиране:
1. Натиснете бутона Export Settings (Настройки на експортирането).
2. Изберете броя дни, след изтичането на които експортираните файлове да бъдат изтрити.
По подразбиране този брой е зададен на 30 дни.

Фигура 54: Прозорец за настройка на експортирането - изтриване на експортираните файлове

3. Ако е необходимо, кликнете Clear Export Data Now (Изчистване на експортираните данни
сега), за да изтриете незабавно експортираните файлове.
4. Натиснете

, за да се върнете към прозореца Settings (Настройки).
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4 Стартиране на ново сканиране
Натиснете бутона New Scan (Ново Сканиране), за да стартирате процеса на сканиране.

Появява се прозорецът New Scan (Ново Сканиране), както и лента с инструменти, която показва
Вашия напредък.

Фигура 55: В горната част на прозореца ще се появи нов прозорец за сканиране, показващ празна рецепта и лентата
с инструменти за напредъка

Процесът на сканиране изисква следните стъпки, които се изобразяват върху лентата с инструменти:

Попълване на рецептата, както е описано в раздел 4.1
Сканиране на пациента, както е описано в раздел 4.2
Преглед на сканирането, както е описано в раздел 4.3
Изпращане на сканирането до лабораторията, както е описано в раздел 4.4
Настоящият Ви напредък е маркиран върху лентата с инструменти.

48
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4.1

Попълване на рецептата
Първата стъпка в процеса на сканиране е попълването на Rx (рецепта). Появява се прозорецът New
Scan (Ново Сканиране), както и лента с инструменти, която показва Вашия напредък. Полетата,
маркирани с червена звездичка, са задължителни.
След като попълните рецептата, можете да кликнете
сканирате пациента, както е описано в раздел 4.2.

, за да преминете в режим Сканиране и да

За да попълните рецептата:
1. Въведете името и фамилията на пациента в предоставените полета.
2. От падащото меню Case Type (Тип случай) изберете необходимия тип случай.
Забележка: Списъкът на показаните типове случаи зависи от Вашия абонаментен пакет.

Фигура 56: Избор на необходимия тип случай

Следните типове случаи са достъпни по подразбиране в зависимост от това дали имате
възстановителен или ортодонтски абонаментен пакет:
o

Chair Side Milling (Пилене на зъба): Възстановително сканиране без необходимост от
изпращането на сканирания документ в лабораторията за моделиране и пилене.

o

iRecord: Просто сканиране без допълнителни модификации, използвано предимно за препратка
и вместо съхранението на гипсов модел, както се изисква от закона. (При необходимост този
тип случай по-късно може да бъде променен на iCast или Invisalign.)

o

iCast: Същото като при iRecord, но показва модела ABO и стъпката на моделиране, която при
необходимост може да премахне неизползваните данни и да коригира захапката. (При
необходимост този тип случай по-късно може да бъде променен на Invisalign.)

o

Invisalign: Основно сканиране за лечение с Invisalign. Моделът трябва да се сканира без
никакви дупки, за да се гарантира, че подравнителите са перфектно прилепнали към зъбите
на пациента.

o

Vivera: Просто сканиране без допълнителни модификации за създаване на прозрачен
фиксатор, подобен на единичния подравнител на Invisalign, който поддържа позицията на
зъбите след лечението.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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o

Vivera Pre-Debond: Сканиране, използвано за пациенти, докато скобите им са все още
прикрепени. След това при назначаването на отлепване се предоставят фиксаторите на
Vivera.

o

Invisalign + iRecord: Записва файла (iRecord) и качва сканирането Invisalign на IDS портала.
Запазва две различни сканирания, които могат да бъдат поискани за целите на
възстановяване на застраховката.

o

Restorative (Възстановително): Сканиране, което трябва да изпратите в лаборатория за
моделиране или пилене.
▪

Разширено - сканират се 6 зъба

▪

Квадрант - 4-6 зъба се сканират за една корона

▪

Пълна арка - сканират се всички зъби

▪

Справка - няма избрана предварителна обработка на зъба или възстановяване

Появява се прозорец за New Scan (Ново сканиране) според избрания тип случай.

Фигура 57: Прозорец за Ново сканиране - тип случай на iRecord

3. В зависимост от избрания тип случай попълнете съответните детайли.
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o

Типове случаи Restorative (Възстановителен) и Chair Side Milling (Пилене на зъби), вижте
раздел 4.1.1.

o

iCast: Поставете отметка в квадратчето Brackets Present (Наличие на брекети), ако
пациентът носи брекети.

o

iRecord:
▪

Поставете отметка в квадратчето Brackets Present (Наличие на брекети), ако пациентът
носи брекети.

▪

Поставете отметка в квадратчето Multi-Bite (Множество захапки), ако е необходимо
сканиране на повече захапки. Това ще Ви позволи да запазите връзката между 2-те
захапки въз основа на Вашите нужди и ще предостави точна информация за захапката
в лабораторията за производство на приспособления като устройства за сънна апнея.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.

Ръководство за употреба на iTero Element 2 и iTero Element Flex

Ако абонаментният Ви пакет включва опцията Final Records (Окончателни записи), можете
да изберете етапа на лечение. За повече информация вижте документацията на Invisalign.
4. Ако е уместно, от Send To (Изпрати на) от падащото меню изберете лабораторията, до която
трябва да бъде изпратен сканирания документ.
5. Натиснете
в раздел 4.2.

4.1.1

върху лентата с инструменти, за да преминете в режим сканиране, както е описано

Работа с типове възстановително сканиране
Когато избирате типове възстановителни случаи, трябва да изберете зъба, който да бъде възстановен,
вида на необходимото възстановяване, както и материала, оттенък и др. на възстановяването.
За сканиране на възстановителен случай или пилене на зъба.
1. От падащото меню на Case Type (Тип случай), изберете Restorative (Възстановителен).
В прозореца се появява диаграма на зъба.

Фигура 58: Нов прозорец за сканиране - Възстановителен тип случай с диаграма на зъба

2. Поставете отметка в квадратчето Pre-Treatment Scan (Сканиране за предварително лечение),
ако желаете да сканирате пациента, преди да обработите съответния зъб. В този случай
пациентът трябва да бъде сканиран два пъти - преди и след обработка на зъба.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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Сканирането преди обработката дава възможност на лабораторията да копира оригиналната
анатомия върху новото възстановяване.
3. В диаграмата на зъбите докоснете зъба, който трябва да бъде възстановен.
Появява се списък с наличните опции за лечение на избрания зъб.

Фигура 59: Списък на опциите за възстановително лечение

Списъкът с опциите за лечение е един и същ за всички зъби, с изключение на следните:

52

o

Inlay (Излята пломба) и Onlay (Облицовка):Подходящи само за кътници и премолари

o

Veneer (Фасет):Подходящ само за резци и премолари
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4. Изберете необходимата опция за лечение, например Корона.
Ще трябва да изберете съответните опции за лечение за избраната дентална поръчка.

Фигура 60: Определяне свойствата на възстановяването

5. Изберете следните настройки от съответното падащо меню. Настройките, маркирани със
звездичка, са задължителни. Първоначално е задължителен само подборът на материал, но след
като материалът е вече избран, други настройки стават задължителни в зависимост от избрания
материал. Освен това опциите във всяка настройка се променят според избрания материал.
o

Материал: Материалът, от който ще бъде изработена денталната поръчка.

o

Подготвителен дизайн: Формата на финалната линия (маржин линията), създадена от
потребителя по време на подготовката. Трябва да изберете това както за букалната, така и за
лабиалната лигавица.

o

Маржин дизайн: Видът на керамико--металната връзка, необходима за избраната базирана
на метал- корона. Трябва да изберете това както за букалната, така и за лабиалната
лигавица. Това е приложимо само за метални стоматологични дейности.

o

Система на оттенъците: Системата, използвана за избор на оттенък на короната.

o

▪

Резци: Оттенък за областта на резците в короната.

▪

Тяло: Оттенък в областта на тялото в короната.

