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Vastunäidustused
Inimestel, kellel on diagnoositud epilepsia, võib iTero skänneri vilkuva tule tõttu esineda epilepsiahoo
tekkimise oht. Need isikud peaksid süsteemi töötamise ajal hoiduma igasugusest silmkontaktist süsteemiga
seotud vilkuva tulega.

Vastavus
Klass 1 laserile vastavus
Seade on vastavuses standarditega “21 CFR
1040.10” ja “EN 60825-1”

Elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele
vastavus
Käesolev seade vastab järgmisele elektromagnetilise
ühilduvuse standardile:
“IEC 60601-1-2 Elektrilised meditsiiniseadmed - Osa
1-2:Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele
toimimisnäitajatele - Kollateraalstandard:
Elektromagnetilised nähtused - Nõuded ja
katsetused ”.

CSA standarditele vastavus

Ohutusnõuetele vastavus

See seade vastab järgmistele Kanadas ja USA-s
kehtivatele CSA standarditele: “UL standard nr
60601-1 – Elektrilised meditsiiniseadmed Osa 1:
Üldised ohutusnõuded ”.

Käesolev seade vastab järgmisele
ohutusstandardile:

FCC nõuetele vastavus

CE nõuetele vastavus

Käesolev seade vastab FCC reeglite 15. osale ja
selle toimimisel kehtivad järgmised kaks tingimust:

Käesolev seade vastab meditsiiniseadmete kohta
käivale nõukogu direktiivile 93/42/EMÜ.

“IEC 60601-1 Elektrilised meditsiiniseadmed - Osa 1:
Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele
toimimisnäitajatele”.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke
häireid.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki
vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis
võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

FCC hoiatus
Seadme modifikatsioonid, mida tootja ei ole otseselt
heaks kiitnud, võivad tühistada teie õiguse kasutada
seadet FCC reeglite järgi.
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Sümbolid
iTero Element 2 ja iTero Element Flex riistvarakomponentidel võivad ilmneda järgmised sümbolid ja need
võivad ilmneda ka käesolevas juhendis ja muus iTero Element 2 ja iTero Element Flex kirjanduses.

Kui see sümbol ilmub seadmele, on
soovitatav viidata käesolevale dokumendile,
et saada teavet seadme õige kasutamise
kohta.

ETTEVAATUST:
Ameerika
Ühendriikide
föderaalseadus piirab selle seadme müümist
litsentseeritud hambaarsti, ortodondi või
professionaalse hambatehniku poolt või nende
tellimuse alusel. Süsteem on mõeldud retsepti
alusel väljastatud meditsiiniseadmena ja seda
peaks
käsitsema
ainult
kvalifitseeritud
tervishoiuteenuse osutajad.

BF-tüübi rakendatav osa. Iga komponent,
millel see sümbol kuvatakse, on elektriline
isolatsioonitüüp BF.
Meditsiiniseadme tootja.

Vajalik on elektriseadmete jäätmete ja
elektroonikaseadmete
eraldi
kogumine.
Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmeid käsitlevatele Euroopa direktiividele ei
tohi seda toodet visata majapidamis- või
olmejäätmete hulka. See seade sisaldab
elektroonikaromusid.

Tellimuse number.

Seerianumber.

Palun võtke ühendust EARN teenusega.
Interneti-taotlusvormi link: http://b2btool.earnservice.com/aligntech/select

Tähelepanu! Seda sümbolit kasutatakse, et
tõsta esile asjaolu, et seadmega on seotud
konkreetsed
hoiatused
või
ettevaatusabinõud. Kui see sümbol ilmub
seadmele, on kohustuslik viidata käesolevas
dokumendis olevale ohutusalasele teabele.

Osasid või tarvikuid, millel see sümbol
esineb, ei tohi uuesti kasutada.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Vahelduvvool.

Tähistab meditsiiniseadet, mida tuleks kaitsta
niiskuse eest.

Näitab temperatuuri piiranguid, milles on
meditsiiniseadet ohutu kasutada.

Näitab vajadust,
kasutusjuhistega.

et

kasutaja

tutvuks
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Tootja partiikood.

USB pesa.

Näitab atmosfäärirõhu vahemikku, milles on
meditsiiniseadet ohutu kasutada.

Elektriaku.

IEC 60417-5009:OOTEASEND.
Näitab õhuniiskuse vahemikku, milles on
meditsiiniseadet ohutu kasutada.
ETTEVAATUST: Ärge astuge iTero Element
Flexi jaoturile.
Kergesti purunev, käsitsege ettevaatlikult.
Näitab
volitatud
Ühenduses.

esindajat

Euroopa

See pool peaks olema ülespoole.

IEC 60417-5031: Alalisvool.

Näitab, et seade ühildub RoHS-iga Hiina turu
jaoks.

Proovivõttur (skaneerimisseade).

iv
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Ohutusjuhised
Enne süsteemi käivitamist peavad kõik kasutajad lugema neid ohutusjuhiseid.
Toiteallikas

Toide tarnitakse süsteemi sisemise meditsiinilise toiteallika kaudu.

Akutoide

Ainult iTero Element 2:

Elektrilised
hoiatused

•

Laadimine - skänneri aku saab täielikult laetud, kui see on olnud toiteallikaga
ühendatud 2 tunni vältel.

•

Täislaetud akuga saab skännida kuni 30 minutit.

•

Hoiatus: skänner on varustatud laetava Li-ion akuga. Aku vale asendamine
võib põhjustada plahvatusohtu. Asendage ainult tootja poolt soovitatud
tüübiga. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt tootja juhistele.

•

Elektrilöögi oht!! Ainult volitatud Align Technology tehnikud võivad
eemaldada seadme väliseid paneele ja katteid. Seadme sees ei ole
lõppkasutaja poolt hooldatavaid detaile.

•

Elektrilöögi ohu vältimiseks tuleb skänner ühendada ainult kaitsva
maandusega toiteallikasse.

•

Puuteekraani tagaküljel olevasse USB pesasse tuleks ühendada ainult Align
Technology poolt heakskiidetud veebikaamera või ketas.

Ainult iTero Element Flex:
•

iTero Element Flex on varustatud jaoturiga, mis sisaldab proovivõtturi
toiteallikat. Flexi jaoturit tuleb hoida kuivana ja kaitsta purunemise eest.

•

Ühendage Flexi jaotur ainult IEC60950 ja UL60950-1 kohaselt heakskiidetud
sülearvutiga. Sülearvuti ja kõik selle lisaseadmed peavad asuma patsiendist
vähemalt 1,5 m kaugusel. Ärge skännige patsienti ega puudutage sülearvutit
või mõnda selle lisaseadet samal ajal.

•

Flexi jaoturi USB-pesadesse tuleb ühendada ainult iTero proovivõttur ja
heakskiidetud sülearvuti.

•

Flexi jaoturi vahelduvvoolu pistikupessa ühendamiseks tuleb kasutada ainult
Align Technology poolt heakskiidetud toitekaablit.

Traadita kohtvõrk
(Wireless LAN)

Süsteem on varustatud traadita kohtvõrgu (Wireless LAN) seadmega.

Ohutusalased
klassifikatsioonid

•

Kaitsetüüp elektrišoki vastu: Klass 1.

•

Kaitsetase elektrišoki vastu: Tüüp BF.

•

Kaitsetase kahjuliku vee sissevoolu vastu: Tavaline.

•

Seadmed ei sobi kasutamiseks tuleohtlike anesteetikumide segude
läheduses.

•

Töörežiim: Pidev.

Retseptiga
raviseade

Süsteem on mõeldud retsepti alusel väljastatud meditsiiniseadmena ja seda
peaks käsitsema ainult kvalifitseeritud tervishoiuteenuse osutajad.
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Skänneri
hoiatused

Puhastamine ja
desinfitseerimine

•

Proovivõttur kiirgab punast laserkiirgust (680nm klass 1) ja valgeid LEDemissioone. Proovivõtturi tavapärane kasutamine ei ohusta inimsilma. Kuid arstid
peaksid siiski hoiduma proovivõtturi suunamisest otse patsiendi silmadesse.

•

Vältige kaabli keerdumist, sõlme minemist, tõmbamist ja kaablile astumist.

•

Kui süsteemi ei kasutata, tuleb proovivõttur paigutada hoidikusse nii, et
proovivõttur oleks suunaga puutetundliku ekraani poole. See takistab
laserkiire või valge LED-valguse kiirgamise otse silma.

•

Aktiveerige proovivõttur ainult siis, kui proovivõtturi ots on patsiendi suus.

•

Vältige proovivõtturi paigutamist hoidikusse, kui skännimise operatsioon on
endiselt aktiivne.

•

Kui skänneri töös ilmneb rikkeid või kui täheldatakse füüsilisi kahjustusi,
lõpetage skännimine ja võtke ühendust klienditoega.

•

Ristsaastumise vältimiseks on kohustuslik:
o
o
o

•

Puhastada ja desinfitseerida proovivõttur, nagu seda on kirjeldatud punktis
10.2, ja pärast iga patsiendi seansi lõppu vahetada välja ühekordselt
kasutatav proovivõtturi ümbris, nagu kirjeldatud punktis 1.4.3.1.1.
Pärast iga patsiendi seanssi eemaldada ja vahetada kindad.
Visata ära rebenenud, saastunud või eemaldatud kindad.

Hävitada skänneri plastümbrised järgides saastunud meditsiinijäätmete
kõrvaldamiseks ettenähtud standardseid protseduure või kohalikke eeskirju.

Lahtipakkimine ja
paigaldamine

Süsteem tuleks lahti pakkida ja paigaldada järgides Align Technology juhiseid,
mida on kirjeldatud punktis 2.1.

Töökeskkond

•

Kahjustuste vältimiseks tuleb süsteemi erinevate ruumide vahel liigutada
äärmise ettevaatlikkusega.

•

Ärge blokeerige proovivõtturi ega ekraani õhuavasid.

•

Süsteem on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks. See ei tohiks
kokku puutuda otsese päikesevalguse, liigse kuumuse ega niiskusega.

•

Ainult iTero Element Flex:Kui iTero Element Flex on äsja kabinetti toodud kuumast,
külmast või niiskest keskkonnast, tuleks lasta sellel seista, kuniks see on
kohanenud ruumi temperatuuriga, et vältida sisemise kondensatsiooni tekkimist.

Elektromagnetilised
häired

HOIATUS:Seda seadet on testitud ja on leitud, et see vastab meditsiiniseadmete
nõuetele vastavalt standardile IEC60601-1-2.
See standard on loodud pakkumaks piisavat kaitset kahjulike häirete eest
tüüpilise meditsiiniseadme puhul. Siiski, tulenevalt raadiosagedustel töötavatest
edastusseadmetest ning muudest elektriliste ja elektromagnetiliste häirete
allikatest tervishoiukeskkondades (nt. mobiiltelefonid, mobiilsed kahesuunalised
raadiosideseadmed, elektriseadmed, RFID), on võimalik, et selliste allikate
lähedusest või tugevusest tingitud häired võivad segada selle seadme töövõimet.
Sel juhul saab seade pärast kasutaja sekkumist või automaatse taastamise abil
tagasi töörežiimi naasta.

Üldine
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HOIATUSED:
•

Käesoleva seadme muutmine ei ole lubatud.

•

Ainult iTero Element 2: puutetundlik ekraan peab pärast monteerimist olema
alati aluse külge kinnitatud.
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1 Sissejuhatus
1.1

Käesolevast dokumendist
Käesolev dokument sisaldab üldist teavet ja ülevaadet iTero Element 2 ning iTero Element Flex skänneritest
ja tarkvarast. Lisaks kirjeldatakse selles, kuidas süsteemi kokku panna, kuidas paigaldada iTero Element
Flex süsteemidesse tarkvara, kuidas süsteemi käivitada ja välja lülitada, kuidas proovivõtturit ja kaablit
korrektselt käsitseda, kuidas proovivõtturit puhastada ja desinfitseerida ning kuidas proovivõtturi
plastümbriseid patsientide vahel vahetada.

1.2

•

iTero Element 2 võimaldab kiiremat skaneeringu töötlemist, täiustatud ergonoomikat ja kõrglahutusega
värvipilti koos järgmise põlvkonna andmetöötlusega, 21,5-tollise puutetundliku laiekraani, integreeritud
aku ja ergonoomilise, keskel asetseva hoidikuga, mis võimaldab hõlpsat ligipääsu proovivõtturile.

•

iTero Element Flex proovivõtturiga süsteem koos spetsiaalse kaasaskantava kandeümbrisega võimaldab
teil kasutada tehnoloogiat ka kõige väiksemates operatsiooniruumides. Seda saab ühendada Align
Technology poolt heaks kiidetud sülearvutitega, et vähendada ruumivajadust ja parandada süsteemi
liikuvust.

Kasutusotstarve
iTero Element 2 ja iTero Element Flex skaänerid on suukaudsed skännerid, millel on järgmised funktsioonid
ja kasutusotstarve:

1.3

•

Skänneri optilise kuvamise (CAD/CAM) funktsioon on mõeldud hammaste ja suukoe topograafiliste
kujutiste salvestamiseks. iTero poolt loodud andmeid võib kasutada koos hambaraviseadmete (nt
klambrite, breketite, vahendite jms.) ja lisaseadmete tootmisega.

•

iTero tarkvara kasutatakse koos iTero skänneriga hammaste, suuõõne pehmete kudede ja struktuuride
3D digitaalsete jäljendite ning hambumuse ülesvõtmiseks. Tarkvara kontrollib andmete töötlemist,
hõlbustab andmete integreerimist ja andmete eksportimist CAD / CAMi hammaste restaureerimise,
ortodontiliste seadmete, abutmentide ja tarvikute valmistamiseks. Lisaks skaneeringu andmetele saab
importida/eksportida mitmesugust patsiendi ja ravijuhu kohta käivat informatsiooni või kasutada seda
simulatsiooni eesmärgil. Süsteemi verifitseerimiseks ja hooldamiseks ning selle kasutamiseks tellimuse
haldamise vahendina on saadaval muud funktsioonid.

Eelised
iTero Element 2 ja iTero Element Flex süsteemid pakuvad olulisi eeliseid olemasolevatele krooni- tootmise
meetoditele, sealhulgas pulbrivaba skaneerimine, suurem krooni tootmise täpsus ja kohene tagasiside
skännimisprotsessi ajal.
Vaadake meie veebilehelt http://www.itero.com kuidas iTero teenus saab teie äri parandada, suurendades
patsientide rahulolu, parandades kliiniku tulemusi ja suurendades töökoha tõhusust.
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1.4

iTero Element riistvara
Alljärgnevalt kirjeldatakse järgmisi iTero skänneri mudeleid:
•

iTero Element 2
o
o

•

iTero Element Flex
o

1.4.1

Ratastel aluse konfiguratsioon
Lauatoe konfiguratsioon
Sülearvuti konfiguratsioon (saadaval ainult valitud riikides)
Minimaalsed süsteemile esitatud nõuded leiate saidilt http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex.

iTero Element 2
Eestvaade
A

Puuteekraan

B

Toitelüliti

C

Toite LED märgutuli

D

Proovivõttur

E

Hoidik

F

Ratastel alus

Joonis 1: iTero Element 2 eestvaade

2
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Tagantvaade
A

Proovivõtturi
ühenduspesa

B

Proovivõtturi kaabel

C

Ekraani toitekaabel

Joonis 2: iTero Element 2 tagantvaade

1.4.2

iTero Element Flex
A

Sülearvuti
puutetundlik
ekraan

B

iTero Element
Flex jaotur

C

Proovivõttur
ja hoidik

Joonis 3: iTero Element Flex

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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1.4.2.1

iTero Element Flex süsteemi transportimine
Süsteemi maksimaalseks kaitseks on süsteemi transportimisel soovitatav järgida järgmisi juhiseid:
1. Kinnitage proovivõtturile sinist värvi kaitseümbris.
2. Süsteemi kabinettide vahel liigutamiseks asetage kõik esemed komplektis olevasse kandeümbrisesse.

