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საავტორო უფლება 

© 2019 Align Technology, Inc. ყველა უფლება დაცულია. 

ინფორმაცია, რომელიც მოცემულია ამ 

სახელმძღვანელოში, ექვემდებარება შეცვლას 

შეტყობინების გარეშე. 

ამ სახელმძღვანელოში აღწერილი აპარატურა და  

პროგრამული უზრუნველყოფა მიეწოდება გაყიდვებისა 

და მომსახურების შეთანხმების საფუძველზე და 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ამ შეთანხმების 

პირობების შესაბამისად. 

დაუშვებელია ამ სახელმძღვანელოს რომელიმე ნაწილის 

რეპროდუქცირება, ფოტოკოპირება, საძიებო სისტემაში 

შენახვა ან გადაცემა ნებისმიერი ფორმით (ელექტრონული 

ან მექანიკური) ნებისმიერი მიზნით, გარდა მომხმარებლის 

გამოყენებისათვის, Align Technology - ის წინასწარი 

წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

ქართული ვერსია.  

განახლდა 2019 წლის ნოემბერში. 

სავაჭრო ნიშნები 

Align, Invisalign, iTero, iTero Element და 

iTero Element 5D სხვებთან ერთად, არის 

Align Technology, Inc-ის სავაჭრო ნიშნები 

და / ან მომსახურების ნიშნები ან მისი 

ერთ-ერთი შვილობილი ან დაკავშირებული 

კომპანიები და შესაძლოა იყვნენ 

დარეგისტრირებული აშშ-ში ან / და სხვა 

ქვეყნებში. 

ნებისმიერი სხვა სავაჭრო ნიშანი ან 

რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი, 

რომლებიც შეგხვდებათ ამ 

სახელმძღვანელოში, არის მათი 

მფლობელების საკუთრება. 

 

აშშ-ის ოფისი 

ორგანიზაციის სათაო ოფისი 

Align Technology, Inc. 

2820 ორქარდ პარკვეი, 

სან ხოსე  

კალიფორნია 95134 

www.aligntech.com 

ტელ: +1 (408) 470-1000 

ფაქსი: +1 (408) 470-1010 

 

Align Technology Ltd. 

3 არიელ შარონის ბულვარი  

ან-იეჰუდა 6037606 ისრაელი 

ტელ: +972 (3) 634-1441 

ფაქსი: +972 (3) 634-1440 

 

Align Technology B. V. 

ზეკერინგსტრაატი 41 

1014 BV ამსტერდამი, 

ნიდერლანდები 

 

მომხმარებელთა მხარდაჭერა 

ტელ: +1 (800) 577-8767 

ელ. ფოსტა: 

iterosupport@aligntech.com  

www.aligntech.com
mailto:iterosupport@aligntech.com
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უკუჩვენებები 

ეპილეფსიის დიაგნოზით დაავადებულ პირთათვის iTero სკანერის მოციმციმე შუქისგან არსებობს 

ეპილეფსიური შოკის რისკი. ამ პირებმა თავი უნდა შეიკავონ ოპერაციის დროს, სისტემასთან 

დაკავშირებულ მოციმციმე შუქთან, თვალის ნებისმიერ კონტაქტისგან. 

შესაბამისობა 

კლასი 1 ლაზერული შესაბამისობა 

ეს მოწყობილობა შეესაბამება "21 CFR 1040. 10" 

და "EN 60825-1" 

 

EMC შესაბამისობა 

ეს მოწყობილობა შეესაბამება EMC-ის შემდეგ 

სტანდარტს: 

"IEC 60601-1-2 სამედიცინო 

ელექტრომოწყობილობა - ნაწილი 1-2: ძირითადი 

უსაფრთხოების და აუცილებელი შესრულების 

ზოგადი მოთხოვნები - უზრუნველყოფის 

სტანდარტი: ელექტრომაგნიტური ფენომენი - 

მოთხოვნები და ტესტები". 

CSA შესაბამისობა 

ეს მოწყობილობა შეესაბამება შემდეგ CSA სტანდარტს 

კანადასა და აშშ-სთვის: "UL Std No. 60601-1 - 

სამედიცინო ელექტრომოწყობილობა ნაწილი 1: 

უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები". 

 

უსაფრთხოების შესაბამისობა 

ეს მოწყობილობა შეესაბამება უსაფრთხოების 

შემდეგ სტანდარტს: 

"IEC 606011 - სამედიცინო 

ელექტრომოწყობილობა - ნაწილი 1ზოგადი 

მოთხოვნები ძირითადი უსაფრთხოების და 

აუცილებელი შესრულების შესახებ". 

FCC შესაბამისობა 

ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე -15 ნაწილს 

და მისი მუშაობა ექვემდებარება შემდეგ 2 პირობას: 

1. ამ მოწყობილობას არ შეუძლია ზიანის მიყენება. 

2. ამ მოწყობილობამ უნდა განახორციელოს  

ნებისმიერი ჩარევა, მათ შორის ისეთიც, რომელმაც 

შესაძლოა მისი არასასურველი მუშაობა გამოიწვიოს. 

 

FCC გაფრთხილება  

მოწყობილობაში მწარმოებლის მიერ არაავტორიზებული 

ცვლილებების შეტანამ შესაძლოა გააუქმოს, FCC 

წესების მიხედვით, მოწყობილობის გამოყენების 

უფლებამოსილება. 

CE შესაბამისობა 

ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს საბჭოს 

დირექტივას 93/42 / EEC სამედიცინო 

მოწყობილობებისათვის. 
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სიმბოლოები 

შემდეგი სიმბოლოები შეიძლება გამოჩნდეს iTero Element 2 და iTero Element Flex აპარატების 

კომპონენტებზე და შეიძლება გამოჩნდეს ამ დოკუმენტში და სხვა iTero Element 2 და iTero Element 

Flex ლიტერატურაში. 

 

სადაც არ უნდა მდებარეობდეს ეს სიმბოლო 

მოწყობილობაზე, რეკომენდირებულია 

მიმართოთ ამ დოკუმენტს, იმ ინფორმაციის 

სანახავად, რომელიც ეხება მოწყობილიობის 

სათანადოდ გამოყენებას. 

 

ეხება ტიპი BF-ის ნაწილს. ნებისმიერი 

ნაწილი, რომელზეც ეს სიმბოლო ჩანს, არის 

ელექტრო იზოლაციის ტიპი BF. 

 

აუცილებელია ელექტრო ნარჩენებისა და 

ელექტრული აღჭურვილობის ცალკეული 

შეგროვება. ელექტრული ნარჩენებისა და 

ელექტრო მოწყობილობების აღჭურვილობის 

ევროპული დირექტივის შესაბამისად 

(WEEE), არ მიაკუთვნოთ ეს პროდუქტი 

საოჯახო ან მუნიციპალურ ნარჩენებს. ეს 

მოწყობილობა შეიცავს WEEE მასალებს. 

გთხოვთ, დაუკავშირდეთ EARN სერვისს. 

ონლაინ მოთხოვნის ფორმის ბმული 

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

 

ყურადღება: ეს სიმბოლო გამოიყენება 

იმისათვის, რომ ხაზი გაუსვას იმ ფაქტს, რომ 

არსებობს სპეციფიური გაფრთხილებები ან 

მოწყობილობასთან დაკავშირებული 

უსაფრთხოების ზომები. სადაც არ უნდა 

მდებარეობდეს ეს სიმბოლო 

მოწყობილობაზე, სავალდებულოა მიმართოთ 

ამ სახელმძღვანელოს, იმ ინფორმაციის 

სანახავად, რომელიც ეხება დოკუმენტის 

უსაფრთხოდ გამოყენებას. 

 

ნაწილები ან აქსესუარები, რომლებზეც ეს 

სიმბოლო გვხვდება, ხელმეორედ არ უნდა 

იქნას გამოყენებული. 

 

გაფრთხილება: აშშ ფედერალური კანონი 

ზღუდავს ამ მოწყობილობის გაყიდვას ან 

შეკვეთას ლიცენზირებული სტომატოლოგის, 

ორთოდონტისტის ან კბილის სპეციალისტის 

მიერ. სისტემა მუშაობს როგორც სარეცეპტო 

სამედიცინო მოწყობილობა და უნდა იქნას 

გამოყენებული მხოლოდ კვალიფიციური 

სპეციალისტების მიერ. 

 

სამედიცინო მოწყობილობის მწარმოებელი. 

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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შეკვეთის ნომერი. 

 

სერიული ნომერი. 

 

ცვლადი დენი. 

 

მიუთითებს სამედიცინო მოწყობილობაზე, 

რომელიც დაცული უნდა იყოს ნესტისგან. 

 

მიუთითებს ტემპერატურის ზღვარს, რომლის 

პირობებშიც არის შესაძლებელი 

მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენება. 

 

მიუთითებს მომხმარებლის მიერ 

ინსტრუქციების გამოყენების საჭიროებაზე. 

 

მწარმოებლის სერიის კოდი. 

 

მიუთითებს ატმოსფერული წნევის 

ასორტიმენტზე, რომელზედაც შესაძლებელია 

სამედიცინო მოწყობილობის უსაფრთხოდ 

გამოყენება. 

 

მიუთითებს ტენიანობის დიაპაზონს, რომლის 

პირობებშიც არის შესაძლებელი 

მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენება. 

 

მსხვრევადი, ფრთხილად მოეპყარით. 

 

ეს მხარე უნდა იყოს ზემოთ. 

 

IEC 60417-5031: პირდაპირი დენი. 

 

ტარი (სკანირების აპარატი). 

 

USB როზეტი. 

 

ელექტრო ბატარეა. 

 

IEC 60417-5009: მოლოდინის რეჟიმში. 

 

გაფრთხილება: არ დააბიჯოთ iTero Element 

Flex- ის ჰაბზე. 

 

მიუთითებს უფლებამოსილ 

წარმომადგენელს ევროპის 

თანამეგობრობაში. 

 

მიუთითებს იმაზე, რომ მოწყობილობას 

ჩინეთისთვის გააჩნია RoHS შესაბამისობა. 
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უსაფრთხოების ინსტრუქციები 

სისტემაში მუშაობის დაწყებამდე, ყველა მომხმარებელი ვალდებულია წაიკითხოს ეს უსაფრთხოების 

ინსტრუქცია.  

 

ენერგიის წყარო ელექტროენერგია მიეწოდება სისტემას შიდა სამედიცინო კლასის კვების 

წყაროდან. 

ბატარეიანი კვების 

სისტემა 

iTero Element 2 მხოლოდ: 

• დატენვა - სკანერის ელემენტი მთლიანად იქნება დატენილი მას 

შემდეგ, რაც შეერთებული იქნება კვების წყაროში 2სთ-ის 

განმავლობაში. 

• სრულად დამუხტული ბატარეით შეგიძლიათ სკანირება 30 წუთის 

განმავლობაში. 

• გაფრთხილება: სკანერს აქვს Li-ion-ის დამუხტვადი ბატარეის ბლოკი. 

თუ ელემენტი არასწორად იქნა შეცვლილი, არსებობს აფეთქების 

საშიშროება. ჩაანაცვლეთ მხოლოდ იმავე ტიპით, რომელიც 

რეკომენდირებულია მწარმოებლის მიერ. გააუვნებლეთ 

გამოყენებული ელემენტები მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.  

ელექტრო 

გაფრთხილებები 

• ელექტრო შოკის საშიშროება!!მხოლოდ უფლებამოსილი Align Technology-

ის ტექნიკოსებს შეუძლიათ გადააადგილონ გარე პანელები და 

საფარველი. შიგნით არ არის მომხმარებლისათვის გამოსადეგი ნაწილები  

• ელექტრო შოკის რისკის თავიდან ასაცილებლად, სკანერი უნდა იყოს 

დაკავშირებული კვების წყაროსთან მხოლოდ დამიწებით.  

• მხოლოდ Align Technology- ის მიერ დამტკიცებული ვებ კამერა ან 

ფლეშ-მეხსიერება, რომელიც დაკავშირებულია სენსორული ეკრანის 

უკანა ნაწილზე, უნდა იყოს დაკავშირებული USB სოკეტებთან. 

მხოლოდ iTero Element Flex: 

• iTero Element Flex– ს აქვს ჰაბი, რომელიც შეიცავს ზონდის კვების 

წყაროს. Flex-ის ჰაბი მშრალად უნდა იყოს შენახული და დაცული 

დამტვრევისაგან. 

• შეაერთეთ Flex ჰაბი მხოლოდ ლეპტოპზე, რომელიც დამტკიცებულია 

IEC60950- ისა და UL60950 -1-ს მიხედვით. ლეპტოპი და მისი ყველა 

აქსესუარი უნდა განთავსდეს პაციენტისგან მინიმუმ 1.5 მ-ის 

დაშორებით. არ ჩაუტაროთ სკანირება პაციენტს და არ შეეხოთ 

ლეპტოპს ან მის რომელიმე ნაწილს ერთი და იგივე დროს.  

• მხოლოდ iTero ზონდი და დამტკიცებული ლეპტოპი უნდა იყოს 

დაკავშირებული USB სოკეტებზე Flex-ის ჰაბზე.  

• მხოლოდ Align Technology-ის მიერ დამტკიცებული დენის კაბელი 

უნდა იყოს გამოყენებული Flex ჰაბის AC გამოსასვლელთან 

შესაერთებლად.  
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უსადენო LAN ქსელი  სისტემა აღჭურვილია უსადენო ლოკალური ქსელის ბლოკით.  

უსაფრთხოების 

კლასიფიკაციები  

• ელექტრული შოკისგან დაცვის ტიპი: კლასი 1.  

• ელექტრო შოკისგან დაცვის საწინააღმდეგო ხარისხი: ტიპი BF.  

• წყლის მავნე შესვლისგან დაცვის ხარისხი: ჩვეულებრივი.  

• აღჭურვილობა არ შეესაბამება აალებად საანესთეზიო საშუალებებთან 

ერთად გამოყენებას.  

• ოპერაციის რეჟიმი: უწყვეტი.  

სარეცეპტო 

სამედიცინო 

მოწყობილობა  

სისტემა მუშაობს როგორც სარეცეპტო სამედიცინო მოწყობილობა და უნდა 

იქნას გამოყენებული მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.  

სკანერის 

გაფრთხილებები  

• ზონდი ასხივებს წითელ ლაზერის სინათლეს (680nm კლასი 1), ისევე 

როგორც LED გამოსხივებას. ზონდის ნორმალური გამოყენების 

შემთხვევაში, ის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანის 

თვალისათვის. თუმცა, თქვენ თავი უნდა შეიკავოთ ზონდის პირდაპირ 

პაციენტის თვალში მინათებისგან.  

• მოერიდეთ გადაგრეხვას, გადაკვანძვას, გამოწევას და დაბიჯებას კაბელზე.  

• როდესაც სისტემა არ არის გამოყენებაში, ზონდი განთავსებული უნდა 

იყოს სათავსოში, მიმართული სენსორული ეკრანის უკანა მხარეს, 

ამიტომ არ იქნება თვალის კონტაქტი ლაზერის სხივთან ან მოციმციმე 

თეთრ LED ემისიასთან.  

• გაააქტიურეთ ზონდი მხოლოდ მაშინ, როდესაც ზონდის წვერი პაციენტის 

პირის ღრუშია. 

• მოერიდეთ ზონდის სათავსოში მოთავსებას, როდესაც სკანირების 

ოპერაცია ჯერ კიდევ აქტიურია. 

• თუ თავს იჩენს სკანერის გაუმართაობა ან ფიზიკური დაზიანება, შეაჩერეთ 

სკანირება და დარეკეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრში. 

დასუფთავება & 

დეზინფექცია  

• ჯვარედინი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, სავალდებულოა: 

o გაწმინდეთ და დეზინფექცია ჩაუტარეთ ზონდს, როგორც ეს 

აღწერილია განყოფილებაში 10.2 და შეცვალეთ ერთჯერადი 

ზონდის მილისი, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში 1.4.3.1.1 

ყოველი პაციენტის სესიის შემდეგ. 

o ამოიღეთ და შეცვალეთ ხელთათმანები ყოველი პაციენტის 

ვიზიტის შემდეგ. 

o გადააგდეთ დახეული, დაბინძურებული ან მოშორებული 

ხელთათმანები. 

• გააუვნებელყვეთ სკანერის მილისი სტანდარტული სამუშაო 

პროცედურების ან დაბინძურებული სამედიცინო ნარჩენების 

განადგურების ადგილობრივი რეგულაციების მიხედვით.  
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გახსნა & ინსტალაცია  სისტემა უნდა გაიხსნას და დამონტაჟდეს Align Technology-ის 

ინსტრუქციების მიხედვით, რომელიც აღწერილი არის სექციაში 2.1  

სამუშაო გარემო  • სისტემა უნდა გადაადგილდეს ოთახებს შორის მაქსიმალური 

სიფრთხილით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული დაზიანება.  

• არ დაბლოკოთ სავენტილაციო მილები ზონდზე და ეკრანზე.  

• სისტემა განკუთვნილია მხოლოდ შენობაში გამოყენებისათვის. ის არ 

უნდა მოხვდეს მზის პირდაპირი სხივების, ძლიერი სიცხის ან ტენიანობის 

ქვეშ.  

• მხოლოდ iTero Element Flex: თუ iTero Element Flex ახლახანს მოიტანეს 

ოფისში ცხელი, ცივი ან ტენიანი გარემოდან, ის უნდა განთავსდეს 

სანამ არ მოერგება ოთახის ტემპერატურას, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული შიდა კონდენსაცია.  

ელექტრომაგნიტური 

დაბრკოლება  

გაფრთხილება: ეს მოწყობილობა გამოცდილია და აკმაყოფილებს 

სამედიცინო მოწყობილობების IEC60601-1-2 სტანდარტებს.  

ეს სტანდარტი შექმნილია იმისათვის, რომ ტიპიური სამედიცინო 

ინსტალაციის დროს უზრუნველყოფილი იყოს გონივრული დაცვა 

დამაზიანებელი გარემოებებისგან. თუმცა, ჯანდაცვის დაწესებულებაში 

რადიოსიხშირული გადამცემი აპარატურის და სხვა ელექრული და 

ელექტრომაგნიტური ჩარევის წყაროების გავრცელების გამო (მაგ.: მობილური 

ტელეფონები, ორმხრივი მობილური რადიო გადამცემები, ელექტრო 

მოწყობილობები, RFID), წყაროს სიახლოვის ან სიძლიერით გამოწვეულმა 

ზემოქმედების მაღალმა დონემ, შესაძლოა გამოიწვიოს ამ მოწყობილობის 

ეფექტურობის დარღვევა. ამ შემთხვევაში, მოწყობილობა შეიძლება 

დაბრუნდეს ოპერაციის რეჟიმში, მომხმარებლის ჩარევის შემდეგ ან 

ავტომატურად-აღდგენის მეშვეობით. 

ძირითადი გაფრთხილებები:  

• ამ მოწყობილობაში ცვლილებების შეტანა ნებადართული არ არის.  

• მხოლოდ iTero Element 2: სენსორული ეკრანი ყოველთვის უნდა 

დაერთოს სტენდზე მისი აწყობის შემდგომ. 
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1 შესავალი 

1.1 ამ დოკუმენტის შესახებ 

ამ დოკუმენტში მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია და მიმოხილვა iTero Element 2-ისა და iTero 

Element Flex-ის სკანერებისა და პროგრამების შესახებ. გარდა ამისა, იგი აღწერს, თუ როგორ უნდა 

ააწყოთ სისტემა, დააინსტალიროთ პროგრამა iTero Element Flex სისტემებზე, ჩართოთ ან გამორთოთ 

სისტემა, როგორ უნდა მოიხმაროთ ზონდი და კაბელი, როგორ უნდა გაიწმინდოს და დეზინფექცია 

ჩაუტარდეს ზონდის მილისებს პაციენტებს შორის. 

• iTero Element 2 უზრუნველყოფს სკანირების უფრო სწრაფად დამუშავებას, გაძლიერებულ 

ერგონომიკასა და ფერების მაღალი დონის გამოსახულებას, შემდეგი თაობის გამოთვლით, 21.5 

დიუმიანი სენსორული ფართო ეკრანით, ინტეგრირებული ბატარეით და ერგონომიული, 

ცენტრალიზებული სადგამით, ზონდზე ადვილად წვდომისთვის. 

• iTero Element Flex ეს არის ზონდიანი სისტემა, პორტატული, გადასატანი ხელჩანთით, რომელიც 

საშუალებას გაძლევთ ტექნოლოგია შეიტანოთ ყველაზე პატარა სამუშაო სივრცეშიც კი. ეს 

შეიძლება იყოს დაკავშირებული Align Technology– ის მიერ დამტკიცებულ ლეპტოპებთან, რათა 

შემცირდეს ოფისის მოთხოვნები და გაზარდოს სისტემის მობილურობა. 

1.2 დანიშნულებისამებრ გამოყენება 

ITero Element 2 და iTero Element Flex სკანერები ინტრა-ორალური სკანერებია შემდეგი 

მახასიათებლებითა და გამოყენებისთვის: 
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• სკანერის ოპტიკური შთაბეჭდილების (CAD / CAM) ფუნქცია განკუთვნილია/გამოყენებული 

იქნება კბილებისა და პირის ღრუს ქსოვილების ტოპოგრაფიული გამოსახულების ჩასაწერად. 

ITero-დან მიღებული მონაცემები, შეიძლება გამოყენებული იქნეს სტომატოლოგიური 

მოწყობილობებსა (მაგ., გამასწორებელი, ორთოდონტიული კავები, ხელსაწყოები და ა.შ.) და 

აქსესუარებთან მიმართებაში 

• iTero პროგრამული უზრუნველყოფა გამოიყენება iTero-ს სკანერთან ერთად კბილების, პირის 

ღრუს რბილი ქსოვილის და სტრუქტურებისა და ზედაპირების ურთიერთობის 3D ციფრული 

გამოსახულების მისაღებად. პროგრამული უზრუნველყოფა აკონტროლებს მონაცემების 

დამუშავებას, მონაცემთა ინტეგრაციის ხელშეწყობას და მონაცემების ექსპორტს, 

სტომატოლოგიური აღდგენის, ორთოდონტიული მოწყობილობების, საყრდენებისა და 

აქსესუარების CAD / CAM- წარმოებისათვის. მონაცემების სკანირებასთან ერთად, შესაძლებელი 

არის პაციენტებსა და შემთხვევებზე სხვადასხვა ინფორმაციის იმპორტ/ექსპორტი ან გამოყენება 

სიმულაციის მოდელირებისათვის. სხვა ფუნქციები გამოიყენება სისტემის შემოწმებისა და 

მომსახურებისათვის, ასევე მართვის ინსტრუმენტად. 