▪

Венци: Оттенък в областта на венците в короната.

Оттенък на пънчето: Оттенък на обработения зъб.
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6. Натиснете

, за да запазите избора си и да се върнете към прозореца New Scan (Ново сканиране).

Предпочитанията Ви са изобразени в областта Treatment Information (Информация за лечение).

Фигура 61: Област за информация за лечението

Можете да редактирате Вашите предпочитания по всяко време, преди да изпратите сканирането,
като натиснете

4.2

.

Сканиране на пациента
След попълване на рецептата, натиснете
върху лентата с инструменти, за да влезете в режим на
сканиране. Появява се прозорецът Scan (Сканиране), който Ви позволява да започнете да сканирате
пациента.
Докато сканирате, можете да извършите следните действия:
•

Вижте допълнителната обратна връзка при сканиране, описана в раздел 4.2.3.1

•

Превключване между цветен и монохромен режим, описано в раздел 4.2.3.2

След сканиране можете да редактирате сканирането чрез:
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•

Изтриване на сегмент, както е описано в раздел 4.2.4.1

•

Изтриване на избрана област, както е описано в раздел 4.2.4.2

•

Заснемане на области с липсваща анатомия, както е описано в раздел 4.2.4.3
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Когато приключите със сканирането на пациента, натиснете
на лентата с инструменти, за да
преминете към режим View (Преглед), при който можете да се уверите, че сканирането Ви
е приключило, преди да го изпратите в лабораторията или на съхранение, както е описано в раздел 4.3.

4.2.1

Указания за сканиране
Веднага след преминаването в режим Сканиране, в центъра на прозореца на скенера се появява
препоръчителната последователност на избраните сегменти за сканиране. Тя след малко ще изчезне
автоматично или можете да докоснете някъде по екрана, за да я скриете.
iTero препоръчва да следвате последователността на сканиране за най-добри резултати.

Фигура 62: Препоръчителна последователност на сканиране - долна челюст

Забележка: Ако поставите отметка на квадратчето Don’t show again (Не показвай отново), това
ръководство няма да се появява при бъдещи сканирания. Можете да върнете указанията, като ги
активирате в настройките за Scan (Сканиране), както е описано в раздел 3.6.2.1.
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Освен това, ако натиснете едновременно и двата бутона на палката, се появяват следните указания:

Фигура 63: Указания на палката

4.2.2

Най-добрите практики на сканиране
iTero препоръчва следните най-добри практики за сканиране на случаите на възстановяване:

4.2.3

•

Уверете се, че обработеният зъб и околната област са почистени от замърсявания, слюнка и кръв.

•

Обработеният зъб трябва да е сух, а маржин линията не бива да съдържа тъкан.

•

Трябва да сте запознати с правилните техники на сканиране и да избягвате прекомерното
сканиране.

Опции за сканиране
В режим Сканиране можете да изберете следните опции:
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•

Допълнителна обратна връзка при сканиране, описана в раздел 4.2.3.1

•

Превключване на цветен/монохромен режим, описано в раздел 4.2.3.2

•

Редактиране на сканирането:
o

Изтриване на сегмента, описан в раздел 4.2.4.1

o

Изтриване на избраното, описано в раздел 4.2.4.2

o

Попълнете липсващата анатомия, описана в раздел 4.2.4.3
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4.2.3.1

Допълнителна обратна връзка при сканиране
Можете да активирате допълнителния режим за обратна връзка при сканиране
, за да Ви
предупреди за областите, които се нуждаят от допълнително сканиране, за да се уверите,
че критичните области, които биха могли да развалят целия модел, не са пропуснати.
Зоните с липсваща анатомия са маркирани в червено при сканиране в монохроматичен режим
и в лилаво – при сканиране в цветен режим.

Фигура 64: Области с липсваща анатомия, показани с и без допълнителна обратна връзка при сканиране - монохромни

Фигура 65: Области с липсваща анатомия, показани с и без допълнителна обратна връзка при сканиране –
цветен режим

По подразбиране този режим е активиран, но може да бъде деактивиран за отделни случаи, като
кликнете

4.2.3.2

или по подразбиране в настройките за сканиране, както е описано в раздел 3.6.2.1.

Превключване на цвета за сканиране
Бутонът за превключване на цвета
Ви позволява да превключвате между цветен и монохроматичен
режими. Това се отнася както за сканирането, така и за преглед на всички типове случаи.
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Фигура 66: Модел, показан в цветен и монохромен режим

По подразбиране моделите се сканират в цвят, но можете да превключвате дисплея за всеки отделен
случай, като натиснете
в раздел 3.6.2.1.

4.2.3.3

или по подразбиране в настройките за сканиране, както е описано

Преминаване към следващия сегмент за сканиране
По време на сканирането текущият сегмент се маркира в синьо в навигационните контроли
и се появява в полето за сегментен индикатор между стрелките.
Можете да преминете към следващия сегмент, като:
•

Натиснете съответния сегмент на арката, обработката или захапката

•

Натиснете стрелките

Фигура 67: Натиснете противоположната арка или стрелките, за да я изберете

•

Плъзнете с пръст наляво или директно сензорния екран на палката.
Забележка: За да активирате сензорния екран на палката, натиснете и освободете едновременно
двата бутона на палката.
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4.2.4

Редактиране на сканирането
След като сканирате модела, можете да го редактирате с помощта на следните инструменти:
•

Инструмент Изтриване на сегмента, описан в раздел 4.2.4.1

•

Инструмент Изтриване на избраното, описан в раздел 4.2.4.2

•

Инструмент Запълване, описан в раздел 4.2.4.3

Получавате достъп до инструментите за редактиране, като натиснете по екрана.

Фигура 68: Инструменти за редактиране

4.2.4.1

Изтриване на сегмент
Инструментът Изтриване на сегменти Ви позволява да изтриете целия сканиран сегмент.
За да изтриете сегмента:
1. Натиснете екрана, за да се появят инструментите за редактиране.
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2. Докоснете инструмента за изтриване на сегмента

.

Фигура 69: Инструмент за изтриване на сегменти

Появява се съобщение за потвърждение.
3. Кликнете ОК, за да потвърдите изтриването.
Целият сканиран сегмент се изтрива.

4.2.4.2

Изтриване на избраното
Инструментът за изтриване на избраното
така че да може да бъде сканирана наново.

Ви позволява да изтриете част от сканирането,

За да изтриете избраното:
1. Натиснете екрана, за да се появят инструментите за редактиране.
2. Натиснете инструмента за изтриване на избраното
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Фигура 70: Инструмент за изтриване на избраното

Инструментът за изтриване на избраното се разширява и моделът се показва в монохром:

Фигура 71: Разширен инструмент за изтриване на избраното

3. Докоснете анатомичната област, която желаете да изтриете.
Избраното се премахва.
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Фигура 72: Избраната анатомична област се изтрива

4. Ако е необходимо, натиснете
5. Натиснете

4.2.4.3

, за да отмените промените си.

, за да сканирате наново изтритата анатомична област.

Попълване на липсващата анатомична област
Понякога има области с липсваща анатомия, които не се запълват дори и след многократни опити за
сканиране на областта. Тези зони могат да бъдат причинени от смущения в анатомията (устни, бузи
и език) или влага в сканиращия сегмент.
Инструментът за запълване
маркира тези области и след това сканира само маркираните зони,
за да се предотврати прекомерно сканиране.
За да използвате инструмента за запълване:
1. Натиснете екрана, за да се появят инструментите за редактиране.
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2. Натиснете инструмента за запълване

.

Фигура 73: Инструмент за запълване

Зоните, изискващи сканиране, се маркират в червено.