Joonis 4: iTero Element Flex komplektis olevas kandeümbrises

3. Veenduge, et kandeümbris oleks kuiv, et kaitsta süsteemi komponente niiskuse eest.

1.4.3

iTero Element proovivõttur

A

Ühekordne plastümbris

B

Puuteplaat

C

Külgnupud:Skännimine, sisse- / väljalülitamine, puuteplaadi aktiveerimine

D

Õhuavad

E

Eemaldatav proovivõtturi kaabel koos USB-pistikuga

Joonis 5: iTero Element proovivõttur

4
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1.4.3.1

iTero Element proovivõtturi plastümbrised
Komplektis on kahte tüüpi proovivõtturi plastümbriseid:
•

Kaitseümbris: Kui skännerit ei kasutata, kasutage proovivõtturi optilise pinna kaitsmiseks sinist
plastümbrist.

•

Ühekordselt kasutatav ümbris: Enne patsiendi skännimist kinnitage uus ühekordselt kasutatav ümbris.

Joonis 6: Kaitseümbris

1.4.3.1.1

Joonis 7: Ühekordne plastümbris

Proovivõtturi plastümbriste vahetamine patsientide vahelisel ajal
Proovivõtturi plastümbrised on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ning ristsaastumise vältimiseks peab
need pärast iga patsienti välja vahetama.
ETTEVAATUST: Käidelge skänneri plastümbrised järgides saastunud
kõrvaldamiseks ette nähtud standardseid protseduure või kohalikke eeskirju.

meditsiinijäätmete

Proovivõtturi plastümbrise vahetamine:
1. Vajutage õrnalt plastümbrise keskosale, tõmmake ümbris aeglaselt proovivõtturilt maha ja visake ära.

Joonis 8: Proovivõtturi plastümbrise eemaldamine

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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HOIATUS: OPTILINE PIND!
ÄRGE puudutage optilist pinda. Kontakt võib seadet kahjustada. Kui puhastamine on vajalik, kasutage
antistaatilist lappi, mille leiate plastümbriste karbist. Lisateabe saamiseks vaadake plastümbriste karbil
olevaid juhiseid.

Joonis 9: Proovivõtturi optiline pind

2. Puhastage ja desinfitseerige proovivõttur vastavalt punktis 10.2 kirjeldatule.
3. Libistage õrnalt uus plastümbris proovivõtturile, kuni see oma kohale klõpsatab.
Märkus: Kui skännerit koheselt peale seda ei kasutata, kinnitage sellele sinine plastümbris.

Joonis 10: Libistage uus plastümbris ettevaatlikult oma kohale

1.5

iTero tarkvara
Uutel iTero Element 2 süsteemidel on tarkvara juba paigaldatud. Tarkvara tuleb paigaldada iTero Element
Flex süsteemidele, nagu kirjeldatud punktis 2.2.

6
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2 Alustamine
2.1

Kokkupaneku juhend
iTero Element 2 skänneri kokkupanek - ratastel aluse konfiguratsioon

2.1.1

iTero Element 2 skänneri kokkupanemiseks järgige alltoodud juhiseid.

Vahelduvvool

Aku

Vajutage

Alalisvool

Toitenupp

Proovivõttur

Paigaldamiseks
on vaja kahte
inimest

A Puuteekraan
B Toitelüliti
C Toite LED
märgutuli
D Proovivõttur
E Hoidik
F Ratastel alus

3. Pingutage kahte kuuskantkruvi
kasutades suuremat kuuskantvõtit.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.

1. Kontrollige karpide sisu.

2. Ühendage post ratastel alusele.

4. Eemaldage kate käepideme
tagaküljelt.

5. Kinnitage proovivõtturi hoidik
ratastel aluse esiküljele.
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6. Hoidke proovivõtturi hoidikut.

7. Pingutage väiksema
kuuskantvõtme abil hoidiku
tagaküljel olevat kuuskantkruvi.

8. Kinnitage kate uuesti hoidiku
tagaküljele.

9. Eemaldage ratastel aluse raami
tagaküljelt magnetiline kate.

10. Keerake pöidlakruvid lahti ja
eemaldage aku kate.

11. Libistage aku oma kohale ning
keerake pöidlakruvid kinni.

12. Tõstke puutetundlik ekraan selle
paigaldamiseks üles.

13. Ekraani kinnitamiseks pöörake
skänner ringi ning keerake
pöidlakruvi kinni.

14. Ühendage toitekaabel DC-ga
tähistatud pesasse, nagu seda
on järgneval pildil näidatud.

8
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15. Kinnitage magnetiline tagumine
kate.

16. Asetage proovivõttur hoidikusse.

17. Ühendage proovivõtturi kaabel
puutetundliku ekraani tagaküljele.

18. Ühendage toitekaabel ratastel
raami põhjale.

19. Kinnitage kaabel klambri abil
ratastel aluse põhja külge.

20. Paigutage veebikaamera
puutetundlikule ekraanile
kaugtreeningu või tugisessioonide
jaoks.

21. Ühendage veebikaamera
puutetundliku ekraani allosas
paiknevasse USB-pessa.

22. Ühendage toitekaabel
vahelduvvoolu pistikupessa ja
seejärel vajutage skänneri
sisselülitamiseks toitenuppu.

Toitekaabel on sisestatud.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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2.1.2

iTero Element 2 skänneri kokkupanek – lauatoe konfiguratsioon
iTero Element 2 skänneri kokkupanemiseks järgige alltoodud juhiseid.

2. Kinnitage
tugi
kuuskantvõtit.

4. Kinnitage uus kate.

5. Tõstke puutetundlik ekraan selle
paigaldamiseks üles.

6. Ekraani kinnitamiseks pöörake
skänner ringi ning keerake
pöidlakruvi kinni.

7. Kinnitage kate.

8. Ühendage toitekaabel
tähistatud pesasse.

9. Ühendage proovivõtturi kaabel
puutetundliku ekraani tagaküljele.

10

kasutades

3. Eemaldage kate.

1. Sisestage tugipost raami.

DC-ga

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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12. Ühendage
toitekaabel
vahelduvvoolu pistikupessa ja
seejärel
vajutage
skänneri
sisselülitamiseks toitenuppu.

10. Paigutage
veebikaamera
puutetundlikule
ekraanile
kaugtreeningu
või
tugisessioonide jaoks.

11. Ühendage
veebikaamera
puutetundliku ekraani allosas
paiknevasse USB-pessa.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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2.1.3

iTero Element Flex skänneri kokkupanek
iTero Element Flex skänneri kokkupanemiseks järgige alltoodud juhiseid.

A

Jaotur ja jaoturi toitekaabel

B

Hoidik

C

Proovivõttur ja proovivõtturi juhe

D

USB-kaabel sülearvuti ja jaoturi
ühendamiseks

3. Ühendage USB-kaabel jaoturiga.

1. Asetage proovivõttur hoidikusse.

2. Ühendage jaoturi toitekaabel
jaoturiga.

4. Ühendage USB-kaabel
sülearvutiga.

5. Ühendage proovivõtturi juhe
jaoturiga.

6. Ühendage jaoturi toitekaabel
vahelduvvoolu pistikupessa.
Märkused:

12

•

Jaotur peab kogu aeg olema
ühendatud vahelduvvoolu
pistikupesasse.

•

Suusisese skännimise ajal
peab sülearvuti olema
ühendatud vahelduvvoolu
pistikupesasse.
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2.2

iTero tarkvara paigaldamine – iTero Element Flex
Uutel iTero Element 2 süsteemidel on tarkvara juba paigaldatud, kuid kasutaja peab tarkvara paigaldama
iTero Element Flex süsteemidesse.
Märkus: Enne Flex süsteemidesse iTero tarkvara paigaldamist tuleb paigaldada kõik saadaolevad Windowsi
värskendused. Uued Windowsi arvutid peaksid värskendusi rakendama automaatselt.
Teie iTero Element Flex süsteemi nõuetekohaseks tarkvara paigaldamiseks ja konfigureerimiseks veenduge,
et:
•

Proovivõttur on kindlalt hoidikule asetatud ja see on jaoturiga ühendatud

•

Jaotur on ühendatud sülearvutiga

•

Sülearvuti on ühendatud vahelduvvoolu seinakontakti kogu tarkvara paigaldamise aja jooksul

iTero tarkvara paigaldamiseks iTero Element Flex süsteemi:
1. Paigaldage kõik saadaolevad Windowsi värskendused.
a. Windowsi värskenduste kontrollimiseks avage Windows Settings (Windowsi sätted) (Windowsi
logoga klahv + I) ja valige Update & Security (Värskenda ja turvalisus)
b.

Valige Windows Update (Windowsi uuendus).

c.

Uute saadaolevate värskenduste nägemiseks klõpsake valikul Check for updates (Otsi
värskendusi).

2. Otsige registreeritud e-posti sisendkaustast üles kiri "Your iTero was shipped (Sinu iTero on teele
pandud)", mis sisaldab allalaadimise juhiseid.
3. Tarkvara allalaadimislehele pääsemiseks klõpsake linki või minge aadressile http: //download.itero.com.
4. Klõpsake veebisaidil nuppu Get Started (Alusta) FirstTimeInstaller.exe fail laetakse alla.
5. iTero tarkvara allalaadimise lõpuleviimiseks käivitage allalaetud paigaldusfail ja järgige ekraanile
ilmuvaid juhiseid.
Ekraanile ilmub tervituskuva. Jätkake vastavalt punktis 2.3 kirjeldatud juhistele.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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2.3

Esmakordne sisselogimine skännerisse
Skänneri esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile tervituskuva:

Joonis 11: Tervituskuva

Valige soovitud keel ja üks järgmistest režiimidest:
•

Demorežiim: Võimaldab tutvuda skänneri funktsioonidega ja teostada skännimist ilma skaneeringuid
esitamata. Lisateavet leiate punktist 2.4.

•

Make It Mine: Võimaldab skänneri registreerida. Lisateavet leiate punktist 2.5.

Märkus: Kui suundute enne Make It Mine valikut demorežiimi juurde, peate hiljem Make It Mine valiku juurde
naasmiseks skänneri taaskäivitama.

2.4

Demorežiimis töötamine
Demorežiim on mõeldud uute töötajate koolitamiseks ja skännimise harjutamiseks. Demorežiim on saadaval
igal ajal, et harjutada iTero skänneriga skännimisvõtteid, retseptivormide juhiste järgimist, ravijuhtude tüüpe
ja tutvuda iTero liidesega. Demorežiim hõlmab skännimisprotsessi kõiki aspekte ja sisaldab laia valikut
erisuguseid näidis ravijuhte, näiteks kliinilisi ravijuhte, Invisaligni ravijuhte ja taastavaid ravijuhte.
Kui skännimise harjutamiseks kasutatakse demorežiimi, viitab demorežiimile kergelt triibutatud taust ning
punane silt ülemises vasakus nurgas. Demorežiim on esmakordsel sisselogimisel ligipääsetav tervituskuva
kaudu või mistahes hetkel, vajutades avakuval iTero Element logoga nuppu.
Märkus: Demorežiimis olles tehtud skaneeringuid ei ole võimalik salvestada ega patsiendi raviks esitada.

14
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Demorežiimi sisenemiseks pärast sisselogimist:
1. Vajutage skänneri ekraani ülaservas olevat iTero Element logo.

Joonis 12: iTero Element logo

2. Vajutage nuppu Demo Mode (Demorežiim).

Joonis 13: Demorežiimi valik

Kuvatakse Login (Sisselogimise) aken, mis võimaldab teil valida demorežiimi kasutaja.

Joonis 14: Sisselogimise aken koos demorežiimi kasutajate nimekirjaga

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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3. Taastavate ravijuhtude kuvamiseks valige Dr. Demo nimeline kasutaja iTero Doctor Name (Arsti nimi)
ripploendist.

Joonis 15: Demorežiimi sisselogimise nupp

4. Vajutage nuppu Demo Login (Demorežiimi sisselogimine).
Kuvatakse demorežiimi avakuva, kus akna ülemises vasakus nurgas kuvatakse demorežiimile viitav
Demo Mode kiri.

Joonis 16: Demorežiimi avakuva

16
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5. Demorežiimi ravijuhtude vaatamiseks vajutage Orders (Tellimused) nupul ja seejärel kuvatakse teile nii
käimasolevate tellimuste loend kui ka varasemate tellimuste loend.

Joonis 17: Demorežiimi ravijuhud kuvatuna varasemate tellimuste loendis

6. Vajutage soovitud demorežiimi ravijuhul.
Valitud juht laiendatakse järgmiste valikute kuvamiseks:

Joonis 18: Varasemate tellimuste paneel – valikud

Lisateavet tellimustega töötamise kohta leiate punktist 6.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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2.4.1

Demorežiimist väljumine
Demorežiimist väljumiseks:
•

Demorežiimist väljumiseks vajutage iTero Element logole ja seejärel vajutage nupule Exit Demo
(Välju demorežiimist).

Joonis 19: Demorežiimist väljumine

2.5

Skänneri registreerimine - Make It Mine protsess
Skänneri registreerimisel on registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks vaja järgmist:
•

Kasutajanimi

•

Kasutaja salasõna

•

Registrikood

Teile saadetakse iTero esindajalt e-kiri koos sisselogimiseks vajalike andmete ja detailse teabega, kuidas
Make it Mine protsessiga jätkata.
Märkus: Kui suundusite tervituskuval enne skänneri registreerimist demorežiimi juurde, peate Make It Mine
valiku juurde pääsemiseks skänneri taaskäivitama.

18
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Skänneri registreerimiseks toimige järgmiselt:
1. Valige soovitud keel.
2. Vajutage Make It Mine nuppu.
Kuvatakse Connect (Ühenduse) leht.

Joonis 20: Võrguühenduse valimine

3. Valige soovitud võrguühendus ja vajutage seejärel nuppu Next (Järgmine).
Ühendus Align-iga on kontrollitud.

Joonis 21: Align-iga ühenduse loomise kontrollimine

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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4. Kui kontrollimine on lõpule jõudnud, vajutage nuppu Next (Järgmine).
Kuvatakse Time Zone (Ajavööndi) leht.

Joonis 22: Ajavööndi valimine

5. Kui vaikimisi valitud ajavöönd on õige, vajutage nuppu Next (Järgmine) või valige ripploendist soovitud
ajavöönd ja vajutage seejärel nuppu Apply (Rakenda).
Kuvatakse Register System (Süsteemi registreerimise) leht.

Joonis 23: Süsteemi registreerimine seadistuste kohandamiseks

20
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6. Sisestage etteantud väljadele oma e-posti aadress, salasõna ja registrinumber ning seejärel vajutage
nuppu Register (Registreeri).
Kuvatakse Scanner Configuration (Skänneri konfiguratsiooni) leht, kus on näidatud teie tellitud iTero
pakett.

Joonis 24: iTero tellitud pakett

7. Vajutage Next (Järgmine).
Kuvatakse Licence Agreement (Litsentsilepingu) leht.

Joonis 25: Litsentsileping

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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8. Pärast litsentsilepingu ülevaatamist märgistage lepingu tingimustega nõustumiseks märkeruut ja
vajutage seejärel nuppu Next (Järgmine).
Süsteem otsib värskendust ja vajadusel värskendab kõige uuemale versioonile.

Joonis 26: Värskenduste otsimine

9. Vajutage Next (Järgmine).
Süsteem on registreeritud ja kasutamiseks valmis.

Joonis 27: Süsteem on registreeritud ja kasutamiseks valmis

10. Süsteemi sisselogimiseks vajutage Login to iTero Element (iTero Elementi sisselogimine) nuppu,
nagu seda on kirjeldatud järgmises punktis.

22
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3 iTero Element 2 ja iTero Element Flex skänneriga töötamine
3.1

Skännerisse sisselogimine
Kui skänner on sisse lülitatud, kuvatakse Login (Sisselogimis-) aken .

Joonis 28: Sisselogimisaken

iTero skännerisse sisselogimiseks pange valmis oma MyAligntech konto andmed. Teil läheb vaja oma nime,
kontoga seotud e-posti aadressi ning salasõna. Täitke kõik nõutud väljad ja vajutage seejärel Login (Logi
sisse) nuppu.
Skännerisse sisselogimiseks toimige järgmiselt:
1. Valige Doctor Name (Arsti nime) ripploendist oma kasutajanimi.
2. Sisestage e-posti aadress, mida kasutasite myaligntech.com lehel registreerimisel. Teie e-posti aadress
kuvatakse automaatselt, kui olete eelmise sisselogimisseansi ajal teinud linnukese Remember Me (Jäta
mind meelde) kasti.
3. Sisestage oma salasõna. Kui olete oma parooli unustanud, saate selle lähtestada, nagu kirjeldatud
punktis 3.1.1.
4. Märkige linnuke Remember Me (Jäta mind meelde) kasti, et süsteem mäletaks tulevastel sessioonidel
teie e-posti aadressi. Skännerisse pääsemiseks peate ikkagi sisestama oma salasõna.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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5. Vajutage Login (Logi sisse) nuppu.
Kuvatakse iTero avakuva.