1.3 უპირატესობები 

ITero Element 2 და iTero Element Flex სისტემას აქვს მნიშვნელოვანი უპირატესობები გვირგვინის - 

წარმოების არსებულ მეთოდებზე, მათ შორის პუდრის გარეშე სკანირებაზე, უფრო დიდი გირგვინის 

წარმოების სიზუსტე და დაუყოვნებელი უკუკავშირი სკანირების პროცესის დროს. 

იხილეთ ჩვენი ვებგვერდი http://www.itero.com იმისათვის, რომ ისწავლო თუ როგორ შეუძლია iTero 

Service-ს გააუმჯობესოს შენი ბიზნესი პაციენტების კმაყოფილების გაზრდით, კლინიკური 

შედეგების გაუმჯობესებითა და მომსახურების ეფექტურობის გაძლიერებით. 

1.4 iTero Element აპარატურა 

ქვემოთ აღწერილია iTero სკანერის შემდეგი მოდელები: 

• iTero Element 2 

o ბორბლებიანი სადგამის კონფიგურაცია 

o დახლსადგამიანი კონფიგურაცია 

• iTero Element Flex 

o ლეპტოპის კონფიგურაცია (ხელმისაწვდომია მხოლოდ შერჩეულ ქვეყნებში) 

იხილეთ http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex სისტემის მინიმალური 

მოთხოვნებისთვის. 

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

წინა ხედი  

 

A სენსორული ეკრანი 

B კვების გამომრთველი 

C LED ენერგია 

D ზონდი 

E სათავსო 

F ბორბლებიანი ბაზა 

სურათი 1: ITero Element 2 – ის წინა ხედი 
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უკანა ხედი  

 

A ზონდის მაერთებელი 

B ზონდის კაბელი 

C ეკრანის დენის 

კაბელი 

სურათი 2: iTero Element 2-ის უკანა ხედი 

1.4.2 iTero Element Flex 

 

A ლეპტოპის 

სენსორული 

ეკრანი 

B iTero Element 

Flex ჰაბი 

C ზონდი და 

სათავსო 

 

სურათი 3: iTero ElementFlex 
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1.4.2.1 iTero Element Flex-ის ტრანსპორტირება 

სისტემის მაქსიმალური დაცვის უზრუნველსაყოფად, სისტემის ტრანსპორტირება რეკომენდებულია 

ქვემოთ მოყვანილი ინსტრუქციების დაცვით: 

1. მიამაგრეთ ლურჯი დამცავი მილისი ზონდზე. 

2. სისტემის ოფისებს შორის გადაადგილების მიზნით, მოათავსეთ ყველა ნაწილი თანდართულ 

ქეისში. 

  

სურათი 4: iTero Element Flex თანდართულ ქეისში 

3. დარწმუნდით, რომ ყუთი ინახება მშრალ ადგილას, იმისათვის რომ სისტემა დაცული იყოს 

ნესტისგან. 
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1.4.3 iTero Element-ის ზონდი 

 

A ერთჯერადი მილისი 

B სენსორული ეკრანი 

C გვერდითი ღილაკები: სკანირება, ჩართვა / გამორთვა, სენსორული პანელის აქტივაცია 

D სავენტილაციო მილები 

E მოხსნადი ზონდის კაბელი USB ჩამრთველით 

სურათი 5: iTero Element ზონდი 

1.4.3.1 iTero Element-ის ზონდის მილისები 

არსებობს ზონდის მილისების 2 ტიპი: 

• დამცავი მილისი: როდესაც სკანერი არ არის გამოყენებაში, გამოიყენეთ ცისფერი დამცავი 

მილისი, რათა დაიცვათ ზონდის ოპტიკური ზედაპირი. 

• ერთჯერადი მილისი: პაციენტის სკანირებამდე, მიამაგრეთ ახალი ერთჯერადი მილისი. 

  

სურათი 6: დამცავი მილისი სურათი 7: ერთჯერადი მილისი 
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1.4.3.1.1 პაციენტებს შორის ზონდის მილისების გამოცვლა 

ზონდის მილისები განკუთვნილია პაციენტათვის ერთჯერადი მოხმარებისთვის და უნდა შეიცვალოს 

თითოეული პაციენტის შემდეგ, რათა თავიდან იქნას აცილებული ჯვარედინი დაბინძურება. 

გაფრთხილება: გააუვნებელყვეთ გამოყენებული მილისები სტანდარტული სამუშაო 

პროცედურების ან დაბინძურებული სამედიცინო ნარჩენების განადგურების ადგილობრივი 

რეგულაციების მიხედვით. 

 

ზონდის მილისის შეცვლა: 

1. მსუბუქად დააჭირეთ ერთჯერადი მილისის ცენტრში, ამოაძრეთ მილისი ნელა სკანერის 

აპარატიდან და გადააგდეთ. 

 

სურათი 8: ზონდის მილისის ამოღება 

გაფრთხილება: ოპტიკური ზედაპირი! 

არ შეეხოთ ოპტიკურ ზედაპირს. კონტაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება. თუ 

დასუფთავება საჭიროა, გამოიყენეთ ანტი-სტატიკური ნაჭრები, რომლებიც მოთავსებულია 

მილისის ყუთში. დამატებითი დეტალებისთვის, მიყევით მილისის ყუთზე არსებულ 

ინსტრუქციებს. 

 

სურათი 9: ზონდის ოპტიკური ზედაპირი 
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2. გაწმინდეთ და დეზინფექცია ჩაუტარეთ ზონდს, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში 10.2. 

3. ნაზად შეაცურეთ ახალი მილისი ზონდის წვერზე, მანამ სანამ არ დაიწკაპუნებს. 

შენიშვნა: თუ სკანერი მაშინვე არ იქნება გამოყენებული, მიამაგრეთ მასზე ლურჯი დამცავი 

მილისი. 

 

სურათი 10: ნაზად შეაცურეთ ახალი მილისი საჭირო ადგილას 

1.5 iTero პროგრამა 

ITero Element 2 – ის ახალი სისტემა დაინსტალირებული პროგრამით. პროგრამის დაყენება საჭიროა 

iTero Element Flexsystems– ზე, როგორც აღწერილია სექციაში 2.2. 
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2 დაწყება 

2.1 აწყობის ინსტრუქციები 

2.1.1 ITero Element 2 სკანერის აწყობა - ბორბლიანი სადგამის კონფიგურაცია 

მიჰყევით ინსტრუქციებს იმისათვის, რომ დამონტაჟდეს iTero Element 2 სკანერი. 

 

ცვლადი 

დენის კვება 

 

აკუმულატორი 

 

დააკლიკე 

 

მუდმივი 

დენის ძალა 

 

კვების 

ღილაკი 

 

ზონდი 

 

ინსტალაციისთვის 

საჭიროა 2 ადამიანი 

 

A სენსორული 

ეკრანი 

B კვების 

გამომრთველი 

C LED ენერგია 

D ზონდი 

E სათავსო 

F ბორბლებიანი 

ბაზა 

 

1. შეამოწმეთ ყუთების 

შიგთავსი. 

 

2. შეაერთეთ ბოძი ბორბლებიან 

ფუძეზე. 
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3. მოუჭირეთ 2 ხრახნს მოზრდილი 

ქანჩის გასაღების გამოყენებით. 

 

4. მოხსენით საფარი სახელურის 

უკანა ნაწილიდან. 

 

5. მიამაგრეთ ღეროს ბუდე 

ბორბლებიანი ღერძის წინა 

მხარეს. 

 

6. დაიჭირეთ ბუდე.  

 

7. მოუჭირეთ ზონდის ბუდის 

ხრახნს უკანა მხარეს, პატარა 

ქანჩის გასაღების გამოყენებით. 

 

8. თავიდან მიამაგრეთ 

საფარველი სახელურის უკან. 

 

9. მოხსენით მაგნიტური საფარი 

ბორბლებიანი ღერძის ჩარჩოს უკანა 

ნაწილიდან. 

 

10. მოუშვით სამაგრი ხრახნები და 

მოხსენით ბატარეის საფარი. 

 

11. შეაცურეთ ელემენტი 

ელემენტის ბუდეში და 

მოუჭირეთ ქანჩყურიანი 

ხრახნები. 
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12. აწიეთ სენსორული ეკრანი 

დასამონტაჟებლად. 

 

13. შემოაბრუნეთ სკანერი და 

მოუჭირეთ ქანჩყურებიანი 

ხრახნები, რათა დამაგრდეს 

ეკრანი. 

 

14. შეაერთეთ დენის კაბელი DC 

ხვრელში, როგორც ნაჩვენები 

არის შემდეგ სურათში. 

 

დენის კაბელი ჩასმულია.  

 

15. მიამაგრეთ მაგნიტური უკანა 

საფარი. 

 

16. მოათავსეთ ზონდი 

სათავსოში. 

 

17. დაუკავშირეთ ზონდის კაბელი 

სენსორული ეკრანის უკანა ნაწილს. 

 

18. დაუკავშირეთ დენის კაბელი 

ბორბლებიანი სადგამის ქვედა 

ნაწილში. 

 

19. დაამაგრეთ კაბელი 

ბორბლებიანი სადგამის უკანა 

მხარეს დამჭერის მეშვეობით. 
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20. განათავსეთ ვებ კამერა სენსორულ 

ეკრანზე დისტანციური სწავლების 

ან დამხმარე სესიებისთვის. 

 

21. დაუკავშირეთ ვებ კამერა USB 

პორტს სენსორული ეკრანის 

ქვედა ნაწილში. 

 

22. შეაერთეთ დენის კაბელი AC 

დენის განყოფილებაში და 

შემდეგ დააჭირეთ ჩართვის 

ღილაკს, რათა ჩართოთ სკანერი. 

2.1.2 ITero Element 2 სკანერის აწყობა - დახლიანი სადგამის კონფიგურაცია 

მიჰყევით ინსტრუქციებს იმისათვის, რომ დამონტაჟდეს iTero Element 2 სკანერი. 

 

1. ჩასვით პოსტი ჩარჩოში. 

 

2. დაამაგრეთ ბოძი ექვსწახნაგა 

შლიცის გასაღებიs გამოყენებით. 

 

3. მოაცილეთ საფარი. 

 

4. მიამაგრეთ ახალი საფარი. 

 

5. აწიეთ სენსორული ეკრანი 

დასამონტაჟებლად. 

 

6. შემოაბრუნეთ სკანერი და 

მოუჭირეთ ქანჩყურებიანი 

ხრახნები, რათა დამაგრდეს ეკრანი. 
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7. მიამაგრეთ საფარი. 

 

8. შეაერთეთ დენის კაბელი DC 

ხვრელში. 

 

9. დაუკავშირეთ ზონდის კაბელი 

სენსორული ეკრანის უკანა 

ნაწილს. 

 

10. განათავსეთ ვებ კამერა 

სენსორულ ეკრანზე 

დისტანციური სწავლების 

ან დამხმარე სესიებისთვის. 

 

11. დაუკავშირეთ ვებ კამერა USB 

პორტს სენსორული ეკრანის 

ქვედა ნაწილში. 

12. შეაერთეთ დენის კაბელი AC 

დენის განყოფილებაში და 

შემდეგ დააჭირეთ ჩართვის 

ღილაკს, რათა ჩართოთ 

სკანერი. 
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2.1.3 iTero Element Flex სკანერის აწყობა 

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს იმისათვის, რომ დამონტაჟდეს iTero Element Flex სკანერი. 

A ჰაბი და ჰაბის კვების კაბელი 

B სათავსო 

C ზონდი და ზონდის კაბელი 

D USB კაბელი ლეპტოპთან და 

ჰაბთან დასაკავშირებლად 

 

1. მოათავსეთ ზონდი 

სათავსოში. 

 

2. შეაერთეთ ჰაბის დენის კაბელი 

ჰაბთან 

 

3. შეაერთეთ USB კაბელი ჰაბთან. 

 

4. შეაერთეთ USB კაბელი 

ლეპტოპთან. 

 

5. შეაერთეთ ზონდის კაბელი 

ჰაბთან. 

6. შეაერთეთ ჰაბის დენის კაბელი 

AC დენის წყაროში. 

შენიშვნები: 

• ჰაბი უნდა იყოს 

დაკავშირებული AC კედლის 

სოკეტში ნებისმიერ დროს 

• ლეპტოპი უნდა 

უკავშირდებოდეს  

AC- ს კედლის სოკეტს 

ინტრაორალური სკანირების 

განმავლობაში. 
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2.2 ITero პროგრამის ინსტალაცია - iTero Element Flex 

ITero Element 2–ის ახალ სისტემას მოჰყვება დაინსტალირებული პროგრამა, მაგრამ მომხმარებელმა 

უნდა დააინსტალიროს პროგრამა iTero Element Flex სისტემებზე. 

შენიშვნა: ITero პროგრამის Flex სისტემებზე დაყენებამდე, გთხოვთ, დააინსტალიროთ Windows-ის 

ყველა შესაძლო განახლება. ახალი Windows კომპიუტერები ავტომატურად უნდა ახლდებოდეს. 

პროგრამული უზრუნველყოფის სათანადო ინსტალაციისათვის და თქვენი iTero Element Flex 

სისტემის კონფიგურაციისათვის, გთხოვთ, დარწმუნდით შემდეგში: 

• ზონდი სათანადოდ არის მოთავსებული სათავსოში და დაკავშირებული არის ჰაბთან 

• ჰაბი უკავშირდება ლეპტოპს 

• ლეპტოპი შეერთებულია AC დენის წყაროში პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციის 

განმავლობაში 

რათა დააინსტალიროთ ITero პროგრამა iTero Element Flex სისტემაზე: 

1. დააინსტალირეთ Windows- ის ყველა შესაძლო განახლება. 

a. იმისათვის, რომ შეამოწმოთ Windows-ის განახლებები, გახსენით "Windows პარამეტრები" 

ფანჯარა (Winkey+I), დააჭირეთ "განახლება და უსაფრთხოება"  

b. დააჭირეთ Windows- ის განახლებას. 

c. დააწკაპეთ "შეამოწმეთ განახლებები" იმის სანახავად, არის თუ არა ახალი განახლებები. 

2. რეგისტრირებულ ელექტრონულ საფოსტო ყუთში, მოძებნეთ წერილი "თქვენი iTero გამოიგზავნა", 

რომელიც შეიცავს ინსტრუქციებს. 

3. დააჭირეთ ბმულს, რომ შეხვიდეთ პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოსატვირთ გვერდზე ან 

გახსენით http://download.itero.com. 

4. ვებსაიტზე დააჭირეთ დაწყების ღილაკს. FirstTimeInstaller.exe ფაილი იქნება გადმოწერილი. 

5. გადმოწერილი ინსტალაციის ფაილი გაუშვით და მიჰყევით ეკრანზე მითითებულ 

ინსტურქციებს, რომ დასრულდეს iTero პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია. 

 საწყისი ეკრანი ნაჩვენებია. გააგრძელეთ, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 2.3, ქვევით. 

http://download.itero.com/
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2.3 სკანერში შესვლა პირველად 

როდესაც პირველად ჩართავთ სკანერს, გამოისახებასაწყისი ეკრანი: 

 

სურათი 11: საწყისი ეკრანი 

შეარჩიეთ საჭირო ენა და შემდეგი რეჟიმებიდან ერთ-ერთი: 

• დემო რეჟიმი: საშუალებას გაძლევთ გაეცნოთ სკანერის თვისებებს და შეასრულოთ საცდელი 

სკანირებები სკანების წარდგენის გარეშე. დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ სექცია 2.4. 

• საკუთარ თავზე მორგება: საშუალებას გაძლევთ დაარეგისტრიროთ სკანერი. დამატებითი 

ინფორმაციისთვის, იხილეთ სექცია 2.5. 

შენიშვნა: თუ თქვენ აირჩევთ დემო რეჟიმს "საკუთარ თავზე მორგების" რეჟიმზე ადრე, თქვენ 

მოგიწევთ სკანერის გადატვირთვა, რათა მიიღოთ წვდომა "საკუთარ თავზე მორგების" რეჟიმზე. 

2.4 დემო რეჟიმში მუშაობა 

დემო რეჟიმი განკუთვნილია ახალი პერსონალის მომზადებისთვის და სკანირებაში ვარჯიშისათვის. 

დემო რეჟიმი ხელმისაწვდომია ნებისმიერ დროს სტომატოლოგიური პრაქტიკის გასავლელად iTero 

სკანერზე, სკანირების ტექნიკისთვის, დანიშნულების ფორმებისა და შემთხვევების ტიპების 

ინსტრუქციების მისაღებად, და iTero ინტერფეისთან გასაცნობად. დემო რეჟიმი მოიცავს სკანირების 

პროცესის ყველა ასპექტს და მოიცავს ნიმუშების ფართო სპექტრს, მაგალითად, კლინიკურ 

შემთხვევებს, ელაინერის შემთხვევებსა და აღდგენით შემთხვევებს. 

როდესაც დემო რეჟიმი გამოიყენება სკანირების პრაქტიკისთვის, მარცხენა ზედა კუთხეში 

მსუბუქად მოხაზული ფონი და წითელი ნიშანი მიუთითებს იმაზე, რომ ამჟამად დემო რეჟიმში 

მუშაობს. დემო რეჟიმი ხელმისაწვდომია საწყის ეკრანზე პირველად შესვლისას, ან ნებისმიერ 

დროს, iTero ლოგოს დაჭერით მთავარ ეკრანიდან. 
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შენიშვნა: დემო რეჟიმში გაკეთებული სკანირებების შენახვა ან პაციენტის სამკურნალოდ 

გამოყენება შეუძლებელია. 

ავტორიზაციის შემდეგ დემო რეჟიმში შესასვლელად: 

1. დააჭირეთ iTero Element ლოგოს სკანერის ეკრანის ზედა ნაწილში. 

 

სურათი 12: iTero Element ლოგო 

2. დააჭირეთდემო რეჟიმი. 

 

სურათი 13: დემო რეჟიმის ვარიანტი 

როდესაც გამოჩნდება შესვლის ფანჯარა, საშუალება გექნებათ აირჩიოთ დემო მომხმარებელი. 
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სურათი 14: შესვლის ფანჯარა დემო მომხმარებლების ჩამონათვალით 

3. აღდგენითი შემთხვევების სანახავად, აირჩიეთ დოქ. დემო, iTero მომხმარებელი ექიმის 

სახელების ჩამოსაშლელი სიიდან. 

 

სურათი 15: დემო შესვლის ღილაკი 

4. დააჭირეთდემო შესვლას. 
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ნაჩვენებია დემო რეჟიმის საწყისი ეკრანი, დემო რეჟიმთან ერთად, რომელიც ნაჩვენებია 

ფანჯრის ზედა მარცხენა მხარეს. 

 

სურათი 16: დემო რეჟიმის საწყისი ეკრანი 

5. დემო შემთხვევების სანახავად, დააჭირეთ ბრძანებებს, რათა გამოაჩინოთ მიმდინარე 

ბრძანებების ჩამონათვალი, მათთან ერთად წარსული ბრძანებების ჩამონათვალი. 

 

სურათი 17: დემო შემთხვევები ნაჩვენებია წარსული შეკვეთების ჩამონათვალში 
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6. შეეხეთ საჭირო დემო შემთხვევას. 

შერჩეული შემთხვევა გაფართოვებულია შემდეგი ვარიანტების დასანახად: 

 

სურათი 18: წინა ბრძანებების პანელი - პარამეტრები 

ბრძანებებთან მუშაობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ სექცია 6. 

2.4.1 დემო რეჟიმიდან გამოსვლა 

დემო რეჟიმიდან გამოსასვლელად: 

• დააჭირეთ iTero Element ლოგოს, ხოლო შემდეგ დააჭირეთდემოდან გამოსვლას, რათა 

გამოხვიდეთ დემო რეჟიმიდან. 

 

სურათი 19: დემო რეჟიმიდან გამოსვლა 
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2.5 სკანერის რეგისტრაცია - საკუთარ თავზე მორგება 

სკანერის რეგისტრაციისას, რეგისტრაციის პროცესის დასასრულებლად საჭიროა შემდეგი: 

• მომხმარებლის სახელი 

• მომხმარებლის პაროლი 

• კომპანიის ID 

თქვენ მიიღებთ ელ. წერილს iTero– ს წარმომადგენლისგან, ავტორიზაციის მონაცემებითა და 

დეტალური ინფორმაციით იმის თაობაზე თუ როგორ უნდა გაუძღვეთსაკუთარ თავზე მორგების 

პროცესს. 

შენიშვნა: თუ სკანერის რეგისტრაციამდე, თქვენ მიიღეთ წვდომა დემო რეჟიმზე საწყისიგვერდიდან, 

თქვენ მოგიწევთ სკანერის გადატვირთვა, რათა მიიღოთ წვდომა "საკთარ თავზე მორგების" 

რეჟიმზე. 

სკანერის დასარეგისტრირებლად: 

1. შეარჩიეთ საჭირო ენა. 

2. დააჭირეთ "საკუთარ თავზე მორგება"-ს. 

დაკავშირების გვერდი ნაჩვენებია. 

 

სურათი 20: ქსელის არჩევა 
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3. შეარჩიეთ საჭირო ქსელის კავშირი და შემდეგ დააჭირეთშემდეგს. 

Align-თან კომუნიკაცია დადასტურებულია. 

 

სურათი 21: მიმდინარეობს Align-თან კომუნიკაციის დადასტურება 

4. როდესაც გადამოწმება დასრულდება, დააჭირეთ შემდეგს. 

 დროის სარტყელი გვერდი ნაჩვენებია. 