Фигура 74: Зоните, изискващи сканиране, са маркирани в червено - Инструмент за запълване

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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4.3

Преглед на сканирането
След сканиране на пациента кликнете
, за да преминете към режим Преглед, да инспектирате
модела и да се уверите, че е заснета достатъчна част от оклузална и букална анатомия, както и че
моделът е точен и завършен.
При наличието на липсващи сегменти на сканиране или на липсващи захапки, в началото на
публикацията ще се появи съобщение за етапа на обработка, което Ви уведомява за това и ще Ви
позволи да се върнете назад и да коригирате сканирането. За повече информация вижте
раздел 4.3.1.
Докато преглеждате сканирането, можете:
•

Да изтриете избрани области на сканирането, както е описано в раздел 4.3.2

•

Да изрежете излишните тъкани от сканирането, както е описано в 4.3.4

•

Да разделите на ръка шаблона, ако зелената точка не е била в центъра на обработения зъб по
време на сканиране, както е описано в раздел 4.3.5

След прегледа на сканирането, натиснете
върху лентата с инструменти, за да изпратите
сканирането в лабораторията или за съхранение, както е описано в раздел 4.4.

4.3.1

Липсващи известия за сканиране на сегмента
При наличието на липсващи сегменти на сканиране или сканирани захапки, когато натиснете бутона
, ще бъдете уведомени в началото на етапа след обработка и ще можете да се върнете назад
и да поправите сканирането, за да намалите по-късната ръчна намеса.
Известията ще се появят в следните случаи:
•

Липсващи обработени сегменти или арки - сегментите не са сканирани или не са правилно
прикрепени

•

Проблеми със захапката:
o

Липсваща захапка

o

Захапката е сканирана само от едната страна

o

Несъответствие между сканиранията на захапката отдясно и отляво

Освен това секцията захапка в навигационните контроли ще бъде маркирана в червено.

64

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.

Ръководство за употреба на iTero Element 2 и iTero Element Flex

Съобщението може да бъде общо или много специфично за проблема, включително указания как той
да бъде коригиран. В някои случаи ще бъдете предупредени, че случаят може да бъде върнат от
лабораторията, ако не отстраните проблемите.

Фигура 75: Липсващото съобщение за сканиране и липсващите сегменти са маркирани в червено

Можете да натиснете Връщане към сканирането, за да се върнете в режим Сканиране и да
сканирате наново липсващите сегменти, които са маркирани в червено в навигационните контроли.

4.3.2

Работа с инструмента за изтриване
Инструментът за изтриване
Ви позволява да изтриете избрана област от сканирания модел
и след това да я сканирате отново.
Например:
•

Можете да премахнете влагата и остатъците, като кръв или слюнка, на ниво маржин.

•

Ако в обработения зъб се появяват червени участъци в легендата Оклузивен клирънс, можете да
намалите обработвания зъб, да изтриете областта на модела и след това да го сканирате отново,
както е описано по-долу.
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За да изтриете част от сканирането:
1. В прозореца View (Преглед) се уверете, че сте в Букален преглед и в съответния раздел, който
трябва да бъде изтрит, след което натиснете инструмента за изтриване

.

Фигура 76: Инструмент за изтриване

Инструментът за изтриване се разширява, за да показва следните опции:

Фигура 77: Опции за инструмента за изтриване
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2. С пръст маркирайте областта, която трябва да бъде променена.

Фигура 78: Маркирайте областта, която трябва да бъде променена

Веднага щом вдигнете пръста си, избраната област ще бъде отстранена и инструментът за
сканиране

ще бъде активиран.

Фигура 79: Избраната област е премахната и инструментът за сканиране е активиран
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3. Ако е необходимо, кликнете

, за да отмените изтриването.

4. След като коригирате клирънса върху зъба на пациента, натиснете
, за да се върнете
в режим на сканиране и да сканирате наново изтритата област, която е маркирана в червено.

Фигура 80: Изтрита зона, маркирана в червено

5. Натиснете инструмента за клирънс
намален.

4.3.3

, за да потвърдите, че обработеният зъб е достатъчно

Работа с инструмента за клирънс
Инструментът за клирънс
Ви позволява да видите контакта и разстоянието между
противоположните зъби, за да се уверите, че обработеният зъб е достатъчно намален за материала,
избран в рецептата.
Инструментът за клирънс е достъпен от режим Преглед и от Визуализатор, както е описано
в раздел 4.7.1.
Забележка: Инструментът за клирънс се появява само, след като сте сканирали горната и долната
челюсти и захапката.
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За показване на оклузионния клирънс:
1. В прозореца View (Преглед) натиснете инструмента за клирънс
Показан е оклузивният клирънс между противоположните зъби.

.

Фигура 81: Оклузивен клирънс между противоположните зъби

2. Ако е необходимо, намалете обработения зъб и сканирайте наново областта, както е описано
в раздел 4.3.2 по-горе.
3. Ако е необходимо, можете да промените оклузивните стойности, показани на противоположните зъби.
a. В легендата кликнете Scale (Мащаб).
Легендата се разширява, за да се покаже списък с опции за диапазон в милиметри.

Фигура 82: Опции за диапазона на Оклузивния клирънс

b. Изберете необходимия мащаб.
Оклузивният клирънс се появява съобразно новия мащаб.
© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.
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4.3.4

Работа с инструмента за подрязване на ръбове
Инструментът Edge Trimming (Подрязване на ръбове)
Ви позволява да изрежете излишната
мека тъкан, като остатъци по бузите или устните от сканирането. Този инструмент е достъпен за
всички типове случаи, с изключение на възстановителните случаи.
За да изрежете излишния материал:
1. В прозореца View (Преглед) натиснете инструмента за подрязване на ръбове

.

Фигура 83: Инструмент за подрязване на ръбове

Инструментът за подрязване на ръбове се разширява, за да покаже следните опции:

Фигура 84: Опции на инструмента за подрязване на ръбове
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2. С пръст маркирайте областта, която искате да изрежете.

Фигура 85: Маркирайте зоната, която трябва да бъде изрязана

Областта, която трябва да бъде изрязана, се маркира и иконката за потвърждение се активира.

Фигура 86: Избраната област е маркирана и иконката за потвърждение е активирана

3. Ако е необходимо, можете да натиснете
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4. Натиснете

, за да потвърдите изрязването.

Избраната зона е премахната.

Фигура 87: Избраната област е премахната

4.3.5

Работа с инструмента за разделяне на шаблони
Разделянето на шаблоните се създава автоматично според позицията на зелената точка, която
трябва да бъде разположена в центъра на обработения зъб след сканиране.
Ако е необходимо, зоната за разделяне на шаблоните може да се редактира или създаде ръчно.
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За да се появи разделянето на шаблоните:
1. След сканиране на обработения зъб се уверете, че зелената точка е центрирана върху
обработения зъб. Преместете я ръчно, ако е необходимо.

Фигура 88: Зелената точка е центрирана върху обработения зъб

2. Натиснете

на лентата с инструменти, за да преминете към режим View (Преглед).

3. В прозореца View (Преглед) натиснете инструмента за разделяне на шаблони

.

Разделянето на шаблони е изобразено с висока разделителна способност.

Фигура 89: Разделянето на шаблони е изобразено с висока разделителна способност
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За да разделите шаблоните на ръка:

1. В прозореца View (Преглед) натиснете инструмента за разделяне на шаблони

.

Инструментът се разширява, за да показва следните опции:

Фигура 90: Опции на инструмента за разделяне на шаблони

2. Натиснете

и маркирайте целия сегмент с пръст.

Сканирането е изобразено с ниска резолюция.

Фигура 91: Сканирането е изобразено с ниска резолюция
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3. Натиснете

, за да отбележите обработения зъб с висока резолюция.

Моделът е изобразен, както следва:

Фигура 92: Преди да изберете отделянето на шаблони

4. Начертайте зоната за разделяне на шаблони.
Избраната област е изобразена с висока резолюция.

Фигура 93: Обработеният зъб е изобразен с висока резолюция
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4.3.6

Използване на таймера за сканиране
Таймерът за сканиране Ви позволява да виждате колко време отнема сканирането на модела.
За да видите времето за сканиране:
1. От лентата с инструменти кликнете бутона

.

Появява се времето за сканиране.

Фигура 94: Бутонът таймер на сканирането на лентата с инструменти и времето за сканиране

2. Кликнете ОК, за да затворите прозореца.