Figure 29: iTero avakuva

24
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3.1.1

Salasõna lähtestamine
Vajadusel saate oma salasõna lähtestada.
Salasõna lähtestamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage Login (Sisselogimise) aknas Forgot Password (Unustasin salasõna) nuppu.

Joonis 30: Forgot Password (Unustasin salasõna) nupp

Kuvatakse aken, kus kirjeldatakse, mida peaksite järgmisena tegema.

Joonis 31: E-posti aadressi väli unustatud salasõna jaoks

2. Sisestage Email (E-posti aadressi) väljale e-posti aadress, mida kasutasite myaligntech.com lehel
registreerimisel.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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3. Vajutage nuppu Submit (Esita).
Kuvatakse teie eelnevalt määratud turvaküsimus.

Joonis 32: Turvaküsimuse vastuse väli

4. Sisestage vastus oma turvaküsimusele.
Teile saadetakse ajutine salasõna.
5. Kasutage ajutist salasõna myaligntech.com lehel sisselogimiseks ja seejärel lähtestage oma salasõna.
6. Kui te ei tea oma registreeritud e-posti aadressi, võtke ühendust iTero klienditoega.

3.2

Skännerist väljalogimine
Patsiendi andmete kaitsmiseks peaksite skännerist välja logima, kui seda ei kasutata.
Vaikimisi logitakse teid välja eelnevalt seadistatud tegevusetult oldud perioodi lõppedes, mida saate
seadistada Login (Sisselogimise) seadetest vastavalt punktis 3.6.3.1 kirjeldatule.
Skännerist väljalogimiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage

, et naasta avakuvale.

2. Vajutage

, et süsteemist välja logida.

Kuvatakse Login (Sisselogimise) aken, mis on valmis, et järgmine kasutaja saaks süsteemi sisse logida.

26
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3.3

Skänneri väljalülitamine
Soovitatav on süsteem iga päeva lõpus sulgeda, et saaks paigaldada tarkvara värskendused.
Skänneri väljalülitamiseks toimige järgmiselt:
1. Sulgege kõik failid ja rakendused.
2. Süsteemi väljalülitamiseks vajutage alla ja vabastage ekraani alumises paremas servas olev toitelüliti.
Hoiatus: Kui hoiate nuppu all kauem kui 4 sekundit, aktiveeritakse tehase algseadete lähtestamine, mis
võib põhjustada selliseid probleeme nagu hall ja sinine ekraan.

3.4

Skänneri liigutamine kabinetis
iTero Element 2 skännerit on võimalik kabinetis ringi liigutada.
Skänneri liigutamiseks toimige järgmiselt:
1. Veenduge, et proovivõttur asetseb kindlalt hoidikus.
2. Ühendage süsteem seinakontaktist lahti.
3. Liigutage süsteem uude kohta ja ühendage see seinakontakti.

3.5

Kasutajaliides
iTero tarkvara pakub intuitiivset kasutajaliidest digitaalse skännimise teostamiseks taastava hambaravi või
ortodontia jaoks. Skännimisprotsessi jooksul on puutetundliku ekraani ja nuppude abil võimalik vastata
ekraanil olevatele juhistele.
Puuteekraanil kasutatavate liigutuste loendi leiate punktist 3.5.2.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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Joonis 33: iTero avakuva

Avakuval on toodud järgmised nupud:
Aku: Vajutage, et näha iTero välise aku laetuse taset.
Ilmub aku indikaator, mis näitab aku laetuse protsenti. Kui aku ikoonil kuvatakse
välgunoole sümbol, tähendab see, et aku laeb.

Joonis 34: Aku laetuse tase

Õpikeskus: Vajutage, et pääseda ligi oma iTero skänneri õppematerjalidele ja
õppevideotele.

Lukustus: Vajutage, et logida oma kontolt välja, kui skänner ei ole kasutuses,
vastavalt punktis 3.2 kirjeldatule. See aitab tagada, et hambaravi on vastavuses
HIPAA nõuetele ja kogu meditsiiniline teave on turvatud.
Nõuanne: Soovimatute sisenemiste vältimiseks peaksite süsteemi puhastamise
ajaks lukustama.
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Seadistused: Vajutage, et reguleerida skänneri eelistusi, näiteks proovivõtturi
konfigureerimise, lokaliseerimise, kasutaja seadete ja muu jaoks.
Lisateavet leiate punktist 3.6.
Abi: Vajutage, et kuvada läbipaistev Abi ülekate, mis aitab funktsioonide ja
tööriistade vahel navigeerida.

Joonis 35: Abi ülekate

Selles vaates muutub nupp
olekusse. Vajutage nupule, et saada klienditoe
agendilt probleemide lahendamisel abi. Klienditoe agendiga ühenduse võtmise
võimalus on saadaval igast Abi ülekattest.
Märkus: Enne kaugühenduse loomist helistage klienditoele.
Vajutage mistahes ekraani osal, et sulgeda Abi ülekate ning naasta tavalisele
ekraanivaatele.
New Scan (Uus skaneering): Vajutage New Scan (Uus skaneering) aknale, et
enne uue skännimise alustamist täita Rx.
Lisateavet leiate punktist 4.

Patients (Patsiendid): Vajutage Patients (Patsiendid) aknale, et näha oma
patsientide nimekirja, nende kaardi numbrit ja viimase skännimise kuupäeva.
Lisateavet leiate punktist 5.

Orders (Tellimused): Vajutage Orders (Tellimused) aknale, et näha nimekirja
kõikidest oma tellimustest.
Lisateavet leiate punktist 6.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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Messages (Sõnumid): Vajutage, et näha Align Technology poolt saadetud
sõnumeid.
Lisateavet leiate punktist 7.

Samuti kuvatakse igas skänneri aknas Battery (Aku) ja Settings (Seadete) nupud, nagu seda on kirjeldatud
punktis 3.5.1.

3.5.1

Skänneri tööriistariba
Iga skänneri akna ülaosas kuvatakse järgnev tööriistariba:

4 keskmist nuppu näitavad skännimisprotsessi hetkeseisu.
Vajutage, et naasta avakuvale.
Kuvab skännimisprotsessi praeguse etapi, millele osutab ka tööriistaribas esiletõstetud nupp.
Vajutage, et naasta New Scan (Uue skaneeringu) aknasse, et vaadata patsiendikaarti (Rx),
nagu kirjeldatud punktis 4.1.
Vajutage, et liikuda patsiendi skännimiseks skännimisrežiimi, nagu kirjeldatud punktis 4.2.
Vajutage vaaterežiimi liikumiseks, et vaadata skännitud mudelit, nagu kirjeldatud punktis 4.3.
Vajutage, et saata skännitud mudel laborisse, nagu kirjeldatud punktis 4.3.5.
Vajutage, et näha iTero välise aku laetuse taset.
Ilmub aku indikaator, mis näitab aku laetuse protsenti. Kui aku ikoonil kuvatakse välgunoole
sümbol, tähendab see, et aku laeb.

Joonis 36: Aku laetuse tase

Vajutage, et reguleerida iTero skänneri eelistusi, näiteks proovivõtturi konfigureerimise,
lokaliseerimise, kasutaja seadete ja muu jaoks.
Lisateavet seadete eelistuste kohta leiate punktist 3.6.
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Vajutage, et kuvada läbipaistev Abi ülekate, mis aitab funktsioonide ja tööriistade vahel
navigeerida.

Joonis 37: Abi ülekate

Selles vaates muutub nupp
olekusse. Vajutage nupule, et saada klienditoe agendilt
probleemide lahendamisel abi. Klienditoe agendiga ühenduse võtmise võimalus on
saadaval igast Abi ülekattest.
Vajutage mistahes ekraani osal, et sulgeda Abi ülekate ning naasta tavalisele ekraanivaatele.

3.5.2

Liigutused puutetundlikul ekraanil
iTero tarkvara toetab puutetundlike ekraanide (samuti tuntud ka kui multi-touch) liigutusi. Need liigutused on
eelnevalt kindlaks määratud liigutused, mida kasutatakse puutetundliku ekraaniga seadmetega suhtlemiseks.
Näited tavalistest puutetundliku ekraani liigutustest:

Vajutus

Topeltvajutus

Pikk vajutus

Kerimine

Pööramine

Libistamine

Panoraam

Vähendamine

Suurendamine

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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3.6

Skänneri seadete määramine
Skänneri sätted võimaldavad teil määrata oma eelistused ja sätted, mida skänneri kasutamisel vaikimisi
kuvatakse.
Skänneri seadete määramiseks toimige järgmiselt:
1. Klõpsake

nuppu.

Kuvatakse Settings (Seadete) aken.

Joonis 38: Seadete aken

2. Vajutage seadetel, mida soovite määrata.
o

Arvuti seaded, kirjeldatud punktis 3.6.1

o

Kasutaja seaded, kirjeldatud punktis 3.6.2

o

Süsteemi seaded, kirjeldatud punktis 3.6.3

Avaneb vastav aken.
3. Tehke muudatused ja seejärel vajutage
aknasse.
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3.6.1

Arvuti seadete määramine
Arvuti seaded võimaldavad teil määrata skänneri heledust, helitugevust, Wi-Fi ja ajavööndi seadeid.

3.6.1.1

Heleduse vaikeseadete määramine
Heleduse vaikeseadete määramiseks vajutage Brightness (Heledus) nuppu, liigutage näidik soovitud
heledustasemele ja seejärel vajutage

, et muudatused salvestada ja Settings (Seadete) akna juurde naasta.

Joonis 39: Heleduse seaded

3.6.1.2

Helitugevuse vaikeseadete määramine
Süsteemi helitugevuse vaikeseadete määramiseks vajutage Volume (Helitugevus) nuppu, liigutage näidik
soovitud helitugevusele ja seejärel vajutage
juurde naasta.

, et muudatused salvestada ja tagasi Settings (Seadete) akna

Joonis 40: Helitugevuse seaded

Lisaks süsteemi helidele määravad helitugevuse sätted ka Õpikeskuse

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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3.6.1.3

Wi-Fi seadete määramine
Skänneri esmakordsel kliiniku Wi-Fi võrku ühendamisel peate lisama oma salasõna. Pärast seda
ühendatakse skänner vaikimisi automaatselt.
Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage Wi-Fi nuppu.
Kuvatakse läheduses asuvate Wi-Fi-võrkude loend.

Joonis 41: Läheduses asuvate Wi-Fi-võrkude loend

2. Valige oma kliiniku võrk ja vajutage nuppu Connect (Ühenda).
3. Sisestage avanevas aknas oma võrgu turvavõti (salasõna) ja vajutage seejärel nuppu Connect
(Ühenda).

Joonis 42: Kliiniku Wi-Fi-võrku ühendamine

Skänner loob Wi-Fi-võrguga ühenduse ja seejärel kuvatakse see olek kirjena Connected (Ühendatud).
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4. Kui te ei soovi võrguga automaatselt ühendust luua, vajutage võrgule, millega olete ühendatud, ning
seejärel vajutage nuppu Forget (Unusta).
Järgmine kord, kui soovite ühendust luua, peate valima soovitud võrgu ja seejärel sisestama Wi-Fi
salasõna.

Joonis 43: Võrgu unustamine või ühenduse katkestamine

5. Võrguühenduse katkestamiseks vajutage nuppu Disconnect (Katkesta ühendus).
6. Vajutage

, et seaded salvestada ja naasta tagasi Settings (Seaded) aknasse.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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3.6.1.4

Ajavööndi määramine
Ajavööndi määramiseks vajutage nuppu Time Zone (Ajavöönd), valige ripploendist oma ajavöönd ja
seejärel vajutage

, et oma muudatused salvestada ja naasta tagasi Settings (Seaded) aknasse.

Joonis 44: Ajavööndi seaded

Märkus: Ajavööndi seadete juurde pääseb ainult siis, kui olete skännerisse sisse logitud.
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3.6.2

Kasutaja seadete määramine
Kasutaja seaded võimaldavad igal kasutajal määrata seaded, mis kuvatakse vaikimisi, kui konkreetne
kasutaja skännerisse sisse logib.

3.6.2.1

Skännimise seadete määramine
Saate määrata vaikimisi seaded, mida võetakse patsiendi skännimisel arvesse
Skännimise seadete määramiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage Scan Settings (Skännimise seaded) nuppu.

Joonis 45: Skännimise seadete aken
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2. Valige Scan Settings (Skännimise seadete) aknas oma vaikimisi seadistatud skännimiseelistused.
Skännimise seaded

Skaneeringu valikud

Scanning Position
(Skännimise
positsioon)

Valige oma positsioon patsiendi skännimise ajal:

Gyro Orientation
(Güroskoobi suund)

Touchpad
Orientation
(Puuteplaadi suund)

Behind the patient (Patsiendi taga)

•

In front of the patient (Patsiendi ees)

Valige güroskoobi vaikimisi seadistatud suund:
•

Wand Tip Toward Screen (Proovivõtturi ots ekraani poole)

•

Wand Base Toward Screen (Proovivõtturi alus ekraani poole)

Valige puuteplaadi vaikimisi seadistatud suund:
•

Wand Tip Toward Screen (Proovivõtturi ots ekraani poole)

•

Wand Base Toward Screen (Proovivõtturi alus ekraani poole)

Mirror Viewfinder for
Upper Jaw (Ülemise
lõualuu peegliga
pildiotsija) valikruut

Märgistage ruut, et määrata pildiotsija suund ülemise lõualuu skännimisel.

Show color while
scanning (Kuva
skännimise ajal
värvid) valikruut

Märgistage ruut, et vaikimisi skännida värvilise pildiga.

Scan order
(Skännimise
järjekord)

Valige lõualuude skännimise järjekord:

Restorative Jaw
Order (Taastatava
lõualuu järjekord)

Taastamise
ettevalmistamise
tellimus

Enable guidance
hints (Lubage
juhtnöörid) valikruut
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•

•

Upper Jaw First (Ülemine lõualuu esimesena)

•

Lower Jaw First (Alumine lõualuu esimesena)

Valige lõualuude skännimise järjekord taastavate ravijuhtude puhul:
•

Opposite Jaw First (Vastaspoolel asuv lõualuu esimesena)

•

Prepped jaw First (Ettevalmistatud lõualuu esimesena)

Taastavate ravijuhtude puhul valige tellimus, millele skännida
ettevalmistatud hammas ja hambakaar:
•

Preps first (Ettevalmistus esimesena)

•

Arch First (Hambakaar esimesena)

•

No Guidance (Juhised puuduvad)

Märgistage ruut, et näha skännimise ajal juhtnööre, nagu seda on
kirjeldatud punktis 4.2.1.
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Skännimise seaded

Skaneeringu valikud

Highlight
recommended
scanning range
(Tõsta esile
soovituslik
skännimisulatus)
valikruut

Märgistage ruut, et tõsta navigatsiooni juhtnuppudel esile ainult soovitatud
skännimisulatus.

Joonis 46: Esile on tõstetud ainult soovitatud skännimisulatus

Additional Scan
Feedback (Täiendav
skännimise
tagasiside)

3. Vajutage

Märgistage soovitud valikruudud, et kuvada skännimise ajal puuduvad
anatoomiapiirkonnad, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.3.1.
•

Orthodontic (Ortodontiline)

•

Restorative (Taastav)

, et salvestada tehtud muudatused ja naasta tagasi Settings (Seaded) aknasse.
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3.6.2.2

Rx seadete määramine
Saate määrata seaded, mis kuvatakse vaikimisi, kui avate Scan Details (Skännimise üksikasjad) akna, uue
Rx täitmiseks.
Rx seadete määramiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage nuppu Rx Settings (Rx seaded).