 

სურათი 22: დროის სარტყელი 
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5. დააჭირეთშემდეგს თუ სტანდარტულად შერჩეული დროის სარტყელი სწორია ან აირჩიეთ 

თქვენთვის სასურველი ჩამოსაშლელი სიიდან და შემდეგ დააჭირეთდადასტურებას. 

 რეგისტრაციის სისტემის გვერდი ნაჩვენებია. 

 

სურათი 23: სისტემის რეგისტრაცია პარამეტრების კონფიგურაციის მიზნით 

6. შეიყვანეთ თქვენი ელ. ფოსტა, პაროლი და კომპანიის ID მოცემულ ველებში და შემდეგ 

დააჭირეთრეგისტრაციას. 

სკანერის კონფიგურაციის გვერდი ნაჩვენებია, სადაც ნაჩვენებია თქვენი iTero– ს გამოწერის პაკეტი. 

 

სურათი 24: iTero გამოწერის პაკეტი 
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7. დააჭირეთშემდეგს. 

 სალიცენზიო ხელშეკრულების გვერდი ნაჩვენებია. 

 

სურათი 25: სალიცენზიო შეთანხმება 

8. ლიცენზიის ხელშეკრულების განხილვის შემდეგ, მონიშნეთ უჯრა, რათა დაეთანხმოთ 

ხელშეკრულების პირობებს და შემდეგ დააჭირეთ შემდეგს. 

სისტემა ამოწმებს განახლებას და საჭიროების შემთხვევაში განახლდება უახლეს ვერსიაზე. 

 

სურათი 26: განახლებების შემოწმება 
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9. დააჭირეთშემდეგს. 

სისტემა დარეგისტრირებულია და მზად არის. 

 

სურათი 27: სისტემა დარეგისტრირებულია და მზად არის 

10. სისტემაში შესასვლელად, დააჭირეთ iTero Element-ში შესვლას, როგორც ეს აღწერილია შემდეგ 

სექციაში. 
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3 iTero Element 2 და iTero Element Flex სკანერთან მუშაობა 

3.1 სკანერში შესვლა 

როდესაც სკანერი ჩართულია, გამოჩნდებაშესვლის ფანჯარა. 

 

სურათი 28: შესვლის ფანჯარა 

ITero სკანერზე შესვლისას დარწმუნდით, რომ თან გქონდეთ ინფორმაცია თქვენი MyAligntech 

ანგარიშის შესახებ. თქვენ დაგჭირდებათ თქვენი სახელი, ანგარიშის ელ. ფოსტა და პაროლი. 

შეავსეთ ყველა საჭირო ველი და შემდეგ დააჭირეთშესვლის ღილაკი. 

სკანერში შესასვლელად: 

1. აირჩიეთ თქვენი მომხმარებლის სახელი ექიმის სახელის ჩამოსაშლელი სიიდან. 

2. შეიყვანეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც გამოიყენეთ myaligntech.com – ზე 

დარეგისტრირებისას. თქვენი ელ. ფოსტის მისამართი ავტომატურად გამოჩნდება, თუ თქვენ 

მონიშნავთ დამიმახსოვრე უჯრას წინა ავტორიზაციის სესიის დროს. 

3. შეიყვანეთ თქვენი პაროლი. თუ პაროლი დაგავიწყდათ, თქვენ შეგიძლიათ აღადგინოთ იგი, 

როგორც ეს აღწერილია სექციაში 3.1.1. 

4. მონიშნეთდამიმახსოვრე უჯრა, რათა სისტემამ დაიმახსოვროს თქვენი ელ. ფოსტის მისამართი 

მომდევნო სესიებში. სკანერზე წვდომის მისაღებად, თქვენ მაინც დაგჭირდებათ თქვენი 

პაროლის შეყვანა. 
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5. დააჭირეთ შესვლას. 

iTero-ს საწყისი ეკრანი ნაჩვენებია. 

 

სურათი 29: iTero-ს საწყისი ეკრანი 
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3.1.1 თქვენი პაროლის თავიდან დაყენება 

საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პაროლი. 

თქვენი პაროლის დასაყენებლად: 

1.  ესვლა შესვლის ფანჯარაში, დააჭირეთ აროლი დაგავიწყდა პაროლი. 

 

სურათი 30: "დაგავიწყდათ პაროლი"-ს ღილაკი 

ნაჩვენებია ფანჯარა, სადაც აღწერილია რა უნდა გააკეთო შემდეგ. 

 

სურათი 31: ელ. ფოსტის ველი დავიწყებული პაროლისთვის 
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2. ელ. ფოსტის ველში, შეიყვანეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც გამოიყენეთ 

myaligntech.com–ზე რეგისტრაციის დროს. 

3. დააჭირეთ დადასტურებას. 

ნაჩვენებია უსაფრთხოების წინასწარ განსაზღვრული კითხვა. 

 

სურათი 32: უსაფრთხოების პასუხის ველი 

4. შეიყვანეთ პასუხი თქვენს უსაფრთხოების კითხვაზე. 

თქვენ გამოგეგზავნათ დროებითი პაროლი. 

5. გამოიყენეთ დროებითი პაროლი, რათა შეხვიდეთ myaligntech.com– ზე და შემდეგ თავიდან 

დააყენეთ თქვენი პაროლი. 

6. თუ არ იცით თქვენი რეგისტრირებული ელ. ფოსტის მისამართი, დაუკავშირდით iTero 

მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს. 

3.2 სკანერიდან გამოსვლა 

იმისათვის, რომ დაიცვათ თქვენი პაციენტის ინფორმაცია, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ სკანერიდან, 

როდესაც ის არ არის გამოყენებაში. 

შაბლონის მიხედვით, წინასწარ განსაზღვრული უმოქმედობის პერიოდის გამო თქვენ გამოხვალთ 

სისტემიდან, რომლის განსაზღვრაც შესაძლებელი არის შესვლის პარამეტრებიდან, რომელიც 

აღწერილია სექციაში 3.6.3.1. 
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სკანერიდან გამოსვლა: 

1. დააჭირეთ , რათა დაბრუნდეთ მთავარ ეკრანზე. 

2. დააჭირეთ , რათა გამოხვიდეთ სისტემიდან. 

 შესვლის ფანჯარა ნაჩვენებია, შემდეგი მომხმარებელი მზად არის სისტემაში შესასვლელად. 

3.3 სკანერის გათიშვა 

რეკომენდებულია სისტემის გათიშვა ყოველი დღის ბოლოს, რათა საშუალება მისცეთ სისტემას 

დააინსტალიროს პროგრამული განახლებები. 

სკანერის გათიშვა: 

1. დახურეთ ყველა ფაილი და პროგრამა. 

2. სისტემის დასახურად, თითი დააჭირეთ და აუშვით ეკრანის ქვედა ნაწილში არსებულ კვების 

გამომრთველს. 

გაფრთხილება: ღილაკის 4 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში დაჭერა ააქტიურებს მყარ 

გადატვირთვას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი პრობლემები, როგორიცაა ნაცრისფერი და 

ლურჯი ეკრანები. 

3.4 სკანერის გადატანა ოფისის ტერიტორიაზე 

ITero Element 2 სკანერის გადატანა შესაძლებელია ოფისის ტერიტორიაზე. 

სკანერის გადატანა: 

1. დარწმუნდით, რომ ზონდი მტკიცედ არის მოთავსებული სათავსოში. 

2. გამოაერთეთ სისტემა კვების წყაროდან. 

3. მოათავსეთ სისტემა მის ახალ ადგილას და შეაერთეთ კვების წყაროში. 

3.5 მომხმარებლის ინტერფეისი 

ITero პროგრამა უზრუნველყოფს ინტუიციურ სამომხმარებლო ინტერფეისს ციფრული სკანირების 

შესასრულებლად რესტავრაციული ან ორთოდონტიული გამოყენებისთვის. სენსორული ეკრანი და 

ზონდის ღილაკები გამოიყენება ეკრანის ინსტრუქციების საპასუხოდ სკანირების პროცესის დროს. 

სენსორული ეკრანის ჟესტების ჩამონათვალის სანახავად, იხილეთ სექცია 3.5.2. 
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სურათი 33: iTero მთავარი ეკრანი 

შემდეგი ღილაკები ნაჩვენებია მთავარ ეკრანზე: 

 

ბატარეა: დააჭირეთ, რათა იხილოთ iTero-ს გარე ბატარეზე დარჩენილი მუხტი. 

ბატარეის ინდიკატორის გამოჩენის შემდეგ, ნაჩვენები იქნება ბატარეის 

დარჩენილი პროცენტული მუხტი. როდესაც ბატარეის სიმბოლოზე გამოჩნდება 

ელვის სიმბოლო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბატარეა იტენება. 

 

სურათი 34: ბატარეის დარჩენილი მუხტი 

 

სასწავლო ცენტრი: დააჭირეთ, რათა მიიღოთ წვდომა თქვენი iTero სკანერის 

სასწავლო მასალებსა და საგანმანათლებლო ვიდეოებზე.  

 

ჩაკეტვა: დააჭირეთ, რათა გამოხვიდეთ თქვენი ანგარიშიდან, როდესაც 

სკანერი არ არის გამოყენებაში, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 3.2.ეს ხელს 

შეუწყობს სტომატოლოგიური პრაქტიკის HIPAA შესაბამისობას და ყველა 
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სამედიცინო ინფორმაციის უსაფრთხო დაცვას.  

მინიშნება: თქვენ უნდა ჩაკეტოთ სისტემა მისი გაწმენდის დროს, რათა 

თავიდან აიცილოთ არასასურველი ჩანაწერები. 

 

პარამეტრები: დააჭირეთ, რათა შეცვალოთ თქვენი სკანერისთვის სასურველი 

პარამეტრები, მაგალითად, ზონდის კონფიგურაცია, ლოკალიზაცია, 

მომხმარებლების პარამეტრები და სხვა.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ სექცია 3.6. 

 

დახმარება: დააჭირეთ ნახევრად გამჭვირვალე დახმარების ღილაკს 

მინიშნებებთან ერთად, რათა დაგეხმაროთ ფუნქციებსა და ინსტრუმენტებს 

შორის ნავიგაციაში. 

 

სურათი 35: დახმარების ღილაკი 

ამ ხედით, ღილაკი იცვლება . დააჭირეთ ღილაკს, რათა მიიღოთ 

დისტანციური დახმარება მომხმარებელთა მხარდაჭერისგან. მომხმარებელთა 

მხარდაჭერა ხელმისაწვდომია დახმარების ნებისმიერი ღილაკიდან. 

შენიშვნა: დისტანციურად დაკავშირებამდე, გთხოვთ, დარეკოთ 

მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრში.  

დააჭირეთ ნებისმიერ ადგილას, რათა დახუროთ დახმარების ფანჯარა და 

დაუბრუნდეთ შესაბამის ეკრანს. 

 

ახალი სკანირება: გასახსნელად დააჭირეთახალი სკანირებაფანჯარა, რომ 

შეავსოთ Rx, ახალი სკანირების დაწყებამდე.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ სექცია 4. 



iTero Element 2 და iTero Element Flex მომხმარებლის სახელმძღვანელო  

 

© 2019 Align Technology, Inc. ყველა უფლება დაცულია. 33 

 

პაციენტები: სანახავად დააჭირეთპაციენტებიგვერდი, სადაც მოცემულია ყველა 

თქვენი პაციენტი, მათი ბარათის ნომერი და ბოლო სკანირების თარიღი.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ სექცია 5. 

 

შეკვეთები: დააჭირეთ ყველა თქვენი შეკვეთის ჩამონათვალის სანახავად.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ სექცია 6. 

 

შეტყობინებები: დააჭირეთ Align Technology-სგან მიღებული შეტყობინებების 

სანახავად.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ სექცია 7. 

 ბატარეას და პარამეტრების ღილაკები ნაჩვენებია სკანერის თითოეულ ფანჯარაში, როგორც ეს 

აღწერილია სექციაში 3.5.1. 

3.5.1 სკანერის ინსტრუმენტთა პანელი 

მომდევნო ინსტრუმენტების პანელი გამოსახულია სკანერის თითოეული ფანჯრის ზედა ნაწილში: 

 

ცენტრალური 4 ღილაკი მიუთითებს სკანირების პროცესის მიმდინარე სტატუსს. 

 

დააჭირეთ, რათა დაბრუნდეთ მთავარ ეკრანზე. 

 
აჩვენებს სკანირების პროცესის მიმდინარე ეტაპს, რომელიც ასევე ნაჩვენებია 

ინსტრუმენტთა პანელზე არსებული შესაბამისი მონიშნული ღილაკით. 

 
დააჭირეთ, რათა დაუბრუნდეთახალი სკანირების ფანჯარას, რომ ნახოთ Rx, როგორც 

აღწერილია სექციაში 4.1. 

 
დააჭირეთ რათა გადახვიდეთ სკანირების პროცესში და ჩაუტაროთ სკანირება 

პაციენტს, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2. 

 
დააჭირეთ რათა გადახვიდეთ ხედვის რეჟიმში და იხილოთ სკანირებული მოდელი, 

რომელიც აღწერილია სექციაში 4.3. 

 
დააჭირეთ, რათა გააგზავნოთ დასკანირებული მოდელი ლაბორატორიაში, რომელიც 

აღწერილია სექციაში 4.4. 
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დააჭირეთ, რათა იხილოთ iTero-ს გარე ელემენტის დარჩენილი მუხტი. 

ბატარეის ინდიკატორის გამოჩენის შემდეგ, ნაჩვენები იქნება ბატარეის დარჩენილი 

პროცენტული მუხტი. როდესაც ბატარეის სიმბოლოზე გამოჩნდება ელვის სიმბოლო, 

ეს იმას ნიშნავს, რომ ბატარეა იტენება. 

 

სურათი 36: ბატარეის დარჩენილი მუხტი 

 
დააჭირეთ რათა შეცვალოთ თქვენი iTero სკანერისთვის სასურველი პარამეტრები, 

მაგალითად, ონდის კონფიგურაცია, ლოკალიზაცია, მომხმარებლების პარამეტრები 

და სხვა.  

პარამეტრის მახასიათებლების დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ სექცია 3.6. 

 
დააჭირეთ ნახევრად გამჭვირვალე დახმარების ღილაკს მინიშნებებთან ერთად, რათა 

დაგეხმაროთ ფუნქციებსა და ინსტრუმენტებს შორის ნავიგაციაში. 

 

სურათი 37: დახმარების ღილაკი 

ამ ხედით, ღილაკი იცვლება . დააჭირეთ ღილაკს, რათა მიიღოთ დისტანციური 

დახმარება მომხმარებელთა მხარდაჭერისგან. მომხმარებელთა მხარდაჭერა 

ხელმისაწვდომია დახმარების ნებისმიერი ღილაკიდან. 

დააჭირეთ ნებისმიერ ადგილას, რათა დახუროთ დახმარების ეკრანი და 

დაუბრუნდეთ შესაბამის ეკრანს. 
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3.5.2 სენსორული ჟესტები 

ITero პროგრამული უზრუნველყოფა მხარს უჭერს სენსორულ (ასევე ცნობილი, როგორც მრავალ 

შეხებით) ჟესტებს. ეს ჟესტები არის წინასწარ განსაზღვრული მოძრაობები, რომლებიც გამოიყენება 

მრავალშეხებიან მოწყობილობებთან. 

ზოგადი სენსორული ჟესტების მაგალითები: 

   

დააჭირე ორჯერ დაჭერა ხანგრძლივი დაჭერა 

   

სქროლვა ამოტრიალება გასმა 

   

Pan მასშტაბის შემცირება მასშტაბის გაზრდა 

 

3.6 სკანერის პარამეტრების განსაზღვრა 

სკანერის გამოყენების დროს, სკანერის პარამეტრები საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ თქვენი 

პარამეტრები და შეცვალოთ ის პარამეტრები, რომლებიც აყენია სტანდარტულად. 

სკანერის პარამეტრების დასადგენად: 

1. დააჭირეთ  ღილაკს. 

 პარამეტრების ფანჯარა ნაჩვენებია. 
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სურათი 38: პარამეტრების ფანჯარა 

2. დააჭირეთ იმ პარამეტრებს, რომელთა განსაზღვრაც გსურთ. 

o კომპიუტერის პარამეტრები, რომელიც აღწერილია სექციაში 3.6.1 

o მომხმარებლის პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრულია სექციაში 3.6.2 

o სისტემის პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრულია სექციაში 3.6.3 

იხსნება შესაბამისი ფანჯარა. 

3. შეიტანეთ ცვლილებები და შემდეგ დააჭირეთ , რათა შეინახოთ თქვენი ცვლილებები და 

დაუბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარას. 
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3.6.1 კომპიუტერის პარამეტრების განსაზღვრა 

კომპიუტერის პარამეტრები საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ სკანერის სიკაშკაშე, ხმა, Wi-Fi და 

სასაათო სარტყლის პარამეტრები. 

3.6.1.1 სიკაშკაშის სტანდარტული პარამეტრის განსაზღვრა 

სიკაშკაშის სტანდარტული პარამეტრის დასადგენად, დააჭირეთსიკაშკაშის ღილაკს, გადაიტანეთ 

სანიშნე საჭირო სიკაშკაშის დონეზე და შემდეგ დააჭირეთ , რათა შეინახოთ თქვენი ცვლილებები 

და დაუბრუნდეთპარამეტრების ფანჯარას. 

 

სურათი 39: სიკაშკაშის პარამეტრები 

3.6.1.2 ხმის სტანდარტული პარამეტრის განსაზღვრა 

სისტემის სტანდარტული ხმის დასადგენად, დააჭირეთხმის ღილაკს, გადაიტანეთ სლაიდერი ხმის 

საჭირო დონეზე და შემდეგ დააჭირეთ , რათა შეინახოთ თქვენი ცვლილებები და დაუბრუნდეთ 

პარამეტრების ფანჯარას. 

 

სურათი 40: ხმის პარამეტრები 

სისტემის ხმების გარდა, ხმის პარამეტრები განსაზღვრავს შიგთავსის ხმას სასწავლო ცენტრიდან 

. 
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3.6.1.3 Wi-Fi-ს პარამეტრების განსაზღვრა 

პირველად, როდესაც თქვენს სკანერს დაუკავშირდებით კლინიკის Wi-Fi ქსელში, დაგჭირდებათ თქვენი 

პაროლის დამატება. ამის შემდეგ, სტანდარტულად, სკანერი ავტომატურად დაუკავშირდება მას. 

Wi-Fi ქსელთან დასაკავშირებლად: 

1. დააჭირეთ Wi-Fi-ს ღილაკს. 

ნაჩვენებია ახლომდებარე Wi-Fi ქსელების სია. 

 

სურათი 41: ახლომდებარე Wi-Fi ქსელების სია 

2. შეარჩიეთ თქვენი კლინიკის ქსელი და დააჭირეთ დაკავშირებას. 

3. შეიყვანეთ თქვენი ქსელის უსაფრთხოების გასაღები (პაროლი) ფანჯარაში, რომელიც გაიხსნება 

და შემდეგ დააჭირეთ დაკავშირების ღილაკს. 

 

სურათი 42: კლინიკის Wi-Fi ქსელთან დაკავშირება 

როდესაც სკანერი დაუკავშირდება Wi-Fi ქსელს, სტატუსი შეიცვლება დაკავშირებულად. 
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4. თუ არ გსურთ ქსელთან ავტომატურად დაკავშირება, დააჭირეთ ქსელს, რომელსაც თქვენ 

უკავშირდებით და შემდეგ დააჭირეთდავიწყებას. 

თქვენ უნდა აირჩიოთ საჭირო ქსელი და შეიყვანოთ Wi-Fi პაროლი, როდესაც შემდეგში 

დაგჭირდებათ დაკავშირება. 

 

სურათი 43: ქსელის დავიწყება ან გათიშვა 

5. ქსელიდან გამოსასვლელად, დააჭირეთ ღილაკს გათიშვა. 

6. დააჭირეთ , რათა შეინახოთ თქვენი პარამეტრები და დაუბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარას. 
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3.6.1.4 თქვენი დროის ზონის განსაზღვრა  

თქვენი დროის ზონის დასადგენად, დააჭირეთ დროის ზონის ღილაკს, აირჩიეთ დროის ზონა 

ჩამოსაშლელი სიიდან და შემდეგ დააჭირეთ თქვენი ცვლილებების დამახსოვრებას და 

დაუბრუნდით პარამეტრების ფანჯარას. 

 

სურათი 44: დროის სარტყელის პარამეტრები 

შენიშვნა: დროის ზონის პარამეტრების წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ სკანერზე შესვლისას. 
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3.6.2 მომხმარებლის პარამეტრების განსაზღვრა 

მომხმარებლის პარამეტრები საშუალებას მისცემს თითოეულ მომხმარებელს განსაზღვროს ის პარამეტრები, 

რომლებიც ნაჩვენებია შაბლონურად, როდესაც კონკრეტული მომხმარებელი შედის სკანერზე. 

3.6.2.1 სკანირების პარამეტრების განსაზღვრა 

თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ ის სტანდარტული პარამეტრები, რომელიც გათვალისწინებულია 

პაციენტის სკანირების დროს 

სკანირების პარამეტრების დასადგენად: 

1. დააჭირეთ სკანირების პარამეტრების ღილაკს. 

 

სურათი 45: სკანირების პარამეტრების ფანჯარა 
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2. აირჩიეთ თქვენი საწყისი სკანირების პრეფერენციები სკანირების პარამეტრების ფანჯრიდან. 

სკანირების 

პარამეტრი 

სკანირების ვარიანტები 

სკანირების პოზიცია შეარჩიეთ თქვენი პოზიცია პაციენტის სკანირების დროს: 

• პაციენტის უკან 

• პაციენტის წინ 

გიროსკოპის 

მიმართულება 

შეარჩიეთ გიროსკოპის სტანდარტული მიმართულება: 

• ზონდის წვერი ეკრანისკენ 

• ზონდის ბაზისი ეკრანისკენ 

სენსორული პანელის 

მიმართულება 

შეარჩიეთ სენსორული პანელის სტანდარტული მიმართულება: 

• ზონდის წვერი ეკრანისკენ 

• ზონდის ბაზისი ეკრანისკენ 

სარკისებური 

სამიზნებელი ზედა 

ყბისთვის მოსანიშნი 

უჯრა 

მონიშნეთ უჯრა, რათა დაადგინოთ სამიზნებელის მიმართულება 

ზედა ყბის სკანირებისას. 