4.4

Изпращане на сканирането
След като сканирате пациента и прегледате случая, за да се уверите, че не липсват никакви данни,
можете да изпратите сканирането в лабораторията или за съхранение, в зависимост от типа на
случая.
За да изпратите сканирането:
1. Натиснете
лентата с инструменти, за да изпратите случая, включително и снимките на
екрана, ако има такива.
2. Добавете подписа си, за да разрешите поръчката и след това натиснете Confirm and Send
(Потвърждаване и изпращане).
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Фигура 95: Изпращане на сканирането

3. Ако е необходимо, поставете отметка в квадратчето Save Signature (Запазване на подписа),
за да запазите подписа си за разрешаване на бъдещи случаи.
4. Ако е необходимо, поставете отметка в квадратчето Don’t show again (Не показвай отново),
за да пропуснете етапа на разрешение.
За да се върнете към етапа на разрешаване, определете настройките за подпис, както е описано
в раздел 3.6.2.3.
Появява се уведомително съобщение, че моделът се изпраща и след това се появява
профилната страница на пациента, показваща статуса на модела.

4.5

Основи на възстановителното сканиране
За подробно описание как да сканирате възстановителните случаи, моля, вижте iTero Element Restorative
eGuidebook (Електронен наръчник за възстановяване на iTero Element) http://storagy-itero-productioneu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf

4.6

Основи на ортодонтското сканиране
За подробно описание как да сканирате ортодонтските случаи, моля, вижте iTero Element Ортодонтски
eGuidebook (Електронен ортодонтски наръчник на iTero Element) http://storagy-itero-productioneu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf

4.7

Работа с Визуализатора
Визуализаторът е инструмент, който Ви позволява да преглеждате и манипулирате с дигиталния
модел за презентации на случаи. Във Визуализатора могат да се видят случаи, които вече са били
изпратени.
Имате достъп до Визуализатора от Минали поръчки на страницата Поръчки или от потребителския
профил на конкретния пациент.
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Фигура 96: Опция Визуализатор в панела Минали поръчки на страницата Поръчки

Фигура 97: Опция Визуализатор в потребителския профил на пациента

Във Визуализатора можете да кликнете върху следното за:
Показване/скриване на горната челюст

Показване/скриване на долната челюст

Показване на двете челюсти
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Прави преглед на модела в отделен прозорец, като горната и долната челюсти са в един
прозорец (фронтален преглед).

Фигура 98: Преглед на модела в отделен прозорец

Подходящо само за ортодонтски случаи.
Прави преглед на модела в 2 прозореца, като горната и долната челюст са на отделни
прозорци (оклузивен преглед). Всеки модел може да се управлява отделно за по-добра
оценка.

Фигура 99: Преглед на модела в 2 прозореца

Подходящо само за ортодонтски случаи.
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Показва модела в 5 прозореца, като горната и долната челюст са отделно, и двете
челюсти отляво, централно и отдясно (Gallery view - Преглед на галерията). Всеки модел
може да се управлява отделно за по-добра оценка.

Фигура 100: Преглед на модела в 5 прозореца

Подходящо само за ортодонтски случаи.
Показване/скриване на маржин линията на обработения зъб.
Подходящо само за случаи на възстановяване.
Показване/скриване на канала, създаден от моделиращия екип.
Подходящо само за случаи на възстановяване.
Превключване между преглед на модела в цветен или монохромен режим.

Показва/скрива клирънса между противоположните зъби, както е описано в раздел 4.7.1.

Забележка: Когато статусът на случая е iTero Modeling (iTero моделиране), той е в ранен етап
на моделиране и инструментите за маржин линия и шаблони са деактивирани.
Когато процесът на моделиране е завършен и линията за маржина и шаблона са редактирани,
ще настъпят промени в цвета на модела, а инструментите ще са цветни, което показва, че са активни.
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4.7.1

Инструмент за клирънс
Можете да видите оклузивния клирънс между противоположните зъби във Визуализатора.

Във Визуализатора натиснете

.

Показан е клирънсът между противоположните зъби.

Фигура 101: Във Визуализатор са показани клирънс инструментът и легендата

Оклузивният клирънс може да се види и от режим Преглед по време на сканиране на пациента,
както е описано в раздел 4.3.3.
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5 Работа с пациенти
Натиснете бутона Patients (Пациенти) от началния екран, за да стигнете до страницата Patients
(Пациенти).

Страницата Patients (Пациенти) показва списък с всичките Ви пациенти, техния каталожен номер
и последната дата на сканиране.

Фигура 102: Страница Пациенти

След като изберете пациент, можете да видите данните му на неговата профилна страница.
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5.1

Търсене на пациенти
Ако е необходимо, можете да търсите пациенти в базата данни на iTero, като използвате техните
имена или каталожни номера.
За да търсите пациент:
•

Въведете името или каталожния номер (или част от него) на пациента в страницата Patients
(Пациенти) в лентата за търсене и след това натиснете бутона за търсене

.

Фигура 103: Търсене на пациент

Появяват се пациентите, отговарящи на критериите Ви за търсене.

Фигура 104: Появяват се пациентите, отговарящи на критериите за търсене.
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5.2

Преглед на данните на пациента
Можете да прегледате данните на пациента, включително всичките му предишни сканирания
в профилната страница на пациента.
За да видите данните на пациента:
1. Натиснете бутона Patients (Пациенти) от началния екран.
Появява се страницата Patients (Пациенти), която показва списък с Вашите пациенти, техния
каталожен номер и датата на последното им сканиране.
2. Изберете необходимия пациент от списъка.
Появява се профилната страница на избрания пациент:

Фигура 105: Профилна страница на пациента

От профилната страница на пациента можете:
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o

Да създадете ново сканиране за конкретния пациент, описано в раздел 5.3

o

Вижте данните на рецептата, описани в раздел 5.4

o

Да прегледате предишните сканирания на пациента във Визуализатора, както е описано
в раздел 5.5

o

Да сравните 2 предишни сканирания, като използвате технологията iTero TimeLapse, описана
в раздел 5.5.1

o

Вижте всички процеси, свързани с Invisalign
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5.3

Създаване на ново сканиране за конкретния пациент
Ако е необходимо, можете да създадете ново сканиране за конкретния пациент. Ще се отвори
рецепта с вече попълнените данни на пациента.
За да създадете ново сканиране за конкретния пациент:
1. В профилната страница на пациента натиснете New Scan (Ново сканиране).

Фигура 106: Профилна страница на пациента - Опция за ново сканиране

Появява се прозорецът New Scan (Ново сканиране).

Фигура 107: Прозорец Ново сканиране с вече попълнени данни за пациента

2. Попълнете останалите данни в рецептата според новите изисквания.
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5.4

Преглед на рецептата
Ако е необходимо, можете да видите рецептата на предишната поръчка.
За да видите рецептата от предишна поръчка:
1. В профилната страница на пациента изберете поръчката, за която да видите рецептата и след
това кликнете върху View Rx (Преглед на рецептата).

Фигура 108: Профилна страница на пациента - Опция за преглед на рецептата

Появява се прозорецът Rx Details (Данни на рецептата).

Фигура 109: Прозорец Данни на рецептата

2. За да се върнете към профилната страница на пациента, натиснете

86

.

© 2019 Align Technology, Inc. Всички права запазени.

Ръководство за употреба на iTero Element 2 и iTero Element Flex

5.5

Преглед на предишни сканирания във Визуализатора
Ако е необходимо, можете да видите предишни сканирания във Визуализатора.
За да видите предишно сканиране във Визуализатора:
1. В профилната страница на пациента натиснете сканирането, което желаете Визуализаторът
да покаже, и след това кликнете Визуализатор.

Фигура 110: Профилна страница на пациента - опция на Визуализатора

Сканирането се появява във Визуализатора.