Joonis 47: Rx seadete aken

2. Valige Rx Settings (Rx Seaded) aknast Rx vaikimisi kuvatavad seaded.
Rx seaded

Rx valikud

Tooth ID (Hamba ID)

Valige vaikimisi kasutatav hammaste ID-süsteem:

Shade System
(Varjundi süsteem)
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•

FDI

•

ADA

•

Quadrant

Valige vaikimisi kuvatav varjundi süsteem:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Muu
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Rx seaded

Rx valikud

Case Type
(Ravijuhu tüüp)

Valige vaikimisi kuvatav ravijuhu tüüp:
•

No Default (Pole vaikimisi)

•

Invisalign

•

iCast

•

iRecord

•

Chair Side Milling

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Vivera Pre-Debond

•

Restorative (Taastav)

Märkus: Saadaolevate valikute nimekiri muutub vastavalt teie tellimuse
paketile.
3. Vajutage

3.6.2.3

, et salvestada tehtud muudatused ja naasta tagasi Settings (Seaded) aknasse.

Allkirja seadete määramine
Saate määrata vaikimisi seaded, mis kuvatakse tellimuse laborisse saatmisel.
Allkirjade seadete määramiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage Signature Settings (Allkirja seaded) nuppu.

Joonis 48: Allkirja seadete aken
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2. Määrake oma allkirja vaikeseaded.
Allkirja seaded

Allkirja valikud

License (Litsents)

Lisage oma litsentsi number.

Allkiri

Lisage oma allkiri.

Signature Usage
(Allkirja kasutamine)

Valige üks järgnevatest allkirja valikutest:

3. Vajutage

3.6.2.4

•

Sign once and save for use with each Rx (Allkirjastage üks kord ja
salvestage see iga Rx-iga kasutamiseks)

•

Do not save my signature (requires a signature for each Rx) (Ära
salvesta minu allkirja (nõuab allkirja iga Rx-i jaoks))

•

Disable this function (for this user only) (Keela see funktsioon (ainult
selle kasutaja jaoks))

, et salvestada tehtud muudatused ja naasta tagasi Settings (Seaded) aknasse.

Keeleseadete määramine
Vajutage Language (Keel) nuppu, valige ripploendist soovitud keel ning vajutage
salvestada ja tagasi Settings (Seaded) aknasse naasta.

, et muudatused

Joonis 49: Keeleseadete aken
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3.6.3

Süsteemi seadete määramine
Süsteemi seaded võimaldavad teil seadistada sisselogimise seadeid, käivitada diagnostikat, vaadata
litsentse, vaadata süsteemi andmeid, sünkroonida konfiguratsiooni ja määrata ekspordiseadeid.

3.6.3.1

Sisselogimisseadete määramine
Privaatsus- ja turbe-eeskirjade järgimiseks logitakse teid eelnevalt seadistatud tegevusetult oldud perioodi
lõppedes välja. Vaikimisi on selleks ajaks seadistatud 4 tundi, kuid vajadusel saate seda muuta.
Tegevusetult oldud perioodi määramiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage Login Settings (Sisselogimise seaded) nuppu.
Kuvatakse Login Settings (Sisselogimise seadete) aken.

Joonis 50: Sisselogimise seadete aken

2. Valige tegevusetult oldud periood, mille möödudes logitakse kasutaja skännerist välja. (Min aeg: 10 minutit,
max aeg: 10 tundi)
3. Märgistage Keep login active during system restart (Hoia süsteemi taaskäivitamisel sisselogimine
aktiivne) valikruut, et jätta meelde kasutaja salasõna, kui süsteem taaskäivitub enne tegevusetult oldud
väljalogimisperioodi möödumist.
4. Vajutage

, et oma muudatused salvestada ja naasta Settings (Seaded) aknasse.
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3.6.3.2

Diagnostika käivitamine
Vajutage Diagnostics (Diagnostika) nuppu, et kontrollida võrgu ühendust ja kiirust.
Süsteemi diagnostika käivitamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage Diagnostics (Diagnostika) nuppu.
Kontrollitakse võrgu ühendust ja kiirust.

Joonis 51: Diagnostika aken

2. Vajutage
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, et naasta Settings (Seaded) aknasse.
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3.6.3.3

Litsentsid
Vajutage Licenses (Litsentsid) nuppu, et näha skännerisse paigaldatud kolmandate osapoolte
tarkvarakomponente ja seejärel vajutage

, et naasta tagasi Settings (Seaded) aknasse.

Joonis 52: Litsentsimise teabe aken
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3.6.3.4

Süsteemi info
Vajutage System Information (Süsteemi info) nuppu, et näha paigaldatud tarkvara versioonide andmeid
ning riistvara seerianumbreid ja ID-d. Vajutage

, et naasta tagasi Settings (Seaded) aknasse.

Joonis 53: Süsteemi info aken

3.6.3.5

Konfiguratsiooni sünkroonimine
Vajutage Sync Configuration (Konfiguratsiooni sünkroonimine) nuppu, et sünkroonida serverist uued
värskendused, näiteks uued tarkvara valikud.
Vajutage
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, et naasta Settings (Seaded) aknasse.
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3.6.3.6

Eksportimise seaded
Saate määrata, kui kaua säilitatakse eksporditud faile enne kui need kustutatakse. Lisaks saate vaadata
eksporditud failide kohaliku võrgu aadressi, mis on paksus kirjas (algab tähistusega “\\”). Sellele aadressile
pääseb ligi kõigist kohalikku võrku ühendatud arvutitest.
Märkus: Vajadusel saate faile igal ajal MyiTero-st eksportida.
Eksportimise seadete muutmiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage Export Settings (Eksportimise seaded) nuppu.
2. Valige päevade arv, pärast mida tuleks eksporditud failid kustutada. Vaikimisi on selleks 30 päeva.

Joonis 54: Eksportimise seadete aken – eksporditud failide kustutamine

3. Vajadusel vajutage Clear Export Data Now (Kustuta eksporditud andmed koheselt) nuppu, et
kustutada koheselt eksporditud failid.
4. Vajutage

, et naasta Settings (Seaded) aknasse.
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4 Uue skaneeringu alustamine
Vajutage New Scan (Uus skaneering) nuppu, et skännimisprotsessiga alustada.

Kuvatakse New Scan (Uus skaneering) aken ning samuti tööriistariba, mis näitab teie protsessi kulgu.

Joonis 55: Uue skaneeringu aken, mis näitab tühja Rx-i ja protsessi kulgu näitab tööriistariba akna ülaosas

Skännimine nõuab järgmisi toiminguid, mis kuvatakse tööriistaribal:

Rx-i täitmine, mida on kirjeldatud punktis 4.1
Patsiendi skännimine, mida on kirjeldatud punktis 4.2
Skaneeringu vaatamine, mida on kirjeldatud punktis 4.3
Skaneeringu laborisse saatmine, mida on kirjeldatud punktis 4.4
Tööriistaribal on esile tõstetud hetkel käimasolev protsessi etapp.
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4.1

Rx-i täitmine
Skännimise esimene samm on Rx-i täitmine (ettekirjutus). New Scan (Uue skaneeringu) aken võimaldab teil
sisestada nii patsiendi andmed kui ka üksikasju ravijuhu tüübi kohta. Punase tärniga tähistatud väljad on
kohustuslikud.
Pärast Rx-i täitmist võite vajutada nupule, et liikuda
kirjeldatud punktis 4.2.

skännimisrežiimi ja skännida patsient, nagu on

Rx-i täitmiseks toimige järgmiselt:
1. Sisestage etteantud väljadele patsiendi ees- ja perekonnanimi.
2. Valige Case Type (Ravijuhu tüüp) ripploendist soovitud ravijuhu tüüp.
Märkus: Kuvatav ravijuhu tüüpide loend sõltub teie tellitud paketist.

Joonis 56: Soovitud ravijuhu tüübi valimine

Sõltuvalt sellest, kas teil on tellitud taastav või ortodontiline pakett, on vaikimisi saadaval järgmised
ravijuhu tüübid:
o

Chair Side Milling (Kohapealne freesimine): Taastav skännimine ilma skaneeringu laborisse
modelleerimiseks ja freesimiseks saatmise vajaduseta.

o

iRecord: Lihtne skännimine ilma täiendavate muudatusteta, kasutatakse peamiselt viitamiseks ja
kipsmudeli säilitamise asemel, nagu seadus seda nõuab. (Seda ravijuhu tüüpi saab hiljem vajadusel
muuta iCast-iks või Invisalign-iks.)

o

iCast: Sama, mis iRecord, kuid näitab ABO mudelit ja modelleerimisetappi, mis võimaldab
kasutamata andmed eemaldada ja vajadusel reguleerida hambumust. (Seda ravijuhu tüüpi saab
hiljem vajadusel muuta Invisalign-iks.)

o

Invisalign: Põhiline skännimismeetod Invisalign raviks. Mudel tuleb skännida ilma aukudeta
veendumaks, et kaped sobivad ideaalselt patsiendi hammastega.

o

Vivera: Lihtne skännimine ilma täiendavate muudatusteta, et luua läbipaistev reteiner, mis sarnaneb
ühe Invisalign kapega ja mis säilitab hammaste asendi pärast ravi.

o

Vivera Pre-Debond: Skännimine, mida kasutatakse patsientidel, kui nende klambrid on endiselt
hammastele kinnitatud. Vivera retainerid antakse liimi eemaldamisega seotud kohtumisel.

o

Invisalign + iRecord: Salvestab faili (iRecord) ja laeb Invisalign skaneeringu IDS portaali. Salvestab
kaks erinevat skaneeringut, mida võidakse kindlustustoetuse saamiseks küsida.
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o

Restorative (Taastav): Skaneering, mis on vaja saata laborisse modelleerimiseks või freesimiseks.
▪

Expanded (Laiendatud) – skännitakse 6 hammast

▪

Quadrant (Sektor) – ühe krooni jaoks skännitakse 4–6 hammast

▪

Full arch (Täiskaar) – skännitakse kõik hambad

▪

Reference (Viide) – ettevalmistatud hammast ega taastamist ei valitud

Vastavalt valitud ravijuhu tüübile kuvatakse New Scan (Uus skaneering) aken.

Joonis 57: Uue skaneeringu aken – iRecord ravijuhu tüüp

3. Sõltuvalt valitud ravijuhu tüübist täitke vastavad üksikasjad.
o

Restorative (Taastav) ja Chair Side Milling (Kohapealne freesimine) ravijuhtude tüüpide puhul
vaata punkti 4.1.1.

o

iCast: Kui patsiendi hammastel on klambrid, märgistage Brackets Present (Patsiendil on breketid)
valikruut.

o

iRecord:
▪

Märgistage Brackets Present (Patsiendil on breketid) valikruut, kui patsiendi hammastel on
klambrid.

▪

Märgistage Multi-Bite (Mitu hambumust) valikruut, kui vajate skaneeringut mitmest
hambumusest. See võimaldab teil säilitada kahe hambumuse suhet vastavalt teie vajadustele ja
edastab laborisse täpse hambumuse informatsiooni seadme tootmiseks, näiteks uneapnoe
aparaatide valmistamiseks.

Kui teie tellimuse pakett sisaldab Final Records (Lõplikud andmed) valikut, on teil võimalik valida
ravi etapp. Lisateavet leiate Invisalign-i dokumentatsioonist.
4. Vajadusel valige Send To (Vali saaja) ripploendist labor, kuhu tuleks skaneering saata.
5. Vajutage tööriistaribal
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nuppu, et liikuda skännimisrežiimi, nagu kirjeldatud punktis 4.2.
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4.1.1

Töötamine taastavate skaneeringute tüüpidega
Taastavate ravijuhtude tüüpide valimisel peate valima taastatava hamba, vajaliku taastamise tüübi ning
samuti taastamiseks vajaliku materjali, värvuse jms.
Taastava või kohapeal freesitava ravijuhu skännimiseks toimige järgmiselt.
1. Valige Case Type (Ravijuhu tüüp) ripploendist valik Restorative (Taastav).
Aknas kuvatakse hambakaart.

Joonis 58: Uue skaneeringu aken – taastav ravijuhu tüüp koos hambakaardiga

2. Märgistage Pre-Treatment Scan (Ravieelne skännimine) valikruut, kui soovite patsienti skännida enne
vastava hamba ettevalmistamist. Sellisel juhul tuleb patsienti skännida kaks korda – enne ja pärast
hamba ettevalmistamist.
Ravieelne skännimine võimaldab laboril uue taastamise jaoks kopeerida algset anatoomiat.
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3. Vajutage hambakaardil taastamist vajavale hambale.
Kuvatakse valitud hamba jaoks saadaolevate ravivõimaluste loend.

Joonis 59: Taastavate ravivõimaluste loetelu

Ravivõimaluste loetelu on kõigi hammaste jaoks ühesugune, välja arvatud järgmised valikud:
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o

Inlay ja Onlay: Ainult (taga)purihammaste ja esipurihammaste jaoks

o

Laminaat: Ainult lõikehammaste ja esipurihammaste jaoks
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4. Valige soovitud ravivõimalus, näiteks Crown (Kroon).
Valitud hambaarsti tellimuse jaoks palutakse teil valida sobivad ravivõimalused.

Joonis 60: Taastamisomaduste määratlemine

5. Valige järgmistest ripp-loenditest vastavad seaded. Tärniga tähistatud seaded on kohustuslikud. Algselt
on kohustuslik ainult materjali valik, kuid kui materjal on valitud, muutuvad sõltuvalt valitud materjalist
kohustuslikuks ka muud seaded. Lisaks sellele muutuvad vastavalt valitud materjalile ka kõik seaded.
o

Material (Materjal): Materjal, millest hambaarsti tellimus valmistatakse.

o

Preparation Design (Ettevalmistuse disain): Kasutaja poolt ettevalmistuse käigus loodud
viimistlusjoone (äärejoone) kuju. Peate selle valima nii põskmise kui ka keelmise jaoks.

o

Margin Design (Ääre kujundus): Valitud metallipõhise krooni jaoks vajalik keraamika-metalli
servade suhte tüüp. Peate selle valima nii põskmise kui ka keelmise jaoks. See on asjakohane ainult
metalli sisaldavate hambaravitööde puhul.

o

Shade System (Varjundisüsteem): Krooni varjundi valimiseks kasutatav süsteem.

o

▪

Incisal (Lõikepinnapoolne): Krooni lõikepinnapoolse osa varjund.

▪

Body (Põhiosa): Krooni põhiosa varjund.

▪

Gingival (Igemepiirkond): Krooni igemepiirkonna varjund.

Stumpf Shade (Köndi varjund): Ettevalmistatud hamba varjund.
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6. Vajutage

, et oma muudatused salvestada ja naasta New Scan (Uus skaneering) aknasse.

Teie eelistused kuvatakse Treatment Information (Ravi informatsiooni) alal.

Joonis 61: Raviinformatsiooni ala

Enne skaneeringu saatmist on teil võimalik mistahes ajal oma eelistusi muuta, vajutades

4.2

.

Patsiendi skännimine
Pärast Rx täitmist vajutage tööriistaribal
nuppu, et siseneda skännimisrežiimi. Kuvatakse Scan
(Skännimise) aken, mis võimaldab teil alustada patsiendi skännimist.
Skännimise ajal on teil võimalik teostada järgmisi toiminguid:
•

Vaadake täiendavat skännimise tagasisidet, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.3.1

•

Lülitage värvilise ja ühevärvilise režiimi vahel, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.3.2

Pärast skännimist saate skaneeringut redigeerida järgmiselt:
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•

Segmendi kustutamine, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.4.1

•

Valitud ala kustutamine, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.4.2

•

Puuduva anatoomiaga piirkondade jäädvustamine, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.4.3
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Kui olete patsiendi skännimise lõpetanud, vajutage tööriistaribal
, et liikuda View (Vaate) režiimi, kus
saate enne skaneeringu laborisse saatmist või salvestamist veenduda, et skännimine on täielikult lõpetatud,
nagu on kirjeldatud punktis 4.3.

4.2.1

Skännimise juhised
Niipea, kui liigute skännimisrežiimi, kuvatakse skänneriakna keskel valitud skaneeringu segmentide
soovitatav skännimisjärjekord. See kaob mõne aja pärast automaatselt või saate selle peitmiseks vajutada
ekraanil mistahes kohta.
iTero soovitab parima tulemuse saamiseks järgida skännimisjärjekorda.