ფერის ჩვენება 

სკანირების 

შემოწმებისას  

ფერით სკანირებისთვის, სტანდარტულად, აირჩიეთ ეს უჯრა. 

სკანირების ბრძანება შეარჩიეთ რიგითობა, რომლის მიხედვითაც გსურთ ყბის სკანირება. 

• ზედა ყბა პირველი 

• ქვედა ყბა პირველი 

აღდგენითი ყბის 

რიგითობა 

შეარჩიეთ რიგითობა, რომლითაც უნდა მოხდეს ყბის სკანირება 

აღდგენითი შემთხვევების ტიპებისთვის: 

• ყბის მოპირდაპირე პირველი 

• მომზადებული პირველი ყბა 
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სკანირების 

პარამეტრი 

სკანირების ვარიანტები 

აღდგენითი 

მოსამზადებელი 

რიგითობა 

შეარჩიეთ რიგითობა, რომლის მიხედვითაც მოახდენთ კბილების და 

თაღების სკანირებას, აღდგენითი შემთხვევების ტიპებში: 

• მომზადებული პირველი 

• თაღი პირველი 

• სახელმძღვანელოს გარეშე 

მითითებების ჩართვა 

უჯრის მონიშვნა 

აირჩიეთ ეს უჯრა, რათა გამოაჩინოთ სახელმძღვანელო სკანირების 

დროს, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 4.2.1. 

მონიშნეთ სკანირების 

რეკომენდირებული 

დიაპაზონის სანიშნი 

უჯრა 

აირჩიეთ ეს უჯრა, რათა გამოყოთ მხოლოდ სკანირების დიაპაზონი 

ნავიგაციის კონტროლზე. 

 

სურათი 46: მონიშნულია მხოლოდ სკანირების დიაპაზონი 

დამატებითი 

სკანირების 

უკუკავშირი 

სკანირების დროს, აირჩიეთ შესაბამისი უჯრები გამოტოვებული 

ანატომიური არეალის სანახავად, როგორც ეს აღწერილია 

სექციაში 4.2.3.1. 

• ორთოდონტიული  

• აღდგენითი 

3. დააჭირეთ , რათა შეინახოთ თქვენი ცვლილებები და დაუბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარას. 
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3.6.2.2 Rx პარამეტრების განსაზღვრა 

თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ ის პარამეტრები, რომლებიც ნაჩვენებია სტანდარტულად, როდესაც 

გახსნით სკანირების დეტალებისფანჯარას ახალი Rx-ის შესავსებად. 

სკანირების პარამეტრების დასადგენად: 

1. დააჭირეთ Rx პარამეტრების ღილაკს. 

 

სურათი 47: Rx პარამეტრების ფანჯარა 

2. აირჩიეთ თქვენი შაბლონური Rx–ის პრეფერენციები Rx პარამეტრების ფანჯრიდან. 

Rx პარამეტრი Rx ვარიანტები 

კბილის ID აირჩიეთ შაბლონური კბილის ID სისტემა: 

• FDI 

• ADA 

• სექტორი 
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Rx პარამეტრი Rx ვარიანტები 

ჩრდილების 

სისტემა 

აირჩიეთ შაბლონური ჩრდილის სისტემა: 

• VITA Lumin 

• VITApan 3D Master 

• სხვა 

შემთხვევის ტიპი შეარჩიეთ შაბლონური შემთხვევის ტიპი: 

• სტანდარტული არ არის 

• ინვიზალაინი 

• iCast 

• iRecord 

• Chair Side Milling 

• ინვიზალაინი+ iRecord 

• Vivera 

• Vivera Pre-Debond 

• აღდგენითი 

შენიშვნა: ხელმისაწვდომი ვარიანტების ჩამონათვალი იცვლება 

თქვენი სააბონენტო პაკეტის მიხედვით. 

3. დააჭირეთ , რათა შეინახოთ თქვენი ცვლილებები და დაუბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარას. 

3.6.2.3 ხელმოწერის პარამეტრების განსაზღვრა 

შეგიძლიათ განსაზღვროთ ის სტანდარტული პარამეტრები, რომელიც ნაჩვენებია ლაბორატორიაში 

შეკვეთის გაგზავნისას. 
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ხელმოწერის პარამეტრების დასადგენად: 

1. დააჭირეთ ხელმოწერის პარამეტრების ღილაკს. 

 

სურათი 48: ხელმოწერის პარამეტრების ფანჯარა 

2. განსაზღვრეთ თქვენი ხელმოწერის სტანდარტული პარამეტრები. 

ხელმოწერის 

პარამეტრი 

ხელმოწერის პარამეტრები 

ლიცენზია დაამატეთ თქვენი ლიცენზიის ნომერი. 

ხელმოწერა დაამატეთ თქვენი ხელმოწერა. 

ხელმოწერის 

გამოყენება 

აირჩიეთ ხელმოწერის შემდეგი პარამეტრებიდან ერთ-ერთი: 

• მოაწერეთ ხელი ერთხელ და შეინახეთ თითოეული Rx-ით 

გამოყენებისთვის 

• არ შეინახოთ ჩემი ხელმოწერა (საჭიროებს ხელმოწერას 

თითოეული Rx-სთვის) 

• ამ ფუნქციის გამორთვა (მხოლოდ ამ მომხმარებლისთვის) 

3. დააჭირეთ , რათა შეინახოთ თქვენი ცვლილებები და დაუბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარას. 
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3.6.2.4 ენის პარამეტრების განსაზღვრა 

დააჭირეთენის ღილაკს, აირჩიეთ სასურველი ენა ჩამოსაშლელი სიიდან და შემდეგ დააჭირეთ , 

რათა შეინახოთ თქვენი ცვლილებების და დაუბრუნდეთპარამეტრების ფანჯარას. 

 

სურათი 49: ენის პარამეტრების ფანჯარა 

3.6.3 სისტემის პარამეტრების განსაზღვრა 

სისტემის პარამეტრები საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ შესვლის პარამეტრები, აწარმოოთ 

დიაგნოსტიკა, დაათვალიეროთ ლიცენზიები, დაათვალიეროთ სისტემის ინფორმაცია, მოახდინოთ 

კონფიგურაციის სინქრონიზაცია და განსაზღვროთ ექსპორტის პარამეტრები. 
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3.6.3.1 შესვლის პარამეტრების განსაზღვრა 

კონფიდენციალურობის და უსაფრთხოების წესების დასაცავად, წინასწარ განსაზღვრული 

უმოქმედობის პერიოდის გამო, თქვენ გამოხვალთ სისტემიდანსტანდარტულად, ეს დრო შეადგენს 

4 საათს, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი. 

უმოქმედობის პერიოდის დასადგენად: 

1. დააჭირეთ შესვლის პარამეტრების ღილაკს. 

შესვლის პარამეტრების ფანჯარა ნაჩვენებია. 

 

სურათი 50: შესვლის პარამეტრების ფანჯარა 

2. შეარჩიეთ უმოქმედობის ის პერიოდი, რის შემდეგაც მომხმარებელი გამოვა სკანერიდან. 

(მინიმალური დრო: 10 წუთი, მაქსიმალური დრო: 10 საათი) 

3. მონიშნეთ სისტემაში დარჩენა სისტემის გადატვირთვის დროს უჯრა, რათა დაიმახსოვროთ 

მომხმარებლის პაროლი, თუ სისტემა გადაიტვირთება უმოქმედობის პერიოდის ვადის გასვლის 

შემდგომ. 

4. დააჭირეთ , რათა შეინახოთ თქვენი ცვლილებები და დაუბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარას. 
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3.6.3.2 მიმდინარე დიაგნოსტიკა 

დააჭირეთ დიაგნოსტიკის ღილაკს, რათა შეამოწმოთ ქსელის კავშირი და სიჩქარე. 

სისტემის დიაგნოზის გასაშვებად: 

1. დააჭირეთ დიაგნოსტიკის ღილაკს. 

შემოწმებულია ქსელის კავშირი და სიჩქარე. 

 

სურათი 51: დიაგნოსტიკის ფანჯარა 

2. დააჭირეთ , რათა დაბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარაზე. 
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3.6.3.3 ლიცენზიები 

დააჭირეთ ლიცენზიების ღილაკს, რათა იხილოთ სკანერზე დაყენებული მესამე მხარის პროგრამული 

კომპონენტების სია და შემდეგ დააჭირეთ , რათა დაბრუნდეთპარამეტრების ფანჯარაზე. 

 

სურათი 52:ინფორმაციის ლიცენზირების ფანჯარა 
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3.6.3.4 სისტემური ინფორმაცია 

დააჭირეთ სისტემური ინფორმაციის ღილაკს, რათა იხილოთ ამჟამად დაინსტალირებული 

პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიებისა და აპარატების სერიული ნომრების და ID-ის 

დეტალები, შემდეგ კი დააჭირეთ , რათა დაუბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარას. 

 

სურათი 53: სისტემის ინფორმაციის ფანჯარა 

3.6.3.5 კონფიგურაციის სინქრონიზაცია 

დააჭირეთ კონფიგურაციის სინქრონიზაციის ღილაკს, რათა მოახდინოთ სერვერისგან მიღებული 

ნებისმიერი ახალი განახლების სინქრონიზაცია, მაგალითად, ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის 

პარამეტრები. 

დააჭირეთ , რათა დაბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარაზე. 
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3.6.3.6 ექსპორტის პარამეტრები 

თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ, თუ რამდენ ხანს უნდა ინახებოდეს ექსპორტირებული ფაილები 

იქამდე, სანამ წაიშლება. გარდა ამისა, შეგიძლიათ იხილოთ ექსპორტირებული ფაილების 

ადგილობრივი ქსელის მისამართი, გამუქებული ასოებით (დაწყებული ”\\”-ით). ეს მისამართი 

ხელმისაწვდომია ნებისმიერი კომპიუტერიდან, ადგილობრივი ქსელის შიგნით. 

შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში, MyiTero- დან ფაილების ექსპორტირება შეგიძლიათ ნებისმიერ 

დროს. 

ექსპორტის პარამეტრების რედაქტირება: 

1. დააჭირეთ ექსპორტის პარამეტრების ღილაკს. 

2. შეარჩიეთ დღეების რაოდენობა, რომლის შემდეგაც უნდა წაიშალოს ექსპორტირებული ფაილები. 

სტანდარტულად, ეს დრო შეადგენს 30 დღეს. 

 

სურათი 54: პარამეტრების ფანჯრის ექსპორტირება - ექსპორტირებული ფაილების წაშლა 

3. საჭიროების შემთხვევაში, დააჭირეთ ახლავე გაასუფთავეთ ექსპორტის მონაცემები ღილაკს, 

რათა დაუყოვნებლად წაშალოთ ექსპორტირებული ფაილები. 

4. დააჭირეთ , რათა დაბრუნდეთ პარამეტრების ფანჯარაზე. 
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4 ახალი სკანირების დაწყება 

დააჭირეთ ახალი სკანირების ღილაკს სკანირების პროცესის დასაწყებად. 

 

ახალი სკანირების ფანჯარა ნაჩვენებია, ასევე ინსტრუმენტთა პანელი, რომელიც აჩვენებს თქვენი 

პროგრესის პროცესს. 

 

სურათი 55: ახალი სკანირების ფანჯარა, რომელიც გვიჩვენებს ცარიელ Rx-ს და პროგრესის ინსტრუმენტთა პანელს ფანჯრის თავზე 

სკანირების პროცესი მოითხოვს შემდეგ ნაბიჯებს, რომლებიც ნაჩვენებია ინსტრუმენტთა პანელზე: 

 
 

 
Rx-ის შევსება, რომელიც აღწერილია სექციაში 4.1 

 
პაციენტის სკანირება, აღწერილი სექციაში 4.2 

 
სკანირების ნახვა, აღწერილი სექციაში 4.3 

 
სკანირების გაგზავნა ლაბორატორიაში, აღწერილი სექციაში 4.4 

თქვენი მიმდინარე პროგრესი მონიშნულია ინსტრუმენტთა პანელზე. 
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4.1 Rx-ში შევსება 

სკანირების პროცესში პირველი ნაბიჯი არის Rx-ში შევსება (რეცეპტი). ახალი სკანირების ფანჯარა 

საშუალებას გაძლევთ შეიყვანოთ პაციენტის მონაცემები, ასევე დეტალები საქმის ტიპთან 

დაკავშირებით. წითელი ვარსკვლავით აღნიშული ველები სავალდებულოა. 

მას შემდეგ, რაც შეავსეთ Rx-ში, შეგიძლიათ დააჭიროთ , რათა გადახვიდეთ სკანირების რეჟიმში 

და მოახდინოთ პაციენტის სკანირება, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 4.2. 

Rx-ში შესავსებად: 

1. მოცემულ ველებში შეიყვანეთ პაციენტის სახელი და გვარი. 

2. შემთხვევის ტიპისჩამოსაშლელი სიიდან, შეარჩიეთ საჭირო შემთხვევის ტიპი. 

შენიშვნა: ნაჩვენები შემთხვევების ტიპები დამოკიდებულია თქვენი გამოწერის პაკეტზე. 

 

სურათი 56: საჭირო საქმის ტიპის შერჩევა 

შემდეგი შემთხვევის ტიპები ხელმისაწვდომია შაბლონურად, იმისდა მიხედვით გაქვთ თუ არა 

თქვენ აღდგენითი ან ორთოდონტიული გამოწერის პაკეტი: 

o Chair Side Milling: აღდგენითი სკანირება ლაბორატორიაში მოდელირებისთვის სკანირების 

გაგზავნის საჭიროების გარეშე. 

o iRecord: მარტივი სკანირება, დამატებითი ცვლილებების გარეშე, ძირითადად გამოიყენება 

მითითებისთვის და თაბაშირის მოდელის შენახვის ნაცვლად, როგორც ეს კანონითაა 

დადგენილი. (ამ შემთხვევის ტიპი მოგვიანებით შეიძლება შეიცვალოს iCast-ზე ან 

ინვიზალაინზე, საჭიროების შემთხვევაში. ) 
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o iCast: iRecord-ის მსგავსია, თუმცა აჩვენებს ABO მოდელს და მოდელირების ნაბიჯს, 

რომელსაც შეუძლია ამოიღოს გამოუყენებელი მონაცემები და, საჭიროების შემთხვევაში, 

შეცვალოს კონტაქტი. (ამ შემთხვევის ტიპი მოგვიანებით შეიძლება შეიცვალოს 

ინვიზალაინზე, საჭიროების შემთხვევაში. ) 

o ინვიზალაინი: ძირითადი სკანირება ინვიზალაინით მკურნალობისთვის. მოდელის სკანირება 

უნდა მოხდეს ხვრელების გარეშე, რათა უზრუნველყოს იდეალური სწორება პაციენტის 

კბილებთან. 

o Vivera: მარტივი სკანირება, დამატებითი მოდიფიკაციების გარეშე, სუფთა დამჭერის 

შესაქმნელად, რომელიც ერთი ინვაზალაინის გამასწორებლის მსგავსია, რომელიც 

ინარჩუნებს კბილების მდგომარეობას მკურნალობის შემდეგ. 

o Vivera Pre-Debond: სკანირება, რომელიც გამოიყენება პაციენტებზე, მაშინ როდესაც მათი 

ბრეკეტები ჯერ კიდევ მიმაგრებულია. Vivera- ს ფიქსატორები შემდგომში 

უზრუნველყოფილი იქნება ბრეკეტების მოხსნის შეხვედრაზე. 

o ინვიზალაინი+ iRecordიწერს ფაილს (iRecord) და ტვირთავს ინვაზალაინი სკანს IDS 

პორტალზე. ინახავს ორ სხვადასხვა სკანს, რადგან შეიძლება მოთხოვნილ იქნას დაზღვევის 

ანაზღაურებისთვის. 

o აღდგენითი: სკანირება, რომელიც უნდა გააგზავნოთ ლაბორატორიაში, მოდელირებისთვის 

ან დაფქვისთვის. 

▪ გაფართოვდა - დასკანერებულია 6 კბილი 

▪ კვადრანტი - დასკანერებულია 4-6 კბილი ერთი გვირგვინისთვის 

▪ სრული თაღი - დასკანერებულია ყველა კბილი 

▪ მითითება - არ შერჩეულა მომზადებული კბილი ან აღდგენა 

 ახალი სკანირების ფანჯარა ნაჩვენებია, შერჩეული შემთხვევის ტიპის მიხედვით. 
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სურათი 57: ახალი სკანირების ფანჯარა - iRecord– ის შემთხვევის ტიპი 

3. იმის მიხედვით თუ რომელი შემთხვევის ტიპა შერჩეული, შეავსეთ შესაბამისი დეტალები. 

o აღდგენითი და Chair Side Milling შემთხვევების ტიპები, იხილეთ სექცია 4.1.1. 

o iCast: მონიშნეთწარმოდგენილია ბრეკეტების უჯრა, თუ პაციენტის კბილებზე არსებობს 

ბრეკეტები. 

o iRecord:  

▪ მონიშნეთ უჯრა აქვს ბრეკეტები , თუ პაციენტს კბილებზე აქვს ბრეკეტები. 

▪ აირჩიეთმრავლობითი კონტაქტების უჯრა თუ საჭიროა მრავლობითი კონტაქტების 

სკანირება. ეს საშუალებას მოგცემთ შეინახოთ 2-კონტაქტის კავშირი თქვენი 

საჭიროებიდან გამომდინარე და ლაბორატორიას მიაწოდებთ კონტაქტის ზუსტ 

ინფორმაციას მოწყობილობების დამზადებისთვის, მაგალითად, ძილის აპნოეს 

მოწყობილობებისთვის. 

თუ თქვენი სააბონენტო პაკეტი შეიცავს საბოლოო ჩანაწერების ვარიანტს, თქვენ შეგიძლიათ 

აირჩიოთ მკურნალობის ეტაპი.დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ინვიზალაინის 

დოკუმენტაცია. 

4. საჭიროების შემთხვევაში, ოჯრიდან- "გააგზავნეთ" ჩამოშალეთ სია, შეარჩიეთ ლაბორატორია, 

სადაც უნდა გაიგზავნოს სკანი. 

5. დააჭირეთ  ინსტრუმენტთა პანელზე, რათა გადახვიდეთ სკანირების რეჟიმში, როგორც ეს 

აღწერილია სექციაში 4.2. 



iTero Element 2 და iTero Element Flex მომხმარებლის სახელმძღვანელო  

 

© 2019 Align Technology, Inc. ყველა უფლება დაცულია. 57 

4.1.1 აღდგენითი სკანირების ტიპებთან მუშაობა 

აღდგენითი შემთხვევების ტიპების არჩევისას საჭიროა შეარჩიოთ კბილი, რომლის აღდგენაც 

საჭიროა, რა სახის აღდგენაა საჭირო, აგრეთვე აღდგენისთვის საჭირო მასალა, ჩრდილი და ა. შ. 

აღდგენითი ან Chairside milling შემთხვევის სკანირებისთვის. 

1. შემთხვევის ტიპის ჩამოსაშლელი სიიდან, აირჩიეთ აღდგენითი. 

კბილის სქემა ნაჩვენებია ფანჯარაში. 

 

სურათი 58: ახალი სკანირების ფანჯარა - აღდგენითი შემთხვევის ტიპი კბილის გრაფიკით 

2. მონიშნეთ მკურნალობამდელი სკანირების უჯრა, თუ გინდათ პაციენტის სკანირება შესაბამისი 

კბილის მომზადებამდე. ამ შემთხვევაში, პაციენტს სკანირება უნდა გაუკეთდეს ორჯერ - კბილის 

ამოღებამდე და მის შემდეგ. 

მკურნალობამდე სკანირება საშუალებას აძლევს ლაბორატორიას დააკოპიროს თავდაპირველი 

ანატომია ახალ რეკონსტრუქციაზე. 
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3. კბილის ცხრილში, შეეხეთ აღსადგენ კბილს. 

ნაჩვენებია შერჩეული კბილის მკურნალობისთვის ხელმისაწვდომი ვარიანტების ჩამონათვალი. 

 

სურათი 59: რეკონსტრუქციული მკურნალობის ვარიანტების ჩამონათვალი 

მკურნალობის ვარიანტების ჩამონათვალი იგივეა ყველა კბილებისთვის, გარდა შემდეგისა: 

o Inlay და Onlay: შესაბამისია მხოლოდ მოლარული და პრემოლარული კბილებისთვის 

o ვინირება: შესაბამისია მხოლოდ მჭრელი და პრემოლარული კბილებისთვის 
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4. შეარჩიეთ საჭირო მკურნალობის ვარიანტი, მაგალითად, გვირგვინი. 

თქვენ მოგთხოვთ შეარჩიოთ შესაბამისი მკურნალობის ვარიანტები თქვენი არჩეული 

სტომატოლოგიური შეკვეთისთვის. 

 

სურათი 60: აღდგენის თავისებურებების განსაზღვრა 

5. აირჩიეთ შემდეგი პარამეტრები შესაბამისი -ჩამოსაშლელი სიიდან. ვარსკვლავებით აღნიშული 

ველები სავალდებულოა. თავდაპირველად, მხოლოდ მასალების შერჩევა არის სავალდებულო, 

მაგრამ როდესაც მასალა შეირჩევა, სხვა პარამეტრების სავალდებულო გახდება შერჩეული მასალის 

მიხედვით. გარდა ამისა, თითოეული პარამეტრის ვარიანტები იცვლება შერჩეული მასალის 

მიხედვით. 

o მასალა: მასალა, საიდანაც დამზადდება სტომატოლოგიური შეკვეთა. 

o მომზადების დიზაინი: მომხმარებლის მიერ, მომზადების დროს შექმნილი დასრულების 

ხაზის (ზღვრის ხაზი) ფორმა. თქვენ უნდა აირჩიოთ ეს როგორც ბუკალურისთვის, ისე 

ლინგვალურისთვის. 

o ზღვრული დიზაინი: კერამიკული მეტალის-კიდის ტიპის შეთავსება, აუცილებელია 

შერჩეული მეტალის გვირგვინი --ს ბაზისთან. თქვენ უნდა აირჩიოთ ეს როგორც 

ბუკალურისთვის, ისე ლინგვალურისთვის. ეს აქტუალური არის მხოლოდ მეტალის 

ტომატოლოგიური სამუშაოსთვის. 

o ჩრდილის სისტემა: სისტემა, რომელიც გამოიყენება გვირგვინის ჩრდილის არჩევისთვის. 