Фигура 111: Сканирането се появява във Визуализатора

За повече информация относно работата с Визуализатора вижте раздел 4.7.
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5.5.1

Сравняване на предишни сканирания с технологията iTero TimeLapse
Пациентите, които са сканирани редовно, могат да получат анализ на сканиранията си чрез
технологията iTero TimeLapse.
Технологията iTero TimeLapse сравнява 2-те предишни 3D сканирания на пациента, за да позволи
визуализация на промените в зъбите, зъбната структура и оралните меки тъкани на пациента,
настъпили в периода между сканиранията. Например, технологията iTero TimeLapse може да покаже
износването на зъбите, гингивална рецесия и преместването на зъбите през съответния период.
Забележка: Технологията iTero TimeLapse е достъпна само за iRecord и за ортодонтския тип случаи.
За да използвате технологията iTero TimeLapse:
1. Изберете пациента, на когото да създадете визуализацията iTero TimeLapse.
2. В профилната страница на пациента изберете двете сканирания, които ще сравнявате. Можете
да изберете сканиранията, като поставите отметки в квадратчетата до съответните поръчки или
като поставите отметки в полето Timeline (Хронология) в долната част на страницата.

Фигура 112: iTero TimeLapse - избор на сканирания за сравнение
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3. Натиснете бутона Compare Selected (Сравнете избраното) за сравнение и анализ на сканиранията.
Появява се прозорецът iTero TimeLapse, в който са маркирани местата с промени между
сканиранията. Колкото по-тъмен е цветът, толкова по-голяма е промяната между сканиранията,
както е показано в легендата (мащабът е в милиметри).

Фигура 113: прозорец iTero TimeLapse, показващ маркирани промените между сканиранията

Забележка: Промените се маркират само, когато сканиранията се появяват в монохромен режим.
Ако е необходимо, натиснете
, за да преместите сканирането на оклузален изглед по
подразбиране - долната арка с предни зъби долу, а горната арка с предни зъби горе, като и двете
арки са с фронтален изглед като изгледа iRecord по подразбиране.
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4. Преместете лупата върху модела, за да видите областите, които Ви интересуват, както
и потенциалните зони за лечение в прозореца с анимация.
Показва се анимация, която сравнява състоянието на зъбите в зоната, която Ви интересува,
на избраните дати на сканиране.

Фигура 114: Зоната от първото сканиране, показана в прозореца с анимация

Фигура 115: Зоната от второто сканиране, показана в прозореца с анимация
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Можете да увеличите изображението в прозореца с анимация или да натиснете бутона за пауза
, за да спрете анимацията.
Ако е необходимо, можете да промените мащаба на показаните промени.
a. Върху легендата натиснете Scale (Мащаб).
Легендата се разширява, за да покаже списък с диапазони в милиметри:

Фигура 116: Опции за мащаба на iTero TimeLapse

b. Изберете необходимия мащаб.
Промените са показани в съответствие с новия мащаб.
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6 Работа с поръчки
Натиснете бутона Orders (Поръчки) за показване на списъка с всичките Ви поръчки. Бутонът може да
съдържа число с броя на поръчките, които все още не са изпратени.

Страницата Orders (Поръчки) съдържа два панела, изобразяващи поръчките, които са в процес на
обработка, както и онези, които вече са изпратени.
Можете да прегледате следните данни за всяка поръчка: име на пациента, дата на сканиране, тип на
случая и статус на поръчката.
Поръчката може да има един от следните статуси, в зависимост от типа на случая:
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•

Създадена рецепта: Рецептата е попълнена, но пациентът все още не е сканиран.

•

Сканиране: Процесът на сканиране е в ход

•

Изпращане: Сканирането е в процес на изпращане

•

Изпратен: Случаят е изпратен

•

iTero Modeling (Моделиране): Поръчката е изпратена до iTero Modeling

•

Лабораторен преглед: Поръчката е изпратена в лабораторията за преглед

•

Подравняване: Случаят преминава вътрешна обработка

•

Експортиране към сайта на лекаря: Случаят е на път към IDS портала

•

Завършено: Потокът приключи
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Фигура 117: Страница за поръчки

За да видите или прегледате поръчките:
1. Натиснете бутона Orders (Поръчки) от началния екран.
Появява се страницата Orders (Поръчки), която показва два екрана - поръчките In Progress
(В процес на обработка) и Past Orders (Минали поръчки).
o

В процес на обработка: Сканиранията все още не са изпратени.

o

Минали поръчки: Сканирането вече е изпратено.

2. Натиснете поръчка от панела In Progress (В процес на обработка), за да видите следните опции:

Фигура 118: Панел В процес на обработка - опции
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o

Преглед на рецептата: Отваря прозореца Rx Details (Данни на рецептата), който Ви
позволява да видите рецептата за тази поръчка.

o

Сканиране: Отваря прозореца Scan (Сканиране), който Ви позволява да създадете ново
сканиране или да продължите със сканирането на пациента.

o

Преглед на сканиранията: Отваря прозореца View (Преглед), който Ви позволява да
прегледате текущото сканиране.

3. Натиснете поръчка в панела Past Orders (Минали поръчки), за да видите следните опции,
в зависимост от типа на случая:

Фигура 119: Панел за минали поръчки - опции
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o

Преглед на рецептата: Отваря прозореца Rx Details (Данни на рецептата), който Ви
позволява да видите рецептата за тази поръчка.

o

Визуализатор: Отваря прозореца Viewer (Визуализатор), който Ви позволява да прегледате
и манипулирате модела.

o

Добавяне на рецепта: Отваря прозореца New Scan (Ново сканиране) и Ви дава възможност
да добавите рецепта за тази поръчка (важи само за ортодонтски поръчки и се предлага до
21 дни след сканиране).

o

Потребителите на Invisalign могат да избират и следните функции на Invisalign:
▪

Симулатор на резултатите Invisalign Go

▪

Оценка на случаите от Invisalign Go

▪

Симулатор на резултати Invisalign

▪

Оценка на напредъка от Invisalign
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7 Преглед на съобщенията
Страницата Messages (Съобщения) съдържа известия, актуализации и други системни съобщения от
Align Technology, например актуализации на продукти, предстоящи образователни сесии или
проблеми с интернет връзката.
Ако е уместно, можете да видите броя на новите или непрочетени съобщения във вид на цифра
върху бутона Messages (Съобщения).

Фигура 120: Страница на съобщения

За да прегледате съобщенията:
1. Натиснете бутона Messages (Съобщения) върху началния екран.
Появява се списък с известия, актуализации и други съобщения от Align Technology.
2. В левия панел бързо потърсете конкретното съобщение по темата или скролнете надолу.
3. За да маркирате всяко съобщение като непрочетено, натиснете Mark as Unread (Маркирай като
непрочетено).
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8 Работа с MyiTero
MyiTero е уеб-базиран портал със същия изглед и функции, като софтуера iTero. Той дава
възможност на потребителите да изпълняват административни задачи, като попълване на нова
рецепта във всяко поддържано устройство като компютър или таблет, без да се губи ценно време за
сканиране. В допълнение той дава възможност за преглед на 3D модели, след като са създадени от
скенера и проследява поръчки.
MyiTero е предназначен за ортодонти и общопрактикуващи зъболекари и техния персонал (асистенти,
офис администратори и др.).
За повече информация относно работата с MyiTero, моля, вижте MyiTero User Manual (Ръководство
за потребителя на MyiTero).
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9 Функции на iTero Invisalign
9.1

Симулатор на резултати Invisalign
Симулаторът на резултати Invisalign е софтуерен инструмент, който Ви позволява да покажете на
пациентите симулирания резултат от лечението им с Invisalign.
Можете да правите корекции на симулирания резултат в реално време, докато го показвате на
пациента. Този инструмент ще предостави допълнителна информация на пациента за вземането на
решение да започне лечение.
За повече информация за симулатора на резултати Invisalign, вижте Error! Hyperlink reference not
valid.

9.2

Оценка на напредъка от Invisalign
Инструментът за оценка на напредъка включва доклад, който представлява таблица с цветни кодове,
отразяваща преместването на зъбите, която помага на потребителя да вземе решение за лечение
за проследяване на напредъка на пациента в лечебния план с ClinCheck.