Joonis 62: Soovitatav skännimisjärjekord – alalõug

Märkus: Kui märgistate Don’t show again (Ära näita uuesti) märkeruudu, siis edasiste skännimiste puhul
neid juhiseid ei kuvata. Juhised saate tagasi, kui lubate need Scan settings (Skännimise seadete) aknas,
nagu on kirjeldatud punktis 3.6.2.1.
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Lisaks, kui vajutate mõlemal proovivõtturi nupul üheaegselt, kuvatakse järgmised juhised:

Joonis 63: Proovivõtturi juhised

4.2.2

Skännimise parimad tavad
iTero soovitab taastavate ravijuhtude skännimiseks järgmisi parimaid tavasid:

4.2.3

•

Veenduge, et ettevalmistatud hammas ja selle ümbrus oleks prahist, süljest ja vere saastest puhas.

•

Ettevalmistatud hammas peaks olema kuiv ja äärejoon kudedest puhas.

•

Peaksite olema kursis õigete skännimistehnikatega ja hoiduma liigsest skännimisest.

Skaneeringu valikud
Skännimisrežiimis saate valida järgmised valikud:
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•

Vaadake täiendavat skaneeringu tagasisidet, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.3.1

•

Lülitage värvilise ja ühevärvilise režiimi vahel, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.3.2

•

Redigeerige skaneeringut:
o

Kustutage segment, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.4.1

o

Kustutage valitud ala, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.4.2

o

Täitke puuduv anatoomia, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.4.3

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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4.2.3.1

Täiendav skännimise tagasiside
Teil on võimalik aktiveerida täiendava skännimise tagasiside režiim
, mis annab teile märku
piirkondadest, mis vajavad täiendavat skännimist, tagamaks, et vahele ei jääks kriitilisi piirkondi, mis võivad
kogu mudelit kahjustada.
Puuduva anatoomiaga piirkonnad on ühevärvilises režiimis skännimisel esile tõstetud punasega ja värvilises
režiimis skännimisel lillaga.

Joonis 64: Näidatud puuduva anatoomiaga alad koos täiendava skännimise tagasisidega ja ilma selleta – ühevärviline režiim

Joonis 65: Näidatud puuduva anatoomiaga alad koos täiendava skännimise tagasisidega ja ilma selleta – värviline režiim

Vaikimisi on see režiim aktiveeritud, kuid seda saab iga juhtumi puhul eraldi välja lülitada, vajutades
seadistada vaikimisi skaneeringu seadetes, nagu on kirjeldatud punktis 3.6.2.1.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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4.2.3.2

Skaneeringu värvi vahetamine
Värvi vahetamise nupp
võimaldab teil liikuda värvilise ja ühevärvilise režiimi vahel. See kehtib nii
skännimisel kui ka kõikide ravijuhtude tüüpide vaatamisel.

Joonis 66: Värvilises ja ühevärvilises režiimis kuvatud mudel

Vaikimisi skännitakse mudeleid värvilises režiimis, kuid seda saab iga ravijuhu puhul eraldi vahetada,
vajutades

4.2.3.3

või seadistada vaikimisi skaneeringu seadetes, nagu on kirjeldatud punktis 3.6.2.1.

Järgmisele skaneeringu segmendile lülitumine
Skännimise ajal tõstetakse praegune segment navigeerimisnuppude all sinisega esile ja kuvatakse ka
segmendi indikaatori kastis noolte vahel.
Järgmise segmendi juurde saate liikuda järgmiselt:
•

Vajutades vastavale hambakaarele, ettevalmistatava hamba või hambumuse segmendile.

•

Vajutades nooltele

Joonis 67: Valimiseks vajutage vastaspoolsele hambakaarele või nooltele

•
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Libistage proovivõtturi puuteplaadil vasakule või paremale.
Märkus: Proovivõtturi puuteplaadi aktiveerimiseks vajutage ja vabastage mõlemad proovivõtturi nupud korraga.
© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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4.2.4

Skaneeringu redigeerimine
Pärast mudeli skännimist saate seda redigeerida järgmiste tööriistade abil:
•

Delete Segment (Segmendi kustutamine), nagu on kirjeldatud punktis 4.2.4.1

•

Delete Selection (Kustuta valik) tööriist, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.4.2

•

Fill (Täitmise) tööriist, nagu on kirjeldatud punktis 4.2.4.3

Redigeerimise tööriistadele pääseb ligi ekraanile vajutades.

Joonis 68: Redigeerimistööriistad

4.2.4.1

Segmendi kustutamine
Delete Segment (Kustuta segment) tööriist võimaldab teil kustutada kogu skännitud segmendi.
Segmendi kustutamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage ekraanile, et kuvada redigeerimise tööriistad.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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2. Vajutage Delete Segment (Kustuta segment) tööriistal

.

Joonis 69: Segmendi kustutamise tööriist

Kuvatakse kinnitusteade.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage OK.
Kustutatakse kogu skännitud segment.

4.2.4.2

Valitud ala kustutamine
Delete Selection (Kustuta valitud ala) tööriist
võimaldab kustutada skaneeringu valitud ala, et selle saaks
uuesti skännida.
Valitud ala kustutamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage ekraanile, et kuvada redigeerimise tööriistad.
2. Vajutage Delete Selection (Kustuta valitud ala) tööriista

.

Joonis 70: Valitud ala kustutamise tööriist

60

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.

iTero Element 2 ja iTero Element Flex kasutusjuhend

Delete Selection (Kustuta valitud ala) tööriist laiendatakse ja mudel kuvatakse ühevärvilisena:

Joonis 71: Laiendatud valitud ala kustutamise tööriist

3. Vajutage anatoomia ala, mida soovite kustutada.
Valitud ala kustutatakse.

Joonis 72: Valitud anatoomia ala kustutatakse

4. Vajadusel vajutage
5. Vajutage

, et tehtud muudatused tühistada.

, et kustutatud anatoomia uuesti skännida.
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4.2.4.3

Puuduva anatoomia täitmine
Vahel esineb puuduva anatoomiaga piirkondi, mida ei täideta isegi pärast seda, kui olete seda piirkonda mitu
korda skännida proovinud. Need piirkonnad võivad olla põhjustatud anatoomia (huulte, põskede ja keele)
sekkumisest või skännitud segmendi niiskusest.
Fill (Täitmise) tööriist
üleliigset skännimist.

tõstab need alad esile ja skännib seejärel ainult esiletõstetud alasid, et vältida

Täitmise tööriista kasutamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage ekraanile, et kuvada redigeerimise tööriistad.
2. Vajutage Fill (Täitmine) tööriistal

.

Joonis 73: Täitmise tööriist
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Skaneerimist vajavad alad on punasega esile tõstetud.

Joonis 74: Skaneerimist vajavad alad on punasega esile tõstetud – täitmise tööriist

4.3

Skaneeringu vaatamine
Pärast patsiendi skännimist vajutage
, et liikuda View (Vaatamine) režiimi, kus kontrollida mudelit ja
veenduda, et piisav oklusaalne ja põskmine anatoomia on üles võetud ning et mudel on täpne ja täielik.
Kui esineb puuduvaid skaneeringu segmente või hambumusi, kuvatakse järeltöötlusetapi alguses teade, mis
teid sellest teavitab ja võimaldab teil minna tagasi ning skaneeringut parandada. Lisateavet leiate
punktist 4.3.1.
Skaneeringu vaatamise ajal saate teha järgmist:
•

Kustutada skaneeringu valitud alasid, nagu on kirjeldatud punktis 4.3.2

•

Kärpida skaneeringult liigseid kudesid, nagu on kirjeldatud punktis 4.3.4

•

Kui roheline punkt ei asunud skännimise ajal ettevalmistatud hamba keskel, looge stantsi eraldamine
käsitsi, nagu on kirjeldatud punktis 4.3.5

Kui olete skaneeringu üle vaadanud, vajutage tööriistaribal
hoiustamisele, nagu on kirjeldatud punktis 4.4.
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4.3.1

Puuduva skaneeringu segmendi märguanded
Kui
nupu vajutamisel esineb puuduvaid skaneeringu segmente või hambumuse skaneeringuid, antakse
teile sellest järeltöötluse etapi alguses teada ning teil on võimalik minna tagasi ja skaneeringut parandada, et
vähendada hiljem käsitsi paranduste tegemist.
Märguandeid kuvatakse järgmistel juhtudel:
•

Puudub ettevalmistatav hammas või hambakaar – segmendid ei ole skännitud või ei ole korrektselt
kokku liidetud

•

Hambumuse probleemid:
o

Puuduv hambumus

o

Hambumus on skännitud ainult ühelt poolt

o

Vasak- ja parempoolse hambumuse skaneeringute erinevus

Lisaks sellele tõstetakse navigeerimise seadetes olev hambumuse osa punasega esile.
Sõnum võib olla üldine või väga spetsiifiline, sealhulgas sisaldada juhiseid probleemi parandamiseks. Mõnel
juhul hoiatatakse teid, et juhul, kui te probleeme ei lahenda, võidakse ravijuht laborist tagasi saata.

Joonis 75: Puuduva skaneeringu sõnum ja punasega esiletõstetud puuduvad segmendid

Vajutage Return to Scanning (Tagasi skännimise juurde) nuppu, et naasta skännimisrežiimi ja puuduvad
segmendid, mis on navigeerimisnuppudel punasega esile tõstetud, uuesti skännida.
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4.3.2

Kustutustööriistaga töötamine
Kustutustööriist

võimaldab teil skännitud mudeli valitud ala kustutada ja seda seejärel uuesti skännida.

Näiteks:
•

Võite eemaldada äärejoonelt niiskuse ja lisandite ülesvõtted, nagu veri või sülg.

•

Kui ettevalmistatud hammas näitab Occlusial Clearance (Oklusaalse vahemaa) legendi järgi punast ala,
võite ettevalmistatud hammast vähendada, kustutada mudelil antud piirkonna ja seejärel selle uuesti
skännida, nagu on kirjeldatud allpool.

Skaneeringu osa kustutamine:
1. Veenduge View (Vaatamise) aknas, et olete Buccal (Põskmises) vaates ja vastavas alas, mida soovite
kustutada. Seejärel vajutage kustutustööriistale

.

Joonis 76: Kustutustööriist

Kustutustööriist laieneb, et kuvada teile järgmised valikud:

Joonis 77: Kustutustööriista valikud

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.
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2. Märkige sõrmega ala, mida soovite muuta.

Joonis 78: Märkige ala, mida soovite muuta

Niipea kui tõstate sellelt sõrme, eemaldatakse valitud piirkond ja aktiveeritakse skännimise tööriist

.

Joonis 79: Valitud piirkond on eemaldatud ja skännimistööriist aktiveeritud

3. Vajadusel vajutage
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, et kustutamine tühistada.
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4. Pärast patsiendi vastashammastevahelise vahemaa reguleerimist vajutage
skännimisrežiimi ja skännida uuesti kustutatud ala, mis on tähistatud punasega.

,

et

naasta

Joonis 80: Punasega märgistatud kustutatud ala

5. Vajutage Clearance (Hammastevahelise vaba ruumi)
hammast vähendati piisavalt.

4.3.3

mõõteriistal veendumaks, et ettevalmistatud

Hammastevahelise vaba ruumi mõõteriistaga töötamine
Clearance (Hammastevahelise vaba ruumi) mõõteriist
võimaldab teil näha hamba ja vastashammaste
kontakti ja vahemaad veendumaks, et ettevalmistatud hammast on vastavalt Rx vormis valitud materjalist
lähtuvalt piisavalt vähendatud.
Hammastevahelise vaba ruumi mõõteriistale pääseb ligi View (Vaatamise) režiimist ja Viewer
(Vaatlusseadme) kaudu, nagu kirjeldatud punktis 4.7.1.
Märkus: Hammastevahelise vaba ruumi mõõteriist kuvatakse alles pärast ülemise ja alumise lõualuu ning
hambumuse skännimist.
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67

iTero Element 2 ja iTero Element Flex kasutusjuhend

Oklusaalse vahemaa kuvamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage View (Vaatamise) aknas hammastevahelise vaba ruumi mõõteriistale

.

Kuvatakse vastashammastevaheline oklusaalne vahemaa.

Joonis 81: Vastashammastevaheline oklusaalne vaba ruum

2. Vajadusel vähendage ettevalmistatud hammast ja skännige piirkond uuesti, nagu on kirjeldatud eespool
punktis 4.3.2.
3. Vajadusel saate muuta vastashammastel kuvatavaid oklusaalseid väärtusi.
a. Vajutage legendil Scale (Skaala) nupule.
Legendi laiendatakse, et kuvada millimeetrites toodud vahemike loetelu:

Joonis 82: Oklusaalse vahemaa vahemike valikud

b. Valige soovitud skaala.
Oklusuaalne vahemaa kuvatakse vastavalt uuele skaalale.
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4.3.4

Servade kärpimise tööriistaga töötamine
Edge Trimming (Servade kärpimise)
tööriist võimaldab teil skaneeringult eemaldada üleliigseid
pehmeid kudesid, näiteks põse või huule ülesvõtteid. See tööriist on saadaval kõigi ravijuhtude jaoks, välja
arvatud taastavad ravijuhud.
Liigse materjali kärpimiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage View (Vaatamise) aknas Edge Trimming (Servade kärpimise) tööriistale

.

Joonis 83: Servade kärpimise tööriist

Servade kärpimise tööriist laieneb, et kuvada järgmised valikud:

Joonis 84: Servade kärpimise tööriista valikud
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2. Märkige sõrmega piirkond, mida soovite kärpida.

Joonis 85: Märkige piirkond, mida soovite kärpida

Kärbitav osa tõstetakse esile ja aktiveeritakse kinnitusnupp.

Joonis 86: Valitud piirkond on esile tõstetud ja kinnitusnupp aktiveeritud

3. Vajadusel võite vajutada
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, et kärpimine tühistada.
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4. Vajutage

, et kärpimine kinnitada.

Valitud piirkond eemaldatakse.

Joonis 87: Valitud piirkond on eemaldatud

4.3.5

Stantsi eraldamise tööriistaga töötamine
Stantsi eraldus luuakse automaatselt vastavalt rohelise punkti asukohale, mis peab pärast skännimist asuma
ettevalmistatud hamba keskpunktis.
Vajaduse korral saab stantsi eraldusala redigeerida või käsitsi luua.

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.

71

iTero Element 2 ja iTero Element Flex kasutusjuhend

Stantsi eralduse kuvamiseks toimige järgmiselt:
1. Pärast ettevalmistatud hamba skännimist veenduge, et roheline punkt oleks ettevalmistatud hamba
keskel. Vajadusel liigutage seda käsitsi.

Joonis 88: Roheline punkt, mis on paigutatud ettevalmistatud hamba keskpunkti

2. Vajutage tööriistaribal

, et liikuda View (Vaatamise) režiimi.

3. View (Vaatamise) aknas vajutage Stantsi eraldamise tööriistale

.

Stantsi eraldus kuvatakse suure eraldusvõimega.

Joonis 89: Stantsi eraldus kuvatakse suure eraldusvõimega.
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Stantsi käsitsi eraldamiseks toimige järgmiselt:

1. View (Vaatamise) aknas vajutage Stantsi eraldamise tööriistale

.

Tööriist laieneb, et kuvada teile järgmised valikud:

Joonis 90:Stantsi eraldamise tööriista valikud

2. Vajutage

ja märkige sõrmega kogu segment.

Skaneering kuvatakse madala eraldusvõimega.

Joonis 91: Skaneering kuvatakse madala eraldusvõimega
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3. Vajutage

, et märkida ettevalmistatud hammas kõrge eraldusvõimega.

Mudel kuvatakse järgmiselt:

Joonis 92: Enne stantsi eraldamise valimist

4. Joonistage stantsi eraldamise piirkond.
Valitud ala kuvatakse suure eraldusvõimega.

Joonis 93: Ettevalmistatud hammas kuvatakse suure eraldusvõimega
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4.3.6

Skaneeringu taimeri kasutamine
Skaneeringu taimer võimaldab teil näha, kui kaua mudeli skännimiseks kulus.
Skaneeringu aja vaatamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage tööriistaribal

nuppu.

Kuvatakse skännimise aeg.

Joonis 94: Skaneeringu taimeri nupp tööriistaribal ja skännimise aeg

2. Akna sulgemiseks vajutage OK.

4.4

Skaneeringu saatmine
Pärast seda kui olete patsiendi ära skänninud ja veendunud, et puuduvaid andmeid ei ole, saate
skaneeringu sõltuvalt ravijuhu tüübist laborisse või hoiustamisele saata.
Skaneeringu saatmiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage tööriistaribal

nupule, et saata ravijuht, sealhulgas ka ekraanipildid, kui neid on.