▪ საჭრელი კბილი: გვირგვინის საჭრელი ზონის ჩრდილი. 

▪ ძირითადი ნაწილი: გვირგვინის ძირითადი ნაწილის ზონის ჩრდილი. 

▪ ღრძილოვანი: გვირგვინის ღრძილოვანი ზონის ჩრდილი. 

o Stumpf-ის ჩრდილი: მომზადებული კბილის ჩრდილი. 
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6. დააჭირეთ , რათა შეინახოთ თქვენი არჩევანი და დაუბრუნდეთ ახალი სკანირების ფანჯარას. 

თქვენი პრეფერენციები ნაჩვენებია ინფორმაცია მკურნალობის შესახებ ველში. 

 

სურათი 61: "ინფორმაცია მკურნალობის შესახებ" ველი 

სკანირების გაგზავნამდე, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პრეფერენციები ნებისმიერ 

დროს -ზე დაჭერით. 

4.2 პაციენტის სკანირება 

მას შემდეგ რაც შეავსებთ Rx-ში, დააჭირეთ  ინსტრუმენტთა პანელზე, რათა შეხვიდეთ 

სკანირების რეჟიმში. სკანირების ფანჯარა ნაჩვენებია, რაც საშუალებას დაძლევთ დაიწყოთ 

პაციენტის სკანირება. 

სკანირებისას შეგიძლიათ შეასრულოთ შემდეგი მოქმედებები: 

• იხილეთ დამატებითი სკანირების უკუკავშირი, რომელიც აღწერილია სექციაში 4.2.3.1 

• აირჩიეთ ფერის შეცვლასა და მონოქრომულ რეჟიმს შორის, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2.3.2 

სკანირების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ სკანირების რედაქტირება: 

• სეგმენტის წაშლა, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 4.2.4.1 
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• მონიშნული არეალის წაშლა, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 4.2.4.2 

• გამოტოვებული ანატომიური არეალების გადაღება, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 4.2.4.3 

როდესაც დაასრულებთ პაციენტის სკანირებას, დააჭირეთ  ინსტრუმენტთა პანელზე, რათა 

გადახვიდეთხედვის რეჟიმში, სადაც შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ თქვენი სკანირება 

დასრულებულია ლაბორატორიაში ან შემნახველ საცავში გაგზავნამდე, როგორც ეს აღწერილია 

სექციაში 4.3. 

4.2.1 სკანირების სახელმძღვანელო 

სკანირების რეჟიმში გადასვლისთანავე, შერჩეული სკანირების სეგმენტისთვის რეკომენდირებული 

სკანირების თანმიმდევრობა ნაჩვენებია სკანერის ფანჯრის ცენტრში. იგი ავტომატურად გაქრება 

მცირე ხნის შემდეგ, ან შეგიძლიათ დააჭიროთ ეკრანის ნებისმიერ ადგილას და დამალოთ. 

საუკეთესო შედეგის მისაღწევად, iTero გირჩევთ დაიცვათ სკანირების თანმიმდევრობა. 

 

სურათი 62: რეკომენდებული სკანირების თანმიმდევრობა - ქვედა ყბა 

შენიშვნა: თუ მონიშნავთ აღარ მაჩვენო უჯრას, ეს შეტყობინება აღარ გამოჩნდება მომავალ 

სკანირებებში. თქვენ შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ სახელმძღვანელოს, მისი ჩართვის მეშვეობით 

სკანირების პარამეტრებიდან, როგორც აღწერილია სექციაში 3.6.2.1. 
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გარდა ამისა, თუ ერთდროულად დააჭერთ ზონდის ორივე ღილაკს, გამოჩნდება შემდეგი მითითება: 

 

სურათი 63: ზონდის სახელმძღვანელო 

4.2.2 სკანირების საუკეთესო პრაქტიკები 

სკანირების აღდგენითი შემთხვევებისთვის, iTero გირჩევთ შემდეგ საუკეთესო პრაქტიკებს: 

• დარწმუნდით, რომ მომზადებული კბილი და მისი მიმდებარე არეალი თავისუფალი არის 

ნაგვისგან, ნერწყვისა და დაბინძურებული სისხლისგან. 

• მომზადებული კბილი მშრალი უნდა იყოს, ხოლო ზღვრული ხაზი სუფთა უნდა იყოს 

ქსოვილისგან. 

• თქვენ უნდა იცნობდეთ სათანადო სკანირების ტექნიკას და თავიდან აიცილოთ ზედმეტი 

სკანირება. 

4.2.3 სკანირების ვარიანტები 

სკანირების რეჟიმში შეგიძლიათ აირჩიოთ შემდეგი პარამეტრები: 

• დამატებითი სკანირების უკუკავშირი, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2.3.1 

• შეცვალეთ ფერი/მონოქრომი, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2.3.2 

• სკანირების რედაქტირება: 

o წაშალეთ სეგმენტი, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2.4.1 
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o წაშალეთ არჩეული, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2.4.2 

o შეავსეთ გამოტოვებული ანატომია, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2.4.3 

4.2.3.1 დამატებითი სკანირების უკუკავშირი 

შეგიძლიათ გაააქტიუროთ დამატებითი სკანირების უკუკავშირის რეჟიმი , რათა შეგატყობინოთ 

იმ არეალების შესახებ, რომელთაც დამატებითი სკანირება სჭირდებათ, იმისათვის, რომ 

დარწმუნდეთ კრიტიკულ არეალების არსებობაში, რამაც შეიძლება მთელი მოდელი დააყენოს 

რისკის ქვეშ. 

ანატომიის გამოტოვებული ნაწილები მონიშნული არის წითელ ფრად, როდესაც სკანირება არის 

მონოქრომატულ რეჟიმში, ხოლო მეწამულ ფრად - სკანირების ფერად რეჟიმში.  

  

სურათი 64: გამოტოვებული ანატომიის არეალები ნაჩვენები არის დამატებითი სკანირების უკუკავშირით ან მის გარეშე - 

მონოქრომული 

  

სურათი 65: გამოტოვებული ანატომიის არეალები ნაჩვენები არის დამატებითი სკანირების უკუკავშირით ან მის გარეშე - 

ფერადი რეჟიმი 

შაბლონურად, ეს რეჟიმი ჩართულია, მაგრამ მისი გამორთვა შესაძლებელია თითოეულ შემთხვევაში 

დაკლიკვის მეშვეობით  ან შაბლონურად სკანირების პარამეტრებიდან, როგორც ეს აღწერილია 

სექციაში 3.6.2.1. 
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4.2.3.2 სკანირების ფერის შეცვლა 

ფერის შეცვლის ღილაკი  საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ფერად და მონოქრომატულ რეჟიმებს 

შორის. ეს ვრცელდება როგორც როგორც სკანირების, ასევე ყველა შემთხვევის ტიპების ხედვაზე.  

  

სურათი 66: მოდელი გამოსახული არის ფერად და მონოქრომული რეჟიმში 

სტანდარტულად, მოდელები დასკანერებულია ფერად რეჟიმში, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ეკრანის 

შეცვლა თითოეულ შემთხვევაში დაკლიკვის მეშვეობით  ან შაბლონურად სკანირების 

პარამეტრებიდან, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 3.6.2.1. 
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4.2.3.3 შემდეგი სკანირების სეგმენტზე გადასვლა 

სკანირების დროს, მიმდინარე სეგმენტი სანავიგაციო კონტროლებში მონიშნული არის ლურჯად, და 

ასევე ნაჩვენებია სეგმენტის ინდიკატორის ყუთში, ისრებს შორის. 

თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ შემდეგ სეგმენტზე შემდეგით: 

• შესაბამის თაღზე, პრეპარატზე ან ზედაპირის სეგმენტზე დაჭერით 

• ისრებზე დაჭერა 

 

სურათი 67: დააჭირეთ მოპირდაპირე თაღს ან ისრებს, რათა აირჩიოთ იგი 

• გადასწიეთ მარცხნივ ან მარჯვნივ, ზონდის სენსორულ პანელზე. 

შენიშვნა: ზონდის სენსორული პანელის გასააქტიურებლად, დააჭირეთ და ერთდროულად 

აუშვით ხელი ზონდის ორივე ღილაკს. 

4.2.4 სკანირების რედაქტირება 

მოდელის სკანირების შემდეგ, შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ იგი შემდეგი ინსტრუმენტების 

გამოყენებით: 

• წაშალეთ სეგმენტის ინსტრუმენტი, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2.4.1 

• წაშალეთ შერჩევის ხელსაწყო, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2.4.2 

• შევსების ინსტრუმენტი, როგორც აღწერილია სექციაში 4.2.4.3 
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რედაქტირების ინსტრუმენტები ხელმისაწვდომი არის ეკრანზე დაჭერით. 

 

სურათი 68: რედაქტირების ინსტრუმენტები 

4.2.4.1 სეგმენტის წაშლა 

სეგმენტის ინსტრუმენტის წაშლა საშუალებას გაძლევთ წაშალოთ მთლიანი დასკანერებული სეგმენტი. 

სეგმენტის წასაშლელად: 

1. დააჭირეთ ეკრანს, რათა გამოაჩინოთ რედაქტირების ინსტრუმენტები. 

2. დააჭირეთ "წაშალეთ სეგმენტის ინსტრუმენტი" . 

 

სურათი 69: სეგმენტის ინსტრუმენტის წაშლა 

ნაჩვენებია დადასტურების შეტყობინება. 



iTero Element 2 და iTero Element Flex მომხმარებლის სახელმძღვანელო  

 

© 2019 Align Technology, Inc. ყველა უფლება დაცულია. 67 

3. დააჭირეთ დასტურის ღილაკს, რათა დაადასტუროთ წაშლა. 

წაშლილია მთლიანი დასკანერებული სეგმენტი. 

4.2.4.2 შერჩეულის წაშლა 

შერჩევის ინსტრუმენტის წაშლა  საშუალებას გაძლევთ წაშალოთ სკანირების ნაწილი ისე, რომ 

მოხდეს მისი ხელახალი სკანირება. 

შერჩევის წასაშლელად: 

1. დააჭირეთ ეკრანს, რათა გამოაჩინოთ რედაქტირების ინსტრუმენტები. 

2. დააჭირეთ "წაშალეთ სეგმენტის ინსტრუმენტი" . 

 

სურათი 70: შერჩეული ინსტრუმენტის წაშლა 

შერჩევის ინსტრუმენტის წაშლა ფართოვდება და მოდელი ნაჩვენები არის მონოქრომულად: 
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სურათი 71: გაფართოებული შერჩევის ინსტრუმენტის წაშლა 

3. დააჭირეთ იმ ანატომიურ ზონას, რომლის წაშლაც გსურთ. 

შერჩეული წაშლილია. 

 

სურათი 72: შერჩეული ანატომიური არეალი წაშლილია 
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4. საჭიროების შემთხვევაში, დააჭირეთ , რათა დააბრუნოთ თქვენი ცვლილებები. 

5. დააჭირეთ , რათა თავიდან გააკეთოთ წაშლილი ანატომიური არეალის სკანირება. 

4.2.4.3 გამოტოვებული ანატომიური არეალის შევსება 

ზოგჯერ არსებობს ადგილები გამოტოვებული ანატომიური ზონით, რომლებიც არ არიან შევსებული, 

მათი მრავალჯერ სკანირების შემდეგაც კი. ეს უბნები შეიძლება გამოწვეული იყოს ანატომიური 

ზონებით (ტუჩების, ლოყების, და ენის) დაბრკოლებით ან სკანირების სეგმენტში ტენიანობით. 

შევსების ინსტრუმენტი  გამოსახავს ამ ზონებს და ასკანირებს მხოლოდ მონიშნულ ზონებს, რათა 

თავიდან იქნას აცილებული ზედმეტი სკანირება. 

შევსების ხელსაწყოს გამოსაყენებლად: 

1. დააჭირეთ ეკრანს, რათა გამოაჩინოთ რედაქტირების ინსტრუმენტები. 

2. დააჭირეთ შევსების ინსტრუმენტს . 

 

სურათი 73: შევსების ინსტრუმენტი 
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ის ადგილები, რომლებიც სკანირებას საჭიროებს, მონიშნულია წითლად. 

 

სურათი 74: ის ადგილები, რომლებიც სკანირებას საჭიროებს, მონიშნულია წითლად - შევსების ინსტრუმენტი 

4.3 სკანირების ნახვა 

პაციენტის სკანირების შემდეგ დააჭირეთ , რათა გადახვიდეთ ხედვის რეჟიმში, რათა შეამოწმოს 

მოდელი და უზრუნველყოს საკმარისი ოკლუზიური და ბუკალური ანატომიური ზონის მოცვა, და 

რომ მოდელი ზუსტი და სრულყოფილია. 

თუ არსებობს გამოტოვებული სკანირების სეგმენტები ან ზედაპირები, შეტყობინება გამოჩნდება 

-დამუშავების ეტაპის დასაწყისში, რის შესახებაც გეცნობებათ და საშუალება მოგეცემათ 

დაბრუნდეთ და შეასწოროთ სკანირება. დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ სექცია 4.3.1. 

სკანირების ნახვისას, თქვენ შეგიძლიათ: 

• წაშალეთ სკანირების შერჩეული ზონა, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 4.3.2 

• მოაცილეთ ზედმეტი ქსოვილები სკანერიდან, როგორც ეს აღწერილია 4.3.4 

• შექმენით მატრიცის დაყოფა ხელით თუ სკანირების დროს მწვანე ფერის ნიშანი არ იყო 

მომზადებული კბილის ცენტრში, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 4.3.5 

სკანირების გადახედვის შემდეგ, დააჭირეთ  ინსტრუმენტთა პანელზე, რათა გააგზავნოთ სკანი 

ლაბორატორიაში ან შემნახველ ადგილას, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 4.4. 
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4.3.1 გამოტოვებული სკანირების სეგმენტის შეტყობინებები 

თუ არსებობს გამოტოვებული სკანირების სეგმენტები ან სკანირებული ზედაპირები როდესაც 

დააჭერთ  ღილაკს, შეტყობინება გამოჩნდება პოსტ დამუშავების ეტაპის დაწყებამდე, რის 

შესახებაც გეცნობებათ და საშუალება მოგეცემათ დაბრუნდეთ და შეასწოროთ სკანირება, იმისათვის 

რომ შეამციროთ მანუალური ჩარევა მოგვიანებით. 

შეტყობინებები გამოჩნდება შემდეგ შემთხვევებში: 

• გამოტოვებული პრეპარატი ან თაღი - სეგმენტები არ იქნა სკანირებული ან არ იყო ერთმანეთთან 

სწორად მიმაგრებული 

• ზედაპირის პრობლემები: 

o გამოტოვებული ზედაპირები 

o ზედაპირი დასკანირებულია მხოლოდ ერთი მხრიდან 

o შეუსაბამობა მარცხენა და მარჯვენა ზედაპირების სკანირებას შორის 

გარდა ამისა, ნავიგაციის კონტროლში ზედაპირის სექცია მონიშნული იქნება წითლად. 

შეტყობინება პრობლემის შესახებ შესაძლოა იყოს ზოგადი ან ძალიან კონკრეტული, მათ შორის მისი 

აღმოფხვრის გზის ჩათვლით. ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა გაფრთხილებული იყოთ, რომ 

შემთხვევა შესაძლოა დაბრუნდეს ლაბორატორიიდან, თუ არ გაასწორებთ ხარვეზებს. 

 

სურათი 75: გამოტოვებული სკანირების შეტყობინება და სეგმენტები მონიშნულია წითლად 
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თქვენ შეგიძლიათ დააჭიროთ სკანირებაზე დაბრუნების ღილაკს, რათა დაბრუნდეთ სკანირების 

რეჟიმში და თავიდან გადაიღოთ გამოტოვებული სეგმენტები, რომლებიც ნავიგაციის კონტროლში 

წითლად არის მონიშნული. 

4.3.2 წაშლის ინსტრუმენტთან მუშაობა 

საშლელი ხელსაწყო  საშუალებას გაძლევთ წაშალოთ დასკანერებული მოდელის არჩეული 

ტერიტორია და შემდეგ თავიდან გააკეთოთ სკანირება. 

მაგალითად: 

• თქვენ შეგიძლიათ მოაცილოთ სინესტე და არტეფაქტები კიდეზე, მაგალითად, სისხლი ან ნერწყვი. 

• თუ მზა კბილი აჩვენებს წითელ ადგილებს ოკლუსალური კლირენსის ლეგენდაზე, შეგიძლიათ 

შეამციროთ მზა კბილი, ამოშალოთ არეალი მოდელზე და შემდეგ გააკეთოთ მისი ხელახალი 

სკანირება, როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ. 

სკანირების ნაწილის წაშლა: 

1. ხედვის ფანჯარაში, დარწმუნდით, რომ თქვენ ხართ ბუკალურ ხედვაში და ამოსაშლელ 

შესაბამის სექციაზე, შემდეგ კი დააჭირეთ წაშლის ინსტრუმენტს . 

 

სურათი 76: საშლელი 

წაშლის ინსტრუმენტი ფართოვდება, რათა აჩვენოს შემდეგი ვარიანტები: 
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სურათი 77: საშლელი ინსტრუმენტის პარამეტრები 

2. თითის საშუალებით, მონიშნეთ დასარედაქტირებელი ზონა. 

 

სურათი 78: მონიშნეთ შესაცვლელი ზონა 

თითის აწევისთანავე, არჩეული ზონა წაიშლება და სკანირების ინსტრუმენტი  ჩაირთვება. 
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სურათი 79: არჩეული ზონა წაშლილია და სკანირების ინსტრუმენტი ჩართულია 

3. საჭიროების შემთხვევაში დააჭირეთ ღილაკს , რათა გააუქმოთ წაშლა. 

4. პაციენტის კბილზე კლირენსის რეგულირების შემდეგ, დააჭირეთ , რათა დაბრუნდეთ 

სკანირების რეჟიმში და თავიდან გადაიღოთ წაშლილი არეალის სკანი, რომელიც წითლად არის 

მონიშნული. 
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სურათი 80: წაშლილი ზონა, მონიშნულია წითლად 

5. დააჭირეთ გაწმენდის ინსტრუმენტს , რათა დაადასტუროთ, რომ მზა კბილი საკმარისად 

შემცირდა. 

4.3.3 კლირენსის ინსტრუმენტთან მუშაობა 

კლირენსის ინსტრუმენტი  საშუალებას გაძლევთ ნახოთ მოპირდაპირე კბილებს შორის 

კონტაქტი და მანძილი, უზრუნველყოთ, რომ მზა კბილს აქვს საკმარისი შემცირება Rx- ში არჩეულ 

მასალაზე. 

გასუფთავების ინსტრუმენტი ხელმისაწვდომი არის ხედვის რეჟიმიდან და Viewer- დან, როგორც ეს 

აღწერილია სექციაში 4.7.1. 

შენიშვნა: კლირენსის ინსტრუმენტი გამოისახება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოხდება ზედა და ქვედა 

ყბებისა და ზედაპირების სკანირება. 
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ოკლუზიური კლირენსის საჩვენებლად: 

1. ხედვის ფანჯარაში, დააჭირეთ გასუფთავების ინსტრუმენტს . 

ნაჩვენებია ოკლუზიური კლირენსი მოპირდაპირე კბილებს შორის. 

 

სურათი 81: ოკლუზიური კლირენსი მოპირდაპირე კბილებს შორის 

2. საჭიროების შემთხვევაში, შეამცირეთ მზა კბილი და თავიდან გადაიღეთ ზონის სკანი, როგორც 

ეს აღწერილია სექციაში 4.3.2, ზემოთ. 

3. საჭიროების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ მოპირდაპირე კბილზე გამოსახული 

ოკლუზიური მნიშვნელობები. 

a. ლეგენდაზე, დააჭირეთ მასშტაბს. 

ლეგენდა ფართოვდება დიაპაზონის ვარიანტების ჩამონათვალის საჩვენებლად, მილიმეტრებში. 
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სურათი 82: ოკლუზიური კლირენსის დიაპაზონის პარამეტრები 

b. შეარჩიეთ საჭირო მასშტაბი. 

ოკლუზიური კლირენსი ნაჩვენებია ახალი მასშტაბის მიხედვით. 

4.3.4 გვერდების გასწორების ინსტრუმენტთან მუშაობა 

 გვერდების გასწორების ინსტრუმენტი  საშუალებას გაძლევთ მოჭრათ რბილი ქსოვილების 

ზედმეტი ნაწილი, როგორიცაა ლოყა ან ტუჩის ნარჩენები სკანიდან. ეს ინსტრუმენტი გამოსადეგია 

ყველა ტიპის შემთხვევისთვის, გარდა რეკონსრუქციული შემთხვევების ტიპებისა. 

ზედმეტი მასალის მოშორება: 

1. ხედვის ფანჯარაში, დააჭირეთ გვერდების მოშორების ინსტრუმენტს . 
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სურათი 83: კიდეების მოსასწორებელი ინსტრუმენტი 

კიდეების მოსასწორებელი ინსტრუმენტი ფართოვდება, შემდეგი პარამეტრების საჩვენებლად: 

 

სურათი 84: კიდეების მოსასწორებელი ინსტრუმენტის პარამეტრები 
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2. თითის საშუალებით, მონიშნეთ ის არეალი, რომლის გასწორებაც გსურთ. 

 

სურათი 85: მონიშნეთ არეალი, რომლის ჩამოჭრაც გსურთ 

მოსაჭრელი არეალი მონიშნული არის და დადასტურების იკონკა ჩართულია. 

 

სურათი 86: არჩეული ზონა მონიშნულია და დადასტურების იკონკა ჩართულია 

3. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დააჭიროთ , რათა გააუქმოთ ჩამოჭრა. 
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4. დააჭირეთ , რათა დაადასტუროთ ჩამოჭრა. 