Фигура 121: Прозорец за оценка на напредъка

За повече информация относно инструмента за оценка на напредъка Invisalign, вижте раздел
Progress Assessment (Оценка на напредъка) в Invisalign Outcome Simulator User Guide
(Ръководство за потребителя на Invisalign Симулатор на Резултати) http://storagy-itero-productionus.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.
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9.3

Системата Invisalign Go
Invisalign Go е продукт с ниско ниво на подравняване, който Ви помага да оцените и лекувате
пациентите си само с няколко кликвания, като следвате напътствията на всяка стъпка.
За повече информация относно системата Invisalign Go, вижте документацията на Invisalign.
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10 Обслужване и поддръжка
10.1

Работа с палката и кабела
Палката съдържа деликатни компоненти и с нея трябва да се работи внимателно.
Когато не се използва, палката трябва да се държи в поставката с прикрепена синя защитна втулка.
Ако притежавате системата iTero Element Flex, палката трябва да се съхранява в доставения калъф
за носене, когато не я използвате.
Между пациентите оправяйте всякакви преплитания и възли по кабела на палката, за да го
освободите. Ако капачката на кабела се отдели от палката, внимателно я поставете отново.
Палката изисква правилно почистване и дезинфекция преди първата употреба и след всяка
допълнителна употреба, както и не по-късно от 30 минути след последното сканиране. За повече
информация относно почистването и дезинфекцията на палката, вижте по-долу раздел 10.2.

10.2

Почистване и дезинфекция на палката
Палката трябва да се почисти и дезинфекцира, както е описано по-долу:
1. Потопете кърпа без власинки в готовия за ползване препарат CaviCide 1 и след това я изцедете
до леко влажна.
2. Избършете старателно палката, за да премахнете грубите остатъци.
Цялото устройство трябва да бъде проверено визуално, за да се гарантира, че няма останали
остатъци, преди да продължите към следващата стъпка.
3. Потопете още две кърпи без власинки в CaviCide 1 и ги изцедете до влажни.
4. Внимателно бършете устройството поне 2 минути, за да се уверите, че всички повърхности,
включително всички ръбове и прорези, са чисти.
5. Намокрете кърпите без власинки с дестилирана вода и бършете всички повърхности поне
15-30 секунди.
6. Изсушете повърхностите с помощта на сухи кърпи без власинки.

10.2.1

Почистване на сензорния екран на скенера
Сензорният екран на скенера трябва да се почиства между пациентите, както следва:
1. Почистете всички външни повърхности на системата с помощта на одобрени дезинфекциращи
кърпички или със спрей дезинфектант върху чиста кърпа-без власинки и следвайте инструкциите
на производителя.
2. Премахнете следите от течния дезинфектант с чиста кърпа без власинки.
Забележка: Не използвайте абразивни почистващи средства и/или разяждащи почистващи
препарати или дезинфектанти с киселини, основи, окислители и разтворители.

10.3

Поддръжка на уеб камерата
Доставената уеб камера не се нуждае от поддръжка и може да се почисти с кърпа без власинки.
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11 Указания за LAN мрежата на клиниката
11.1

Въведение
Скенерът използва Wi-Fi връзка, за да изпраща и извлича сканирания към и от облака iTero.
По-долу ще намерите полезни насоки за най-добрата Wi-Fi връзка.
Нива на Wi-Fi връзка

Отлична

Добра

Задоволителна

Слаба

>-50 dBm

-50 до -60 dBm

-60 до -70 dBm

<-70 dBm

ВАЖНО: За да постигнете най-добра производителност на Вашия скенер, се уверете, че силата на
Wi-Fi сигнала е Отлична или поне Добра.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че LAN кабелът не е свързан към скенера по време на сканиране на
пациент - това е забранено, поради рисковете за безопасността.

11.2

100

Подготовка
•

Необходимият модем/рутер трябва да се конфигурира според стандарта за защита WPA2 и да
включва парола.

•

Уверете се, че Вашият професионален IT екип е налице, когато се планира инсталиране на
скенера.

•

Уверете се, че Вашите Wi-Fi SSID идентификационни данни са налични:Вход и парола

•

Минималният Wi-Fi сигнал за системата трябва да показва поне две редчета, както е показано
по-горе.

•

Следват някои предложения за IT екипа в офиса, по отношение на това какво да предприемат, за
да предотвратят проблеми, свързани с достъпа или свързването към скенера iTero:
o

Препоръки за хостинг името, свързани с услугите на Align в портове 80 и 443, както е описано
в раздел 11.7.

o

Не спирайте FTP комуникацията, тъй като скенерът изпраща специфични по тип файлове
(.3ds и .3dc/.3dm).

o

Деактивирайте всички прокси клиенти за комуникация на данни чрез TCP/IP.

o

Не добавяйте скенера към никоя домейн група.

o

Не задействайте никаква групова политика за скенера, тъй като това може да попречи на
правилното му функциониране.
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11.3

Указания за рутера
Минимални стандарти: 802.11N/802.11AC

11.4

Указания за интернет връзката
За да постигнете най-добрата ефективност на Вашия скенер, се уверете, че скоростта на теглене на
Вашата интернет връзка е поне 1 Mbps за скенер. Също така, имайте предвид, че всякакви
допълнителни устройства, свързани към интернета паралелно на скенера, могат да повлияят на
неговата ефективност.

11.5

Защитна стена
Отворете следните портове (в случай на защитна стена):

11.6

•

80 - HTTP - TCP

•

443 - HTTPS - TCP

Съвети за Wi-Fi
Wi-Fi рутерите Ви позволяват достъп до Вашата интернет система, като използват Wi-Fi връзка от
всяко едно място в рамките на функционалния обхват на безжичната мрежа. Независимо от това,
броят, дълбочината и разположението на стените, таваните или допълнителните прегради, през
които безжичните сигнали трябва да преминат, могат да ограничат обхвата и силата на сигнала.
Нормалните сигнали варират в зависимост от видовете материали и фоновия RF (радиочестотен)
шум във Вашия дом или бизнес офис.
•

Осигурете минимален брой стени и тавани между рутера и другите мрежови устройства. Всяка
бариера може да намали обхвата на адаптера Ви с 1- 3 метра (3- 9 фута).

•

Не забравяйте да осигурите права линия, без всякакво разделяне, между мрежовите устройства.
Дори и наглед тънката стена може да блокира сигнала от 1 метър (3 фута), ако ъгълът на стената
е изместен само с 2 градуса. За най-добро приемане на сигнала, поставете всички устройства
така, че Wi-Fi сигналът да стига до тях право през стената или бариерата (вместо да е под ъгъл).

•

Видът на строителните материали също играе роля. Солидна метална врата или алуминиевите
гвоздеи могат да бъдат много плътни и да попречат на Wi-Fi сигнала. Опитайте се да
позиционирате точките за достъп, безжичните рутери и компютрите така, че сигналът да
преминава през голи стени или отворени врати. Материали и предмети като стъкло, стомана,
метал, стени с изолация, резервоари за вода (аквариуми), огледала, шкафове за документи,
тухли и бетон могат да намалят Вашия безжичен сигнал.

•

Пазете Вашия iTero далеч (на поне -6 фута или 1-2 метра) от електрически устройства или уреди,
генериращи радиочестотен шум.

•

Ако използвате безжичните телефони 2. 4GHz или X-10 (безжични продукти, като вентилатори за
таван, дистанционни лампи и системи за домашна сигурност), Вашата безжична връзка може
сериозно да се влоши или напълно да се разпадне. Основата на много безжични устройства
предава радиочестотен сигнал, дори когато устройството не се използва. Позиционирайте
останалите си безжични устройства колкото е възможно по-далеч от Вашия скенер и рутер.