2. Lisage tellimuse autoriseerimiseks oma allkiri ja seejärel vajutage Confirm and Send (Kinnita ja saada)
nuppu.

Joonis 95: Skaneeringu saatmine
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3. Vajadusel märgistage Save Signature (Salvesta allkiri) märkeruut, et salvestada allkiri tulevaste
ravijuhtude autoriseerimiseks.
4. Vajadusel märgistage Don’t show again (Ära näita uuesti), et autoriseerimisetapp edaspidi vahele
jätta.
Autoriseerimisetappi naasmiseks muutke allkirja seadeid, nagu on näidatud punktis 3.6.2.3.
Kuvatakse märguanne, et mudel on saadetud ja seejärel kuvatakse patsiendi profiilileht, mis näitab
tellimuse olekut.

4.5

Taastava skännimise põhitõed
Taastavate ravijuhtude skännimise detailse kirjelduse leiate iTero Element Restorative eGuidebook-ist
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf

4.6

Ortodontilise skännimise põhitõed
Ortodontiliste ravijuhtude skännimise detailse kirjelduse leiate iTero Element Orthodontic eGuidebook-ist
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf

4.7

Vaatlusseadmega töötamine
Viewer (Vaatlusseade) on tööriist, mis võimaldab teil ravijuhu esitlemiseks vaadata digitaalset mudelit ja
sellega töötada. Vaatlusseadme abil saab vaadata ainult juba saadetud ravijuhte.
Vaatlusseadmele pääseb ligi Past Orders (Varasemate tellimuste) osast Orders (Tellimused) lehel või
konkreetse patsiendi profiililehelt.

Joonis 96: Vaatlusseadme võimalus tellimuste lehe varasemate tellimuste paanis
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Joonis 97: Vaatlusseadme valik patsiendi profiililehel

Vaatlusseadmes saate vajutada vastavatel ikoonidel, mis annavad teile järgmised valikud:
Näita / peida ülemine lõualuu

Näita / peida alumine lõualuu

Näita mõlemat lõualuud
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Kuva mudel ühe aknaga vaates nii, et ülemine ja alumine lõualuu oleksid samas aknas
(eestvaade).

Joonis 98: Mudel ühe aknaga vaates

Asjakohane ainult ortodontiliste ravijuhtude korral.
Kuva mudel kahe aknaga vaates nii, et ülemine ja alumine lõualuu oleksid eraldi akendes
(oklusaalne vaade). Igat mudelit saab parema hindamise jaoks eraldi juhtida.

Joonis 99: Mudel kahe aknaga vaates

Asjakohane ainult ortodontiliste ravijuhtude korral.
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Kuva mudel 5 aknaga vaates nii, et ülemine ja alumine lõualuu oleksid eraldi ning mõlemad
lõualuud oleksid koos näha nii vasakult, keskelt kui ka paremalt (galeriivaade). Igat mudelit
saab parema hindamise jaoks eraldi juhtida.

Joonis 100: Mudel viie aknaga vaates

Asjakohane ainult ortodontiliste ravijuhtude korral.
Kuva / peida ettevalmistatud hamba äärejoon.
Asjakohane ainult taastavate ravijuhtude korral.
Näita / peita modelleerimismeeskonna poolt loodud süvend.
Asjakohane ainult taastavate ravijuhtude korral.
Lülita mudeli värviliselt või ühevärviliselt kuvamise vahel.

Näita / peida vastashammaste vaheline vahemaa, nagu on kirjeldatud punktis 4.7.1.

Märkus: Kui ravijuhu staatus on iTero Modeling (iTero modelleerimine), on see modelleerimise algfaasis
ning äärejoon ja stantsi eraldamise tööriistad ei ole lubatud.
Kui modelleerimine on lõpule viidud ning stantsi ja äärejoont on muudetud, kuvatakse muudatused mudelil
värvilisena ja samuti kuvatakse värvilisena tööriistad, mis näitab, et need on aktiivsed.
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4.7.1

Hammastevahelise vaba ruumi mõõteriist
Vastashammaste vahelist oklusaalset vaba ruumi saate vaadata Vaatlusseadmes.

Vaatlusseadmes vajutage

nuppu.

Kuvatakse vastashammastevaheline vaba ruum.

Joonis 101: Vaatlusseadmes kuvatav hammastevahelise vaba ruumi mõõteriist ja legend

Oklusaalset vaba ruumi saab vaadata ka View (Vaatamise) režiimist patsiendi skännimise ajal, nagu
kirjeldatud punktis 4.3.3.
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5 Patsientidega töötamine
Vajutage avakuval Patients (Patsiendid) nuppu, et kuvada Patsientide leht.

Patsientide lehel kuvatakse nimekiri kõikidest teie patsientidest, nende kaardi numbrid ja viimase skännimise
kuupäevad.

Joonis 102: Patsientide leht

Kui olete valinud patsiendi, saate vaadata patsiendi profiililehte, kus on patsiendi andmed.
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5.1

Patsientide otsimine
Vajadusel saate otsida patsiente iTero andmebaasist, kasutades nende nimesid või kaardi numbreid.
Patsiendi otsimiseks toimige järgmiselt:
•

Sisestage Patsientide lehel olevasse otsinguribasse patsiendi nimi või patsiendi kaardi number
(või selle osa) ja seejärel vajutage otsingunuppu

.

Joonis 103: Patsiendi otsimine

Kuvatakse teie otsingukriteeriumitele vastavad patsiendid.

Joonis 104: Kuvatakse otsingukriteeriumitele vastavad patsiendid
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5.2

Patsiendi andmete vaatamine
Teil on võimalik vaadata patsiendi andmeid, sealhulgas kõiki patsiendi varasemaid skaneeringuid patsiendi
profiililehel.
Patsiendi andmete vaatamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage avakuval Patients (Patsiendid) nuppu.
Kuvatakse Patsientide leht, kus on teie patsientide loend, nende kaardi number ja viimase skännimise
kuupäev.
2. Valige loendist soovitud patsient.
Kuvatakse valitud patsiendi profiilileht:

Joonis 105: Patsiendi profiilileht

Patsiendi profiililehel saate teha järgmist:
o

Luua konkreetsele patsiendile uus skaneering, nagu kirjeldatud punktis 5.3

o

Vaadata Rx-i andmeid, nagu kirjeldatud punktis 5.4

o

Vaadata vaateaknas patsiendi varasemaid skaneeringuid, nagu kirjeldatud punktis 5.5

o

Võrrelda kahte eelmist skaneeringut, kasutades iTero TimeLapse tehnoloogiat, nagu kirjeldatud
punktis 5.5.1

o

Vaadata kõiki Invisalign-iga seotud protsesse
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5.3

Konkreetsele patsiendile uue skaneeringu loomine
Vajadusel saate konkreetsele patsiendile luua uue skaneeringu. Avatakse Rx, kus on patsiendi andmed juba
sisestatud.
Konkreetse patsiendi jaoks uue skaneeringu loomiseks toimige järgnevalt:
1. Vajutage patsiendi profiililehel New Scan (Uus skaneering) nuppu.

Joonis 106: Patsiendi profiilileht – Uue skaneeringu valik

Kuvatakse Uue skaneeringu aken.

Joonis 107: Patsiendi andmetega täidetud uue skaneeringu aken

2. Täitke ülejäänud Rx andmed vastavalt uutele nõuetele.
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5.4

Rx-i vaatamine
Vajadusel saate vaadata eelmise tellimuse Rx-i.
Varasema tellimuse Rx-i vaatamiseks toimige järgmiselt:
1. Valige patsiendi profiililehel tellimus, mille Rx-i soovite vaadata ja seejärel vajutage nupule View Rx
(Vaata Rx-i).

Joonis 108: Patsiendi profiilileht - Vaata Rx-i valik

Kuvatakse Rx-i andmete aken.

Joonis 109: Rx-i andmete aken

2. Vajutage

, et naasta tagasi patsiendi profiililehele.
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5.5

Varasemate skaneeringute vaatamine vaatlusseadmes
Vajadusel saate eelmisi skaneeringuid kuvada vaatlusseadme aknas.
Varasema skaneeringu vaatlusseadme aknas vaatamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage patsiendi profiililehel skaneeringule, mida soovite vaatlusseadme aknas vaadata ja seejärel
vajutage Viewer (Vaatlusseade) nuppu.

Joonis 110: Patsiendi profiilileht - Vaatlusseadme valik

Skaneering kuvatakse vaatlusseadme aknas.

Joonis 111: Vaatlusseadme aknas kuvatud skaneering

Lisateavet vaatlusseadmega töötamise kohta leiate punktist 4.7.
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5.5.1

Varasemate skaneeringute võrdlemine iTero TimeLapse tehnoloogia abil
Regulaarselt skännitud patsientide skaneeringuid saab analüüsida iTero TimeLapse tööriista abil.
iTero TimeLapse tehnoloogia võrdleb patsiendi kahte eelnevalt ülesvõetud 3D-skaneeringut, et võimaldada
arstil visualiseerida patsiendi hammaste, hambastruktuuride ja suuõõne pehmete kudede muutusi
skännimise vahelisel perioodil. Näiteks saab iTero TimeLapse tehnoloogia abil kuvada hammaste kulumist,
igemete taandumist ja hammaste liikumist vaatlusalusel perioodil.
Märkus: iTero TimeLapse tehnoloogia on saadaval ainult iRecordi ja ortodontiliste ravijuhtude tüüpide puhul.
iTero TimeLapse tehnoloogia kasutamiseks toimige järgmiselt:
1. Valige patsient, kelle jaoks iTero TimeLapse visualiseerimine luuakse.
2. Valige patsiendi profiililehel võrdlemiseks kaks skaneeringut. Skaneeringuid saate valida märgistades
vastava tellimuse kõrval olevad valikruudud või märgistades lehe allosas olevas Timeline (Ajajoone)
piirkonnas olevad valikruudud.

Joonis 112: iTero TimeLapse – võrreldavate skaneeringute valimine
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3. Vajutage Compare Selected (Võrrelge valitud skaneeringuid) nuppu ja analüüsige skaneeringuid.
Kuvatakse iTero TimeLapse aken, kus on esile tõstetud piirkonnad, kus esineb skaneeringute vahelisi
muutusi. Mida tumedam on värv, seda suurem on skaneeringute vaheline muutus, nagu on näidatud
legendis (skaala mõõtmed on millimeetrites).

Joonis 113: iTero TimeLapse aken, mis näitab skaneeringute vahel esiletõstetud muutusi

Märkus: Muutused on esile tõstetud ainult siis, kui skaneeringuid kuvatakse ühevärvilises režiimis.
Vajaduse korral vajutage
, et liigutada skaneeringut vaikimisi oklusaalsesse vaatasse – alumine
hambakaar koos tagahammastega on allpool ja ülemine hambakaar koos tagahammastega on pealpool
ning mõlemad hambakaared on eestvaates nagu iRecordi vaikeseades.
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4. Lohistage mudelile luup, et vaadata animatsiooniaknas huvipakkuvaid piirkondi ja potentsiaalseid ravialasid.
Kuvatakse animatsioon, milles võrreldakse hammaste olekut huvipakkuvas piirkonnas valitud
skännimiskuupäevadel.

Joonis 114: Animatsiooniaknas kuvatav huvipakkuv piirkond esimesest skaneeringust

Joonis 115: Animatsiooniaknas kuvatav huvipakkuv piirkond teisest skaneeringust
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Animatsiooniaknas on teil võimalik pilti suurendada või vajutada peatamisnuppu
animatsioon.

, et peatada

Vajadusel saate muuta kuvatavate muutuste skaalat.
a. Vajutage legendil Scale (Skaala) nupule.
Legendi laiendatakse, et kuvada millimeetrites toodud vahemike loetelu:

Joonis 116: iTero TimeLapse skaala valikud

b. Valige soovitud skaala.
Muutused kuvatakse vastavalt uuele skaalale.
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6 Tellimustega töötamine
Vajutage Orders (Tellimused) nupule, et näha nimekirja kõikidest oma tellimustest. Nupul võib olla märk,
mis näitab nende tellimuste arvu, mida ei ole veel esitatud.

Tellimuste leht koosneb kahest paneelist, mis loetlevad alles pooleliolevaid ja juba esitatud tellimusi.
Iga tellimuse kohta saate vaadata järgmisi üksikasju: patsiendi nimi, skännimise kuupäev, haigusjuhu tüüp ja
tellimuse olek.
Tellimusel võib olenevalt haigusjuhu tüübist olla üks järgmistest olekutest:
•

Rx Created (Rx loodud): Rx vorm on täidetud, kuid patsienti pole veel skännitud.

•

Scanning (Skännimine): Skännimisprotsess on pooleli

•

Sending (Saatmine): Skaneeringu saatmine ei ole veel lõppenud

•

Sent (Saadetud): Ravijuht on saadetud

•

iTero Modeling (iTero modelleerimine): Tellimus on saadetud iTero modelleerimisse

•

Lab Review (Labori ülevaade):Tellimus on saadetud laborisse ülevaatuseks

•

Align Production (Align-i tootmine): Ravijuht läbib sisemist protsessi

•

Exporting to Doctor Site (Eksportimine arsti saidile): Ravijuht on teel IDS-i portaali

•

Completed (Lõpetatud): Protsess on lõpule viidud

© 2019 Align Technology, Inc. Kõik õigused kaitstud.

91

iTero Element 2 ja iTero Element Flex kasutusjuhend

Joonis 117: Tellimuste leht

Tellimuste vaatamiseks või läbivaatamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage avakuval Orders (Tellimused) nuppu.
Kuvatakse Tellimuste leht, millel on kaks paneeli – In Progress (Täitmisel olevad) tellimused ja Past
Orders (Varasemad tellimused).
o

In Progress (Täitmisel): Skaneeringuid pole veel esitatud.

o

Past Orders (Varasemad tellimused): Skaneeringud on juba esitatud.

2. Järgmiste valikute kuvamiseks puudutage In Progress (Täitmisel) tellimusele:

Joonis 118: Täitmisel olevate tellimuste paneel – valikud
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o

View Rx (Vaadake Rx-i): Avab Rx-i andmete akna, kus saate vaadata selle tellimuse retsepti.

o

Scan (Skaneering): Avab skaneeringu akna, kus teil on võimalik luua uus skaneering või jätkata
patsiendi skännimist.

o

View Scans (Vaata skaneeringuid): Avab vaatamise akna, mis võimaldab teil käimasolevat
skännimist vaadata.

3. Vajutage Past Orders (Varasemad tellimused) paneelil olevat tellimust, et näha sõltuvalt ravijuhu
tüübile järgmisi valikuid:

Joonis 119: Varasemate tellimuste paneel – valikud

o

View Rx (Vaadake Rx-i): Avab Rx-i andmete akna, kus saate vaadata selle tellimuse retsepti.

o

Viewer (Vaatlusseade): Avab vaatlusseadme akna, mis võimaldab teil mudelit vaadata ja sellega
töötada.

o

Add Rx (Lisage Rx): Avab uue skaneeringu akna ja võimaldab teil sellele tellimusele lisada retsepti
(võimalik ainult ortodontiliste tellimuste korral ja saadaval kuni 21 päeva pärast skännimist).

o

Invisalign-i kasutajad saavad valida ka järgmiseid Invisalign funktsioone:
▪

Invisalign Go Outcome Simulator (Invisalign-i lihtsustatud tulemuse simulaator)

▪

Invisalign Go Case Assessment (Invisalign-i lihtsustatud ravijuhu hindamine)

▪

Invisalign Outcome Simulator (Invisalign-i tulemuse simulaator)

▪

Invisalign Progress Assessment (Invisalign-i edusammude hindamine)
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7 Sõnumite vaatamine
Sõnumite lehel kuvatakse Align Technology poolt saadetud märguanded, värskendused ja muud süsteemi
sõnumid, näiteks tootevärskendused, eelseisvad õppesessioonid või Internetiühendusega seotud probleemid.
Kui see on asjakohane, saate Messages (Sõnumid) nupul oleval märgil näha uute või lugemata sõnumite arvu.