არჩეული ზონა მოჭრილია. 

 

სურათი 87: არჩეული ზონა წაშლილია 

4.3.5 მატრიცის დაყოფის ინსტრუმენტთან მუშაობა 

მატრიცის დაყოფა იქმნება ავტომატურად, მწვანე წერტილის პოზიციის შესაბამისად, რომელიც 

სკანირების შემდეგ უნდა იყოს განთავსებული მომზადებული კბილის ცენტრში. 

საჭიროების შემთხვევაში, მატრიცის დაყოფის ზონის რედაქტირება ან შექმნა შესაძლებელია ხელით. 
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მატრიცის დაყოფის საჩვენებლად: 

1. მომზადებული კბილის სკანირების შემდეგ, დარწმუნდით, რომ მწვანე წერტილი მიმართულია 

მზა კბილის ცენტრისკენ. საჭიროების შემთხვევაში, გადაიტანეთ ხელით. 

 

სურათი 88: მწვანე წერტილი მიმართულია მზა კბილის ცენტრისკენ. 

2. დააჭირეთ  ინსტრუმენტთა პანელზე, რათა გადახვიდეთ ხედვის რეჟიმში. 

3. ხედვის ფანჯარაში, დააჭირეთ მატრიცის დაყოფის ინსტრუმენტს . 

მატრიცის დაყოფა ნაჩვენებია მაღალი რეზოლუციით. 
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სურათი 89: მატრიცის გაყოფა ნაჩვენებია მაღალი რეზოლუციით 

მატრიცის გაყოფის ხელით შესაქმნელად: 

1. ხედვის ფანჯარაში, დააჭირეთ მატრიცის დაყოფის ინსტრუმენტს . 

წაშლის ინსტრუმენტი ფართოვდება, რათა აჩვენოს შემდეგი ვარიანტები: 

 

სურათი 90: მატრიცის გაყოფის ინსტრუმენტის პარამეტრები 

2. დააჭირეთ  და მონიშნეთ მთელი სეგმენტი თქვენი თითით. 

სკანირება ნაჩვენებია დაბალი რეზოლუციით. 
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სურათი 91: სკანირება ნაჩვენებია დაბალი რეზოლუციით 

3. დააჭირეთ , რათა მონიშნოთ მომზადებული კბილი მაღალი რეზოლუციით. 

მოდელი ნაჩვენებია შემდეგნაირად: 

 

სურათი 92: მატრიცის დაყოფის არჩევამდე 
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4. მონიშნეთ მატრიცის დაყოფის არეალი. 

არჩეული ზონა ნაჩვენებია მაღალი რეზოლუციით. 

 

სურათი 93: მომზადებული კბილი ნაჩვენებია მაღალი რეზოლუციით 

4.3.6 სკანირების ტაიმერის გამოყენება 

სკანირების ტაიმერი საშუალებას გაძლევთ ნახოთ რამდენი დრო დასჭირდა მოდელის სკანირებას. 

სკანირების დროის სანახავად: 

1. ინსტრუმენტთა პანელზე, დააჭირეთ  ღილაკს. 

სკანირების დრო ნაჩვენებია. 

 

სურათი 94: სკანირების ტაიმერის ღილაკი ინსტრუმენტის პანელზე და სკანირების დრო 

2. დააჭირეთ დასტურის ღილაკს, რათა დახუროთ ფანჯარა. 
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4.4 სკანირების გაგზავნა 

მას შემდეგ, რაც თქვენ მოახდინეთ პაციენტის სკანირება და დაათვალიერეთ შემთხვევა, რათა 

დარწმუნებულიყავით, რომ არცერთი მონაცემი არ აკლია, თქვენ შეგიძლიათ გაგზავნოთ სკანი 

ლაბორატორიაში ან შემნახველ ადგილას, შემთხვევის ტიპიდან გამომდინარე. 

სკანის გაგზავნა: 

1. დააჭირეთ  ინსტრუმენტის პანელს, რათა გააგზავნოთ შემთხვევა, მათ შორის სქრინშოთებიც, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

2. თქვენი ბრძანების ავტორიზაციისთვის დაამატეთ თქვენი ხელმოწერა და შემდეგ დააჭირეთ 

დადასტურება და გაგზავნის ღილაკს. 

 

სურათი 95: სკანირების გაგზავნა 

3. საჭიროების შემთხვევაში, მონიშნეთ ხელმოწერის შენახვის უჯრა, რათა შეინახოთ თქვენი 

ხელმოწერა მომავალი შემთხვევების ავტორიზაციის მიზნით. 

4. საჭიროების შემთხვევაში, მონიშნეთაღარ აჩვენო უჯრა, რათა გამოტოვოთ ავტორიზაციის ეტაპი. 

ავტორიზაციის ეტაპზე დასაბრუნებლად, განსაზღვრეთ ხელმოწერის პარამეტრები, როგორც ეს 

აღწერილია სექციაში 3.6.2.3. 

გამოჩნდება შეტყობინება, რომელიც მიუთითებს, რომ მოდელი იგზავნება და შემდეგ 

გამოჩნდება პაციენტის პროფილის გვერდი, რომელშიც მოცემულია ბრძანების სტატუსი. 

4.5 აღდგენითი სკანირების საფუძვლები 

დეტალური აღწერილობისთვის, თუ როგორ ხდება აღდგენითი შემთხვევების სკანირება, გთხოვთ, 

იხილოთ iTero Element-ის ორთოდონტულ ელ. სახელმძღვანელოს http://storagy-itero-production-

eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf  

http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf
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4.6 ორთოდონტული სკანირების საფუძვლები 

დეტალური აღწერილობისთვის, თუ როგორ შეგიძლიათ ორთოდონტიული შემთხვევების სკანირება, 

გთხოვთ, მიმართოთ ამ iTero Element-ის ორთოდონტულ ელ. სახელმძღვანელოს http://storagy-itero-

production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf  

4.7 Viewer-თან მუშაობა 

Viewer არის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნახოთ და მართოთ ციფრული მოდელი 

შემთხვევის პრეზენტაციებისთვის. მხოლოდ ის შემთხვევები, რომლებიც უკვე გაგზავნილია, 

შეგიძლიათ ნახოთ Viewer-ში. 

Viewer-ზე წვდომის მიღება შესაძლებელი არის წარსული ბრძანებებიდანბრძანებების გვერდზე 

ან კონკრეტული პაციენტის პროფილის გვერდიდან. 

 

სურათი 96: Viewer-ის ვარიანტი წარსული ბრძანებების პანელში ბრძანებების გვერდზე 

 

სურათი 97: Viewer-ის ვარიანტი პაციენტის პროფილის გვერდზე 

http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf
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Viewer-ში შეგიძლიათ დააჭიროთ შემდეგს: 

 

ზედა ყბის ჩვენება/დამალვა 

 

ქვედა ყბის ჩვენება/დამალვა 

 

ორივე ყბის ჩვენება 
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1 ფანჯრიან ხედვაში მოდელის ჩვენება, ზედა და ქვედა ყბა ერთი და იმავე ფანჯარაში 

(ფრონტალური ხედვა). 

 

სურათი 98: მოდელი 1 ფანჯრიან ხედვაში 

ეხება მხოლოდ ორთოდონტიული შემთხვევების ტიპებს. 

 

მოდელის ჩვენება 2 ფანჯრიან ხედვაში, ზედა და ქვედა ყბა ცალ-ცალკე ფანჯრებში 

(ოკლუზიური ხედვა). უკეთესი შეფასებისთვის, თითოეული მოდელის კონტროლი 

შესაძლებელია ცალ-ცალკე. 

 

სურათი 99: მოდელი ორიფანჯრიან ხედვაში 

ეხება მხოლოდ ორთოდონტიული შემთხვევების ტიპებს. 
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მოდელის ჩვენება 5 ფანჯრიან ხედვაში, ზედა და ქვედა ყბა ცალ-ცალკე, ხოლო ორივე ყბა 

მარცხნიდან, ცენტრიდან და მარჯვნიდან (გალერეის ხედვა). უკეთესი შეფასებისთვის, 

თითოეული მოდელის კონტროლი შეგიძლიათ ცალ-ცალკე.  

 

სურათი 100: მოდელი 5 ფანჯრიან ხედვაში 

ეხება მხოლოდ ორთოდონტიული შემთხვევების ტიპებს. 

 

მომზადებული კბილის ზღვრული ხაზის ჩვენება/დამალვა. 

ეხება მხოლოდ აღდგენითი შემთხვევების ტიპებს. 

 

მოდელირების ჯგუფის მიერ შექმნილი თხრილის ჩვენება/დამალვა.  

ეხება მხოლოდ აღდგენითი შემთხვევების ტიპებს. 

 

აირჩიეთმოდელის ფერად ან მონოქრომულ ხედვას შორის. 

 

ერთმანეთის მოპორდაპირე კბილებს შორის გასუფთავების ჩვენება/დამალვა, როგორც 

ეს აღწერილია სექციაში 4.7.1. 

შენიშვნა: როდესაც შემთხვევის სტატუსი არის iTero მოდელირება, ის არის მოდელირების ადრეულ 

ეტაპზე, ხოლო ზღვრული ხაზი და მატრიცის ინსტრუმენტი გამორთულია. 
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როდესაც მოდელირების პროცესი დასრულებულია, ხოლო მატრიცა და ზღვრული ხაზის 

რედაქტირება მოხდა, ცვლილებები მოდელზე ფერადი გამოჩნდება, ხოლო იარაღები გამოსახული 

იქნება ფერებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი აქტიურები არიან. 

4.7.1 კლირენსის ინსტრუმენტი 

თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ოკლუზიური გასუფთავება მოწინააღმდეგე კბილებს შორის Viewer- ში. 

Viewer- ში, დააჭირეთ . 

ნაჩვენებია კლირენსი მოპირდაპირე კბილებს შორის. 

 

სურათი 101: კლირენსის ინსტრუმენტი და მინაწერი, რომელიც ნაჩვენებია Viewer-ში 

პაციენტის სკანირების დროს ოკლუზიური გასუფთავების ნახვა შესაძლებელი არის ასევე ხედვის 

რეჟიმიდან, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 4.3.3. 
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5 პაციენტებთან მუშაობა 

საწყის ეკრანზე, დააჭირეთ პაციენტების ღილაკს, რათა აჩვენოთ პაციენტებისგვერდი. 

 

პაციენტებისგვერდი აჩვენებს თქვენი ყველა პაციენტის სიას, მათი სქემის ნომერსა და ბოლო 

სკანირების თარიღს. 

 

სურათი 102: პაციენტების გვერდი 

პაციენტის შერჩევის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ პაციენტის პროფილის გვერდი პაციენტის 

მონაცემებით. 
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5.1 მიმდინარეობს პაციენტის ძიება 

საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ იპოვოთ პაციენტები iTero მონაცემთა ბაზაში მათი სახელების 

ან სქემის ნომრების გამოყენებით. 

პაციენტის მოსაძებნად: 

• პაციენტებისგვერდზე, საძიებო ველში შეიყვანეთ პაციენტის სახელი ან სქემის ნომერი (ან მისი 

ნაწილი) და შემდეგ დააჭირეთ ძიების ღილაკს . 

 

სურათი 103: მიმდინარეობს პაციენტის ძებნა 

ნაჩვენებია პაციენტები, რომლებიც შეესაბამება თქვენს ძიების კრიტერიუმებს. 
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სურათი 104: ნაჩვენებია პაციენტები, რომლებიც შეესაბამება თქვენს ძიების კრიტერიუმებს. 

5.2 პაციენტის დეტალების დათვალიერება 

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ პაციენტის ინფორმაცია, მათ შორის ყველა პაციენტის წინა სკანირებები, 

პაციენტის პროფილის გვერდზე. 

პაციენტის დეტალების სანახავად: 

1. მთავარ ეკრანზე დააჭირეთპაციენტების ღილაკს. 

პაციენტების გვერდი გამოსახულია, სადაც ნაჩვენებია თქვენი პაციენტების სია, მათი სქემის 

ნომერი და მათი ბოლო სკანირების თარიღი. 

2. აირჩიეთ საჭირო პაციენტი სიაში. 

ნაჩვენებია არჩეული პაციენტის პროფილის გვერდი: 
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სურათი 105: პაციენტის პროფილის გვერდი 

პაციენტის პროფილის გვერდიდან თქვენ შეგიძლიათ: 

o შექმენით ახალი სკანირება კონკრეტული პაციენტისთვის, როგორც აღწერილია სექციაში 5.3 

o იხილეთ სექციაში აღწერილი Rx დეტალები 5.4 

o იხილეთ პაციენტის წინა სკანირება Viewer– ში, როგორც ეს აღწერილია სექციაში 5.5 

o შეადარეთ 2 წინა სკანირება iTero TimeLapse ტექნოლოგიის გამოყენებით, როგორც 

აღწერილია სექციაში 5.5.1 

o იხილეთ ინვაზალაინთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროცესი 



iTero Element 2 და iTero Element Flex მომხმარებლის სახელმძღვანელო  

 

© 2019 Align Technology, Inc. ყველა უფლება დაცულია. 95 

5.3 კონკრეტული პაციენტისთვის ახალი სკანირების შექმნა 

საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შექმნათ ახალი სკანირება კონკრეტული პაციენტისთვის. 

Rx გაიხსნება პაციენტის უკვე შევსებული დეტალებით. 

კონკრეტული პაციენტისთვის ახალი სკანირების შესაქმნელად: 

1. პაციენტის პროფილის გვერდზე, დააჭირეთ ახალი სკანირების ღილაკს. 

 

სურათი 106: პაციენტის პროფილის გვერდი - ახალი სკანირების ვარიანტი 

 ახალი სკანირების ფანჯარა ნაჩვენებია. 

 

სურათი 107: ახალი სკანირების ფანჯარა, რომელშიც უკვე შევსებულია პაციენტის დეტალები 

2. შეავსეთ Rx-ის დანარჩენი დეტალები ახალი მოთხოვნების შესაბამისად. 
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5.4 Rx–ის ნახვა 

საჭიროების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ წინა ბრძანების Rx. 

წინა ბრძანების Rx-ის სანახავად: 

1. პაციენტის პროფილის გვერდზე შეარჩიეთ ბრძანება, რომლისთვისაც გსურთ ნახოთ Rx და 

შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს Rx- ს ნახვა. 

 

სურათი 108: პაციენტის პროფილის გვერდი - Rx-ის ნახვა 

 Rx-ის დეტალების ფანჯარა ნაჩვენებია. 

 

სურათი 109: Rx-ის დეტალების ფანჯარა 

2. დააჭირეთ , რათა დაუბრუნდეთ პაციენტის პროფილის გვერდს. 



iTero Element 2 და iTero Element Flex მომხმარებლის სახელმძღვანელო  

 

© 2019 Align Technology, Inc. ყველა უფლება დაცულია. 97 

5.5 წინა სკანირებების ნახვა Viewer-ში 

საჭიროების შემთხვევაში, წინა სკანირების ნახვა შეგიძლიათ Viewer-ში. 

Viewer-ში წინა სკანირებების სანახავად: 

1. პაციენტის პროფილის გვერდზე, დააჭირეთ სკანირებას, რომლის ნახვაც გსურთ Viewer- ში, 

ხოლო შემდეგ დააჭირეთ Viewer ღილაკს. 

 

სურათი 110: პაციენტის პროფილის გვერდი - მაყურებლის ვარიანტი 

სკანირება ნაჩვენებია Viewer- ში. 
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სურათი 111: სკანირება ნაჩვენებია Viewer- ში 

დამატებითი ინფორმაციისთვის Viewer- თან მუშაობის შესახებ, იხილეთ სექცია 4.7. 

5.5.1 წინა სკანირების შედარება iTero TimeLapse-ის ტექნოლოგიის გამოყენებით 

პაციენტები, რომლებიც სკანირებას რეგულარულად იკეთებენ, თავიანთი სკანირებების ანალიზს 

iTero TimeLapse ტექნოლოგიის გამოყენებით იკეთებენ. 

iTero TimeLapse ტექნოლოგია ადარებს პაციენტის 2 ადრე გადაღებულ 3D სკანირებებს, რათა 

ვიზუალიზაციის გზით საშუალება ჰქონდეთ შეადარონ პაციენტის კბილებს, კბილების 

სტრუქტურასა და პირის ღრუს რბილ ქსოვილებს შორის წარმოქმნილი ცვლილებები. მაგალითად, 

iTero TimeLapse ტექნოლოგიას შეუძლია აჩვენოს კბილის ცვეთა, ღრძილების რეცესია და კბილის 

მოძრაობა შესაბამისი პერიოდის განმავლობაში. 

შენიშვნა: iTero TimeLapse ტექნოლოგია ხელმისაწვდომია მხოლოდ iRecord-ისა და ორთოდონტიული 

შემთხვევის ტიპებისთვის. 

iTero TimeLapse ტექნოლოგიის გამოყენება: 

1. შეარჩიეთ პაციენტი, ვისთვისაც გსურთ iTero TimeLapse ვიზუალიზაციის შექმნა. 

2. პაციენტის პროფილის გვერდზე, შედარების მიზნით აირჩიე ორი სკანი. თქვენ შეგიძლიათ 

შეარჩიოთ სკანები შესაბამისი შეკვეთების გვერდით უჯრების მონიშვნის მეშვეობით, ან 

აირჩიოთ უჯრა გვერდის ბოლოს მოთავსებულTimeline არეალზე არსებული უჯრების მონიშვნის 

საშუალებით. 
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სურათი 112: iTero TimeLapse - შესადარებლად, აირჩიეთ სკანები 

3. დააჭირეთ არჩეულების შედარების ღილაკს, რათა შეადაროთ და გააანალიზოთ სკანირებები. 

 iTero TimeLapse ფანჯარა ნაჩვენებია, სადაც გამოყოფილია სკანირებებს შორის ცვლილებების 

მქონე ველები. რაც უფრო მუქი ფერია, მით უფრო დიდია ცვლილება სკანებს შორის, როგორც ეს 

აღწერაშია ნაჩვენები (მასშტაბის გაზომვები მოცემულია მილიმეტრებში). 

 

სურათი 113: iTero TimeLapse ფანჯარა, რომელიც აჩვენებს მონიშნულ ცვლილებებს სკანირებებს შორის 
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შენიშვნა: ცვლილებები მონიშნულია მხოლოდ მაშინ, როდესაც სკანირები ნაჩვენები იქნება 

მონოქრომულ რეჟიმში. 

საჭიროების შემთხვევაში, დააჭირეთ , რათა გადაიყვანოთ სკანირება სტანდარტულ 

ოკლუზიური ხედვის რეჟიმში - ქვედა თაღი წინა კბილებით ქვემოთ და ზედა თაღი წინა კბილებით 

ზემოთ, ხოლო ორივე თაღი ფრონტალური ხედით, iRecord–ის სტანდარტული ხედვის მსგავსად. 

4. გადაიტანეთ ლუპა მოდელზე, რათა იხილოთ თქვენთვის საინტერესო ადგილები და 

მკურნალობის პოტენციური ადგილები ანიმაციურ ფანჯარაში. 

გამოსახულია ანიმაცია, რომელიც ადარებს კბილების მდგომარეობას სასურველ არეალში 

შერჩეულ სკანირების თარიღებზე. 

 

სურათი 114: პირველი სკანირების ინტერესის სფერო ნაჩვენებია ანიმაციის ფანჯარაში 
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სურათი 115: მეორე სკანირების ინტერესის სფერო ნაჩვენებია ანიმაციის ფანჯარაში 

თქვენ შეგიძლიათ სურათის მასშტაბის გაზრდა ანიმაციის ფანჯარაში ან დააჭიროთ პაუზის 

ღილაკს , რათა დააპაუზოთ ანიმაცია. 
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საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეცვალოთ ნაჩვენები ცვლილებების მასშტაბი. 

a. ლეგენდაზე, დააჭირეთ მასშტაბს. 

ლეგენდა გაფართოვებულია დიაპაზონის ჩამონათვალის სანახავად, მილიმეტრებში: 

 

სურათი 116: iTero TimeLapse-ის მასშტაბის პარამეტრები 

b. შეარჩიეთ საჭირო მასშტაბი. 

ცვლილებები ნაჩვენებია ახალი მასშტაბის მიხედვით. 
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6 ბრძანებებთან მუშაობა 

დააჭირეთ ბრძანებების ღილაკს, რათა გამოაჩინოთ ყველა თქვენი ბრძანებების სია. ღილაკი 

შესაძლოა შეიცავდეს ნიშანს, რომელიც მიუთითებს იმ შეკვეთების რაოდენობაზე, რომლებიც ჯერ არ 

იქნა დასრულებული. 

 

 ბრძანებებისგვერდი შედგება ორი პანელისგან, სადაც მოცემულია ბრძანებები, რომლებიც ჯერ 

კიდევ მიმდინარეობს და რომლებიც უკვე დასრულებულია. 

თითოეული შეკვეთისთვის შეგიძლიათ ნახოთ შემდეგი დეტალები: პაციენტის სახელი, სკანირების 

თარიღი, შემთხვევის ტიპი და ბრძანების სტატუსი. 

ბრძანებას შესაძლოა ჰქონდეს შემდეგი სტატუსიდან ერთ-ერთი, რაც დამოკიდებულია შემთხვევის 

ტიპზე: 

• Rx შექმნილია: Rx შევსებულია, მაგრამ პაციენტის სკანირება ჯერ არ ჩატარებულა. 

• სკანირება: მიმდინარეობს სკანირების პროცესი 

• იგზავნება: სკანი გაგზავნის პროცესშია 

• გაგზავნილი: შემთხვევა გაიგზავნა 

• iTero მოდელირება: ბრძანება გაიგზავნა iTero Modeling–ში 

• ლაბორატორიის მიმოხილვა: ბრძანება გაგზავნილი იქნა ლაბორატორიაში განსახილველად 

• Align პროდუქცია: შემთხვევა გადის შიდა პროცესს 

• მიმდინარეობს ექსპორტირება ექიმის საიტზე: შემთხვევა IDS პორტალისკენ მიმავალ გზაზეა 

• დასრულებული: ნაკადი დასრულებულია 
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სურათი 117: ბრძანებების გვერდი 

ბრძანებების ნახვა ან განხილვა: 

1. დააჭირეთბრძანებების ღილაკს მთავარ ეკრანზე. 