•

Във Вашия район може да има повече от една активна безжична мрежа. Всяка мрежа използва
един или повече канали. Ако каналът е близо до системните Ви канали, комуникацията може
постепенно да намалее. Помолете Вашия ИТ отдел да провери това и ако е необходимо, да
промени номерата на каналите, които Вашата мрежа използва.
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11.7

Препоръки за хостинг името на Align
Align непрекъснато подобрява продуктите и услугите си, следователно може да ангажира хостинг,
вместо специфичен IP адрес.
Създаден е следният списък с хостинги, осигурящ на скенерите Align правилните функции, за да
могат да се използват всички разширени възможности за ефективността на скенера.
Препоръки на хостинг имена на Align

102

Хостинг име

Порт

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

IP обхват на AWS - глобална услуга
за Amazon CDN - Обхватът на IP
адресите варира в зависимост от
местоположението на скенера.

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 Директива за електромагнитна съвместимост
IEC 60601-1-2 издание 4. 0 (2014)

Медицинско електрическо оборудване, Част 1-2:
Стандарт за обезпечение: Електромагнитна
съвместимост - Изисквания и тестове

CFR 47 FCC

Правила и норми: Част 15. Радиочестотни устройства.
Раздел B: Неволни радиатори (2015)

ETSI EN 301489-1

Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) за
радио оборудване и услуги; Част 1: Общи технически
изисквания

(Подходящо само за iTero Element 2)
Околна среда за употреба
по предназначение

Професионално здравеопазване и домашно здравно
заведение

Поради електромагнитните смущения, в някои случаи изображението може да изчезне и на сензорния
екран да се появи съобщение за нарушена комуникация. Скенерът ще се върне в работен режим
след намеса на потребителя или след автоматично възстановяване.
По-долу са обобщени резултатите от EMC тестовете за скенерите iTero Element 2 и iTero Element
Flex:
Тест

Стандартен

Степен на трудност/линии

Резултати
от теста

Емисии (IEC 60601-1-2, раздел 7)
Проведени емисии Честот.
диапазон: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Група 1 клас B на 230, 220, 120
и 100 VAC мрежи при 50 Hz;
220 VAC мрежи @ 60 Hz

Съответства

Излъчвана емисия
Честот. диапазон:
30 - 1000 MHz

CISPR 11

Група 1 Клас Б

Съответства

Тест за хармонични
токови емисии

IEC 61000-3-2

230 VAC мрежи @ 50 Hz и 220 V @
50 Hz и 60 Hz

Съответства

Промени в напрежението,
колебания в напрежението
и тест за трептене

IEC 61000-3-3

230 VAC мрежи @ 50 Hz и 220 VAC
мрежи @ 50 Hz

Съответства
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Тест

Стандартен

Степен на трудност/линии

Резултати
от теста

Защита (IEC 60601-1-2 раздел 8)

104

Защита от
електростатичен
разряд (ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV контактни разряди и 15 kV
въздушни разряди

Съответства

Защита от излъчени
електромагнитни полета

IEC 61000-4-3

10. 0 V/м; 80 MHz  2. 7 GHz, 80%
AM, 1 kHz

Съответства

Защита от близост с
безжично комуникационно
оборудване

IEC 61000-4-3

Списък с честотите: от 9 V/м до
28 V/м, PM (18 Hz или 217 Hz),
FM 1 kHz

Съответства

Защита от електрически
бързи преходни процеси
(EFT)

IEC 61000-4-4

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

Съответства

Защита от
пренапрежение

IEC 61000-4-5

± 2. 0 CM / ± 1. 0 kV DMon 230 VAC
мрежи @50 Hz; 220 VAC мрежи @
60 Hz; Tr/Th - 1. 2/50 (8/20) s

Съответства

Защита от смущения,
предизвикани от
радиочестотни полета

IEC 61000-4-6

3. 0, 6. 0 VRMS на 230 VAC мрежи @
50 Hz и 220 VAC мрежи @ 60 Hz
и кабел на палката; 0,15 ÷ 80 MHz,
80% AM @ 1 kHz

Съответства

Освобождаване при спад
в напрежението, кратки
прекъсвания и вариране
на напрежението

IEC 61000-4-11

На 230 VAC и 100 VAC мрежи при
50 Hz: 0% - 0,5 цикъл и 1 цикъл;
70% - 25 цикъла; 0% - 250 цикъла;
на 220 VAC мрежи @ 60 Hz:
0% - 0,5 цикъл и 1 цикъл;
70% - 30 цикъла; 0% - 300 цикъла

Съответства
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Тест

Стандартен

Степен на трудност/линии

Резултати
от теста

Емисия (за ETSI EN 301 489-1)
Отнася се само за iTero Element 2
Проведени емисии на
главните терминали
в честотния диапазон
150 kHz - 30 MHz

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Група 1 клас B мрежа 230 VAC

Съответства

Излъчени емисии в
честотен диапазон
30 - 6000 MHz

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Клас B

Съответства

Тест за хармоничен ток

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

230 VAC мрежи

Съответства

Тестове за трептене

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

230 VAC мрежи

Съответства

Защита (за ETSI EN 301 489-1)
Отнася се само за iTero Element 2
Защита от
електростатичен
разряд (ESD)

EN 61000-4-2

4 kV контактен разряд 8 kV
въздушен разряд

Съответства

Защита от излъчени
електромагнитни полета

EN 61000-4-3

3. 0 V/m, 80 MHz  6. 0 GHz,
80% AM, 1 kHz

Съответства

Защита от електрически
бързи преходни процеси
(EFT)

EN 61000-4-4

AC мрежа: ± 1. 0 kV; Tr/Th - 5/50 ns,
5 kHz

Съответства

Защита от
пренапрежение

EN 61000-4-5

AC мрежа: ± 1. 0 kV DM/± 2. 0 kV CM,
Tr/Th - 1. 2/50 (8/20) s

Съответства

Защита от смущения,
предизвикани от
радиочестотни полета

EN 61000-4-6

AC мрежа: 3. 0 VRMS; 0,15 ÷ 80 MHz,
80% AM @ 1 kHz

Съответства

Защита от прекъсвания
в напрежението

EN 61000-4-11

AC мрежа: 0% - 0,5 цикъл и 1 цикъл;
70% - 25 цикъла; 0% - 250 цикъла

Съответства
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13 Документ за сигурността на продукта iTero Element
Този документ се отнася за серията оптични импресии iTero® Element™. В зависимост от
версията на продукта, който сте закупили, може да има разлики в характеристиките на
продукта. Освен това, тъй като този продукт е създаден в определен момент, е възможно да
настъпят промени в практиките за сигурност на продуктите Align Technology, отразяващи
еволюцията и напредъка на екосистемата за сигурност на продукта.

Ние сме вещи в индустрията на здравеопазването
и адресираме сигурността в цялата организация.
Заплахата от кибератаки срещу продукти от здравеопазването
непрекъснато нарастват. Имайки това предвид, създадохме
програма за защита на продуктите, фокусирана върху
минимизиране на риска за сигурността, свързан с нашите
продукти, което ни позволява да бъдем бдителни, когато се
сблъскваме с възникващи заплахи и непрекъснато да
подобряваме нашите продукти.
Ние осъзнахме значимостта на сигурността и поверителността и ги вграждаме в дизайна и работата
на целия жизнен цикъл на продуктите ни. За да постигнем това, създадохме многофункционален екип
за сигурност на продуктите, включващ представители на инженерно/софтуерното разработване,
сигурността, правото/ конфиденциалността, информационните технологии и качеството.