Joonis 120: Sõnumite leht

Sõnumite vaatamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage avakuval Messages (Sõnumid) nuppu.
Kuvatakse Align Technology poolt saadetud märguannete, värskenduste ja muude sõnumite loend.
2. Lehe vasakus paneelis on võimalik kiiresti otsida konkreetseid sõnumeid teema pealkirja järgi või kerida
allapoole, et leida konkreetne sõnum.
3. Mistahes sõnumi mitteloetuks märkimiseks vajutage Mark as Unread (Märgi mitteloetuks) nuppu.
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8 MyiTero-ga töötamine
MyiTero on veebipõhine portaal, millel on iTero tarkvaraga sama välimus ja ülesehitus. See võimaldab
kasutajatel ilma väärtuslikku skänneriaega kasutamata täita administratiivseid ülesandeid, näiteks uue Rxfaili täitmine, mistahes toetatud seadmes, näiteks lauaarvutis või tahvelarvutis. Lisaks võimaldab see
vaadata 3D-mudeleid pärast nende skänneriga loomist ja jälgida tellimusi.
MyiTero on suunatud ortodontidele ja üldhambaarstidele ning nende töötajatele (assistendid, kontori
administraator jne).
Lisateavet MyiTero-ga töötamise kohta leiate MyiTero kasutusjuhendist.
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9 iTero Invisalign funktsioonid
9.1

Invisalign Outcome Simulator (Invisalign-i tulemuse simulaator)
Invisalign Outcome Simulator (Invisalign-i tulemuse simulaator) on tarkvara tööriist, mis võimaldab teil
näidata patsientidele nende Invisalign-i ravi simuleeritud tulemusi.
Patsiendile näitamise ajal saate simuleeritud tulemusele teha reaalajas muudatusi. See tööriist annab
patsiendile ravi vastuvõtmise otsustamisel lisateavet.
Lisateavet Invisalign-i tulemuse simulaatori kohta leiate aadressilt http://storagy-itero-productionus.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.2

Invisalign Progress Assessment (Invisalign-i edusammude hindamine)
Progress Assessment (edusammude hindamise) tööriist sisaldab värvikoodidega hammaste liikumise
tabelina esitatud aruannet, mis abistab kasutajat raviotsuste tegemisel, et jälgida patsiendi edusamme tema
ClinChecki raviplaanis.

Joonis 121: Edusammude hindamise aken

Invisaligni edusammude hindamise tööriista kohta leiate lisateavet Progress Assessment
(Edusammude
hindamine)
sektsioonist
Invisalign-i
tulemuse
simulaatori
kasutusjuhendis:
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.

9.3

Invisalign Go süsteem
Invisalign Go on lihtne kapede toode, mis aitab teil patsiente hinnata ja ravida vaid mõne hiireklõpsuga,
andes teile igal sammul juhiseid.
Lisateavet Invisalign Go süsteemi kohta leiate Invisaligni dokumentatsioonist.
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10 Puhastamine ja hooldus
10.1

Proovivõtturi ja kaabli käsitsemine
Proovivõttur sisaldab delikaatseid komponente ja sellega peaks hoolikalt ümber käima.
Kui proovivõtturit ei kasutata, tuleks sellele kinnitada sinine kaitseümbris ja hoida seda vastavas hoidikus.
Kui teil on iTero Element Flex süsteem, tuleb proovivõtturit hoida komplektis olevas kandeümbrises, kui
süsteemi ei kasutata.
Patsientide seansside vahel eemaldage kaablist kõik keerud ja sõlmed, et leevendada kõikvõimalikud
pinged. Kui kaablikork tuleb proovivõtturilt lahti, kinnitage see ettevaatlikult tagasi.
Proovivõttur nõuab põhjalikku puhastamist ja desinfitseerimist enne esmakordset kasutamist ja pärast igat
järgmist kasutamist ning mitte hiljem kui 30 minutit pärast viimast skännimist. Lisateavet proovivõtturi
puhastamise ja desinfitseerimise kohta leiate allpool olevast punktist 10.2.

10.2

Proovivõtturi puhastamine ja desinfitseerimine
Proovivõtturit tuleks puhastada ja desinfitseerida järgmiselt:
1. Leotage kiuvaba puhastuslapp kasutamisvalmis CaviCide 1-ga ning pigistage seda, kuni lapp on niiske.
2. Pühkige põhjalikult proovivõtturit, et eemaldada kogu mustus.
Kogu seadet peaks visuaalselt kontrollima, et veenduda, et enne järgmise sammu juurde asumist ei
oleks sellel jääke ega mustust.
3. Leotage lisaks veel kaks kiuvaba puhastuslappi Cavicide 1-ga ning pigistage neid, kuni lapid on niisked.
4. Pühkige seadet põhjalikult vähemalt 2 minuti vältel, tagades, et kõik pinnad, servad ja vahed saaksid üle
käidud.
5. Niisutage kiuvabad lapid destilleeritud veega ning pühkige kõiki pindu vähemalt 15-30 sekundit.
6. Kuivatage pinnad kiuvabade lappidega.

10.2.1

Skänneri puuteekraani puhastamine
Skänneri puuteekraani tuleb patsientide vahelisel ajal puhastada järgmiselt:
1. Puhastage süsteemi kõik välispinnad heakskiidetud desinfitseerimislappidega
desinfitseerimisvahendid puhtale kiuvabale puhastuslapile ja järgige tootja juhiseid.

või

piserdage

2. Eemaldage vedela desinfitseerimisvahendi jäägid puhta kiuvaba lapiga.
Märkus: Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ja/või söövitavaid puhastusvahendeid ega hapete,
aluste, oksüdeerivate ainete ja lahustitega desinfitseerimisvahendeid.

10.3

Veebikaamera hooldus
Komplekti kuuluv veebikaamera on hooldusvaba ja seda saab vajaduse korral puhastada kiuvaba
puhastuslapiga.
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11 Kliiniku kohtvõrgu (LAN) juhised
11.1

Sissejuhatus
Skänner kasutab skaneeringute iTero pilvele saatmiseks ja alla laadimiseks Wi-Fi internetiühendust.
Järgnevalt on toodud mõned kasulikud juhised parima Wi-Fi ühenduse jaoks.
Wi-Fi internetiühenduse tasemed

Suurepärane

Hea

Rahuldav

Nõrk

> -50 dBm

-50 kuni -60 dBm

-60 kuni -70 dBm

<-70 dBm

OLULINE: Oma skänneri parimate tulemuste saavutamiseks veenduge, et Wi-Fi signaali tugevus on
Suurepärane või vähemalt Hea.
ETTEVAATUST: Veenduge, et patsiendi skännimise ajal ei ole LAN-kaabel skänneriga ühendatud – see on
ohutuse põhjustel keelatud.

11.2

11.3

Ettevalmistused
•

Nõutav modem / ruuter peaks olema konfigureeritud WPA2 turvalisuse standardiga, sealhulgas
salasõnaga.

•

Veenduge, et teie professionaalne IT-personal oleks skänneri kavandatud paigaldamise ajal saadaval.

•

Veenduge, et teie Wi-Fi SSID volitused oleksid saadaval: Kasutajanimi ja salasõna.

•

Süsteemi minimaalne Wi-Fi signaali tugevus peaks kuvama vähemalt kahte joont, nagu on näidatud
eespool.

•

Järgnevalt on kontori IT personalile välja toodud mõningad soovitused, mida tuleks arvesse võtta, et
vältida probleeme iTero skänneri juurdepääsu või ühenduvusega:
o

Align teenustega seotud serveri hostinime soovitused kuulavad porte 80 ja 443, nagu kirjeldatud
punktis 11.7.

o

Ärge takistage FTP-sideühendust, kuna skänner saadab kindlaid failitüüpe (.3dsand.3dc/.3dm).

o

Keelake TCP/IP kaudu andmete edastamiseks kõik puhverserverid (proxy clients).

o

Ärge lisage skännerit mitte ühtegi domeenirühma.

o

Ärge käivitage skänneril ühtegi reeglite kogumit / rühmapoliitikat (Group Policy), kuna see võib
häirida selle nõuetekohast toimimist.

Ruuteri juhised
Miinimumstandardid:802.11N / 802.11AC
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11.4

Internetiühenduse juhised
Et saavutada oma skänneri parimat sooritust, veenduge, et teie internetiühenduse üleslaadimise kiirus oleks
iga skänneri kohta vähemalt 1 Mbps. Samuti pange tähele, et skänneriga paralleelselt internetti ühendatud
täiendavad seadmed võivad mõjutada skänneri jõudlust.

11.5

Tulemüür
Avage järgmised pordid (kui tulemüür (Firewall) töötab):

11.6

•

80 - HTTP - TCP

•

443 - HTTPS - TCP

Wi-Fi nõuanded
Wi-Fi ruuterid võimaldavad teil kasutada oma internetisüsteemi Wi-Fi ühenduse kaudu sisuliselt mistahes
kohas traadita võrgu funktsionaalses raadiuses. Sellegipoolest võib signaali ulatust ja tugevust piirata seinte,
lagede või täiendavate vaheseinte arv, paksus ja asend, millest traadita signaal peab läbi minema. Tavalised
signaalid varieeruvad olenevalt teie kodus või ettevõttes olevatest materjali tüüpidest ja taustal olevast
raadiosagedusest.
•

Veenduge, et ruuteri ja teiste võrguseadmete vahel oleks minimaalne arv seinu ja lagesid. Iga barjäär
võib vähendada teie adapteri vahemikku 1- 3 meetri (3-9 jala) võrra.

•

Veenduge, et võrguseadmete vahel oleks sirge tee, ilma igasuguste vaheseinteta. Isegi õhukesena näiv
sein võib blokeerida signaali 1 meetri (3 jala) võrra, kui seina nurka nihutatakse vaid 2 kraadi võrra.
Parima levi saavutamiseks asetage kõik seadmed nii, et Wi-Fi signaal liiguks läbi seina või vaheseina
otse, mitte nurga all.

•

Ehitusmaterjalid võivad mõjutada signaali. Tugev metallist uks või alumiiniumist naelad võivad olla väga
tiheda ehitusega ja mõjutada negatiivselt Wi-Fi signaali. Püüdke paigutada juurdepääsupunktid, traadita
ruuterid ja arvutid nii, et signaal liiguks läbi kipsplaadist seinte või avatud uste. Traadita signaali tugevust
võivad vähendada sellised materjalid ja esemed nagu klaas, teras, metall, isolatsiooniga seinad,
veepaagid (akvaariumid), peeglid, dokumendikapid, tellised ja betoon.

•

Hoidke oma iTero toode eemal (vähemalt 1-2 meetri või 3-6 jala kaugusel) raadiosageduslikku müra
tekitavatest elektriseadmetest või seadeldistest.

•

Kui kasutate 2,4 GHz juhtmeta telefoni või X-10 (traadita tooted, nagu näiteks laeventilaatorid,
kaugjuhtimisega tuled ja kodu turvasüsteemid), võib teie traadita ühendus tõsiselt halveneda või täielikult
kaduda. Paljude traadita seadmete alus edastab raadiosageduslikku signaali isegi siis, kui seadet ei
kasutata. Asetage teised traadita seadmed skännerist ja ruuterist võimalikult kaugele.

•

Teie piirkonnas võib olla rohkem kui üks aktiivne traadita võrk. Iga võrk kasutab ühte või mitut kanalit.
Kui kanal on teie süsteemi kanalite läheduses, võib side järk-järgult väheneda. Paluge oma IT personalil
seda kontrollida ja vajadusel muuta oma võrgu kasutatavate kanalite numbreid.
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11.7

Align-i serveri nime (Hostinime) soovitused
Align täiustab pidevalt oma tooteid ja teenuseid. Seega saab pigem olla kindel serveri nimele (Hostname),
mitte kindlale IP aadressile.
Järgnev serverite nimede (Hostnames) nimekiri loodi selleks, et pakkuda Aligni skänneritele õigeid
funktsioone, et oleks võimalik kasutada kõiki skänneri jõudluse täiustatud võimalusi.
Align-i serveri nime (Hostname) soovitused:

100

Serveri nimi

Port

Mycadent.com

80, 443

Myaligntech.com

80, 443

Export.mycadent.com

80, 443

Cboserver.mycadent.com

80, 443

Matstore.invisalign.com

80, 443

Matstore2.invisalign.com

80, 443

Matstore3.invisalign.com

80, 443

Matstore4.invisalign.com

80, 443

Matstoresg.invisalign.com

80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn

80, 443

AWS IP-vahemik - Amazoni globaalne
CDN teenus - IP-aadresside vahemik
varieerub sõltuvalt skänneri
asukohast.

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 Elektromagnetilise ühilduvuse nõuete deklaratsioon
IEC 60601-1-2 väljaanne 4.0 (2014)

Elektrilised meditsiiniseadmed; Osa 1-2: Kollateraalstandard:
Elektromagnetiline ühilduvus – Nõuded ja katsed

CFR 47 FCC

Reeglid ja eeskirjad Osa 15. Raadiosagedusel töötavad
seadmed. Alajagu B: Tahtmatud radiaatorid (2015)

ETSI EN 301489-1

Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse
standard; Osa 1: Ühised tehnilised nõuded

(Asjakohane ainult iTero Element 2
korral)
Keskkond sihtotstarbeliseks
kasutamiseks

Professionaalse tervishoiu ja koduse tervishoiuasutuse
keskkond

Elektromagnetiliste häirete tõttu võib pilt mõnel juhul kaduda ja puuteekraanile ilmub sõnum ühenduse
puudumisest. Pärast kasutaja sekkumist või automaatset taastamist naaseb skänner tagasi töörežiimi.
Järgnev on iTero Element 2 ja iTero Element Flex skännerite elektromagnetilise ühilduvuse nõuete testi
tulemuste kokkuvõte:
Test

Standard

Raskusaste / read

Katsete
tulemused

Emissioon (IEC 60601-1-2, jagu 7)
Teostatud emissiooni
sagedusvahemik: 150 kHz 30 MHz

CISPR 11

Rühm 1 Klass B vooluvõrgus 230, 220,
120 ja 100 50 Hz VAC vooluvõrk;
220 VAC vooluvõrgus 60 Hz

Vastavuses

Kiirgusemissiooni
sagedusvahemik: 30 1000 MHz

CISPR 11

Rühm 1, B klass

Vastavuses

Harmooniline voolu
emissiooni test

IEC 61000-3-2

230 VAC vooluvõrgus 50 Hz ja 220 V
vooluvõrgus 50 Hz ja 60 Hz

Vastavuses

Pinge muutused,
pingekõikumised
ja väreluskatse

IEC 61000-3-3

230 VAC vooluvõrgus 50 Hz ja
220 VAC vooluvõrgus 50 Hz

Vastavuses
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Test

Standard

Raskusaste / read

Katsete
tulemused

Immuunsus (IEC 60601-1-2, jagu 8)

102

Elektrostaatilise eraldumise
(ESD) immuunsus

IEC 61000-4-2

8 kV kontakttakistused ja 15 kV
õhutakistused

Vastavuses

Kiirgusega
elektromagnetväljade
immuunsus

IEC 61000-4-3

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

Vastavuses

Traadita
kommunikatsioonivahendite
lähedusväljade immuunsus.