 ბრძანებებისგვერდი ნაჩვენებია ორი პანელით - მიმდინარე ბრძანებები და წარსული 

ბრძანებები. 

o პროგრესშიაჯერ არ არის დასრულებული. 

o წინა ბრძანებები: სკანირები უკვე დასრულებულია. 
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2. დააჭიდეთ შეკვეთას პროგრესშია პანელზე, რათა იხილოთ შემდეგი ვარიანტები: 

 

სურათი 118: პროგრესის პანელში - ვარიანტები 

o Rx-ის ნახვა: ხსნის Rx-ის დეტალების ფანჯარას, რაც საშუალებას გაძლევთ ნახოთ ამ 

ბრძნაების დანიშნულება. 

o სკანირება: ხსნის სკანირების ფანჯარას, რაც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ახალი სკანირება 

ან გააგრძელოთ პაციენტის სკანირება. 

o სკანირების ნახვა: ხსნის ხედვის ფანჯარას, რაც საშუალებას გაძლევთ გადახედოთ 

მიმდინარე სკანირებას. 
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3. დააჭირეთ ბრძანებასწარსული ბრძანებების პანელზე, რათა იხილოთ შემდეგი ვარიანტები, 

შემთხვევის ტიპზე დამოკიდებულების მიხედვით: 

 

სურათი 119: წინა ბრძანებების პანელი - პარამეტრები 

o Rx-ის ნახვა: ხსნის Rx-ის დეტალების ფანჯარას, რაც საშუალებას გაძლევთ ნახოთ ამ 

ბრძანების დანიშნულება. 

o მნახველი: ხსნის Viewer ფანჯარას, რაც საშუალებას გაძლევთ ნახოთ და მართოთ მოდელი. 

o Rx-ის დამატება: ხსნის ახალი სკანირების ფანჯარას და საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ ამ 

ბრძანების რეცეპტი (გამოიყენება მხოლოდ ორთოდონტიული შეკვეთებისთვის და 

ხელმისაწვდომია 21 დღის განმავლობაში სკანირების შემდეგ). 

o ინვიზალაინის მომხმარებლებს ასევე შეუძლიათ აირჩიონ ინვიზალაინის შემდეგი 

მახასიათებლები: 

▪ ინვიზალაინი Go-ს შედეგების სიმულატორი 

▪ ინვიზალაინი Go-ს შემთხვევის შეფასება 

▪ ინვიზალაინის შედეგების სიმულატორი 

▪ ინვიზალაინით პროგრესის შეფასება 
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7 შეტყობინებების ნახვა 

შეტყობინებებისგვერდი აჩვენებს შეტყობინებებს, განახლებებსა და Align Technology– სგან 

მიღებულ სხვა სისტემის შეტყობინებებს, მაგალითად, ინფორმაციას პროდუქტის განახლებებზე, 

მომავალ სასწავლო სესიებზე, ან ინტერნეტის კავშირთან დაკავშირებული პრობლემებზე. 

საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ ნახოთ ახალი ან წაუკითხავი შეტყობინებების რაოდენობა 

შეტყობინებების ღილაკის ნიშანზე. 

 

 

სურათი 120: შეტყობინებების გვერდი 
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შეტყობინებების სანახავად: 

1. დააჭირეთ შეტყობინებების ღილაკს მთავარ ეკრანზე. 

ნაჩვენებია შეტყობინებების, განახლებებისა და Align Technology–სგან მიღებული სხვა 

შეტყობინებების სია . 

2. მარცხენა პანელში, სწრაფად მოძებნეთ კონკრეტული შეტყობინება სათაურის მეშვეობით ან 

ჩამოუყევით ქვემოთ, რათა იპოვოთ კონკრეტული შეტყობინება. 

3. შეტყობინების წაუკითხავად მონიშვნის მიზნით, დააჭირეთ მონიშნეთ, როგორც წაუკითხავი. 



iTero Element 2 და iTero Element Flex მომხმარებლის სახელმძღვანელო  

 

© 2019 Align Technology, Inc. ყველა უფლება დაცულია. 109 

8 MyiTero–სთან მუშაობა 

MyiTero არის ვებ–პორტალი, იგივე ვიზუალითა-და-შეგრძნებით, როგორც არის iTero პროგრამა. ის 

საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს შეასრულონ ადმინისტრაციული დავალებები, როგორიცაა 

ახალი Rx-ის შევსება ნებისმიერი მოწყობილობის მეშვეობით, მაგალითად, პერსონალურ 

კომპიუტერზე ან ტაბლეტზე, სკანირების ღირებული დროის გამოყენების გარეშე. გარდა ამისა, ეს 

საშუალებას გაძლევთ იხილოთ 3D მოდელები სკანერის მიერ მათი შექმნის შემდეგ და ბრძანებების 

თრექინგი. 

MyiTero გამიზნულია ორთოდონტებისა და ზოგადი პრაქტიკის სტომატოლოგებისა, და მათი 

პერსონალისთვის (ასისტენტები, ოფისის ადმინისტრატორი და ა. შ.). 

დამატებითი ინფორმაციისთვის MyiTero– სთან მუშაობის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ MyiTero 

მომხმარებლის სახელმძღვანელო. 
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9 iTero ინვიზალაინის მახასიათებლები 

9.1 ინვიზალაინის შედეგების სიმულატორი 

ინვიზალაინი შედეგების სიმულატორი არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას 

გაძლევთ აჩვენოთ პაციენტებს მათი ინვიზალაინით მკურნალობის სიმულაციური შედეგი. 

თქვენ შეგიძლიათ რეალურ დროში შესწორება მოახდინოთ სიმულაციურ შედეგზე, და 

ამავდროულად აჩვენოთ ის პაციენტს. ეს ინსტრუმენტი მიაწვდის პაციენტს დამატებით 

ინფორმაციას, რაც დაეხმარება მას მკურნალობის გადაწყვეტილების მიღებაში. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ინვიზალაინის შედეგების სიმულატორზე, იხილეთ http://storagy-

itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf  

9.2 ინვიზალაინით პროგრესის შეფასება 

პროგრესის შეფასების ინსტრუმენტი მოიცავს ანგარიშს, რომელიც წარმოადგენს კბილების 

მოძრაობის ფერთა კოდირებულ ცხრილს, რომელიც მომხმარებელს ეხმარება მკურნალობის 

გადაწყვეტილების მიღებაში, აკონტროლებს რა პაციენტის პროგრესს ClinCheck-ის მკურნალობის 

გეგმაში. 

 

სურათი 121: პროგრესის შეფასების ფანჯარა 

http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
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დამატებითი ინფორმაციისთვის ინვიზალაინის პროგრესის შეფასების ინსტრუმენტთან 

დაკავშირებით, იხილეთ პროგრესის შეფასებისსექციაინვიზალაინის შედეგების სიმულატორის 

მომხმარებლთა სახელმძღვანელოში http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-

us/iOSim_User_Guide.pdf. 

9.3 ინვიზალაინ Go სისტემა 

ინვიზალაინ Go არის დაბალი საფეხურის გამასწორებელი პროდუქტი, რომლის საშუალებითაც 

შეგიძლიათ შეაფასოთ და უმკურნალოთ თქვენს პაციენტებს მხოლოდ რამდენიმე დაწკაპუნებით, 

ყოველ ნაბიჯზე რეკომენდაციებით. 

დამატებითი ინფორმაცია ინვიზალაინ Go სისტემასთან დაკავშირებით, იხილეთ ინვიზალაინის 

დოკუმენტაციაში. 

http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
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10 მოვლა და მომსახურება 

10.1 ზონდისა და კაბელის დამუშავება 

ზონდი შეიცავს დელიკატურ კომპონენტებს და სიფრთხილით უნდა იქნეს დამუშავებული. 

როდესაც სისტემა არ არის გამოყენებაში, ზონდი განთავსებული უნდა იყოს სათავსოში, მასზე 

მიმაგრებული ლურჯი დამცავი მილისით. თუ თქვენ გაქვთ iTero Element Flex სისტემა, ზონდი უნდა 

ინახებოდეს თანდართულ ქეისში, როდესაც სისტემა არ არის გამოყენებაში. 

პაციენტების შორის, გთხოვთ, გაასწოროთ ნებისმიერი გადაგრეხილი და გაკვანძული მონაკვეთი, 

რათა თავიდან იქნეს აცილებული ძაბვა. თუ საკაბელო ქუდი მოსძვრება ზონდს, გთხოვთ, 

ფრთხილად გაუკეთოთ იგი. 

ზონდი მოითხოვს სათანადო გაწმენდასა და დეზინფექციას პირველი გამოყენებამდე და 

თითოეული დამატებითი გამოყენების დროს, და ბოლო სკანირების შემდეგ არა უგვიანეს 30 

წუთისა. დამატებითი ინფორმაცია ზონდის გაწმენდისა და დეზინფექციის შესახებ, იხილეთ 

სექციაში 10.2, ქვევით. 

10.2 ზონდის გაწმენდა და დეზინფექცია 

ზონდის გაწმენდა და დეზინფექცია უნდა მოხდეს შემდეგი გზით: 

1. დაასველეთ უბუსუსო ნაჭერი მზადყოფნაში არსებულ CaviCide-ში 1, ხოლო შემდეგ იქამდე 

გაწურეთ, სანამ ნამიანი არ იქნება. 

2. სათანადოდ გაწმინდეთ ზონდი, რათა მოაშოროთ უხეში ნამსხვრევები. 

საჭიროა მთელი მოწყობილობის ვიზუალურად შემოწმება, რათა არ დარჩეს ნამსხვრევები 

შემდეგ ეტაპზე გადასვლამდე. 

3. დაასველეთ 2 დამატებითი უბუსუსო ნაჭერი მზადყოფნაში არსებულ CaviCide-ში 1, ხოლო 

შემდეგ იქამდე გაწურეთ, სანამ ნამიანი არ იქნება. 

4. მინიმუმ 2 წუთის განმავლობაში გაწმინდეთ მოწყობილობა, ისე რომ უზრუნველყოთ ყველა 

ზედაპირის, მათ შორის ყველა კიდისა და ღარის დაფარვა. 

5. დაასველეთ უბუსუსო ნაჭერი გამოხდილი წყლით და გაწმინდეთ ყველა ზედაპირი მინიმუმ 15 

-30 წამის განმავლობაში. 

6. გააშრეთ ზედაპირი მშრალი უბუსუსო ნაჭრის გამოყენებით. 
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10.2.1 სკანერის სენსორული ეკრანის გაწმენდა 

სკანერის სენსორული ეკრანი უნდა გაიწმინდოს პაციენტებს შორის, შემდეგნაირად: 

1. გაასუფთავეთ სისტემის ყველა გარე ზედაპირი, დამტკიცებული სადეზინფექციო ტილოების 

გამოყენებით, ან სპრეის სადეზინფექციო საშუალებით სუფთა უბუსუსო-საწმენდით და 

დაიცავით მწარმოებლის მითითებები. 

2. მოაცილეთ ნებისმიერი ნარჩენი თხევადი სადეზინფექციო საშუალება სუფთა უბუსუსო 

საწმენდი საშუალებით. 

შენიშვნა: არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდები და / ან კოროზიული საწმენდი საშუალებები ან 

სადეზინფექციო საშუალებები მჟავებით, ფუძეებით, ჟანგვითი საშუალებებითა და გამხსნელებით. 

10.3 ვებკამერის მოვლა 

მოწოდებული ვებკამერა არ მოითხოვს ტექნიკურ მომსახურებას და საჭიროების შემთხვევაში, 

შესაძლებელია მისი გაწმენდა უბუსუსო საწმენდი საშუალების გამოყენებით. 
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11 კლინიკის LAN ქსელის სახელმძღვანელო მითითებები 

11.1 შესავალი 

ITero ელემენტის სკანერი იყენებს Wi-Fi-ს ინტერნეტ კავშირს, რათა გამოაგზავნოს და ამოიღოს 

დასკანირებული ფაილები iTero-ს cloud მეხსიერებიდან. 

ქვემოთ მოცემული არის რამდენიმე დამხმარე მითითება Wi-Fi კავშირის საუკეთესო მოხმარების 

მიზნით. 

Wi-Fi ინტერნეტ კავშირის დონეები 

 

შესანიშნავი 

> -50 დბმ 

 

კარგი 

-50-დან -60-მდე დბმ 

 

ნორმალური 

-60-დან -70-მდე დბმ 

 

სუსტი 

<-70 დბმ 

მნიშვნელოვანი: თქვენი სკანერის საუკეთესო შედეგის მისაღწევად, დარწმუნდით, რომ Wi-Fi 

სიგნალის სიძლიერე შესანიშნავია ან მინიმუმ კარგი. 

გაფრთხილება: დარწმუნდით, რომ LAN კაბელი არ არის დაკავშირებული სკანერთან პაციენტის 

სკანირებისას - ეს არის აკრძალული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. 

11.2 მომზადება 

• აუცილებელი მოდემი / როუტერი კონფიგურირებულია WPA2 უსაფრთხოების სტანდარტით, 

მათ შორის პაროლით. 

• დარწმუნდით, რომ თქვენი კვალიფიციური IT თანამშრომელი ხელმისაწვდომი იქნება, როდესაც 

დაიწყება სკანერის ინსტალაცია. 

• დარწმუნდით, რომ თქვენთვის ხელმისაწვდომი არის Wi-Fi SSID-ის მონაცემები: ლოგინი & პაროლი. 

• Wi-Fi-ის სიგნალი უნდა იყოს მინიმუმ ორი "ზოლი", როგორც ეს მოცემულია ზემოთ. 

• შემდეგი მოცემულობა წარმოადგენს გარკვეულ გასათვალისწინებელ რჩევებს IT თანამშრომლისთვის, 

რათა თავიდან იქნეს აცილებული ისეთ პრობლემები ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, როგორიც არის 

iTero-ს სკანერთან ხელმისაწვდომობა ან დაკავშირება: 

o ჰოსტის რეკომენდაციები, რომლებიც დაკავშირებულია Align სერვისებთან, რომლებიც 

უსმენენ პორტებს 80 და 443-ს, როგორც აღწერილია სექციაში 11.7 
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o არ დააბრკოლოთ FTP კომუნიკაცია, რადგან სკანერი აგზავნის სპეციალურ ფაილებს 

(.3dsand.3dc/.3dm). 

o გამორთეთ ნებისმიერი პროქსი-კლიენტი TCP / IP- ის საშუალებით მონაცემთა გაგზავნის დროს. 

o არ დაამატოთ სკანერი ნებისმიერი დომენის ჯგუფში. 

o ნუ აწარმოებთ ჯგუფის პოლიტიკას სკანერზე, რადგან ამან შეიძლება შეაფერხოს მისი სწორი 

ფუნქციონირება. 

11.3 როუტერის სახელმძღვანელო 

მინიმალური სტანდარტები: 802.11N / 802.11AC 

11.4 ინტერნეტთან დაკავშირების რეკომენდაციები 

იმისათვის, რომ მივაღწიოთ თქვენი სკანერის საუკეთესოდ ფუნქციონირებას, დარწმუნდით, რომ 

თქვენი ინტერნეტის კავშირის ატვირთვის სიჩქარე არის მინიმუმ 1მბ წამში თითო სკანერზე. ასევე 

გაითვალისწინეთ, რომ სკანერთან პარალელურად ინტერნეტთან დაკავშირებული ნებისმიერმა 

დამატებითმა მოწყობილობამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს სკანერის მუშაობაზე. 

11.5 ბრანდმაუერი 

გახსენით შემდეგი პორტები (ბრანდმაუერის შემთხვევაში): 

• 80 - HTTP - TCP 

• 443 - HTTPS - TCP 

11.6 Wi-Fi-ის რჩევები 

Wi-Fi როუტერები საშუალებას გაძლევთ, რომ იქონიოთ წვდომა თქვენს ინტერნეტ სისტემასთან Wi-

Fi-ის გამოყენებით, არსებითად ნებისმიერი ადგილიდან, თქვენი უსადენო ქსელის ფუნქციონალური 

დიაპაზონის ფარგლებში. მიუხედავად ამისა, კედლების, ჭერისა და დამატებითი დანაყოფების 

რაოდენობამ, სიღრმემ და პოზიციამ, რომლებმაც უკაბელო სიგნალები უნდა გაატარონ, შეიძლება 

შეზღუდონ სიგნალის დიაპაზონი და ძალა. ჩვეულებრივი სიგნალები დამოკიდებულია მასალის 

სახეობებზე და რადიო სიხშირის ფონურ ხმაურზე, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენს სახლში ან 

სამსახურში. 

• დარწმუნდით, რომ თქვენს როუტერსა და სხვა ქსელურ მოწყობილობებს შორის იქნება 

კედლებისა და ჭერის მინიმალური რაოდენობა. თითოეულ ბარიერს შეუძლია თქვენი ადაპტერის 

დიაპაზონის 1-3 მეტრით (3-9 ფუტი) შემცირება. 
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• დარწმუნდით, რომ გაქვთ სწორი ხაზი, ყოველგვარი დანაყოფისაგან თავისუფალი, ქსელურ 

მოწყობილობებს შორის. კედელსაც კი, რომელიც საკმაოდ თხელი ჩანს, შეუძლია 1 მეტრის (3 ფუტი) 

სიგნალის დაბლოკვა, თუ კედლის კუთხე მხოლოდ 2 გრადუსით არის გადაადგილებული. 

იმისათვის, რომ მიაღწიოთ საუკეთესო მიღებას, მოათავსეთ ყველა მოწყობილობა ისე, რომ Wi-Fi 

სიგნალმა პირდაპირ გაიაროს კედლის ან ტიხრების გავლით (ნაცვლად კუთხისა). 

• სამშენებლო მასალები იძლევა განსხვავებას. მყარი მეტალის კარი ან ალუმინის ლურსმნები 

შეიძლება იყოს ძალიან მკვრივი და შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს Wi-Fi სიგნალზე. 

სცადეთ დააყენოთ წვდომის წერტილები, უკაბელო როუტერები და კომპიუტერები ისე, რომ 

სიგნალი თხელი კედლებსა ან ღია კარებს შორის გადიოდეს. ისეთ მასალებსა და საგნებს, 

როგორიც არის მინა, ფოლადი, ლითონი, იზოლაციის მქონე კედლები, წყლის საცავები 

(აკვარიუმები), სარკეები, ფაილების საცავი, აგური და ბეტონი, შეუძლიათ შეამცირონ თქვენი 

უკაბელო ინტერნეტის სიგნალი. 

• შეინახეთ თქვენი iTero პროდუქტი (მინიმუმ 3-6 ფუტი ან 1-2 მეტრი) ელექტრო მოწყობილობებიდან 

ან იმ მოწყობილობებიდან დაშორებით, რომლებიც წარმოქმნიან რადიო სიხშირულ ხმაურს. 

• თუ თქვენ იყენებთ 2.4GHz უსადენო ტელეფონებს ან X-10 (უკაბელო პროდუქციას, როგორიცაა 

ჭერის ვენტილატორი, დისტანციური განათება და სახლის უსაფრთხოების სისტემები), თქვენი 

უკაბელო კავშირი შეიძლება ძალიან შემცირდეს ან მთლიანად გაითიშოს. ბევრი უკაბელო 

მოწყობილობების ბაზა გადასცემს რადიო სიხშირის სიგნალს, მაშინაც კი, თუ მოწყობილობა არ 

გამოიყენება. განათავსეთ თქვენი სხვა უკაბელო მოწყობილობები თქვენი სკანერიდან და 

როუტერიდან რაც შეიძლება მოშორებით. 

• თქვენს ტერიტორიაზე შეიძლება იყოს ერთზე მეტი აქტიური უკაბელო ქსელი. თითოეული ქსელი 

იყენებს ერთ ან მეტ არხს. თუ არხი თქვენს სისტემურ არხებთან ახლოს არის, კომუნიკაცია 

შეიძლება თანდათანობით შემცირდეს. სთხოვეთ თქვენს IT განყოფილებას შეამოწმოს და, 

საჭიროების შემთხვევაში, შეცვალოს თქვენი ქსელის მიერ გამოყენებული არხის სიხშირეები. 

11.7 Align ჰოსტის რეკომენდაციები 

Align მუდმივად აუმჯობესებს თავის პროდუქტებსა და მომსახურებებს და, შესაბამისად, მას 

შეუძლია წვდომა ჰოსტზე, ვიდრე კონკრეტული IP მისამართზე. 

შემდეგი ჰოსტის სახელების სია შეიქმნა იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო Align-ის 

სკანერების სამუშაო ფუნქციები, რათა სკანერებს შესძლებოდათ ყველა მოწინავე შესაძლებლობის 

გამოყენება. 
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Align ჰოსტის რეკომენდაციები: 

ჰოსტი პორტი 

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.invisal.com 80, 443 

Matstorechn.invisalign.com.cn 80, 443 

AWS IP დიაპაზონი - Amazon გლობალური 

CDN სერვისი - IP მისამართების დიაპაზონი 

მერყეობს სკანერის ადგილმდებარეობის 

მიხედვით. 

80, 443 

cloud.myitero.com 443 

speedtest.tele2.net 80 

alignapi.aligntech.com 80, 443 

http://www.google.com 80, 443 

http://www.microsoft.com 80, 443 

http://www.yahoo.com 80, 443 

iterosec.aligntech.com 80, 443 

storage.cloud.aligntech.com 443 

http://www.google.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.yahoo.com/
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12 EMC დეკლარაცია 

IEC 60601-1-2 გამოცემა 4.0 (2014) სამედიცინო ელექტრო მოწყობილობები; ნაწილი 1-2: 

უზრუნველყოფის სტანდარტი: ელექტრომაგნიტური 

თავსებადობა - მოთხოვნები და ტესტები 

CFR 47 FCC წესები და რეგულაციები: ნაწილი 15. 