Откриваме рисковете за сигурността, като използваме стабилни процеси за управление
на риска.
Align Technology се ангажира да посрещне и минимизира рисковете за сигурността и поверителността
в продуктите, които проектираме, разработваме и поддържаме. Ние извършваме задълбочени оценки на
нашите продукти, за да можем да приложим подходящи мерки за намаляване на риска в самото начало
на разработване на продукта. Въз основа нивото на риск на продукта, както и функционалността на
продукта, се прилага следната методология.
Оценка на риска за сигурността на продукта (PSRA):
Align Technology проведе PSRA за серията оптични
импресии iTero® Element™. Методологията за оценка
включва планиране и събиране на информация,
идентифициране на приложими профили на продукти,
разработване на регистър с компонентите, извършване
на анализ на контролите, идентифициране на
уязвимостта, изчисляване на оценката на риска за
уязвимост, идентифициране на подходящи смекчаващи
контроли и изчисляване на остатъчния риск. Рисковете
за сигурността и поверителността, които се разглеждат
като част от водещите практики за оценка в
индустрията, включват рамките на риска за сигурността
и включват, но не се изчерпват с NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 и съдържанието на
заявките за предпродажби на FDA за Управление на киберсигурността в медицинските устройства.
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Функции за сигурност и поверителност на продукта.
Следните неизчерпателни контроли за сигурност са реализирани в серията оптични импресии на
iTero® Element™:
•

Данните в покой PII (лична идентифицираща информация) са кодирани: Личната
идентифицираща информация (PII) се съхранява в криптирана база данни. Това помага да се
предотврати злоупотребата с постъпилата информация за пациента и клиента, съхранявана
в скенера.

•

Прехвърлянето на данните е криптирано: Данните от сканирането, архивирани на Align
сървърите, се прехвърлят криптирани върху защитния транспортен слой (TLS) с помощта на
надеждни сертификати. Това помага да се предотврати злоупотребата с постъпилата
информация за пациента и клиента по време на прехвърлянето.

•

Защитата срещу злонамерен софтуер е налице: Скенерите се доставят с предварително
инсталирания антивирусен софтуер Trend Micro, който проверява за злонамерени файлове
в системата. Антивирусният софтуер се актуализира редовно и ежедневно се назначават
сканирания на устройствата.

•

Дистанционната поддръжка не е възможна без разрешение: Устройствата използват
TeamViewer за установяване на дистанционна сесия. Софтуерът TeamViewer изисква
Потребителски номер и парола, които трябва да бъдат предоставени от клиента на обслужващия
персонал на Align преди осъществяване на връзката.

•

Промените в операционната система и софтуера са ограничени: Скенерите прилагат режима
kiosk (киоск), който не позволява на потребителя да извърши никакви нежелани промени
в операционната система и софтуерните компоненти.

•

Прилагат се контроли за управление достъпа на потребителя: За използване на скенерите са
необходими потребителски профил и парола. Това помага за защита на достъпа до скенера
и предпазва от неоторизирана употреба.

•

Прилага се разделяне на задълженията: Скенерите предлагат възможност за регистриране на
няколко потребителски акаунта с различни роли за един скенер. Тези роли включват лекар,
асистент и помощник техник. Това помага да се гарантира възможността за проследяване
на дейности, извършвани от отделни потребители, и по-добре защитава устройството.

•

Ако имате някакви въпроси или съмнения относно рисковете, както са описани, моля, не се
колебайте да се свържете на TRM@aligntech.com или privacy@aligntech.com.
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14 Системни спецификации
14.1

Спецификации на системата - iTero Element 2
Монитор

21,5” HD сензорен екран

Палка

Палката излъчва червена лазерна светлина (680nm Клас 1),
както и бели светодиодни емисии.

Безжична LAN мрежа

LAN картата осигурява локална мрежова комуникация с безжична
връзка.

Сигурност

Моля, вижте документацията за безопасност на продукта в раздел 13.

Работна мощност

100-240VAC- 50/60 Hz - 200VA (макс.)

Работна температура

18 °С до 26 °С/64,4 °F до 78,8 °F
Забележка: Системата ще работи с влошени показатели - без
възможност за сканиране - ако е подложена на температури от 10 °C
до 17 °C (50 °F до 62,6 °F) и 27 °C до 40 °C (80,60 °F до 104 °F)

Температура на
съхранение/транспортиране

-5 °С до 50 °С/23 °F до 122 °F

Работно налягане и
надморска височина

Налягане: От 520 mmHg до 771 mmHg (-69 kPa до -103 kPa)

Налягане и надморска
височина при съхранение/
транспортиране

Налягане: 430 mmHg до 760 mmHg (~57 kPa до ~101 kPa)

Относителна влажност

Ефективност: 40% до 70%

Надморска височина:-400 фута (121,90 м) до 10 000 фута (304,800 м)
Надморска височина:0 фута до 15 000 фута (4572 м)

Съхранение: 30% до 90%
Размери

Сензорен екран iTero HD:

Стойка на колела:

•

Височина: 356 мм (~ 14 инча)

•

Височина: 1280 мм (~ 50 инча)

•

Ширина: 552 мм (~ 21,7 инча)

•

Ширина: 645 мм (~ 25 инча)

•

Дълбочина: 65 мм (~ 2,5 инча)

•

Дълбочина: 625 мм
(~ 24,5 инча)

Палка:

Нетно тегло

•

Дължина: 338,5 мм (~ 13 инча)

•

Ширина: 53,5 мм (~ 2 инча)

•

Дълбочина: 69,8 мм (~ 3 инча)

Сензорен екран iTero HD: 8,3 кг (~ 18,3 lbs.)
Палка: 0,47 кг (~ 1 lbs.), без кабела
Стойка на колела: 13,6 кг (~ 30 lbs.)

Тегло на пратката
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14.2

Спецификации на системата - iTero Element Flex
Монитор

Сензорен екран на лаптопа

Палка

Палката излъчва червена лазерна светлина (680nm Клас 1),
както и бели светодиодни емисии.

Сигурност

Align Technology се отнася много сериозно към отговорността за
осигуряване на данните на нашите клиенти и техните пациенти.
Всички данни за пациентите се предават по криптиран TLS канал,
а комуникациите и информацията се съхраняват сигурно, което
дава възможност на нашите клиенти да предприемат разумни
мерки за защита на данните на техните пациенти.

Работна мощност

100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (макс.)

Работна температура

18 °С до 26 °С/64,4 °F до 78,8 °F

Температура на
съхранение/транспортиране

5 °С до 50 °С/23 °F до 122 °F

Работно налягане и
надморска височина

Налягане: 520 mmHg до 760 mmHg (~69 kPa до ~101 kPa)

Налягане и надморска
височина при съхранение/
транспортиране

Налягане: 430 mmHg до 760 mmHg (~57 kPa до ~101 kPa)

Относителна влажност

Ефективност: 40% до 70%

Надморска височина: 0 фута до 10 000 фута (304,800 м)
Надморска височина: 0 фута до 15 000 фута (4572 м)

Съхранение: 30% до 90%
Размери

Нето тегло

Хъб на iTero Element Flex:

Поставка на iTero Element Flex:

•

Дължина: 206 мм (~ 8 инча)

•

Дължина: 262 мм (~ 10 инча)

•

Ширина: 94 мм (~ 3,7 инча)

•

Ширина: 89 мм (~ 3,5 инча)

•

Дълбочина: 36,5 мм
(~ 1,4 инча)

•

Дълбочина: 52 мм (~ 2 инча)

Палка на iTero Element Flex:

•

Височина: 326,5 мм
(~ 13 инча)

Транспортна кутия:

•

Дължина: 338,5 мм (~ 13 инча)

•

Ширина: 53,5 мм (~ 2 инча)

•

Ширина: 455 мм (~ 18 инча)

•

Дълбочина: 69,8 мм (~ 3 инча)

•

Дълбочина: 184 мм (~ 7 инча)

Хъб на iTero Element Flex: ~ 0,5 кг (~ 1 lbs.)
Палка на iTero Element Flex: 0,47 кг (~ 1 lbs.)
Празна транспортна кутия: ~ 2 кг (~ 4,5 lbs.)

Тегло на пратката
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Ръководство за употреба на iTero Element 2 и iTero Element Flex

Align Technology, Inc.
Orchard Parkway 2820
Сан Хосе, Калифорния 95134
САЩ
Align, Invisalign, iTero Element и други са търговски марки и/или обслужващи марки
на Align Technology Inc. или на някое от нейните дъщерни или свързани дружества
и могат да бъдат регистрирани в САЩ и/или в други страни.
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