IEC 61000-4-3

Sageduste loend, alates 9 V/m kuni
28 V/m, PM (18 Hz või 217 Hz), FM
1 kHz

Vastavuses

Kiire elektrilise impulsi
(EFT) immuunsus

IEC 61000-4-4

± 2,0 kV 230 VAC vooluvõrgus 50 Hz;
ja 220 VAC vooluvõrgus 60 Hz;
Tr/Th – 5/50 ns, 100 kHz

Vastavuses

Immuunsus ülepinge eest

IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DM 230 VAC
vooluvõrgus 50 Hz; ja 220 VAC
vooluvõrgus 60 Hz; Tr / Th 1,2 / 50 (8/20) s

Vastavuses

Raadiosageduslike väljade
põhjustatud juhtimishäirete
immuunsus

IEC 61000-4-6

3,0, 6,0 VRMS 230 VAC vooluvõrgus
50 Hz ja 220 VAC vooluvõrgus 60 Hz
ja proovivõtturi kaabel; 0,15÷ 80 MHz,
80% AM @ 1 kHz

Vastavuses

Pingelanguste, lühikeste
katkestuste ja
pingevariatsioonide
immuunsus

IEC 61000-4-11

230 VAC ja 100 VAC vooluvõrgus
50 Hz:0 % - 0,5 tsüklit ja 1 tsükkel;
70% - 25 tsüklit; 0% - 250 tsüklit;
220 VAC vooluvõrgus 60 Hz:0 % 0,5 tsüklit ja 1 tsükkel; 70% - 30 tsüklit;
0% - 300 tsüklit

Vastavuses
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Test

Standard

Raskusaste / read

Katsete
tulemused

Emissioon (vastavalt ETSI EN 301 489-1)
(Asjakohane ainult iTero Element 2 korral)
Vooluvõrgu klemmide
läbiviidud emissioon
sagedusvahemikus
150 kHz - 30 MHz

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Rühm 1 Klass B
230 VAC vooluvõrk

Vastavuses

Kiirgusemissioon
sagedusvahemikus
30–6000 MHz

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Klass B

Vastavuses

Harmoonikute
voolutugevuse test

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

230 VAC vooluvõrk

Vastavuses

Värelustestid

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

230 VAC vooluvõrk

Vastavuses

Immuunsus (vastavalt ETSI EN 301 489-1)
(Asjakohane ainult iTero Element 2 korral)
Elektrostaatilise eraldumise
(ESD) immuunsus

EN 61000-4-2

4 kV kontakttakistused 8 kV
õhutakistused

Vastavuses

Kiirgusega
elektromagnetväljade
immuunsus

EN 61000-4-3

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

Vastavuses

Kiire elektrilise impulsi
(EFT) immuunsus

EN 61000-4-4

Vahelduvvoolu toide:±1,0 kV;
Tr/Th – 5/50 ns, 5 kHz

Vastavuses

Immuunsus ülepinge eest

EN 61000-4-5

Vahelduvvoolu toide:± 1,0 kV DM /
± 2.0 kV CM,Tr/Th – 1,2/50 (8/20) s

Vastavuses

Raadiosageduslike väljade
põhjustatud juhtimishäirete
immuunsus

EN 61000-4-6

Vahelduvvoolu toide:3,0 VRMS;
0,15÷80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Vastavuses

Pingekatkestuste
immuunsus

EN 61000-4-11

Vahelduvvoolu toide:0 % - 0,5 tsüklit
ja 1 tsükkel;
70% - 25 tsüklit; 0% - 250 tsüklit

Vastavuses
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13 iTero Element toote turvalisuse valge raamat
See valge raamat kehtib iTero® Element ™ optilise jäljendussüsteemi seeriate kohta. Sõltuvalt hangitud
toote versioonist võivad toote omadused erineda. Lisaks, kuna toode on loodud kindlal ajahetkel, on
võimalik, et Align Technology poolt loodud toote turbe praktikas on toimunud muutused, mis käsitlevad toote
turbe ökosüsteemi arengut ja küpsemist.

Me mõistame loodusteadusi ja tervishoiusektorit ning
tegeleme turvalisuse küsimustega üle terve organisatsiooni.
Loodusteaduste ja tervishoiuteenuste küberrünnakute oht on pidevalt
suurenemas. Seda silmas pidades lõime ennetavalt toote
turbeprogrammi, mis keskendub meie toodetega seotud turvariski
minimeerimisele, võimaldades meil olla ilmnevate ohtude suhtes
valvas ja oma tooteid pidevalt täiustada.
Mõistsime, kui oluline on lisada turbe- ja privaatsuskaalutlused oma
toote disainilahendustesse ja kogu toote elutsüklisse. Selle
saavutamiseks lõime ristfunktsionaalse tooteturbe meeskonna, kuhu
kuuluvad inseneri- / tarkvaraarenduse, turvalisuse, juriidilise /
privaatsuse, infotehnoloogia ja kvaliteedi esindajad.

Turberiskide tuvastamiseks kasutame usaldusväärseid riskijuhtimisprotsesse.
Align Technology on pühendunud disainitud, arendatud ja hooldatud toodete turvalisuse ja privaatsusega
seotud riskide vähendamisele ja minimeerimisele. Viime oma toodetega läbi põhjalikke hindamisi, et
saaksime tootearenduse alguses rakendada asjakohaseid riskide vähendamise meetmeid. Lähtudes toote
riskitasemest ja toote funktsionaalsusest, rakendatakse allpool toodud metoodikat.
Toote turvariski hindamine (PSRA): Align Technology viis
läbi PSRA iTero® Element ™ optilise jäljendussüsteemi
seeriatel. Hindamismetoodika hõlmas kavandamist ja
informatsiooni
kogumist,
kohaldatavate
tooteprofiilide
väljaselgitamist,
komponentide
registri
väljatöötamist,
kontrollanalüüsi läbiviimist, nõrkade kohtade tuvastamist,
nõrkade kohtade riskihinnangu arvutamist, sobivate
leevendavate kontrollide väljaselgitamist ja jääkriski hinnangu
arvutamist. Turvalisuse ja privaatsusega seotud riske peetakse
osaks hindamise võimendusena valdkonna juhtiva praktika
turberiski raamistikest, sealhulgas, kuid mitte ainult, NIST 80053, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 ja FDA
meditsiiniseadmetes turueelsete esildiste sisu küberturvalisuse
juhtimine.
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Toote turbe- ja privaatsusfunktsioonid.
iTero® Element
turvakontrollid:

™

optilise

jäljendussüsteemi

seeriates

on

rakendatud

järgmised

mittetäielikud

•

Jõudeolekus isikustatud teave on krüpteeritud: Isikutuvastusteavet (PII) hoitakse krüpteeritud
andmebaasis. See aitab takistada ründajal skännerisse salvestatud patsiendi- ja klienditeabe hõivamist.

•

Edastusel olevad andmed on krüpteeritud: Align-serveritesse varundatud skännimisandmed
edastatakse usaldusväärsete sertifikaatide abil transpordikihi turbeprotokolli (TLS) krüpteerimise kaudu.
See aitab takistada ründajal hõivata patsiendi- ja klienditeavet transpordi ajal.

•

Olemas on pahavaravastased kaitsed: Skänneritega on kaasas eelpaigaldatud viirusetõrjetarkvara
Trend Micro, mis kontrollib süsteemi pahatahtlikke faile. Viirusetõrjetarkvara määratlusi värskendatakse
sageli ja seadmetes on kavandatud igapäevased skännimised.

•

Kaughooldus ei ole võimalik ilma loata: Seadmed kasutavad kaugseansi loomiseks TeamViewerit.
TeamVieweri tarkvara eeldab kasutajatunnust ja salasõna, mis tuleb kliendil enne ühenduse loomist
Aligni hooldustöötajatele edastada.

•

Operatsioonisüsteemile ja tarkvarale tehtavad muudatused on piiratud: Skännerid rakendavad
kioskirežiimi, mis takistavad kasutajal tegemast operatsioonisüsteemile ja tarkvara komponentidele
soovimatuid muudatusi.

•

Kasutaja juurdepääsu juhtimiskontroll on sunniviisiline: Skännerite kasutamiseks on vaja
kasutajakontot ja salasõna. See aitab kaitsta skännerile juurdepääsu ja kaitseb volitamata kasutamise
eest.

•

Kohaldatakse tööülesannete lahusust: Skännerid pakuvad võimalust registreerida ühte skännerisse
mitu erinevate rollidega kasutajakontot. Seal on arstile, assistendile ja abitehnikule mõeldud rollid. See
aitab tagada võimaluse jälgida üksikute kasutajate tehtud toiminguid seadme paremaks kaitsmiseks.

•

Kui teil on kirjeldatud riskide kohta küsimusi või tunnete nende vastu rohkem huvi, võtke meiega
ühendust TRM@aligntech.com või privacy@aligntech.com kaudu.
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14 Süsteemi tehnilised näitajad
14.1

Süsteemi tehnilised näitajad - iTero Element 2
Monitor

21,5” HD puuteekraan

Proovivõttur

Proovivõttur kiirgab punast laserkiirgust (680nm klass 1) ja valgeid LEDemissioone.

Traadita kohtvõrk
(Wireless LAN)

Kohtvõrgu (LAN) kaart pakub kohalikku võrkside ühendust läbi traadita
ühenduse.

Turvalisus

Palun tutvuge toote turvalisusega punktis 13 olevas valges raamatus.

Töövõimsus

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

Töötemperatuur

18° kuni 26°C / 64,4° kuni 78,8°F
Märkus:Süsteem töötab halvenenud jõudlusega - ilma skännimisvõimeta kui see on temperatuuril 10°C – 17°C (50°F – 62,6°F) ja 27°C – 40°C
(80,60°F – 104°F).

Hoiustamise/transportimise
temperatuur

-5° kuni 50°C / 23° kuni 122°F

Töörõhk ja kõrgus

Rõhk: 520 mmHg kuni 771 mmHg (-69 kPa kuni -103 kPa)
Kõrgus merepinnast: 400 kuni 10 000 jalga

Hoiustamise / transportimise
rõhk ja kõrgus

Rõhk: 430 mmHg kuni 760 mmHg (~ 57 kPa kuni ~ 101 kPa)

Suhteline niiskus

Töötades: 40–70%

Kõrgus merepinnast: 0 kuni 15 000 jalga

Hoiustamine: 30–90%
Mõõtmed

iTero HD puuteekraan:

Ratastel alus:

•

Kõrgus: 356 mm (~ 14 tolli)

•

Kõrgus: 1280 mm (~ 50 tolli)

•

Laius: 552 mm (~ 21,7 tolli)

•

Laius: 645 mm (~ 25 tolli)

•

Sügavus: 65 mm (~ 2,5 tolli)

•

Sügavus: 625 mm (~ 24,5 tolli)

Proovivõttur:

Netokaal

•

Pikkus: 338,5 mm (~ 13 tolli)

•

Laius: 53,5 mm (~ 2 tolli)

•

Sügavus: 69,8 mm (~ 3 tolli)

iTero HD puuteekraan: 8,3 kg (~ 18,3 naela)
Proovivõttur: 0,47 kg (~ 1 nael), ilma juhtmeta
Ratastel alus: 13,6 kg (~ 30 naela)

Saadetise kaal
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~ 37,5 kg (~ 83 naela)
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14.2

Süsteemi tehnilised andmed - iTero Element Flex
Monitor

Sülearvuti puutetundlik ekraan

Proovivõttur

Proovivõttur kiirgab punast laserkiirgust (680 nm klass 1) ja valgeid LEDemissioone.

Turvalisus

Align Technology võtab klientide ja nende patsientide andmete turvamise eest
vastutamist väga tõsiselt. Kõik patsientide andmed edastatakse krüptitud TLS-kanali
kaudu ning suhtlused ja informatsioon on turvaliselt salvestatud, võimaldades meie
klientidel kasutada oma patsiendi andmete kaitsmiseks mõistlikke meetmeid.

Töövõimsus

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

Töötemperatuur

18° kuni 26°C / 64,4° kuni 78,8°F

Hoiustamise /
transportimise
temperatuur

-5° kuni 50°C / 23° kuni 122°F

Töörõhk ja kõrgus

Rõhk: 520 mmHg kuni 760 mmHg (~ 69 kPa kuni ~ 101 kPa)
Kõrgus merepinnast: 0 kuni 10 000 jalga

Hoiustamise /
transportimise rõhk
ja kõrgus

Rõhk: 430 mmHg kuni 760 mmHg (~ 57 kPa kuni ~ 101 kPa)

Suhteline niiskus

Töötades: 40–70%

Kõrgus merepinnast: 0 kuni 15 000 jalga

Hoiustamine: 30–90%
Mõõtmed

Netokaal

iTero Element Flex jaotur:

iTero Element Flex proovivõtturi hoidik:

•

Pikkus: 206 mm (~8 tolli)

•

Pikkus: 262 mm (~ 10 tolli)

•

Laius: 94 mm (~ 3,7 tolli)

•

Laius: 89 mm (~ 3,5 tolli)

•

Sügavus: 36,5 mm (~ 1,4 tolli)

•

Sügavus: 52 mm (~ 2 tolli)

iTero Element Flex proovivõttur:

Transpordiümbris:

•

Pikkus: 338,5 mm (~ 13 tolli)

•

Kõrgus: 326,5 mm (~ 13 tolli)

•

Laius: 53,5 mm (~ 2 tolli)

•

Laius: 455 mm (~ 18 tolli)

•

Sügavus: 69,8 mm (~ 3 tolli)

•

Sügavus: 184 mm (~ 7 tolli)

iTero Element Flex jaotur: ~ 0,5 kg (~ 1 nael)
iTero Element Flex proovivõttur: 0,47 kg (~ 1 nael)
Tühi transpordiümbris: ~ 2 kg (~ 4,5 naela)

Saadetise kaal

~ 8 kg (~ 17,6 naela)
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Invisalign Go süsteem, 96
Invisalign Outcome Simulator (Invisalign-i tulemuse
simulaator), 96
Invisalign Progress Assessment (Invisalign-i
edusammude hindamine), 96
iTero element 2
Kokkupanek, 7
iTero Element 2, 2
iTero Element Flex, 3
Kokkupanek, 12
Transportimine, 4
iTero TimeLapse tehnoloogia, 87

J
Juhised, 55
Järgmise segmendi juurde liikumine, 58
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P
Parimad tavad, 56
Patsiendi skännimine, 54
Patsiendid, 81
Andmed, 83
Otsimine, 82
Skaneeringute vaatamine, 86
Skaneeringute võrdlemine, 87
Uus skaneering, 84
Vaadake Rx-i, 85
Patsientide otsimine, 82
Plastümbrised, 5
vahetamine, 5
Proovivõttur, 4
Puhastamine ja desinfitseerimine, 97
Proovivõtturi ja kaabli hooldus, 97
Puhastamine ja hooldus, 97
Puuduva skaneeringu segmendi märguanded, 64
Puuteekraan
Puhastamine, 97
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Puuteekraani puhastamine, 97
Puutetundlik ekraan
Liigutused, 31

R
Riistvara, 2
iTero Element 2, 2
iTero Element Flex, 3
Kokkupanek, 7
Ruuteri juhised, 98
Rx
Uus, 49
Vaata Rx-i, 85
Rx seaded, 40
Rx-i andmed, 85
Rx-i täitmine, 49

S
Salasõna
Lähtestamine, 25
Seaded
Ajavöönd, 36
Allkiri, 41
Arvuti, 33
Diagnostika, 44
Eksportimine, 47
Heledus, 33
Helitugevus, 33
Kasutaja, 37
Keel, 42
Konfiguratsiooni sünkroonimine, 46
Litsentsid, 45
Rx, 40
Sisselogimine, 43
Skännimine, 37
Süsteem, 43
Süsteemi info, 46
Wi-Fi, 34
Segmendi kustutamise tööriist, 59
Servade kärpimise tööriist, 69
Serveri nime (hostname) soovitused, 100
Sisselogimine, 23
Esmakordne sisselogimine, 14
Sisselogimise seaded, 43
Skaneering
Aeg, 75
Redigeerimine, 59
Saatmine, 75
Vaatamine, 63
valikud, 56
Värvi vahetamine, 58
Skaneeringu redigeerimine, 59
Skaneeringu saatmine, 75
Skaneeringu vaatamine, 63
Skaneeringute võrdlemine, 87
Skänneri liigutamine, 27
Skänneri registreerimine, 18
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Skänneri seaded, 32
Skännimine
Alustamine, 48
Seaded, 37
Skännimise juhised, 55
Skännimise parimad tavad, 56
Stantsi eraldamise tööriist, 71
Sõnumid, 94
Sümbolid, iii
Süsteemi info, 46
Süsteemi seaded, 43
Süsteemi tehnilised andmed
iTero Element Flex, 107
Süsteemi tehnilised näitajad, 106
iTero Element 2, 106

T
Taastavad skaneeringu tüübid, 51
Tarkvara, 6
Paigaldamine, 13
Tellimused, 91
TimeLapse tehnoloogia, 87
Tulemüür, 99
Täiendav skännimise tagasiside, 57
Täitmise tööriist, 62
Tööriistad
Hammastevahelise vaba ruumi mõõteriist, 67
Kustuta segment, 59
Kustuta valitud ala, 60
Kustutaja, 65
Servade kärpimine, 69
Stantsi eraldamine, 71
Täitmine, 62

U
Uus skaneering, 48

V
Vaatlusseade, 76
Hammastevahelise vaba ruumi mõõteriist, 80
Valitud ala kustutamise tööriist, 60
Vastavus, ii
Vastunäidustused, ii
Veebikaamera hooldus, 97

W
Wi-Fi nõuanded, 99
Wi-Fi seaded, 34

V
Väljalogimine, 26
Väljalülitamine, 27
Värvi vahetamine, 58
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