რადიოსიხშირული მოწყობილობები. ქვეთავი B: 

განუსაზღვრელი გამომსხივარი (2015) 

ETSI EN 301489-1 

(შეესაბამება მხოლოდ iTero Element 2-ს) 

რადიო აღჭურვილობისა და მომსახურების 

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის (EMC) 

სტანდარტი; ნაწილი 1: საერთო ტექნიკური 

მოთხოვნები 

საექსპლუატაციო გარემო 

დანიშნულებისამებრ გამოყენებისთვის 

პროფესიონალური და საოჯახო ჯანმრთელობის 

დაწესებულების საექსპლუატაციო გარემო 

ელექტრომაგნიტური დარღვევის გამო, ზოგიერთ შემთხვევაში, სურათი შეიძლება გაქრეს და 

სენსორულ ეკრანზე გამოჩნდეს არასაკომუნიკაციო შეტყობინება. სკანერი დაბრუნდება მუშაობის 

რეჟიმში, მომხმარებლის ჩარევის შემდეგ ან ავტომატურად აღდგენის მეშვეობით. 

ქვემოთ მოცემულია EMC ტესტის შედეგების მოკლე აღწერა iTero Element 2 და iTero Element Flex 

სკანერებისათვის: 

ტესტი სტანდარტული სირთულის დონე/ხაზები ტესტის 

შედეგები 

ემისია (IEC 60601-1-2 სექცია 7)  

კონდუქტიური ემისია 

სიხშირე, დიაპაზონი: 

150 kHz - 30 MHz 

CISPR 11 ჯგუფი 1 კლასი B 230, 220, 120 და 

100 ცვლად დენზე @ 50 Hz-ის 

პირობებში; 220 ცვლად დენზე @ 

60 Hz-ის პირობებში 

შეესაბამება 

გამოსხივებული ემისიის 

სიხშირის დიაპაზონი: 

30 - 1000 MHz 

CISPR 11 ჯგუფი 1 კლასი B შეესაბამება 
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ტესტი სტანდარტული სირთულის დონე/ხაზები ტესტის 

შედეგები 

ჰარმონიკული მიმდიარე 

ემისიის ტესტი 

IEC 61000-3-2 230 ცვლადი დენი @ 50 Hz & 220 V 

@ 50 Hz & 60 Hz-ის პირობებში 

შეესაბამება 

ძაბვის ცვლილებები, 

ძაბვის ცვალებადობა და 

ციმციმის ტესტი 

IEC 61000-3-3 230 ცვლადი დენი @ 50 Hz-ის 

პირობებში & 220 ცვლადი დენი @ 

50 Hz-ის პირობებში 

შეესაბამება 

ხარვეზების მიმართ მდგრადობა (IEC 60601-1-2 სექცია 8)  

მდგრადობა 

ელექტროსტატიკური 

განმუხტვის მიმართ 

(ESD) 

IEC 61000-4-2 8 კვ-ს საკონტაქტო განმუხტვა და 

15 კვ საჰაერო განმუხტვა  

შეესაბამება 

იმუნიტეტი რადიაციულ 

ელექტრომაგნიტურ 

ველებზე 

IEC 61000-4-3 10.0 ვ / მ; 80 MHz  2.7 GHz, 80% 

AM, 1 kHz 

შეესაბამება 

უკაბელო კავშირის 

მოწყობილობის 

სიახლოვის ველის 

მიმართ მდგრადობა 

IEC 61000-4-3 სიხშირეების ჩამონათვალი,  

9 V / m-დან 28 V / m-მდე,  

PM (18 Hz ან 217 Hz), FM 1 kHz 

შეესაბამება 

ელექტრო სწრაფი 

ტრანზიტის (EFT) 

მიმართ მდგრადობა 

IEC 61000-4-4 2.0 kV 230 ცვლადი დენი @ 50 Hz; 

& 220 ცვლადი დენი @ 60 Hz;  

Tr / Th - 5/50 ns, 100 kHz 

შეესაბამება 

ძაბვის მოვარდნისგან 

დაცვა 

IEC 61000-4-5 2.0 CM / ± 1.0 kV DMon 230 ცვლადი 

დენი @ 50 Hz; & 220 ცვლადი დენი 

@ 60 Hz; Tr / Th - 1.2 / 50 (8/20) ს 

შეესაბამება 

რადიოსიხშირული 

ველებიდან გამოწვეული 

დარღვევებისგან დაცვა 

IEC 61000-4-6 3.0, 6.0 ვRMS 230 ცვლადი დენი @ 

50 Hz და 220 ცვლადი დენი @ 60 Hz & 

ზონდის კაბელი; 0.15 ÷ 80 MHz, 80% 

AM @ 1 kHz  

შეესაბამება 
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ტესტი სტანდარტული სირთულის დონე/ხაზები ტესტის 

შედეგები 

ძაბვის ვარდნისგან, 

მოკლე შეფერხებისგან და 

ძაბვის ცვალებადობისგან 

დაცვა 

IEC 61000-4-11 230 VAC & 100 ცვლადი დენი @ 50 Hz: 

0% - 0.5 ციკლი და 1 ციკლი;  

70% - 25 ციკლი; 0% - 250 ციკლი; 

220 ცვლადი დენი @ 60 Hz:  

0% - 0.5 ციკლი & 1 ციკლი;  

70% - 30 ციკლი; 0% - 300 ციკლი  

შეესაბამება 

ემისია (თითო ETSI EN 301 489-1)  

შეესაბამება მხოლოდ iTero Element 2-ს 

ელექტრონული ემისიების 

ჩატარება მაგისტრალურ 

ტერმინალებზე სიხშირის 

დიაპაზონში 150 kHz – 

30 MHz 

ETSI EN 301 489-1; 

EN 55032 

ჯგუფი 1 კლასი B 230 ცვლადი 

დენის ქსელი 

შეესაბამება 

გამოსხივების ემისია 

სიხშირის დიაპაზონში 30 

- 6000 MHz 

ETSI EN 301 489-1; 

EN 55032 

B კლასი შეესაბამება 

ჰარმონიული მიმდინარე 

ტესტი 

ETSI EN 301 489-1; 

EN 61000-3-2 

230 ცვლადი დენის ქსელი  შეესაბამება 

ციმციმის ტესტები ETSI EN 301 489-1; 

EN 61000-3-3 

230 ცვლადი დენის ქსელი  შეესაბამება 

იმუნიტეტი (თითო ETSI EN 301 489-1)  

შეესაბამება მხოლოდ iTero Element 2-ს 

მდგრადობა 

ელექტროსტატიკური 

განმუხტვის მიმართ 

(ESD) 

EN 61000-4-2 4 კვ-ს საკონტაქტო განმუხტვა 

8 კვ საჰაერო განმუხტვა 

შეესაბამება 
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ტესტი სტანდარტული სირთულის დონე/ხაზები ტესტის 

შედეგები 

იმუნიტეტი რადიაციულ 

ელექტრომაგნიტურ 

ველებზე 

EN 61000-4-3  3.0 ვ / მ, 80 MHz  6.0 GHz, 80% AM, 

1 kHz 

შეესაბამება 

ელექტრო სწრაფი 

ტრანზიტის (EFT) 

მიმართ მდგრადობა 

EN 61000-4-4 ცვლადი დენის ქსელი: 1.0 კვ;  

Tr / Th - 5/50 ns, 5 kHz 

შეესაბამება 

ძაბვის მოვარდნისგან 

დაცვა 

EN 61000-4-5  ცვლადი დენის ქსელი: 1.0 kV DM / 

± 2.0 kV CM, Tr / Th - 1.2 / 50 (8/20) ს 

შეესაბამება 

რადიოსიხშირული 

ველებიდან გამოწვეული 

დარღვევებისგან დაცვა 

EN 61000-4-6  ცვლადი დენის ქსელი: 3.0 ვRMS; 

0.15 ÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz 

შეესაბამება 

ძაბვის შეფერხებებისგან 

დაცვა  

EN 61000-4-11  ცვლადი დენის ქსელი:  

0% - 0.5 ციკლი და 1 ციკლი;  

70% - 25 ციკლი; 0% - 250 ციკლი 

შეესაბამება 
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13 iTero Element პროდუქტის უსაფრთხოების ტექნიკური დოკუმენტი 

ეს ტექნიკური დოკუმენტი ვრცელდება iTero® Element™ ოპტიკური შთაბეჭდილების სისტემის 

სერიებზე. თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტის ვერსიიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს განსხვავებები 

პროდუქტის მახასიათებლებში. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ ეს დოკუმენტი შეიქმნა დროის 

კონკრეტულ მონაკვეთში, შესაძლოა, ცვლილებები მომხდარიყო Align Technology-ის პროდუქტის 

უსაფრთხოების პრაქტიკაში, რაც მიზნად ისახავს პროდუქციის უსაფრთხოების ეკოსისტემაში 

ევოლუციის და მომწიფების საკითხის მოგვარებას. 

ჩვენ გვესმის ცხოვრების მეცნიერებები და ჯანდაცვის ინდუსტრია და დიდ ყურადღებას 

ვაქცევთ უსაფრთხოებას ორგანიზაციის მასშტაბით. 

სიცოცხლის მეცნიერებებზე და ჯანმრთელობის დაცვის პროდუქტებზე კიბერ-შეტევების საფრთხე 

მუდმივად ვითარდება. ამის გათვალისწინებით, ჩვენ პრაქტიკულად ჩამოვაყალიბეთ პროდუქტის 

უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც ორიენტირებულია ჩვენს პროდუქტებთან დაკავშირებული 

უსაფრთხოების რისკის შემცირებისკენ, რაც საშუალებას მოგვცემს ვიყოთ ფხიზლად აღმოცენებული 

საფრთხეების წინაშე და მუდმივად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქტები. 

ჩვენ გავაცნობიერეთ უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის 

საკითხების გათვალისწინების მნიშვნელობა დიზაინისა და ჩვენი 

პროდუქტის მთელი ციკლის განმავლობაში. ამის მისაღწევად ჩვენ 

შევქმენით პროდუქტის მრავალფუნქციონალური უსაფრთხოების 

გუნდი, რომელშიც შევიდნენ საინჟინრო/პროგრამული 

უზრუნველყოფის შემუშავების, უსაფრთხოების, იურიდიული, 

ინფორმაციული ტექნოლოგიისა და ხარისხის განყოფილების 

წარმომადგენლები. 

ჩვენ ვავლენთ უსაფრთხოების რისკებს ძლიერი რისკების მართვის პროცესების გამოყენებით. 

Align Technology მოწოდებულია უსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის რისკების აღმოფხვრასა 

და შემცირებაში, იმ პროდუქტებში, რომლებსაც ჩვენ ვიმუშავებთ, ვავითარებთ და ვინარჩუნებთ. 

ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენი პროდუქტების სიღრმისეულ შეფასებებს, რათა შეგვეძლოს შესაბამისი 

რისკის შემცირების ზომების გამოყენება პროდუქტის განვითარების საწყის ეტაპზე. პროდუქტის 

რისკის დონეზე დაყრდნობით, და ასევე პროდუქტის ფუნქციონირების საფუძველზე, გამოიყენება 

ქვემოთ მოცემული მეთოდოლოგია. 



iTero Element 2 და iTero Element Flex მომხმარებლის სახელმძღვანელო  

 

© 2019 Align Technology, Inc. ყველა უფლება დაცულია. 123 

პროდუქტის უსაფრთხოების რისკის შეფასება (PSRA): 

Align Technology– მა ჩაატარა პროდუქტის 

უსაფრთხოების რისკის შეფასება iTero® Element ™ 

ოპტიკური შთაბეჭდილების სისტემის სერიებზე. 

შეფასების მეთოდოლოგია თავის თავში მოიცავდა 

დაგეგმვასა და ინფორმაციის შეგროვებას, მოქმედი 

პროდუქტის პროფილების იდენტიფიცირება, 

კომპონენტების რეესტის შემუშავებას, მართვის 

ელემენტების ანალიზის შესრულებას, სუსტი 

რგოლების გამოვლენას, სუსტი რგოლების რისკის 

დონის გამოთვლა, სათანადო შემამსუბუქებელი კონტროლის დადგენა და ნარჩენი რისკის 

შეფასების გამოთვლა. უსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის რისკები, რომლებიც 

განიხილებიან როგორც შეფასების ნაწილი, იყენებენ რისკების უსაფრთხოების წამყვან პრაქტიკებს, 

მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 და FDA "წინასწარი 

მოთხოვნის შინაარსი" სამედიცინო მოწყობილობებში კიბერუსაფრთხოების მენეჯმენტისთვის. 

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის მახასიათებლები. 

შემდეგი ამოუწურავი უსაფრთხოების კონტროლები ინერგება iTero® Element series ოპტიკური 

შთაბეჭდილების სისტემის სერიებში: 

• PII მონაცემების დასვენების რეჟიმში დაშიფრულია: პირადად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია 

(PII) ინახება დაშიფრულ მონაცემთა ბაზაში. ეს ხელს უშლის თავდამსხმელს სკანერზე შენახული 

პაციენტის და მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაში. 

• მონაცემთა მოძრაობა დაშიფრულია: სკანირების მონაცემები, რომლებიც რეზერვირდება Align 

სერვერებზე, გადადის სატრანსპორტო ფენის უსაფრთხოების (TLS) დაშიფვრაზე სანდო 

სერთიფიკატების გამოყენებით. ეს ხელს უშლის თავდამსხმელს პაციენტის და მომხმარებლის 

შესახებ ტრანზიტში მყოფი ინფორმაციის მოპოვებაში. 

• წარმოდგენილია დაცვა მავნე პროგრამებისგან: სკანერებს მოყვება წინასწარ დაინსტალირებულ 

Trend Micro ანტივირუსული პროგრამა, რომელიც ამოწმებს მავნე ფაილებს სისტემაში. 

ანტივირუსული პროგრამები ხშირად ახლდება და სკანირება მოწყობილობაზე ეშვება 

ყოველდღიურად. 

• დისტანციური ტექნიკური მხარდაჭერა შეუძლებელია ნებართვის გარეშე: მოწყობილობები 

იყენებენ TeamViewer–ს დისტანციური სესიის დასამყარებლად. TeamViewer პროგრამული 

უზრუნველყოფა მოითხოვს მომხმარებლის ID-ს და პაროლს, რომელიც მომხმარებელმა უნდა 

მიაწოდოს Align სერვისის პერსონალს, სანამ დამყარდება უშუალო კავშირი. 

• ცვლილებების შეტანა ოპერაციულ სისტემასა და პროგრამული უზრუნველყოფაში 

შეზღუდულია: სკანერები ახორციელებენ კიოსკის რეჟიმს, რაც მომხმარებელს ხელს უშლის 

ოპერაციული სისტემის და პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტებში არასასურველი 

ცვლილებების შეტანაში. 
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• მომხმარებლის დაშვების მართვის კონტროლი სავალდებულოა: სკანერის მოხმარებისთვის 

საჭიროა მომხმარებლის ანგარიში და პაროლი. ეს ხელს უწყობს წვდომის დაცვაში და იცავს მას 

უნებართვო გამოყენებისაგან. 

• გამოიყენება ვალდებულებების დაყოფა: სკანერები მომხმარებელს სთავაზობს შესაძლებლობას 

დაარეგისტრიროს რამდენიმე ანგარიში ერთ სკანერზე სხვადასხვა როლებით. არსებობს როლები 

ექიმის, ასისტენტისა და მხარდაჭერის ტექნიკოსისთვის. ეს ხელს უწყობს ინდივიდუალური 

მომხმარებლების მიერ შესრულებული საქმიანობის თვალყურის დევნას. 

• თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან პრობლემა რისკებთან დაკავშირებით, როგორც ისინი 

აღწერილია, გთხოვთ, უყოყმანოდ დაგვიკავშირდეთ TRM@aligntech.com ან privacy@aligntech.com. 

mailto:TRM@aligntech.com
mailto:privacy@aligntech.com
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14 სისტემის სპეციფიკაციები 

14.1 სისტემის სპეციფიკაციები - iTero Element 2 

 

მონიტორი 21.5" HD სენსორული ეკრანი 

ზონდი  ზონდი ასხივებს წითელ ლაზერის სინათლეს (680nm კლასი 1), 

ისევე როგორც თეთრ LED გამოსხივებას.  

უსადენო LAN ქსელი  LAN ბარათი უზრუნველყოფს ადგილობრივ ქსელურ 

კომუნიკაციებს უკაბელო კავშირთან. 

უსაფრთხოება  გთხოვთ, იხილოთ პროდუქტის უსაფრთხოების ტექნიკური 

დოკუმენტაცია სექციაში 13. 

სამუშაო სიმძლავრე  100-240VAC- 50/60 Hz - 200VA (მაქსიმალური)  

სამუშაო ტემპერატურა  18 °C-დან 26°C-მდე / 64.4°F-დან 78.8 °F-მდე 

შენიშვნა: სისტემა იმუშავებს გაუარესებული მახასიათებლებით - 

სკანირების უნარის გარეშე - ტემპერატურის ზემოქმედების 

პირობებში 10 ° C- დან 17 ° C- მდე (50 ° F- დან 62.6 ° F)  

და 27 ° C- დან 40 ° C- მდე (80.60 ° F- დან 104 ° F). 

შენახვის/ტრანსპორტირების 

ტემპერატურა  

-5°C-დან 50°C / 23°F-დან 122°F-მდე 

სამუშაო წნევა & სიმაღლე  წნევა: 520 mmHg-დან 771 mmHg-მდე (-69 kPa-დან -103 kPa-მდე) 

სიმაღლე: -400 ფუტიდან 10,000 ფუტამდე 

შენახვის/ტრანსპორტირების 

წნევა & სიმაღლე  

წნევა: 430 mmHg-დან 760 mmHg-მდე (~ 57 kPa-დან ~ 101 kPa-მდე)  

სიმაღლე: 0 ფუტიდან 15,000 ფუტამდე 

ფარდობითი ტენიანობა  სამუშაო: 40%-დან 70%-მდე 

შენახვა: 30%-დან 90%-მდე 
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განზომილებები  iTero HD სენსორული ეკრანი: 

• სიმაღლე: 356 მმ (~ 14 ინჩი) 

• სიგანე: 552 მმ (~ 21,7 ინჩი) 

• სიღრმე: 65 მმ (~ 2.5 ინჩი) 

ზონდი: 

• სიგრძე: 338.5 მმ (~ 13 ინჩი) 

• სიგანე:53.5 მმ (~ 2 ინჩი) 

• სიღრმე:69.8 მმ (~ 3 ინჩი) 

ბორბლებიანი ზონდი: 

• სიმაღლე: 1280 მმ (~ 50 ინჩი) 

• სიგანე: 645 მმ (~ 25 ინჩი) 

• სიღრმე: 625 მმ (~ 24.5 ინჩი) 

მასა ნეტო  iTero HD სენსორული ეკრანი: 8.3 კგ (~18.3 ფუნტი) 

ზონდი: 0.47 კგ (~1 ფუნტი), კაბელის გარეშე 

ბორბლებიანი ზონდი: 13.6 კგ (~30 ფუნტი) 

გადაზიდვის წონა ~37.5 კგ (~ 83 ფუნტი) 

14.2 სისტემის სპეციფიკაციები - iTero Element Flex 

 

მონიტორი ლეპტოპის სენსორული ეკრანი 

ზონდი ზონდი ასხივებს წითელ ლაზერის სინათლეს (680nm კლასი 1), 

ისევე როგორც LED გამოსხივებას. 

უსაფრთხოება Align Technology იღებს სრულ პასუხისმგებლობას ჩვენი 

მომხმარებლების და მათი პაციენტების მონაცემების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად. პაციენტის ყველა მონაცემი გადადის 

დაშიფრული TLS არხის საშუალებით, ხოლო კომუნიკაციები და 

ინფორმაცია უსაფრთხოდ ინახება, რაც ჩვენს მომხმარებლებს 

საშუალებას აძლევს მიიღონ გონივრული ზომები მათი პაციენტის 

მონაცემების დასაცავად. 

სამუშაო სიმძლავრე 100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (მაქსიმალური) 

სამუშაო ტემპერატურა 18 °C-დან 26°C-მდე / 64.4°F-დან 78.8 °F-მდე 
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შენახვის/ტრანსპორტირების 

ტემპერატურა 

-5°-დან 50°C-მდე / 23°-დან 122°F-მდე 

სამუშაო წნევა & სიმაღლე წნევა: 520 mmHg-დან 760 mmHg-მდე (~ 69 kPa-დან ~ 101 kPa-მდე)  

სიმაღლე: 0 ფუტიდან 10,000 ფუტამდე 

შენახვის/ტრანსპორტირების 

წნევა & სიმაღლე 

წნევა: 430 mmHg-დან 760 mmHg-მდე (~ 57 kPa-დან ~ 101 kPa-მდე)  

სიმაღლე: 0 ფუტიდან 15,000 ფუტამდე 

ფარდობითი ტენიანობა სამუშაო: 40%-დან 70%-მდე 

შენახვა: 30%-დან 90%-მდე 

განზომილებები iTero Element Flex ჰაბი: 

• სიგრძე: 206 მმ (~ 8 ინ. )  

• სიგანე: 94 მმ (~ 3.7 ინ. )  

• სიღრმე: 36.5 მმ (~ 1.4 ინ) 

iTero Element Flex-ის ზონდი: 

• სიგრძე: 338.5 მმ (~ 13 ინ) 

• სიგანე: 53.5 მმ (~ 2 ინ) 

• სიღრმე: 69.8 მმ (~ 3 ინ) 

iTero Element Flex სათავსო: 

• სიგრძე: 262 მმ (~ 10 ინჩი)  

• სიგანე: 89 მმ (~ 3.5 ინჩი)  

• სიღრმე: 52 მმ (~ 2 ინჩი) 

პორტატული ქეისი: 

• სიმაღლე: 326.5 მმ (~ 13 ინჩი)  

• სიგანე: 455 მმ (~ 18 ინჩი)  

• სიღრმე: 184 მმ (~ 7 ინჩი) 

მასა ნეტო iTero Element Flex ჰაბი: ~ 0,5 კგ (~ 1 ფუნტი)  

iTero Element Flex-ის ზონდი: 0.47 კგ (~ 1 ფუნტი) 

ცარიელი პორტატული ქეისი: ~2 კგ (~ 4.5 ფუნტი) 

გადაზიდვის წონა ~ 8 კგ (~ 17.6 ფუნტი) 
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